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ΕΣΠΑ - REACT EU:
Ποιες επιχειρήσεις δικαιούνται
στήριξη έως 400.000 ευρώ

ΣΤΟ ‘’ΚΟΚΚΙΝΟ’’ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
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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 κρυο
Θερμοκρασία απο 4  ως 11 βαθμους Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αθανάσιος, Θανάσης, Νάσος, Σάκης, Θάνος, Θανάσος,

Θανασάκης, Σούλης, Αθανασία, Νάσια, Νάνσυ, Θανασία,
Θανασούλα, Σούλα, Νάσα, Σούλη

Κύριλλος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Λιόσης Αναστάσιος Κ.Ειρήνης 2 & Αγίου

Δημητρίου, 2105580218

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Κοντούλη 1,2105542410

MANΔΡΑ
Πέππας Ιωάννης

Υψηλάντου 1 & Στρατηγού Ρόκα, 2105555236

Άνω Λιόσια

ΠΡΙΝΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝ.ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΗΣ 29

ΖΕΦΥΡΙ 2102385080

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΣΑΜΠΑΝΗ ΗΛΙΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

ΑΓ..ΤΡΙΑΔΟΣ 75- 2102442655

4 ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ΑΧΑΡΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
Εξαρθρώθηκε σπείρα ληστών με βαρύ οπλισμό

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΙΡΙΣ ΑΠΟΚΤΑ 
ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΙΓΛΗ 

Ξεκίνησαν οι εργασίες ανακατασκευής
των διατηρητέων κτηρίων.

Σε τροχιά υλοποίησης βρίσκεται το εμβλημα-
τικό ΙΡΙΣ, αφού μόλις έναν μήνα μετά την
υπογραφή της σύμβασης, ξεκίνησαν οι

εργασίες ανακατασκευής των διατηρητέων
κτηρίων.
Από τις αρχές της εβδομάδας έχει στηθεί στον
χώρο του ΙΡΙΣ το εργοτάξιο και οι πρώτες εργασίες
έχουν αρχίσει να εκτελούνται.
Η ανακατασκευή του ΙΡΙΣ, ενός από τα πιο
εμβληματικά – ιστορικά κτήρια του Δήμου Ελευ-
σίνας, αναμένεται να σημάνει και την αρχή μιας

νέας περιόδου για την Ελευσίνα και τη Μαγούλα.
Τα διατηρητέα κτήρια, πρόκειται να αξιοποιηθούν
ως πολυχώρος πολιτισμού για τις ανάγκες της
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 2023 αλλά και ως ένα
σπουδαίο έργο πολιτιστικής παρακαταθήκης για
τους Δημότες της Ελευσίνας και της Μαγούλας.
Υπενθυμίζεται, πως από τον Σεπτέμβριο του
2019, η σημερινή Δημοτική Αρχή προχώρησε όλες
τις απαραίτητες διαδικασίες για την υπογραφή του
χρησιδανείου με τον ΟΑΕΔ αλλά και την υπογρα-
φή της προγραμματικής σύμβασης.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4

Εξαρθρώθηκε, από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά
Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής,
εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπρατ-
ταν διακεκριμένες κλοπές και διέθεταν στην κατοχή
τους βαρύ πολεμικό οπλισμό.

Συνελήφθησαν, πρωινές ώρες της 14-1-2022, στο
πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης σε Αχαρνές και
Άνω Λιόσια, 4 ημεδαποί μέλη της, ηλικίας 25, 39, 40
και 42 ετών.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, για τα
κατά περίπτωση αδικήματα της εγκληματικής οργά-
νωσης, διακεκριμένες κλοπές, ληστεία, πλαστογρα-
φία, πλαστογραφία πιστοποιητικών και για παράβα-
ση της νομοθεσίας περί όπλων και περί φωτο-
βολίδων και πυροτεχνημάτων.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της ανωτέρω
Υπηρεσίας, οι ανωτέρω είχαν συστήσει και ενταχθεί
σε εγκληματική οργάνωση που προέβαινε σε διακε-
κριμένες κλοπές και διέθεταν στην κατοχή τους βαρύ
πολεμικό οπλισμό

Σε έρευνα που διενεργήθηκε, σε προγενέστερο χρόνο, σε
κλειστό χώρο στάθμευσης στις Αχαρνές, που χρησιμοποιούσε η
οργάνωση ως χώρο φύλαξης και είχε ενοικιάσει χρησιμο-
ποιώντας πλαστά στοιχεία ταυτότητας, βρέθηκαν και
κατασχέθηκαν:

2 πολεμικά τυφέκια Kalashnikov
ημιαυτόματο υποπολυβόλο
2 πιστόλια
περίστροφο
πλήθος φυσιγγίων και γεμιστήρων
λαστιχένιες ολοπρόσωπες μάσκες
μπουφάν και καπέλα τύπου τζόκεϊ με τα διακριτικά της ΕΛ.ΑΣ.
κλεμμένο αυτοκίνητο μεγάλης ιπποδύναμης, με πλαστές

πινακίδες κυκλοφορίας

Από έρευνες σε οικίες των κατηγορουμένων βρέθηκαν και
κατασχέθηκαν:

3 αεροβόλα,πλήθος φυσιγγίων και γεμιστήρων
μαχαίρι, στιλέτο
3 αναλογικοί ασύρματοι
2 συσκευές ενδοεπικοινωνίας
πλήθος εξαρτημάτων αυτοκινήτων
9 κινητά τηλέφωνα,φορητός υπολογιστής
συσκευή GPS,2 κροτίδες
πολυεργαλείο,ζεύγος γαντιών
750 ευρώ και 151 δολάρια Η.Π.Α.
4 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα
Από την μέχρι στιγμής έρευνα, εξιχνιάστηκαν κλοπή αυτοκι-

νήτου, κλοπή μοτοσυκλέτας και απόπειρα ληστείας σε υποκα-
τάστημα τράπεζας στην περιοχή της Μαγνησίας.

Επιπρόσθετα, οι κατηγορούμενοι έχουν κατηγορηθεί κατά το
παρελθόν για πλήθος αδικημάτων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειο-
δικών Αθηνών, ενώ οι έρευνες, για την πλήρη εξακρίβωση του
εύρους της εγκληματικής τους δραστηριότητας, συνεχίζονται.
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Έ
νοπλη ληστεία για τέταρτη
φορά μέσα σε ένα μήνα
σημειώθηκε αργά το απόγε-

υμα της Κυριακής 16 Ιανουαρίου
σε αρτοζαχαροπλαστείο των Εργα-
τικών Κατοικιών του Οικισμού
Προφήτη Ηλία Αχαρνών.

Τον δράστη εντόπισαν και συνέ-
λαβαν άνδρες της Ομάδας ΟΠΚΕ. 

Κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής
τονίζουν ότι  η εγκληματικότητα
στον Οικισμό που γειτνιάζει με το
Ζεφύρι και τη Λίμνη Άνω Λιοσίων,
είναι ιδιαίτερα αυξημένη κι αποτε-
λεί καθημερινό φαινόμενο, με θύμα-
τα κατόχους αυτοκινήτων, σπίτια
αλλά και ηλικιωμένους που θεωρ-
ούν επιβεβλημένη την καλύτερη
αστυνόμευση.

Ποιοι χάνουν το πιστοποιητικό 
εμβολιασμού στις 31 Ιανουαρίου
Όλοι οι εμβολιασμένοι άνω των 18 ετών που δεν έχουν πραγματοποιήσει 
την τρίτη - αναμνηστική δόση θα θεωρούνται ανεμβολίαστοι και θα χάσουν τα 
προνόμια που τους παρέχει το πιστοποιητικό εμβολιασμού.

Κατά την ενημέρωση των
πολιτικών συντακτών, ο κυβε-
ρνητικός εκπρόσωπος Γιάννης
Οικονόμου υπενθύμισε τη
λήξη του πιστοποιητικού εμβο-
λιασμού για όσους δεν έχουν
κάνει τρίτη δόση.

Όπως τόνισε «μέχρι τις 31
Ιανουαρίου όλοι  οι  πολίτες
άνω των 18 ετών που έχουν

συμπληρώσει 7 μήνες από την
ολοκλήρωση του εμβολιασμού
τους με τις δύο δόσεις ή 3
μήνες από τον εμβολιασμό με
το μονοδοσικό εμβόλιο, θα
πρέπει  να έχουν κάνει  την
αναμνηστική δόση».

Σε διαφορετική περίπτωση
θα χάνουν τα προνόμια των
εμβολιασμένων.

Για τα σχολεία, ο κ. Οικονό-
μου επισήμανε πως την πρώτη
εβδομάδα εντοπίστηκαν
31.000 κρούσματα σε μαθητές
και εκπαιδευτικούς, ενώ μέχρι
και  την Παρασκευή από τα
80.000 τμήματα που λειτουρ-
γούν στη χώρα, ήταν κλειστά
λόγω κρουσμάτων μαθητών
μόλις τρία.

ΠΠλλεεύύρρηηςς::  ««ΑΑππόό  ττηηνν  εεσσττίίαασσηη  κκααιι  τταα  γγήήππεεδδαα  θθαα
γγίίννεειι  ηη  ααρρχχήή  γγιιαα  ττηη  χχααλλάάρρωωσσηη  ττωωνν  μμέέττρρωωνν»»

Ανοιχτό είναι πλέον το ενδεχόμενο να χαλαρώσουν μετα τις 23 Γενάρη τα
ισχύοντα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης της μετάλλαξης Όμικρον
του κορονοϊού SARS-CoV-2.

Μιλώντας στον
ρ α δ ι ο φ ω ν ι κ ο
σταθμό «Παραπο-

λιτικά 90,1» ο υπουργός
Υγείας Θάνος Πλεύρης
άφησε ανοιχτό άφησε το
ενδεχόμενο χαλάρωσης
των μέτρων, πιθανότατα
από την επόμενη εβδομά-
δα, εάν συνεχιστεί η αποκ-
λιμάκωση στον αριθμό
των κρουσμάτων κορονο-
ϊού. 
Όπως είπε ο κ. Πλεύρης,
μέσα στην εβδομάδα θα
συνεδριάσει η επιτροπή
των ειδικών που θα εξετά-
σει την επιδημιολογική
εικόνα, ενώ τόνισε ότι η αρχή θα γίνει από την μουσική στην εστίαση και τα γήπεδα.
Συνεπώς , προς χαλάρωση των μέτρων στην εστίαση, ανάλογα με τα επιδημιολογικά
δεδομένα μέχρι την Τετάρτη οπότε και θα συνεδριάσει η επιτροπή των λοιμωξιολό-
γων, φαίνεται πως προσανατολίζεται η κυβέρνηση.
Ερωτηθείς σχετικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου απάντησε: “Θα
περιμένουμε μέχρι την Τετάρτη τα δεδομένα, θα ακούσουμε τις εισηγήσεις της επιτρ-
οπής και θα αποφασίσουμε”.
Αναφορικά με το πρόστιμο των 100 ευρώ ο κ. Πλεύρης τόνισε ότι «από τις 530 με 550
χιλιάδες ανεμβολίαστους άνω των 60 ετών εμβολιαστεί 230.000 πολίτες», και κάλεσε
τους 300.000 πολίτες που δεν έχουν εμβολιαστεί να το πράξουν άμεσα ώστε να μην
επιβληθεί το πρόστιμο των 100 ευρώ το μήνα. Ο κ. Πλεύρης τόνισε πως γίνεται δια-
σταύρωση με τα ΑΜΚΑ και θα υπάρξει ο ακριβής αριθμός των ανεμβολίαστων στους
οποίους θα επιβληθεί το διοικητικό πρόστιμο.

ΕΟΔΥ: 18.834 νέα
κρούσματα, 101 θάνατοι,
672 διασωληνωμένοι

Π
αρά το γεγονός ότι τα ημερήσια κρούσματα
μειώνονται δεν είναι σε συνάρτηση με τους
σκληρούς δείκτες που παραμένουν σε

υψηλά επίπεδα όπως και το ι ικό φορτίο που
εντοπίζεται στα λύματα στην κοινότητα.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες υπάρχει περισ-
σότερη διασπορά, αλλά διαφαίνεται μια ύφεση η
οποία θα φανεί τις επόμενες 2-3 εβδομάδες, ενώ
όλοι συγκλίνουν στο ότι την Άνοιξη θα είμαστε
πολύ καλύτερα επιδημιολογικά, με την προϋπόθ-
εση ότι δε θα υπάρξει κάτι άλλο που θα χειροτε-
ρέψει τα πράγματα.

Εχθες ανακοινώθηκαν 18.834 κρούσματα, 101
θάνατοι, 672 διασωληνωμένοι. Τα τεστ που διε-
νεργήθηκαν ήταν 126.257 (PCR: 11.840 Rapid:
114.417) και ο δείκτης θετικότητας διαμορφώθη-
κε στο 14,92%. 

Ένοπλη ληστεία σε αρτοζαχαροπλαστείο 
στον Προφήτη Ηλία Αχαρνών
Τον δράστη εντόπισαν και συνέλαβαν άνδρες της Ομάδας ΟΠΚΕ. 

Συνεχίζεται στη σελ  13
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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

Με τις παραπάνω δραστικές ενέργειες, ο Δήμος
κατόρθωσε εντός 2 ετών, και μέχρι τον Δεκέμβριο
του 2021 να υπογραφεί η σχετική σύμβαση με τον
ανάδοχο, που είχε και ως αποτέλεσμα την έναρξη
των εργασιών μόλις έναν μήνα μετά.

Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Ελευσίνας, Αργύρης
Οικονόμου: «Έχουμε αποδείξει πως με στοχευμέ-
νες κινήσεις και στοχοπροσήλωση μπορούμε να
ξεπεράσουμε τις οποίες παθογένειες του παρελθ-
όντος.
Το ΙΡΙΣ, που μέχρι το 2019 παρέμενε «κολλημέ-

νο» σε γραφειοκρατικές διαδικασίες, ξεκινά με
τους καλύτερους οιωνούς. 

Οι ενέργειές μας, με την τεχνική υπηρεσία και τον
Αντιδήμαρχο, Θανάση Μαυρογιάννη ήταν
συνεχείς και διαρκείς, μέχρι να φτάσουμε στη
σημερινή μέρα και με τον ίδιο ακριβώς ζήλο
προωθούμε και άλλα μεγάλα έργα για την Ελευ-
σίνα και τη Μαγούλα».

Την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου ανοίγει η πλατφόρμα της
4ης δόσης για τους ανοσοκατεσταλμένους

Η
πλατφόρμα για την  τέταρτη δόση εμβολίου για τους αν οσοκατεσταλμέν ους θα αν οίξει την  ερχ όμεν η Πέμ-
πτη 20 Ιαν ουαρίου 2022, σύμφων α με τον  Μάριο Θεμιστοκλέους. Ο κ. Πιτσιλής είπε πως η ΑΑΔΕ θα εκδίδει
και θα βεβαιών ει σε μην ιαία βάση πρόστιμα ύψους 100 ευρώ σε όσους δεν  έχ ουν  εμβολιαστεί έως τις 16

Ιαν ουαρίου. Από τον  συγκεκριμέν ο κατάλογο εξαιρούν ται όσου θεωρούν ται κάτοικοι αλλοδαπής ή τελούν  σε δικα-
στική συμπαράσταση.
Με τη σειρά του ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, διευκρίν ισε ότι το πρόστιμο για τους αν εμβολίαστους
άν ω των  60 ετών  θα εμφαν ίζεται στο taxisnet στην  κατηγορία των  οφειλών  και οι υπόχ ρεοι θα μπορούν  ν α δουν
εάν  τους έχ ει επιβληθεί πρόστιμο στο emv olio.gov .gr.
Παράλληλα σε αυτή την  πλατφόρμα οι πολίτες που το επιθυμούν  θα μπορούν  ν α δηλών ουν  με εμπεριστατωμέ-
ν ο τρόπο εάν  θέλουν  ν α αμφισβητήσουν  το πρόστιμο.
Εάν  κρίν εται πως κάποιος πολίτης δεν  είν αι υπόχ ρεος, τότε το πρόστιμο θα διαγράφεται μέσω αν τιλογισμού τον
επόμεν ο μήν α.

50 ευρώ το πρόστιμο για τον  Ιαν ουάριο εάν ...

Στην  περίπτωση μη εμβολιασμού, από 17 Ιαν ουαρίου επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ μην ιαίως. Ειδικά όμως για
τον  τρέχ ον τα μήν α, για την  παραβίαση της υποχ ρέωσης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 50 ευρώ.
Στην  περίπτωση διεν έργειας της πρώτης δόσης έως και την  15η ημέρα του μήν α και ολοκλήρωσης του εμβολια-
στικού κύκλου σύμφων α με τις προβλεπόμεν ες διαδικασίες και στον  προβλεπόμεν ο χ ρόν ο, ειδικώς για τον  μήν α
αυτόν , επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 50 ευρώ. Σε περίπτωση διεν έργειας της πρώτης δόσης από τη 16η ημέρα
του μήν α και εν τεύθεν , επιβάλλεται το σύν ολο του προστίμου.
Οι κυρώσεις αίρον ται από την  πρώτη μέρα του επόμεν ου μήν α από την  πραγματοποίηση της πρώτης δόσης. Σε
περίπτωση μη ολοκλήρωσης του εμβολιαστικού κύκλου, σύμφων α με τις προβλεπόμεν ες διαδικασίες και στον
προβλεπόμεν ο χ ρόν ο, οι κυρώσεις επιβάλλον ται από το χ ρον ικό σημείο θεμελίωσης της σχ ετικής υποχ ρέωσης.
Το σχ ετικό πρόστιμο βεβαιών εται και εισπράττεται αμελλητί από την  Αν εξάρτητη Αρχ ή Δημοσίων  Εσόδων  σύμφ-
ων α με τον  Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων  Εσόδων .
Οι πόροι που συγκεν τρών ον ται από την  επιβολή των  κυρώσεων  αξιοποιούν ται αποκλειστικά για την  εν ίσχ υση
του Εθν ικού Συστήματος Υγείας, στο πλαίσιο της αν τιμετώπισης του κορον οϊού COVID-19.
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ΔΔ..  ΧΧΑΑΪΪΔΔΑΑΡΡΙΙΟΟΥΥ::  ΣΣυυννττήήρρηησσηη  ττοουυ  11οουυ  ΚΚλλεειισσττοούύ  ΓΓυυμμνναασσττηηρρίίοουυ  κκααιι
αανναακκαατταασσκκεευυήή  ττωωνν  γγηηππέέδδωωνν  55ΧΧ55  κκοοννττάά  σσττοο  ΑΑττττιικκόό  ΝΝοοσσοοκκοομμεείίοο

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο διαγωνισμός  

Ένα σημαντικό  έργο για το Χαϊδάρι προχωράει προς
την υλοποίησή του. Ο διαγωνισμός για την αναβάθμιση
και συντήρηση του 1ου Κλειστού Γυμναστηρίου και για
την ανακατασκευή των γηπέδων 5Χ5 κοντά στο Αττικό
Νοσοκομείο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.  

Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται στο 1o Κλειστό
Γυμναστήριο του Αθλητικού Κέντρου στο Δάσος Χαϊδα-
ρίου θα επιλύσουν τα σοβαρά προβλήματα στη θέρ-
μανση και την υγρομόνωση, αλλά και τις γενικότερες
φθορές που έχουν παρουσιαστεί εδώ και  αρκετά χρό-
νια στο Γυμναστήριο. Σύμφωνα με τη μελέτη, οι
εργασίες που θα εκτελεστούν  περιλαμβάνουν:

- Αντικατάσταση όλων των υφιστάμενων κουφωμά-
των με θερμομονωτικά.

- Αντικατάσταση της οροφής του αγωνιστικού χώρου.
- Θερμοϋγρομόνωση των δωμάτων. 
- Εγκατάσταση κεντρικών κλιματιστικών μονάδων

και κεντρικού ηλιοθερμικού συστήματος.
- Αντικατάσταση του λέβητα.
- Εγκατάσταση αντλίας θερμότητας για παραγωγή

ζεστού νερού χρήσης και αερόψυκτης αντλίας θερμότ-
ητας. 

- Αναβάθμιση της ηλεκτρικής εγκατάστασης του
Γυμναστηρίου.

- Αντικατάσταση των
φωτιστικών σωμάτων
και των προβολέων
φωτισμού του αγωνι-
στικού χώρου. 

Στα 2 γήπεδα 5Χ5
που βρίσκονται στην
οδό Ρίμινι θα πραγμα-
τοποιηθεί ολική ανακα-
τασκευή, που περιλαμ-
βάνει:

- Αφαίρεση του
υπάρχοντος φθαρμέ-
νου τεχνητού χλοοτάπ-
ητα.

- Γενική διαμόρφωση
της επιφάνειας του εδά-
φους.

- Επίστρωση με συνθετικό χλοοτάπητα με ειδικές δια-
γραμμίσεις. 

- Τοποθέτηση περίφρασης ασφαλείας ύψους  4 μέτρ-
ων.

- Αντικατάσταση των φωτιστικών προβολέων. 
- Δημιουργία διαδρομής εισόδου στα γήπεδα και

ηλεκ -
τροφ-
ω τ ι -
σ μ ό ς
της.

-

Κατασκευή αντικεραυνικής προστασίας. 
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Φιλόδ-

ημος 2 και έχει  συνολικό Προϋπολογισμό 1.001.658
Ευρώ. Δύο σύγχρονοι αθλητικοί χώροι με υψηλές ποι-
οτικές προδιαγραφές διαμορφώνονται στο Χαϊδάρι. 

Γιατί η νεολαία μας δικαιούται τις καλύτερες υποδομές
για άθληση και παιχνίδι.

Ο κ. Στάθης είναι πλήρως εμβο-
λιασμένος και έχει εξαιρετικά ήπια
συμπτώματα, όπως γνωστοποίησε
το βράδυ της Παρασκευής

Θετικός στον κορωνοϊό διαγ-
νώστηκε ο δήμαρχος Μάνδρας –
Ειδυλλίας – Ερυθρών – Οινόης,

Χρήστος Στάθης, όπως γνωστο-
ποίησε ο ίδιος το βράδυ της Παρ-
ασκευής στα μέσα κοινωνικής δικ-
τύωσης.

Αναλυτικά τα όσα έγραψε ο κ.
Στάθης:

Το PCR επιβεβαίωσε ότι είμαι και
εγώ ένα από τα κρούσματα κορο-
νοϊού στη χώρα μας. Δυστυχώς,
δεν επιβεβαιώθηκαν τα αρνητικά
rapid test που είχαν προηγηθεί.

Έχω ολοκληρώσει τον εμβολια-
σμό μου και τα συμπτώματα μου
είναι εξαιρετικά ήπια, σχεδόν
ανύπαρκτα.

Νιώθω καλά, ακολουθώ τα προβ-
λεπόμενα και θα επιστρέψω στο
Δημαρχείο με την ολοκλήρωση του
διαστήματος της απομόνωσης
σύμφωνα με τις οδηγείς του ΕΟΔΥ.

Συνεχίστε να προσέχετε τους
εαυτούς σας και τους συνανθ-
ρώπους μας, τηρώντας τα υγειονο-
μικά μέτρα. Με θετική ενέργεια και
τη βοήθεια του Θεού, θα το ξεπε-
ράσουμε και αυτό.

Θετικός στον κορωνοϊό ο δήμαρχος 
Μάνδρας-Ειδυλλίας Χρήστος Στάθης

Δεντροφύτευση σε πυρόπληκτες 
περιοχές του Δ.Αχαρνών 

Μ
ε πολλή όρεξη και θέληση πραγματοποιήθηκε η Δεν τροφύτευση
που διοργάν ωσε ο Δήμος Αχαρν ών  το Σάββατο 15 Ιαν ουαρίου
σε Βαρυμπόμπη και Θρακομακεδόν ες με τη συμμετοχή Εθελον -

τών . Σε αν άρτηση στην  επίσημη Ιστοσελίδα του Δήμου αν έφερε τα
εξής:
Ολοκληρώθηκε η δεν τροφύτευση που πραγματοποίησε η Διεύθυν ση
Πρασίν ου του Δήμου Αχαρν ών  σε συν εργασία με εθελον τές της
πόλης μας. Συγκεκριμέν α φυτεύτηκαν   κυπαρισσοειδή και έλατα τα
οποία προσφέρουν  οξυγόν ο και ομορφαίν ουν  τον  περιβάλλον τα
χώρο.
Συγχαρητήρια σε όσους συμμετείχαν , συμβάλλον τας στην  αν αγέν -
ν ηση του φυσικού πλούτου της πόλης μας.
Μέν ουμε συν τον ισμέν οι για τις επόμεν ες δράσεις.

ΚΟΒ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΤΟΥ ΚΚΕ
Εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια για το θάνατο του σ. Γ. Παππού

Η ΚΟΒ Ασπροπύργου του ΚΚΕ με θλίψη αν ακοιν ών ει την  απώλεια του συν τρόφ-
ου Γιάν ν η Παππού, εκφράζον τας ταυτόχ ρον α τα θερμά της συλλυπητήρια στην
οικογέν εια και τους οικείους του.
Η κηδεία του συν τρόφου, θα πραγματοποιηθεί την  Τετάρτη 19 Γεν άρη, στις 12 το
μεσημέρι, στην  εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στον  Ασπρόπυργο.



Διακοπή νερού στη
Δροσούπολη

Σε διακοπή της υδροδότησης
στη Δροσούπολη Άνω
Λιοσίων, προχώρησε το Τμήμα
Ύδρευσης του Δήμου Φυλής,
λόγω σοβαρής βλάβης που
παρουσιάστηκε σε αγωγό που
βρίσκεται στην οδό Ελευθερίας
στο ύψος της οδού Αράχωβας. 
Συνεργεία του Δήμου Φυλής
βρίσκονται επί τόπου και κατα-
βάλλουν προσπάθειες για την
αποκατάσταση της βλάβης.
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Τ
ο συγκεκριμέν ο πρόγραμμα που
θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο
Αν άκαμψης και ασχολείται αποκ-

λειστικά η Υφυπουργός Εργασίας και
Κοιν ων ικών  Υποθέσεων , αρμόδια για τη
Δημογραφική Πολιτική, την  Οικογέν εια
και την  Ισότητα των  Φύλων , Μαρία Συρ-
εγγέλα θεσπίζεται για πρώτη φορά στη
χώρα μας και αφορά «χώρους φύλαξης
βρεφών » σε ιδιωτικές επιχειρήσεις με
προσωπικό άν ω των  100 υπαλλήλων .

Το κράτος θα αν αλάβει τόσο το

κόστος της κατασκευής του χώρου, όσο
και του προσωπικού που θα τον  στε-
λεχώσει. 

Η σχετική πρόσκληση εν διαφέρον -
τος θα γίν ει μέσα στο πρώτο εξάμην ο
του 2022.

Μάλιστα σύμφων α με πληροφορίες
του DNews μετά την  επιδότηση των
δύο χρόν ων  θα προβλέπεται ρήτρα δια-
τήρησης του χώρου φύλαξης και των
υπαλλήλων .

Ειδικότερα μέσω του προγράμματος
θα επιδοτείται η πρόσληψη έως δύο ατό-
μων  για δύο χρόν ια αν ά επιχ είρηση για
τη φύλαξη των  βρεφών  καθώς και θα
χρηματοδοτείται πλήρως ο απαραίτητος
εξοπλισμός.

Η επιδότηση 100% μισθού και εισφο-
ρών  των  εργαζομέν ων  που θα
απασχολούν  στους χώρους αυτούς τα
παιδιά θα έχει διάρκεια δύο χρόν ια και
στη συν έχεια σύμφων α με πληροφορίες
μελετάται ν α υπάρξει ρήτρα διατήρησης
του εργαζόμεν ου και του χώρου φύλαξ-
ης των  παιδιών  για συγκεκριμέν ο διά-
στημα. Το διάστημα αυτό μελετάται ν α
είν αι αλλά δύο χρόν ια.

Αυτό σημαίν ει ότι αν  μία επιχ είρηση
επιλέξει ν α φτιάξει χώρο φύλαξης παι-
διών  το κράτος θα του παρέχει όλο τον
εξοπλισμό και για δύο χρόν ια θα επιδο-

τείται 100% ο μισθός του υπαλλήλου ή
των  δύο υπαλλήλων . Αν αλυτικότερα θα
δημιουργείται στις επιχ ειρήσεις ειδικά
διαμορφωμέν ος χώρος που θα περιλαμ-
βάν ει δωμάτιο ύπν ου, δωμάτιο θηλα-
σμού, δωμάτιο αλλαγής πάν ας, προσω-
πικά ν τουλάπια φύλαξης ειδών  καθημε-
ριν ής αν άγκης των  παιδιών , όπως
πάν ες, ρούχα κά.

Ο προϋπολογισμός είν αι 16 εκατ.
ευρώ και προβλέπεται η έν ταξη 120

μον άδων  και περίπου 2.500 παιδιών .

Η προκήρυξη της δράσης θα γίν ει
στις αρχές του 2022 - προκειμέν ου οι
χώροι φύλαξης ν α τεθούν  σε λειτουργία
έως το 2024 - και αρχ ικά απευθύν εται
σε 120 επιχ ειρήσεις:

50 επιχ ειρήσεις άν ω των  100 εργαζό-
μεν ων  και

70 επιχ ειρήσεις άν ω των  200 εργαζό-
μεν ων  (περιλαμβάν ον ται και τα εμπορ-
ικά κέν τρα).

Σύμφων α με την  κ. Συρεγγέλα «με το
ν έο πρόγραμμα που σχ εδιάζουμε,
βοηθάμε σημαν τικά και ουσιαστικά τους
ν έους γον είς και κυρίως τις εργαζόμεν ες
μητέρες. 

Στηρίζουμε τις γυν αίκες που θέλουν
ν α εργαστούν  αλλά δεν  μπορούν  ν α

καλύψουν  το κόστος φύλαξης των  παι-
διών  τους και προτρέπουμε τις γυν αίκες
ν α μην  εγκαταλείπουν  την  εργασία
τους και τα όν ειρά τους καθώς η ελλην ι-
κή κυβέρν ηση είν αι στο πλευρό τους».

Σημειών ον τας ότι «δημιουργών τας
χώρους φύλαξης βρεφών  εν τός των
επιχ ειρήσεων , διευκολύν ουμε και
εν ισχ ύουμε την  απασχ όληση των
ν έων  μητέρων . Βοηθάμε τις μητέρες
που δεν  μπορούν  ν α βρουν  χώρο
φύλαξης των  παιδιών  τους κον τά στην
εργασία ή στο σπίτι τους».

Η δημιουργία χώρων  φύλαξης βρεφών
σε μεγάλες επιχ ειρήσεις υπάρχουν  σε
πολλά ευρωπαϊκά κράτη, τα οποία
έχουν  ήδη λάβει σειρά πρωτοβουλιών
σε επίπεδο ιδιωτικού τομέα και κοι-
ν ων ίας των  πολιτικών  οι οποίες
συν οψίζον ται στη δημιουργία υπο-
δομών  φρον τίδας των  παιδιών  εν τός
των  εταιρειών , εκστρατείες ευαισθητο-
ποίησης για το ζήτημα της συμφιλίωσης
μέσω της συμμετοχ ής κοιν ων ικών
εταίρων  και συν δικάτων , εν θάρρυν ση
των  αν δρών  ν α λαμβάν ουν  γον ική
άδεια και επιβράβευση εταιρειών  που
εφαρμόζουν  πολιτικές που ευν οούν  τη
συμφιλίωση εργασίας και οικογέν ειας.

Το μέτρο θεσπίζεται για πρώτη φορά στη χώρα μας 
««ΧΧώώρροοιι  φφύύλλααξξηηςς  ββρρεεφφώώνν»»  σσεε  ιιδδιιωωττιικκέέςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  μμεε

ππρροοσσωωππιικκόό  άάννωω  ττωωνν  110000  υυππααλλλλήήλλωωνν

Μια  εκδήλωση αγάπης και στο-
ργής για τους τετράποδους φίλους
μας – κουτάβια και μεγαλύτερα
σκυλάκια – που ψάχνουν ένα σπίτι
και μια αγκαλιά, πραγματοποιήθη-
κε την  Κυριακή 16 Ιανουαρίου

από τον Δήμο Αχαρνών.
Και το νέο έτος η «καμπάνια» του

Δήμου Αχαρνών και του αρμόδιου
Αντιδημάρχου Άγγελου Αραμπαν-
τζή, για την υιοθεσία κουταβιών και
ζωών συντροφιάς συνεχίζεται με

ιδιαίτερη απο-
δοχή από τους
δημότες των
Αχαρνών.

Εθελοντές και
ε θ ε λ ό ν τρ ι ε ς
όπως η Άννα, η
Ρία, η Κέλλυ, η
Ζηνοβία, ο
Ιαβέρης και
τόσοι  άλλοι
κατάφεραν να
αναδείξουν τη
σημερινή μέρα
σε μια ξεχωρι-
στή μέρα φρον-
τίδας για τους
τε τρ άπ ο δ ο υ ς
φίλους μας.

Ε υ χ α ρ ι -
στούμε όλους

τους εθελοντές και όσους συμμε-
τέχουν στην προσπάθεια υιοθ-
εσίας με στόχο να χαρίσουμε μια
στέγη και μια ζέστη αγκαλιά στους
τετράποδους φίλους μας.

Μεγάλη η ανταπόκριση του κόσμου στη «καμπάνια» Μεγάλη η ανταπόκριση του κόσμου στη «καμπάνια» 
του Δήμου Αχαρνών για υιοθεσίες ζωών συντροφιάςτου Δήμου Αχαρνών για υιοθεσίες ζωών συντροφιάς

Η προκήρυξη της δράσης
θα γίνει στις αρχές του 2022

- προκειμένου οι χώροι 
φύλαξης να τεθούν 

σε λειτουργία έως το 2024 
- και αρχικά απευθύνεται σε

120 επιχειρήσεις:
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Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, κατόπιν πρόσ-
κλησης του Προέδρου του, Χρ. Θεοδωρόπουλου, πρό-
κειται να συνεδριάσει την Τετάρτη, 19-1-2022 και ώρα
15:30. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσ-
κεψη, μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr. 

Οι αποφάσεις της συγκεκριμένης συνεδρίασης θα
αναρτηθούν σταδιακά στον εξής σύνδεσμο:

https://bit.ly/3rnLbds

Συνεδρίαση 3η 

Θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ
Επερώτηση του ανεξάρτητου Περιφερειακού

Συμβούλου κ. Π. Ασημακόπουλου με θέμα τις έκνομες
ενέργειες από οργανωμένες ομάδες Ρομά στην Περιφ-
έρεια Αττικής. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Σύσταση Επιτροπής Περιφερειακού Συμβουλίου
«Πολιτισμού και Αθλητισμού», σύμφωνα με το άρθρο
164 του Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και
ορισμός μελών της.

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Μ. Βιδάλη)
2. Έγκριση σκοπιμότητας για την προμήθεια τεστ

ταχείας ανίχνευσης COVID 19.  
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)
3. Συγκρότηση Επιτροπής Καταλληλότητας – Παραλα-

βής – Παράδοσης Μισθωμένων Κτιρίων – Αγοράς Ακι-
νήτων αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής (άρθρο 13
του Π.Δ. 242/1996).  

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)
4. Ορισμός των αναλογούντων στην Περιφέρεια Αττι-

κής μελών και συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου
του «Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφερειακής
Ενότητας Πειραιά.  

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Στ. Αντωνάκου)
5. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 143/2021 απόφασης

του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία
εγκρίνεται η σκοπιμότητα και δαπάνη για το πρόγραμμα
δράσεων προβολής και προώθησης προϊόντων του
αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας Αττικής για έτος
2022.

(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος
κ. Στ. Βοϊδονικόλας)

6. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περι-
βαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για τη “Μελέτη Γενι-
κού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δημοτικής Ενότητας
Καλάμου, Δήμου Ωρωπού» Επικαιροποίηση μελέτης Β2
– Σταδίου.  

(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος
κ. Α. Κατσιγιάννης)

7. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περι-
βαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής
2021-2015. 

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπα-
δάκης)

8. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου της 10ης Ομά-
δας/Κατηγορία Α/Υποκατηγορία Α2 «Αιολικός Σταθμός
Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 54
ΜW» της εταιρείας ZIKOS ENERGY SMPC στη θέση:
Γεννηματά – Πέτρα Αετού της Δ.Ε. Βιλίων, Ερυθρών,
Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας της Π.Ε. Δυτικής Αττικής
(ΠΕΤ:2108608122).

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπα-
δάκης)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΤΗΝ ΑΥΡΙΑΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΣΥ 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων του έργου  «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας στη Δ.Ε. Βιλίων - Ερυθρών 

∆ήµος Ιλίου : Χορήγηση ειδικού 
βοηθήµατος επανασύνδεσης ρεύµατος

Ο∆ήµος Ιλίου ενηµερώνει ότι, οι καταναλωτές µε χαµηλά εισοδήµατα που
έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω
ληξιπρόθεσµων οφειλών, µπορούν να υποβάλουν αίτηση για την εφάπαξ

χορήγηση ειδικού βοηθήµατος, προκειµένου να αντιµετωπίσουν τις ενεργειακές
τους ανάγκες, σύµφωνα µε την Κοινή Υπουργική Απόφαση
ΥΠΕΝ/∆ΗΕ/124788/2150/28-12-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 6302/Β/29.12.2021).

ΚΚρριιττήήρριιαα  υυππααγγωωγγήήςς  ::

ΤΤοο  µµέέττρροο  ααφφοορράά  κκααττααννααλλωωττέέςς  µµεε  λληηξξιιππρρόόθθεεσσµµεεςς  οοφφεειιλλέέςς  ααππόό
λλοογγααρριιαασσµµοούύςς  ρρεεύύµµααττοοςς  έέωωςς  3311..1122..22002211  πποουυ  νναα  έέχχοουυνν  ήήδδηη
ααπποοσσυυννδδεεθθεείί  ήή  θθαα  ααπποοσσυυννδδεεθθοούύνν  ααππόό  ττοο  δδίίκκττυυοο  µµέέχχρριι
1155..0022..22002222..
Η αποσύνδεση παροχής ρεύµατος αφορά την κύρια
κατοικία του προς εξέταση δικαιούχου και να µην έχει
πραγµατοποιηθεί επανασύνδεση µέχρι την ολοκλήρωση της
διαδικασίας.
Ικανοποιούνται τα εισοδηµατικά και τα περιουσιακά κρι-
τήρια τα οποία συµπίπτουν µε εκείνα του Κοινωνικού
Οικιακού Τιµολογίου.
Επισηµαίνονται τα εξής:
Το ειδικό βοήθηµα καταβάλλεται από τη ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε.
απευθείας στον τελευταίο Προµηθευτή ηλεκτρικής ενέρ-
γειας, όπου εκκρεµούν οι οφειλές του δικαιούχου.
Το ποσό του χορηγούµενου βοηθήµατος προσδιορίζεται ανά-
λογα µε το ύψος της συνολικής οφειλής του καταναλωτή
προς τον Προµηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.
Το µέρος της οφειλής που δεν καλύπτεται από το βοήθηµα,
διακανονίζεται και εξοφλείται από τους καταναλωτές σε
άτοκες µηνιαίες δόσεις, ο αριθµός των οποίων ορίζεται από
τον εκάστοτε Προµηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Κέντρο Κοινότητας του
∆ήµου Ιλίου κατόπιν ραντεβού (Νέστορος 101, 1ος όροφος),
καθώς και στο Πρωτόκολλο (∆ηµαρχείο Ιλίου, Κάλχου 48 –
50, 1ος όροφος) και επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του
Ν.1599/1986 ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία.
ΓΓιιαα  ππεερριισσσσόόττεερρεεςς  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  οοιι  εεννδδιιααφφεερρόόµµεεννοοιι  µµπποορροούύνν
νναα  εεππιικκοοιιννωωννοούύνν  µµεε  ττοο  ΚΚέέννττρροο  ΚΚοοιιννόόττηηττααςς  σστταα  ττηηλλέέφφωωνναα
22113322003300000077  &&  22113322003300001111  κκααιι  σσττηηνν  ΚΚοοιιννωωννιικκήή  ΥΥππηηρρεεσσίίαα
ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ,,  σστταα  ττηηλλέέφφωωνναα  22113322003300001100  &&  22113322003300002211,,  ∆∆εευυ--
ττέέρραα  έέωωςς  ΠΠααρραασσκκεευυήή  κκααιι  ώώρρεεςς  0088::3300  έέωωςς  1144::0000..
Στον παρακάτω σύνδεσµο οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να βρουν το
ΦΕΚ 6302/Β/29.12.2021, τα εισοδηµατικά και περιουσιακά κρι-
τήρια, την αίτηση επανασύνδεσης και τις οδηγίες για τη διαδικασία
υποβολής αίτησης µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που πρέπει
να τη συνοδεύουν: https://www.ilion.gr/an20220114-epanasindesi-
revmatos
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Την πρόθεση της Κυβέρνησης να
επεκτείνει την οριστική κατάργηση
της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης
και στο δηµόσιο, όταν υπάρχει ο
απαραίτητος δηµοσιονοµικός χώρος
από το 2023, προανήγγειλε αρµόδια
πηγή του υπουργείου Οικονο-
µικών. Η κατάργηση της εισφοράς
αλληλεγγύης εφαρµόζεται ήδη από
το 2021 αλλά αφορά µόνο τα εισο-
δήµατα του ιδιωτικού τοµέα. Ως εκ
τούτου για το 2021 θα πληρώσουν
ειδική εισφορά αλληλεγγύης δηµό-
σιο και συνταξιούχοι. 

Συγκριµένα όπως τόνισε η πηγή, ο
σχεδιασµός θέλει την κατάργηση
από το 2023 της ειδικής εισφοράς
αλληλεγγύης για όλους, αφού το
µέτρο θα συµπεριλάβει και τα εισο-
δήµατα του δηµοσίου και των
συντάξεων. Τούτο ανεξάρτητα από
την προσφυγή που έκαναν δικαστι-
κοί κατά της εφαρµογής του µέτρου
ως έκτακτου για το 2021 και το
2022,  µόνο για τα εισοδήµατα του
ιδιωτικού τοµέα. 

Η ίδια πηγή προανήγγειλε και την
εφαρµογή ενός "ευέλικτου" µπόνο-
υς απόδοσης στο δηµόσιο η οποία θα
εφαρµοστεί πιλοτικά από φέτος. 

Με βάση τον σχεδιασµό που έχει
γίνει το µπόνους απόδοσης θα έχει
δύο ταχύτητες και θα συνδέεται,
όσο αυτό είναι δυνατό, µε συγκεκρ-

ιµένους στόχους απόδοσης όπως
συµβαίνει και στον ιδιωτικό τοµέα.
Κατά τη λογική αυτή θα  υπάρχουν
συγκεκριµένες µονάδες του
δηµοσίου (π.χ. οι υπηρεσίες
διαχείρισης δηµόσιων διαγωνι-
σµών) οι οποίες θα µπορούν να
διεκδικούν σε µόνιµη βάση το µπό-
νους που θα δίνεται, και άλλες
µονάδες οι οποίες λόγω έκτακτων
συνθηκών ή αναγκών θα υπάγονται
κατά περίπτωση στο σύστηµα του
µπόνους ανάλογα µε τον βαθµό που
θα επιτυγχάνουν κάθε φορά.

Ο νέος θεσµός θα εφαρµοστεί πιλο-
τικά από φέτος. Μάλιστα για τον
σκοπό αυτό έχει προβλεφθεί και
ένα σχετικά µικρό κονδύλι της
τάξης των 10 εκατ. ευρώ από το
υπουργείο Ανάκαµψης στο γενικό-
τερο πρόγραµµα για τον εκσυγχρο-
νισµό της λειτουργίας του

δηµοσίου. Αρµόδια πηγή του
ΥΠΟΙΚ τόνιζε ότι το συγκεκριµένο
σύστηµα ανταµοιβής θα έχει συγκε-
κριµένες ασφαλιστικές δικλείδες
ώστε να µην καταλήξει άλλο ένα
επίδοµα στο µισθολόγιο του
δηµοσίου αλλά να αποτελέσει ένα
εργαλείο ουσιαστικής αύξησης της
απόδοσης σε κρίσιµους τοµείς.

Ανάλογα µε την εξέλιξη του προ-
γράµµατος πιλότου, το σύστηµα της
ανταµοιβής έναντι συγκεκριµένων
στόχων θα επεκταθεί το 2023 µε
ένα µεγαλύτερο κονδύλι από τον
προϋπολογισµό και περισσότερες
δηµόσιες µονάδες. 

Παράλληλα µέσα στο 2022 θα εξε-
ταστεί και η θέσπιση ενός πακέτου
κινήτρων µέσω των οποίων το δηµό-
σιο θα διεκδικήσει την πρόσληψη
εξειδικευµένων στελεχών από την
ιδιωτική αγορά. 

Τη δυνατότητα να εκδίδουν
προσωπικά πιστοποιητικά
ψηφιακής υπογραφής, διάρ-

κειας τριών ετών, αποκτώντας
ψηφιακή υπογραφή, έχουν από
σήµερα όλοι οι πολίτες µέσω της
νέας Αρχής Πιστοποίησης του
Ελληνικού ∆ηµοσίου (ΑΠΕ∆), που
τέθηκε σε λειτουργία. Η νέα ΑΠΕ∆
υπάγεται στη Γενική Γραµµατεία
Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης και
Απλούστευσης ∆ιαδικασιών και
αποστολή της είναι η παροχή ψηφ-
ιακών υπογραφών, είτε νέας γενιάς
(άυλες), είτε κλασσικής µορφής
(USB token).

Όπως σηµειώνει το υπουργείο
Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης σε ανα-
κοίνωσή του, η χρήση ψηφιακής
υπογραφής συµβάλλει στην περαι-
τέρω διασφάλιση των ηλεκτρο-
νικών συναλλαγών, στη µείωση των
λειτουργικών δαπανών, καθώς
επίσης και στην εξοικονόµηση χρό-
νου. Όλα τα βήµατα για την απόκ-
τηση ψηφιακής υπογραφής µέσω
της νέας ΑΠΕ∆ περιγράφονται
αναλυτικά στην πλατφόρµα

aped.gov.gr.
Η λειτουργία της πλατφόρµας
έρχεται σε συνέχεια των παρεµβά-
σεων του υπουργείου Ψηφιακής
∆ιακυβέρνησης σχετικά µε την
αυθεντικοποίηση και τη βεβαίωση
του γνησίου της υπογραφής του
πολίτη (υπηρεσίες εµπιστοσύνης).
Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η
διανοµή:
150.000 ψηφιακών υπογραφών
νέας γενιάς σε δηµοσίους υπαλλή-
λους (ήδη έχουν διανεµηθεί πάνω
από 50.000) και
Πάνω από 506.000 ψηφιακών υπο-
γραφών νέας γενιάς σε επαγγελµα-
τικούς κλάδους (εκπρόσωποι
επιχειρήσεων, δικηγόροι, λογιστές,
µηχανικοί κλπ) και πολίτες.
Στην ίδια στρατηγική περιλαµβά-
νονται:
οι υπηρεσίες σχετικά µε τα ψηφια-
κά έγγραφα του gov.gr (έκδοση
εξουσιοδότησης και υπεύθυνης
δήλωσης, ψηφιακή βεβαίωση
εγγράφου και ιδιωτικού συµφων-
ητικού) και
ο έλεγχος εγκυρότητάς των ψηφ-

ιακών εγγράφων µέσω του gov.gr.
Σύµφωνα µε το υπουργείο Ψηφια-
κής ∆ιακυβέρνησης, για την έγκρι-
ση της νέας ΑΠΕ∆ έχουν ακολουθ-
ηθεί όλες οι νόµιµες διαδικασίες
αξιολόγησης και πιστοποίησης,
τόσο από ανεξάρτητο αξιολογητή
όσο και από την ΕΕΤΤ, όπως επι-
βάλλει η εθνική νοµοθεσία και ο
Ευρωπαϊκός Κανονισµός e-IDAS.
Η νέα ΑΠΕ∆ είναι λειτουργική σε
όλες τις εκδόσεις Windows και
MacOS, ενώ για την ανάκληση
ψηφιακών πιστοποιητικών θα λει-
τουργεί σε 24ωρη βάση 7 ηµέρες
την εβδοµάδα.
Για την ισχύ και τις ηµεροµηνίες
λήξης των ψηφιακών υπογραφών,
οι οποίες έχουν εκδοθεί µέχρι και
την 17η Ιανουαρίου 2022, οι
πολίτες µπορούν να ενηµερωθούν
από τον ιστότοπο  της
www.aped.gov.gr στην κατηγορία
«Ανακοινώσεις». Επιπλέον, τονίζε-
ται πως η προµήθεια USB tokens
από τους πολίτες θα συνεχίσει να
γίνεται από τους παρόχους της
αγοράς και όχι από την ΑΠΕ∆.

ΚΚααττάάρργγηησσηη  ττηηςς  εειισσφφοορράάςς  ααλλλληηλλεεγγγγύύηηςς  
γγιιαα  όόλλοουυςς  ττοο  22002233  
- Έρχεται σύστηµα µπόνους για το δηµόσιο

ΑΑππλλοούύσσττεερρηη  ηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  ααππόόκκττηησσηηςς  ψψηηφφιιαακκήήςς  υυπποογγρρααφφήήςς  
- Σε λειτουργία νέα πλατφόρµα

Αργυρούπολη: 
Παραδόθηκε και συνελήφθη

ο άντρας που τραυμάτισε βαριά 
τη σύντροφό του

Στη διάθεση των αρχών είναι πλέον ο άνδρας
που ξυλοκόπησε και τραυμάτισε σοβαρά τη
συντροφό του στην Αργυρούπολη. Παραδόθηκε
στην αστυνομία.

Ο ιδιος παραδόθηκε συν οδεία του δικηγόρου στην
Υποδιεύθυν ση Ασφάλειας Νοτιοαν ατολικής Αττικής ο
46χ ρον ος που αν αζητείτο για τον  άγριο ξυλοδαρμό
της 40χ ρον ης συν τρόφου του που ν οσηλεύεται σε
κρίσιμη κατάσταση.
Ο δράστης που φέρεται ν α είν αι γν ώστης πολεμικών
τεχ ν ών , τα ξημερώματα της Παρασκευής ξυλοκόπησε
άγρια την  σύν τροφό του και στη συν έχ εια εν ημέρω-
σε συγγεν ή του που ειδοποίησε το ΕΚΑΒ και έκτοτε
εξαφαν ίστηκε, προφαν ώς για ν α διαφύγει της
σύλληψης. Η εκτίμηση των  αστυν ομικών  είν αι ότι ο
κατηγορούμεν ος κρυβόταν  σε σπίτι φιλικού ή συγγε-
ν ικού του προσώπου.
Ο ίδιος είχ ε εξαιρετικά βίαιο παρελθόν  και είχ ε
απασχ ολήσει και το 2015 τις Αρχ ές για παρόμοιο
λόγο, αφού τότε είχ ε ξυλοκοπήσει και μαχ αιρώσει και
την  τότε σύν τροφό του στο Άργος.
Ο 46χ ρον ος συν ελήφθη δυν άμει εν τάλματος που
εκδόθηκε σε βάρος του για απόπειρα αν θρωποκ-

τον ίας με πρόθεση και σε ήρεμη ψυχ ική κατάσταση.
Εν δεικτικό της έκτασης που έχ ει λάβει η βία κατά των
γυν αικών  είν αι το γεγον ός ότι μόν ο η αρμόδια Υπηρ-
εσία της ΕΛ.ΑΣ. στον  Άλιμο, έχ ει διαχ ειριστεί μέσα σε
έν α τρίμην ο 110 υποθέσεις, όπως αν έφερε στο Αθη-
ν αϊκό και Μακεδον ικό Πρακτορείο Ειδήσεων  ο πρόε-
δρος της Έν ωσης Αστυν ομικών  Υπαλλήλων  Νοτιοα-
ν ατολικής Ατικής, Γιώργος Καλλιακμάν ης.

Μάχη για τη ζωή της δίνει η 40χρονη

Την  ίδια ώρα, μάχ η για τη ζωή της εξακολουθεί ν α
δίν ει στο ν οσοκομείο «Ευαγγελισμός», η 40χ ρον η
γυν αίκα.

Εν δεικτικό της κατάστασης στην  οποία μεταφέρθηκε
είν αι, σύμφων α με ν οσοκομειακές πηγές, ότι αν  οι
γιατροί δεν  είχ αν  την  πληροφορία ότι πρόκειται για
θύμα ξυλοδαρμού, θα υπέθεταν  ότι η γυν αίκα έπεσε
θύμα σοβαρού τροχ αίου.
Η 40χ ρον η γυν αίκα ν οσηλεύεται για τρίτη μέρα στη
ΜΕΘ του ν οσοκομείου εξαιτίας των  βίαιων  χ τυπημά-
των  που της επέφερε ο 46χ ρον ος σύν τροφός της, ο
οποίος φέρεται ν α είν αι αθλητής πολεμικών  τεχ ν ών ,
και συγκεκριμέν α του τζούν το μέσα στο διαμέρισμά
τους, στην  οδό Ολυμπίας, στην  Αργυρούπολη.

Η γυν αίκα ν οσηλεύεται με βαρύτατες κραν ιοεγκεφαλι-
κές κακώσεις και παραμέν ει σε τεχ ν ητό κώμα με τους
γιατρούς ν α χ αρακτηρίζουν  ιδιαίτερα κρίσιμες τις επό-
μεν ες ώρες.
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ΣΣΤΤΟΟ  ‘‘’’ΚΚΟΟΚΚΚΚΙΙΝΝΟΟ’’’’  ΚΚΑΑΙΙ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΕΕΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΔΔΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ

ΧΧωωρρίίςς  ρρεεύύμμαα  όόσσαα  ννέέαα  κκττίίρριιαα  δδεενν  αασσφφααλλιισσττοούύνν  γγιιααΧΧωωρρίίςς  ρρεεύύμμαα  όόσσαα  ννέέαα  κκττίίρριιαα  δδεενν  αασσφφααλλιισσττοούύνν  γγιιαα
φφυυσσιικκέέςς  κκαατταασσττρροοφφέέςς  σσεε  εευυάάλλωωττεεςς  ππεερριιοοχχέέςςφφυυσσιικκέέςς  κκαατταασσττρροοφφέέςς  σσεε  εευυάάλλωωττεεςς  ππεερριιοοχχέέςς

Το σχέδιο του Εθνικού Κλιματικού
Νόμου το οποίο τελεί σε ανοιχτή δια-
βούλευση το τρέχον διάστημα ήταν το
κύριο θέμα συζήτησης στη διαδικτυακή
συνάντηση που πραγματοποιήθηκε
μεταξύ εκπροσώπων της Ένωσης
Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος
(ΕΑΕΕ) και του υπουργού Περιβάλλον-
τος και Ενέργειας Κ. Σκρέκα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η συνάν-
τηση αποτελεί μέρος των επαφών και
συζητήσεων του προέδρου της ένωσης,
Αλέξανδρου Σαρρηγεωργίου και
άλλων εκπροσώπων της ΕΑΕΕ με
εκπροσώπους της κυβέρνησης για το
σημαντικότατο ζήτημα της ασφάλισης
κτιρίων έναντι φυσικών καταστροφών,
για το οποίο η ΕΑΕΕ έχει καταθέσει
συγκεκριμένες προτάσεις.

Σε σχέση με το σχέδιο νόμου, ο κ.
Σαρρηγεωργίου, ο πρόεδρος της Επιτροπής
Περιουσίας Ε. Μοάτσος και η γενική διευθύντρ-
ια Μαργαρίτα Αντωνάκη ανέφεραν στον υπο-
υργό τις θέσεις της ένωσης πάνω σε συγκεκριμέ-
νες διατάξεις με ιδιαίτερη έμφαση στο 'Αρθρο 19
(Ασφάλιση Κινδύνου από την Κλιματική Αλλα-
γή) το οποίο αναφέρεται στην υποχρέωση ασφ-
άλισης των νέων κτιρίων που βρίσκονται σε
ζώνες υψηλής τρωτότητας προκειμένου να ηλεκ-
τροδοτηθούν.

Οι εκπρόσωποι της ένωσης δήλωσαν ότι είναι
θετικό το γεγονός ότι το εν λόγω άρθρο αναφέρ-
εται στην υποχρέωση της εκ των προτέρων
χρηματοδότησης των κινδύνων μέσω της ασφά-

λισης, γεγονός που αποδεικνύει ότι ο μηχανι-
σμός της μπορεί να έχει πρωτεύοντα ρόλο στην
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και συζήτ-
ησαν με τον υπουργό την ανάγκη να υπάρξει
περαιτέρω επεξεργασία του προτεινόμενου άρθ-
ρου 19, ώστε να γίνει πιο αποτελεσματικό.

Στο κόκκινο πολλές περιοχές

Σύμφωνα με το νέο κλιματικό νόμο, η ύπαρξη
ασφαλιστηρίου συμβολαίου θα αποτελεί
προϋπόθεση για την ηλεκτροδότηση του νέου
κτιρίου.

Ζώνες υψηλής τρωτότητας είναι εκείνες που

αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο πλημμύρας ή
είναι κοντά σε δασικές περιοχές, οπότε αντιμε-
τωπίζουν υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Δεν αποκ-
λείεται μάλιστα, η υποχρεωτικότητα αυτή να
επεκταθεί στο εγγύς μέλλον και σε περιοχές που
βρίσκονται σε ιδιαίτερα σεισμογενείς ζώνες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε ζώνη δυνητικά
υψηλού κινδύνου πλημμυρών αναμένεται να
περιλαμβάνονται δήμοι και οικισμοί της Αττικής
με συνολικό πληθυσμό πάνω από 3 εκατομμύρ-
ια, όπως οι Δήμοι στη λεκάνη του Κηφισού (π.χ.
Αθήνα - Πειραιάς), τα Μεσόγεια, τα Μέγαρα και η
νέα Πέραμος, Ασπρόπυργος, Ελευσίνα, Μαρ-
αθώνας, Νέα Μάκρη, Σαρωνίδα, Ανάβυσσος κ.α.

ΕΣΠΑ - REACT EU: 
Ποιες επιχειρήσεις 
δικαιούνται στήριξη έως 
400.000 ευρώ

Ε
νίσχυση έως και 400.000 ευρώ θα μπορούν
να λάβουν νυκτερινά κέντρα διασκέδασης,
επιχειρήσεις διοργάνωσης συνεδρίων,

εταιρείες οργάνωσης εκδηλώσεων, εταιρείες
catering και σχολές χορού, με το νέο πακέτο στήρ-
ιξης που ανακοίνωσε προχθες η κυβέρνηση.

Τα συναρμόδια υπουργεία κατάρτισαν ειδικό πρόγρ-
αμμα ενίσχυσης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επεν-
δύσεων, για τις επιχειρήσεις των προαναφερόμενων
κλάδων που πλήττονται σημαντικά από τους περιορι-
σμούς που θέτουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Για να είναι επιλέξιμη μια επιχείρηση θα πρέπει να
έχει μείωση τζίρου μεταξύ 2019 και 2020 άνω του 50%. 

Το ύψος της ενίσχυσης που μπορεί να λάβει θα
ανέρχεται στο 8% επί του τζίρου του 2019, με «οροφή»,
δηλαδή ανώτατο όριο ενίσχυσης τα 400.000 ευρώ.

Το κόστος του μέτρου εκτιμάται σε 42 εκατ. ευρώ και
θα καλυφθεί με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ-REACT
EU.

Το REACT-EU σημαίνει «Συνδρομή στην Ανάκαμψη
για τη Συνοχή και τις Περιοχές της Ευρώπης» και είναι
μια πρωτοβουλία που συνεχίζει και επεκτείνει την από-
κριση στην κρίση και τα μέτρα αποκατάστασης των επι-
πτώσεων της κρίσης που δρομολογήθηκαν μέσω της
Πρωτοβουλίας Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του
κορωνοϊού.

Το REACT-EU περιλαμβάνει πρόσθετα κονδύλια
ύψους 55 δισ. ευρώ, τα οποία διατίθενται στα προ-
γράμματα για την περίοδο 2014-2020 του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), καθώς και
του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρο-
υς (ΤΕΒΑ).



Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(12η αγων ιστική)

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ – Δ.Α.Ο
ΖΩΦΡΙΑΣ 2-1

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ –
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 1-2

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ – ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 4-1
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ –

ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ 3-0
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ –

ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1-1
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ – ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ

ΑΣΠ/ΡΓΟΥ 2-1
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ – ΒΥΖΑΣ

ΜΕΓΑΡΩΝ 1-2
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΠΑΟ

ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ 1-3

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 28
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 27
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ 27
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 25
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ 24
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 23
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 23
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ 21
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 15
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 14
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ 11
Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 11

ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ 9
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ 6
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ 2
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 0
Το σωματείο ‘ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-

ΔΟΞΑ ‘ έχ ει +2 βαθμούς.
Το σωματείο ‘ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ‘ έχ ει -4 βαθμούς.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ(13η Αγων ιστική)

Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ –
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΒΥΖΑΣ – Α.Ο. ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ –
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ – ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ –

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΝΕΑΣ

ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ –

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(12η αγων ιστική)

ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. – ΖΕΦΥΡΙΟΥ
ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 1-4

Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ –
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 1-2

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ – ΑΣ ΔΥΝΑ.
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 3-3

ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – Α.Π.Σ

ΙΚΑΡΟΣ 0-3
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – ΑΠΣ Ο

ΛΕΩΝ 3-1

H ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 25
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 25
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 23
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 22
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 20
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ 14
ΑΣ ΔΥΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 11
ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ 10
Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

10
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 9
ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 6
ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. 0

Η ΕΠΟΜΕΝΗ(13η Αγων ιστική)

Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ – ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ

ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ – Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΑΣ ΔΥΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ –
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΚΡΙΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ – ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ
Α.Ο.

Ρεπό: ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ , ΑΙΑΣ
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ.

Ρεπορτάζ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

10 -θριάσιο Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022

ΕΠΣΔΑ: Τα αποτελέσματα η βαθμολογία και η επόμενη αγωνιστική

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ:
Συλλυπητήριο Μήνυμα

Η πρόεδρος και το ΔΣ του ΑΓΣ ΒΥΖΑΣ
εκφράζουν τα ειλικρινή τους
συλλυπητήρια στην οικογένεια του
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΦΟΥΡΝΑΡΗ που "έφυγε"
από κοντά μας.
Ο Κυριάκος που ήταν από τα μεγαλύτε-
ρα ταλέντα του Μεγαρικου Ποδοσφαίρ-
ου, φόρεσε και τίμησε την κιτρινόμαυρη
φανέλα, κάτι που κάνει σήμερα και ο
γιος του Στέφανος.
Εκπρόσωποι του Δ.Σ της ομάδας θα

παρευρεθούν στην κηδεία του όπου και
θα καταθέσουν στεφάνι, ενώ στον αγώνα
της Κυριακής με αντίπαλο την Μικρασια-
τική θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στην
μνήμη του.
Κυριάκο θα μας λείψεις...
Υπομονή και κουράγιο στην οικογένεια
σου... 
Καλό Παράδεισο 

Για το Δ.Σ 
Η Πρόεδρος Ιωάννα Ρήγα 
Ο Γ. Γραμματέας Αντώνης
Υψηλάντης 
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O ‘Iκαρος Νεοκτίστων
απέδρασε από τα Λιόσια

Ο  Ίκαρος Νεοκτίστων
επικράτησε ετός έδρας
στο Πανόραμα με 3-0 του
Αστέρα Άνω Λιοσίων και
ξεκίνησε με το δεξί τις
υποχρεώσεις του το
2022.

Τα γκολ των νικητών σημείωσαν οι
Κορδέρας(13′), Μάμμας(36′ πέναλτι ) και
Στασίνης(43′).

Διαιτήτευσε ο Φαρμάκης.

ΑΣΤΕΡΑΣ: Ελευθεριάδης, Κληματιανός(6′
Καλαμιώτης Α.), Τζεβελέκος, Κυρίτσης, Ντάνος
Ε., Καλαμιώτης, Ντάνος Σ., Ρουσάκης(46′
Καλαμιώτης Β.), Τσολακίδης, Ντάνος Π.,
Σιδηρόπουλος.

ΙΚΑΡΟΣ: Παπαθανασίου, Χυσολάρι  Ε.(58′
Ρούσσος), Μάμμας, Χυσολάρι Εν., Κάτσος Χ.(78′
Νταφόπουλος), Κυριλίουκ(78′ Μηλιώτης), Κάτσος
Γ., Λούφης(71′ Μαλακέλλης), Κορδέρας(46′

Ο ΠΑΟΚ Μάνδρας 3-1 
εκτός έδρας

Ο ΠΑΟΚ Μάνδρας σημείωσε νίκη ανάσα στο Γ.
Ρουμελιώτης επί της Λαμπερής Ελευσίνας με 3-1
και βελτίωσε την βαθμολογική του θέση.

Τα τέρματα της ομάδος στου Σταύρου Κομιώτη
σημείωσαν  οι Νταούτι(52′) και Δούκας(71′ πέναλτ,
88′.  Για λογαριασμό της Λαμπερής σκόραρε ο
Χατζής(76′), ενώ είχε δοκάρι με τον Κακλαμάνη στο
31′.
Διαιτήτευσε ο Χρέλιας.

ΛΑΜΠΕΡΗ: Γκούνας, Κακλαμάνης, Λαμπράκος
Β.(86′ Κόρμπης), Λαμπράκος Η., Μποφίλιος,
Κακούσιος(92′ Τσιτσάνης), Κοριόζος(63′ Τζάνος),
Χατζής, Ρέρρας, Βλασσόπουλος, Παππάς(63′ Για-
κάκογλου).

ΠΑΟΚ: Σπαχίγια, Φυσαράκης, Πίνης, Πατσάνι,
Βλαχόπουλος, Κλογκέρι(90′ Δούκας), Βάσης, Ράλ-
λης(67′ Τζούντι), Ντάουτι(72′ Μπάλα), Δούκας, Φλο-
ρέα(90′ Τσιανάκας).

O Θρασύβουλος 1-1 με
τον Ηρακλή Ελευσίνας

Δεν  αν έδει-
ξε ν ικητή το
π α ι χ ν ί δ ι
στο γήπεδο
φυλής αν ά-
μεσα στον
Θρασύβου-
λο και τον
Η ρ α κ λ ή
Ελευ σ ί ν ας
που το σφύριγμα του διαιτητή Αν τι Χαμπιλάι βρήκε τις
δύο ομάδες ισόπαλες 1-1.
Προηγήθηκε η ομάδα της Ελευσίν ας με τον  Αλίκια 32'
και ισοφάρισαν  οι γηπεδούχ οι με τον  Α. Κον τούλη 65'.
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ: Ελθίν ι, Λύτρας(87′ Χαλιμούρδας),
Χατζαν των άκης, Πετράκης, Γιαν ν ακόπουλος(10′ λ.τρ.
Ευθυμιάδης), Λιόσης, Μιχ αήλης, Κον τούλης Α., Βλάμης,
Καψάλας(84′ Καπουράν η), Κον τούλης Γ..
ΗΡΑΚΛΗΣ: Κλαδάς, Τουρλίδης, Μαριν όπουλος,
Πουρής, Χότζα, Ρήγος, Ζίου(72′ Κον τοχ ρήστος), Γκόρ-
ος, Λιόλιος, Ρούσσος, Αλίκια(57′ Τσακουρίδης).

Ο Κριός Ασπροπύργου με ανατροπή 3-1 τον Λέοντα
Ο Κριός Ασπροπύργου επικράτησε στην Γκορυτσά του Λέοντα με 3-1 και είναι ξανά στο
κόλπο ανόδου.
Τα τέρματα σημείωσαν οι Μεϊμαρίδης(30′), Γεωργιάδης(34′), Μήτρου 60' αυτογκόλ.
Για λογαριασμό του Λέοντα σκόαρε ο Καρασαββίδης Χ.(22′). Ο Κριός είχε και δύο
δοκάρια με τους Συμεωνίδη(4′) και Τόλα(75′). Διαιτήτευσε ο Γιώργος Χρόνης.

ΚΡΙΟΣ: Σοφιανίδης, Μασμανίδης(85′ Λειβαδάς), Μιχαηλίδης(46′ Πουρουζίδης),
Συμεωνίδης, Σφακιανάκης, Χαϊντούτης, Λακάι, Γεωργιάδης, Δημητρέλης(78′ Χατζηδάκ-
ης), Μεϊμαρίδης(74′ Στυλιανού).
ΛΕΩΝ: Δεληγιάννης, Καρασσαβίδης Π.(70′ Κ0υφουδάκης), Γεωργακόπουλος(76′ Μπά-
λας), Κατσαρός, Μήτρος, Μαλαντίνης, Καρασσαβίδης Χ.(70′ Πουλόπουλος), Σαμπάνη,
Γιαννακουδάκης(70′ Γεροντίδης), Φλούδας, Νικολόπουλος.

Σπουδαίο διπλό η 
Προοδευτική στην Ελευσίνα

Για την 11η αγωνιστική του 6ου ομίλου της
Γ΄Εθνικής η Προοδευτική του Δημήτρη Αρναούτη
επικράτησε στην Ελευσίνα του Πανελευσινιακού
1-0 και πήρε κεφάλι στην βαθμολογία.
Το τέρμα που έδωσε το τρίποντο στους βυσσινί
σημείωσε ο Μεγαρίτης στο 50′.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι σταχυοφόροι του
Μουράτ Σερπιάν είχαν δοκάρι στο 18′ με τον
Αντωνακόπουλο.

Διαιτήτευσε ο Παπακωνσταντίνου(Φθιώτιδας).
Βοηθοί: Μητροφάνης-Μητράκος (Αθηνών).

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ(προπονητής Μουράτ Σερο-
πιάν): Γκλώτσος, Μανδαμαδιώτης, Λώλος, Συριό-
πουλος, Παπατζίκος, Μαρής(79′ Λαζαρίδης),
Αντωνακόπουλος, Μπούσης(56’ Μακρίδης),
Βεζιρτζοζόγλου, Ερέρα(79′ λ.τρ. Ξενοπανάγος),
Λάμπρου(66’ Σεκούμπα)

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ(προπονητής Δημήτρης Αρνα-
ούτης): Χαλκίδης, Νομικός(47’ λ.τρ. Αλεξίου),
Δημακάκος, Πατσατζόγλου, Βοσνακίδης, Μεγα-
ρίτης, Ραχίμ(72’ Μακρίδης), Μακρυγιάννης, Κυρ-
ιαζής(66’ Τσιαβός), Θεοδωρίδης(72’ Εϊζεη-
γκουίρ), Όμο.

Ο Βύζας 2-1 εκτός
τον Σκορπιό Φυλής

Επανήλθε στις επιτυχίες μετά τις τέσσερις
σερί ισοπαλίες ο Βύζας Μεγάρων και επι-
κράτησε για την 12η αγωνιστική στο
Πανόραμα του Σκορπιού Φυλής με 2-1
κάνοντας ολική ανατροπή.

Τα τέρματα του Βύζαντα σημείωσαν οι
Σταύρε 35' Κωνσταντινίδης  62'. Για λογαρ-
ιασμό των γηπεδούχων ο Δημητρόπουλος.

Διαιτήτευσε  ο Αριστείδης  Βάτσιος.Βοηθοί:
Δημόπουλος-Πλάκας Χ.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Αλεξόπουλος, Μπαλωμένος,
Σκαμαντζούρας(90′ Κάσσος), Σερέτης,
Αντωνόπουλος(75′ Καρτέρης), Κίτσας(66′
Μπραχίμ), Αρκουμάνης, Τσικρίκας(90′
Τζούμπα), Χωματιανός, Ντόκα, Δημητρό-
πουλος.

ΒΥΖΑΣ: Κουφής, Λίγδας(85′ Λεβεντούρης),
Φλέγκας, Μανώλης, Κωνσταντινίδης, Χατ-
ζημελετιάδης(75′ Καραγιάννης), Σαχόλι,
Ατματσίδης, Στρατιδάκης, Σταύρε(63′ λ.τρ.
Μανωλιάς), Φρυγάνας.
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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
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Oι τρεις άξονες που θα αλλάξουν την Αττική

Τ
ο 2023 είναι πιθανότερο να δημοπρατηθούν οι επεκτάσεις
της Αττικής Οδού. Αιτία είναι η χαμηλή μελετητική ωριμότητα
του κυρίως έργου, της επέκτασης της δυτικής περιφε-

ρειακής Υμηττού μέχρι τη λεωφόρο Βουλιαγμένης, αλλά και η
ανάγκη να ξεκαθαριστούν οι πηγές χρηματοδότησης του μεγα-
λεπήβολου έργου. Πιο ώριμες μελετητικά είναι οι επεκτάσεις
προς Ραφήνα και Λαύριο, οι οποίες έως τώρα σχεδιάζεται να
περιλαμβάνουν και πρόβλεψη για τον προαστιακό.
Οι τρεις βασικές επεκτάσεις της Αττικής Οδού
απασχολούν τη δημόσια σφαίρα εδώ και μία
20ετία. Η βασικότερη είναι η επέκταση της
δυτικής περιφερειακής Υμηττού έως τη λεωφ-
όρο Βουλιαγμένης, μέσω μιας υπόγειας σήραγ-
γας χωρίς εξόδους, μήκους περίπου 3 χιλιο-
μέτρων. Με την κατασκευή της επέκτασης
αυτής θα «κλείσει» και αυτός ο δακτύλιος από
τα βόρεια προς τα νότια προάστια, διευ-
κολύνοντας την κίνηση προς και από τις παρα-
λιακές περιοχές.
Η υλοποίηση της επέκτασης αποκτά μεγαλύτε-
ρη σημασία λόγω της ανέγερσης, μέσα στις
επόμενες δύο δεκαετίες, μιας νέας πόλης στο
Ελληνικό, εξέλιξη που θα φορτίσει το ήδη επι-
βαρυμένο οδικό δίκτυο της περιοχής. Να σημει-
ωθεί ότι το υπουργείο Υποδομών είχε αναφέρ-
ει ότι εξέταζε παράλληλα και την κυκλοφορια-
κή αναβάθμιση της λεωφόρου Βουλιαγμένης,
με μείωση των φαναριών.

Οι άλλες δύο επεκτάσεις της Αττικής Οδού
είναι η συνέχιση του κλάδου προς Ραφήνα
(μέχρι λίγο πριν από το λιμάνι), ώστε να παρ-
ακάμπτεται η λεωφόρος Μαραθώνος και τα
φανάρια των τοπικών οδών. Και η επέκταση
προς το Λαύριο, με διαπλάτυνση της υφιστά-
μενης οδού από Μαρκόπουλο προς το λιμάνι.
Σύμφωνα με τα όσα έχει αναφέρει προ εξαμή-
νου ο υφυπουργός Δημοσίων Εργων Γιώργος
Καραγιάννης, οι δύο αυτές επεκτάσεις θα περ-
ιλαμβάνουν και τη γραμμή του προαστιακού,
ώστε τα δύο βασικά λιμάνια να αποκτήσουν
σύνδεση με μέσα σταθερής τροχιάς. Υπενθ-
υμίζεται ότι η επέκταση της λεωφόρου Κύμης
έως την εθνική οδό (που συμπεριλαμβανόταν
τα τελευταία χρόνια στις επεκτάσεις της Αττι-
κής Οδού) δημοπρατήθηκε στο τέλος του έτους
και θα κατασκευαστεί ως δημόσιο έργο.

Πότε και πώς θα προκηρυχθούν τα έργα;
Η εικόνα αναμένεται να ξεκαθαρίσει στα
μέσα του έτους. Οπως αναφέρουν πηγές του
υπουργείου Υποδομών, η επέκταση της δυτικής
περιφερειακής Υμηττού προς τη λεωφόρο Βου-
λιαγμένης δεν είναι ώριμη μελετητικά. Το Δημό-
σιο θα προσλάβει μέσα στο επόμενο διάστημα
σύμβουλο για να ωριμάσει τον διαγωνισμό,
ζητώντας βασικές διαφοροποιήσεις σε σχέση

με το παρελθόν. 
Η σημαντικότερη αφορά το μέγεθος του έργου:
το υπουργείο επιθυμεί ένα όσο το δυνατόν μικρ-
ότερο έργο (χωρίς τις φαραωνικές διαστάσεις
σχεδιασμών του παρελθόντος), για δύο λόγους:
προκειμένου να είναι ευκολότερο να χρηματο-
δοτηθεί, αλλά και για να μειωθούν οι περιβαλ-
λοντικές επιπτώσεις στον Υμηττό (που προστα-
τεύεται από προεδρικό διάταγμα), άρα και οι
πιθανότητες ο διαγωνισμός να «σέρνεται» για
χρόνια λόγω δικαστικών εμπλοκών. «Δεν
διανύουμε την προ-Ολυμπιακή περίοδο, όπου
το ΣτΕ επέδειξε ανοχή σε όλα τα μεγάλα
έργα», επισημαίνει έμπειρο στέλεχος του υπο-
υργείου.

Οσον αφορά τις πηγές χρηματοδότησης, την
περίοδο αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη μια ιδιαίτε-
ρα ενδιαφέρουσα συζήτηση. Το υπουργείο
Υποδομών έχει ζητήσει από το Υπερταμείο να
διατεθεί ένα μέρος από τα έσοδα της παρ-
αχώρησης της υφιστάμενης Αττικής Οδού για
να χρηματοδοτηθεί η κατασκευή των επεκτά-
σεων, ως ανταποδοτικό όφελος για το ελληνικό
Δημόσιο (με δεδομένο ότι τα έσοδα της νέας
παραχώρησης έχει αποφασιστεί να χρησιμο-
ποιούνται για την αποπληρωμή του ελληνικού
χρέους). Σύμφωνα με πληροφορίες, το Υπερ-
ταμείο αντιμετωπίζει θετικά την πρόταση, η
οποία ωστόσο πρέπει να εγκριθεί και από τους
θεσμούς.
Το ενδιαφέρον πάντως είναι ότι οι επεκτάσεις
της Αττικής Οδού προς Ραφήνα και Λαύριο
είναι πολύ πιο ώριμες μελετητικά, αλλά το υπο-
υργείο κλίνει προς το να μη δημοπρατηθούν
μεμονωμένα (όπως έγινε με την επέκταση της
λεωφόρου Κύμης). Εκτός από τις πηγές χρημα-
τοδότησης, ένα ακόμα σημείο που θα ξεκαθαρ-
ιστεί μέσα στους επόμενους μήνες είναι το μον-
τέλο δημοπράτησης: αν θα κατασκευαστούν
ως δημόσια έργα (ελάχιστα πιθανό λόγω πολύ
υψηλού κόστους), ως σύμπραξη με ιδιώτη
(ΣΔΙΤ) ή με σύμβαση παραχώρησης. Και
βέβαια πώς θα αποπληρωθεί το μερίδιο του
Δημοσίου, μέσω πληρωμών διαθεσιμότητας ή
με άλλον τρόπο.

Μεγάλα funds διεκδικούν τον υφιστάμενο
άξονα
Οσον αφορά την υφιστάμενη Αττική Οδό, την
Πέμπτη το διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ
ουσιαστικά επικύρωσε την κυβερνητική απόφ-
αση περί δημοπράτησης της 25ετούς παρ-
αχώρησης χωρίς κατασκευαστικό αντικείμενο
(μόνο τη συντήρηση και λειτουργία του άξονα),
όπως επιθυμούσαν διακαώς οι εγχώριες
κατασκευαστικές εταιρείες. 

Ο υπουργός Υποδομών Κώστας Καραμανλής
είχε την τελευταία διετία υποστηρίξει σθεναρά
αυτή την επιλογή και οι λόγοι είναι αρκετοί. Κατ’
αρχήν, η εμπειρία από το πλήθος των κατασκε-
υαστικών προβλημάτων που συνόδευσε την
εκτέλεση ενός τόσο μεγάλου έργου και οδήγησε
τόσο σε καθυστέρηση την παράδοσή του όσο
και στην καταβολή αποζημιώσεων από το
Δημόσιο. 
Κατά δεύτερον, με ένα «καθαρό» αντικείμενο
παραχώρησης μειώνεται το ρίσκο των επεν-
δυτών και έτσι μπορούν να προσελκυσθούν
μεγάλοι διεθνείς όμιλοι του χώρου.
Ηδη, σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετά μεγά-
λα funds έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον – υπό
αυτά τα δεδομένα το ΤΑΙΠΕΔ θα μπορεί να
διεκδικήσει τίμημα σαφώς μεγαλύτερο από
αυτό που δόθηκε για την Εγνατία Οδό (1,5 δισ.
ευρώ).
Σε κάθε περίπτωση, ούτε η ανάθεση μόνο της
συντήρησης και λειτουργίας της Αττικής Οδού
είναι απλή υπόθεση. Οπως αποδείχθηκε τα
προηγούμενα χρόνια, η σύμβαση που υπέγρα-
ψε το Δημόσιο με την Αττική Οδό το 1996 οδήγ-
ησε μεν στην άρτια συντήρηση του άξονα,
αλλά με πολύ σημαντικό κόστος. Χαρακτηρι-
στικό είναι ότι διαδοχικοί υπουργοί ΠΕΧΩΔΕ –
Υποδομών προσπάθησαν να διερευνήσουν
πώς το υψηλό κόστος συντήρησης εμπόδιζε την
ταχύτερη επίτευξη των οικονομικών στόχων της
σύμβασης παραχώρησης, άρα και την παρά-
δοση του έργου στο Δημόσιο πριν από το 2024.
Περαιτέρω, όπως αποδεικνύεται από τις έξι

διαιτητικές αποφάσεις που αποκάλυψε η «Κ»
(19.05.20), περισσότερα από 15 χρόνια μετά
την έναρξη λειτουργίας του αυτοκινητοδρόμου,
πολλά ζητήματα παρέμεναν «θολά». Ανάμεσα
σε αυτά είναι και ζητήματα συντήρησης του
άξονα, που μετατράπηκαν και αυτά σε αιτία
αποζημιώσεων.
Τέλος, ένα ζήτημα που έχει αναδειχθεί ιδιαίτε-
ρα την περίοδο της πανδημίας είναι ο ορισμός
των «γεγονότων ανωτέρας βίας» (και το εύρος
της ασφάλισης του παραχωρησιούχου για
απώλεια εσόδων), καθώς και οι περιπτώσεις
στις οποίες μπορεί να γίνεται αναστολή είσπρ-
αξης διοδίων, καθώς αυτές δημιουργούν στο
Δημόσιο την υποχρέωση να καλύπτει τις οικο-
νομικές ζημίες του παραχωρησιούχου.
Δυστυχώς, το πλήθος των συμβούλων που προ-
σέλαβε ανά τα έτη (και χρυσοπλήρωσε) το
Δημόσιο για τις οδικές παραχωρήσεις δεν
απέτρεψε από το να καταβάλλει ανά διαστή-
ματα τεράστιες αποζημιώσεις.
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Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται δια-
σωληνωμένοι, 549 (81.7%) είναι ανεμβολίαστοι
ή μερικώς εμβολιασμένοι και 123 (18.3%) είναι
πλήρως εμβολιασμένοι. 

Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από
τις ΜΕΘ 3.904 ασθενείς.

Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα
νοσοκομεία της επικράτειας είναι 472 (ημερήσια
μεταβολή -16.16%). Ο μέσος όρος εισαγωγών
του επταημέρου είναι 555 ασθενείς.

Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 36 έτη
(εύρος 0.2 έως 106 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία
των θανόντων είναι 78 έτη (εύρος 0.2 έως 106
έτη).

Η διασπορά στην Αττική:

870 κρούσματα στην ΠΕ Ανατολικής Αττικής

833 κρούσματα στην ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθη-
νών

350 κρούσματα στην ΠΕ Δυτικής Αττικής

970 κρούσματα στην ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών

1.832 κρούσματα στην ΠΕ Κεντρικού Τομέα
Αθηνών

833 κρούσματα στην ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθηνών

1.055 κρούσματα στην Π.Ε. Πειραιώς

108 κρούσματα στην Π.Ε. Νήσων

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, δραστηριότητα και μέγεθος, που το επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για
συμμετοχή σε δράσεις δικτύωσης, 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 ωφελούμενων
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 συμπληρώνον-
τας 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 Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022


