ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

23.340 ΝΕΑ
ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ - 508 ΣΤΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Ξεκινά σήμερα η διάθεση
των self test στα
φαρμακεία για μαθητές
και εκπαιδευτικούς.

106 νέοι θάνατοι ενώ στις ΜΕΘ της
χώρας νοσηλεύονται 673
διασωληνωμένοι ασθενείς

Πότε πρέπει να το
δηλώσουν
σελ. 6

ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ:
Δέσμευση Παναγιωτόπουλου
ότι το υπουργείο θα έχει εγκρίνει
το σχέδιο εξυγίανσης
έως τις 15 Φεβρουαρίου για να
κατατεθεί στο δικαστήριο

σελ. 2-13

Δ. Παπαστεργίου:
«Να συγκροτηθεί άμεσα η
ομάδα εργασίας για τα
οικονομικά των Δήμων»

σελ. 3
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σελ. 3

Νέα μέτρα στήριξης στην εστίαση
προανήγγειλε ο Θ. Σκυλακάκης

Ανακοίνωσε ότι σε συνεργασία με τον Κ. Σκρέκα εξετάζουν ένα νέο
πρόγραμμα «Εξοικονομώ» αποκλειστικά για μικρές και για μεσαίες
επιχειρήσεις ύψους 450 εκ. ευρώ

Στη Βουλή η τροπολογία
για επιδότηση του
ρεύματος σε επιχειρήσεις
σελ. 2

Β.Ε.Π. ΓΙΑ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΚΑΔ

Την ικανοποίησή του
εξέφρασε ο Πρόεδρος Β.Ε.Π. για την
ευνοϊκή ρύθμιση χρεών προς τον ΕΦΚΑ
έως και 72 δόσεις όπως και στην ΑΑΔΕ
σελ. 5

σελ. 9

Στην Σαλαμίνα με τον Αίαντα
αναμετράται σήμερα
ο Πανελευσινιακός

Ένας αγώνας κυπέλλου
για την 3η φάση στην
Δυτική Αττική σελ. 11

Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022

2-θριάσιο

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Στη Βουλή η τροπολογία για επιδότηση
του ρεύματος σε επιχειρήσεις

Λεωφόρος Δημοκρατίας & Παναγούλη
- Πλατεία Ωρολογίου,2105575614
ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Παππά Ιωάννα Κ.

Νέζη Νικολάου 44, 2105547707
MANΔΡΑ

Αθανασοπούλου Χρυσάνθη Χ.

Εργατικές Κατοικίες, 2105541721
Άνω Λιόσια

Ρεσβάνης Νικόλαος Ι.

Παναγίας Γρηγορούσης 50 & Μπότσαρη,
Ζεφύρι, 2102387965
ΑΧΑΡΝΕΣ

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

Καιρός: Νεφώσεις και κρυο
Θερμοκρασία απο 4 ως 11 βαθμους Κελσίου

Προβλέπεται η διεύρυνση των δικαιούχων επιδότησης
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.
Ποιούς καταναλωτές περιλαμβάνει. Στη δημοσιότητα η
επωνυμία
επιχειρήσεων
που
παραβιάζουν
τα
περιοριστικά μέτρα.

Σ

τη Βουλή κατατέθηκε η τροπολογία που ρυθμίζει την
επιδότηση ρεύματος και φυσικού αερίου για τις
επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η διεύρυνση
των δικαιούχων επιδότησης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας
και φυσικού αερίου.
Σύμφωνα με το σχετικό άρθρο, η διεύρυνση θα περιλαμβάνει
όλους τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας ανεξαρτήτως
επιπέδου τάσης. Παράλληλα, θα συμπεριλαμβάνονται κοι οι
καταναλωτές αγροτικής χρήσης για τους οποίους περιορίζεται
η κατανάλωση από την 1.8.2021 εως και 31.12.2021 καθώς και
όλοι οι καταναλωτές φυσικού αερίου εκτός των παραγωγών
ηλεκτρικής
ενέργειας,
συμπεριλαμβανομένης
της
κατανάλωσης φυσικού αερίου για παραγωγή θερμικής
ενέργειας. (Κατά τα ισχύοντα δικαιούχοι επιδότησης είναι οι

καταναλωτές ηλεκτρ

ικής ενέργειας χαμηλής τάσης και οι καταναλωτές αγροτικής
χρήσης μέσης τάσης για την περίοδο από 1.8.2021 εως
31.12.2021 καθώς και οι οικιακοί καταναλωτές φυσικού αερίου
αντίστοιχα).
Στην ίδια τροπολογία, «προβλέπεται η δημοσιοποίηση της
επωνυμίας των επιχειρήσεων που παραβιάζουν τα μέτρα
κατά της διασποράς του κορονοϊού. Σκοπός της διάταξης είναι
άμεσα και δημόσια μέσω της έγκαιρης ενημέρωσης των
καταναλωτών – πολιτών, να δημοσιοποιείται η παραβίαση των
μέτρων που θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία».

Όπως αναφέρεται, «αποθαρρύνεται με αυτή τη διάταξη, τόσο
η επιχείρηση από τη μη τήρηση της σχετικής νομοθεσίας, όσο
και το καταναλωτικό κοινό, από την προσέλευση και συναλλαγή
του με επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν σύννομα ως προς τα
μέτρα από τη μετάδοση του κοροναϊού».
Τέλος, προβλέπεται νέα παράταση έως 31.8.2022 στις
προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιόγραφων των

Ναυπηγεία Ελευσίνας: Δέσμευση Παναγιωτόπουλου ότι
το υπουργείο θα έχει εγκρίνει το σχέδιο εξυγίανσης έως τις
15 Φεβρουαρίου για να κατατεθεί στο δικαστήριο

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Μάρκου Ευγεν ικού, Αγίας Ευφρασίας, Οσίου
Μακαρίου του Αιγυπτίου

ΘΡΙΑΣΙΟ

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 επιστρέφονται. Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της εφημερίδας

Μ

ε την υπόσχεση ότι το σχέδιο εξυγίανσης
των Ναυπηγείων Ελευσίνας θα έχει εγκριθεί από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας
έως και τις 15 Φεβρουαρίου 2022, αλλά με την
αβεβαιότητα να παραμένει, ολοκληρώθηκε η
συνάντηση που είχε χθες το μεσημέρι ο υπουργός
Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, με
εκπροσώπους του Σωματείου Εργαζομένων στα
Ναυπηγεία Ελευσίνας.
Στη χθεσινη συνάντηση, παρουσία βουλευτών
της αντιπολίτευσης αλλά και του δημάρχου Ελευσίνας Αρ. Οικονόμου, αυτό που έγινε σαφές είναι
ότι το

σχέδιο εξυγίανσης των Ναυπηγείων Ελευσίνας,
δεν είναι στις πρώτες προτεραιότητες του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του businessdaily.gr,
μάλιστα, η αρχική πρόθεση του υπουργού, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στη συνάντηση, ήταν να
παραδοθεί μετά από έξι μήνες (!) κάτι που
ευτυχώς μετά και τις πιέσεις των παρευρισκόμενων άλλαξε. Να σημειωθεί ότι βρίσκεται στα
συρτάρια του υπουργείου Εθνικής Άμυνας από τις
23 Δεκεμβρίου 2021 και χωρίς την έγκριση του
υπουργείου μπλοκάρεται η κατάθεσή του στο
δικαστήριο.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ. 13
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23.340 ΝΕΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ - 508 ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
106 νέοι θάνατοι ενώ στις ΜΕΘ της χώρας
νοσηλεύονται 673 διασωληνωμένοι ασθενείς

Σ

ύμφωνα με την επιδημιολογική
έκθεση του ΕΟΔΥ την Τρίτη 18
Ιανουαρίου τα νέα εργαστηριακ ά ε π ι β ε β α ι ω μ έ ν α κ ρ ο ύ σμ α τ α τ η ς
νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 23.340, εκ των
ο π ο ίω ν 5 3 ε ν τ ο π ίσ τ η κ α ν κ α τ ό π ιν
ε λ έ γ χω ν σ τ ι ς π ύ λ ε ς ε ι σ ό δ ο υ τ η ς
χώρας.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 1.703.396 (ημερήσια μεταβολή +1.4%), εκ των οποίων
49.8% άνδρες.
Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 443
θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από
το εξωτερικό και 2.214 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19
είναι 106, ενώ από την έναρξη της
επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά
22.197 θάνατοι. 3 Το 95.0% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών
και άνω
Ο
αρ ι θ μ ό ς
των
ασ θ ε ν ώ ν
πο υ
νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι
673 (58.5% άνδρες). Η διάμεση ηλικία
τους είναι 65 έτη.
To 80.1% έχει υποκείμενο νόσημα
ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται διασ ωληνωμένοι, 548 (81.43%)
είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολ ι ασ μ έ ν ο ι κ α ι 1 2 5 ( 1 8 . 5 7 % ) ε ίν αι
πλήρως εμβολιασμένοι.
Από την αρχή της πανδημίας έχουν

εξέλθει από τις ΜΕΘ 3.916 ασθενείς.
Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19
στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι
475 (ημερήσια μεταβολή +0.64%). Ο
μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 552 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 κατανόμή

Καλπάζει για ακόμα μία ημέρα η πανδημία του κορονοϊού στη χώρα μας
εξαιτίας της μετάλλαξης Όμικρον. Στην
Αττική καταγράφονται για ακόμα ένα
24ωρο τα περισσότερα νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα και την
Τρίτη 18 Ιανουαρίου, σύμφωνα με τη
γεωγραφική κατανομή που ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ. Από τα συνολικά 23.340
νέα κρούσματα κορονοϊού, στην Αττική καταγράφονται 8.661 κρούσματα
και στη Θεσσαλονίκη άλλα 2.179.

ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

θριάσιο-3

Δήμος Αχαρνών: Διαδικασίες
χορήγησης ειδικού βοηθήματος
επανασύνδεσης ρεύματος

Ο Δήμος Αχαρνών
ενημερώνει
τους
καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα που
έχουν αποσυνδεθεί
από το δίκτυο παροχής
ηλεκτρι κής
ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών,
ότι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για
την εφάπαξ χορήγηση ειδικού βοηθήματος, προκειμένου
να αντι μετωπί σουν
τι ς ενεργει ακές τους ανάγκες,
σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική
Α
π
ό
φ
α
σ
η
ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/124788/2150/28-122021
ΚΥΑ
(ΦΕΚ
6302/Β/29.12.2021).
Κριτήρια υπαγωγής:

Το μέτρο αφορά καταναλωτές με
ληξιπρόθεσμες οφειλές από

λογαριασμούς ρεύματος μέχρι τις
31/12/2021 που να έχουν ήδη
αποσυνδεθεί ή θα αποσυνδεθούν
από το δίκτυο έως τις 15/02/2022.
Η αποσύνδεση να έχει γίνει στην
παροχή ρεύματος της κύρι ας
κατοικίας του προς εξέταση δικαιούχου και να μην έχει πραγματοποιηθεί επανασύνδεση μέχρι την
ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Συνεχίζεται στη σελ 4

Δ. Παπαστεργίου: «Να συγκροτηθεί άμεσα η ομάδα εργασίας
για τα οικονομικά των Δήμων»

Με ικαν οποίηση έγιν ε δεκτή
από την ΚΕΔΕ η δημόσια
δέσμευση του αν απληρωτή υπουργού
Εσωτερικών
Στέλιου
Πέτσα για τη σύσταση κοιν ής
προπαρασκευαστικής ομάδας
εργασίας, αν άμεσα στην Κεν τρική Έν ωση Δήμων Ελλάδας, το
Υπουργείο Οικον ομικών και το
Υπουργείο Εσωτερικών , η οποία
θα έχει ως βασικό αν τικείμεν ο
των εργασιών της τη λήψη αποφάσεων για την εφαρμογή κοιν ά
αποδεκτών μέτρων πολιτικής για
την εν ίσχυση των οικον ομικών
των Δήμων , καθώς και την αν τιμετώπιση των επιπτώσεων από
την αύξηση του εν εργειακού
κόστους και την επιβολή του
τέλους ταφής.

Ει δι κότερα το αντι κεί μενο των
εργασιών της κοινής ομάδας, όπως
ανακοινώθηκε από τον κ. Πέτσα,
αφορά στα εξής ζητήματα:
την αναμόρφωση και περαιτέρω
ενίσχυση του χρηματοδοτικού φακέλου των ΚΑΠ
τη μόνιμη μείωση του επιτοκίου
στο Τ αμεί ο Παρακαταθηκών και
Δανείων

τη βελτίωση της εισπραξιμότητας
από τους δήμους των ληξιπρόθεσμων οφειλών τρίτων
την ενίσχυση της Αυτοδιοίκησης
για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών που προκύπτουν
από την αύξηση του ενεργειακού
κόστους και των ανατιμήσεων
την εξεύρεση τρόπων αντιστάθμισης της πρόσθετης επιβάρυνσης
που αναμένεται να προκύψει στα
οικονομικά των Δήμων από την επιβολή του τέλους ταφής, το οποίο
εφαρμόζεται από τι ς αρχές του
2022.
Με δεδομένο ότι αφενός, τα παραπάνω κρίσιμης σημασίας ζητήματα
απασχολούν όλους τους Δήμους
της χώρας και αφετέρου, στις 25
Φεβρουαρίου 2022 πρόκειται να
διεξαχθεί η έκτακτη Γενική Συνέλευση των δημάρχων, η Εκτελεστική
Επιτροπή της ΚΕΔΕ, κατά τη σημερινή της συνεδρίαση αποφάσισε:
Πρώτον, η εκπροσώπηση της
ΚΕΔΕ στην ομάδα εργασίας θα γίνει
από τον Πρόεδρό της και Δήμαρχο
Τρικκαίων Δημήτρη Παπαστεργίου,
τον Α’ Αντιπρόεδρο και Δήμαρχο
Αμπελοκήπων Μενεμένης Λάζαρο
Κυρίζογλου, καθώς και τους εκπρ-

οσώπους των παρατάξεων που
συμμετέχουν στο Διοικητικό της
Συμβούλιο.

Δεύτερον, με δεδομένα τα ασφυκτικά χρονικά περιθώρια μέχρι τη
διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης
της ΚΕΔΕ στις 25 Φεβρουαρίου (η
οποία αρχικά είχε προγραμματιστεί
να γίνει τον Ιανουάριο αλλά αναβλήθηκε λόγω των μέτρων περιορισμού της πανδημίας), η ΕΕ της
ΚΕΔΕ ζητά την άμεση συγκρότηση
και συνεδρίαση της κοινής ομάδας
εργασίας, προκειμένου να ληφθούν
αποφάσεις για όλα τα φλέγοντα ζητή-

ματα, οι οποίες στη συνέχεια θα τεθούν προς ενημέρωση, συζήτηση
και έγκριση από τα μέλη της Γενικής
Συνέλευσης.

Επίσης η Εκτελεστική Επιτροπή
της ΚΕΔΕ κατά τη σημερινή της
συνεδρίαση εξέφρασε την αγωνία
της και την ανάγκη επιτάχυνσης των
ρυθμών υλοποίησης του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης».
Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο
της ΚΕΔΕ θα συνεδριάσει την Τρίτη
25 Ιανουαρί ου και ώρα 12 το
μεσημέρι.Λογαριασμοί ρεύματος:
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4-θριάσιο

Ικανοποιούνται τα εισοδηματικά και τα περιουσιακά κριτήρια υπαγωγής στο νέο Κοινωνικό
Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα
δικαιολογητικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στην Κοινωνική Υπηρεσία του
Δήμου και στα τηλέφωνα: κ. Μαρία Χαλδαίου
213 212 3 113, ώρες επικοινωνίας 09:00 –
14:00.

Οι αιτήσεις κατατίθενται στο πρωτόκολλο του
Δήμου Αχαρνών μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Στα συνημμένα αρχεία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν το ΦΕΚ 6302/Β/29.12.2021, τα
εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, την
αίτηση επανασύνδεσης και τις οδηγίες για τη
διαδικασία υποβολής αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να τη συνοδεύουν.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΑΚΟΣ

Περιστέρι: Στη φυλακή ο 32χρονος που κατηγορείται ότι
βίασε την 14χρονη ετεροθαλή αδερφή συντρόφου του

Το δρόμο για τις φυλακές πήρε χ θες μετά την απολογία
του στην 23η αν ακρίτρια, ο 32χ ρον ος άν δρας που
κατηγορείται ότι βίασε την 14χ ρον η ετεροθαλή αδερφή
της 27χ ρον ης συν τρόφου του στο Περιστέρι.
Ο κατηγορούμεν ος, κατά πληροφορίες κατά την απολογία του αρν ήθηκε τις κατηγορίες, με το δικηγόρο του
μάλιστα Αν δρέας Θεοδωρόπουλο, ν α δηλών ει πως ο
εν τολέας του « δεν θα πείραζε σε καμία περίπτωση
την αν ήλικη ετεροθαλή αδερφή της συν τρόφου του»
καθώς και ότι στο πλευρό του 32χ ρον ου «βρίσκεται η
σύν τροφός του και αυτό δείχ ν ει ότι δεν έγιν ε η καταγγελλόμεν η πράξη».
Συν ελήφθη έπειτα από εξέταση DNA

Υ πεν θυμίζεται ότι ο κατηγορούμεν ος είν αι υπάλληλος
αλλαν τοβιομηχ αν ίας και συν ελήφθη την περασμέν η
Πέμπτη, από αστυν ομικούς της Υ ποδιεύθυν σης Προστασίας Αν ηλίκων , οι οποίοι είχ αν στα χ έρια τους τα
αποτελέσματα της εξέτασης DNA που έγιν ε στα κλιν οσκεπάσματα και τη μπλούζα της 14χ ρον ης. Οι
αρχ ές οδηγήθηκαν στη σύλληψη του 32χ ρον ου έπειτα
από καταγγελία που έκαν ε σε βάρος του τον περασμέν ο Ιούν ιο, η 14χ ρον η.
Όπως έχ ει αν αφέρει ή 14χ ρον η στα μέσα του περασμέν ου Ιουν ίου, είχ ε επισκεφθεί το σπίτι της ετεροθα-

λούς αδελφής της. «Είχ α πάει έν α καν ον ικό Σαββατοκύριακο, όπως όλα τα άλλα σαββατοκύριακα. Εκείν η
την ημέρα ήρθε το αγόρι της στο δωμάτιό μου και με
απείλησε ν α μη μιλήσω πιάν ον τας με από τον λαιμό»
περιέγραψε η 14χ ρον η, συμπληρών ον τας ότι στη
συν έχ εια ασέλγησε σε βάρος της.

«Tον έσπρωχ ν α αλλά ήταν αρκετά πιο δυν ατός»
Η κοπέλα αν έφερε ότι στη συν έχ εια η ίδια επέστρεψε
στο σπίτι της μίλησε αμέσως στη μητέρα της. «Λέω στη
μητέρα μου ότι θέλω ν α της μιλήσω σοβαρά. Κάθισε και
της είπα όλα όσα συν έβησαν . Με πήγε στο ν οσοκομείο
για ν α με δει ιατροδικαστής, μου έκαν αν εξετάσεις,
πήραν μερικά ρούχ α από το σπίτι της αδερφής μου και
τα σεν τόν ια μου στα οποία βρέθηκαν στοιχ εία του (του
θύτη) πάν ω σε αυτά» κατάθεσε η 14χ ρον η για ν α προσθέσει πως ο κατηγορούμεν ος της είχ ε κλείσει το στόμα
με το χ έρι του και της είπε ν α μην μιλήσω.
«Στην , αρχ ή τον έσπρωχ ν α αλλά ήταν αρκετά πιο
δυν ατός και δεν μπορούσε ν α τον απομακρύν ω. Επειδή γεν ικά τον φοβάμαι, δεν μίλησα πράγματι και βγάλε
το χ έρι του,
Από το στόμα μου. Μου έβγαλε την μπλούζα και μου
χ άιδεψε το στήθος. Μου κατέβασε το σορτσάκι που
φορούσα και το εσώρουχ ό μου μέχ ρι τα γόν ατα και με
άγγιξε κάτω. (….» Με βίασε», είπε χ αρακτηριστικά το
κορίτσι.

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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Β.Ε.Π. ΓΙΑ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΚΑΔ

Την ικανοποίησή του εξέφρασε ο Πρόεδρος Β.Ε.Π. για την ευνοϊκή ρύθμιση χρεών

Ο

προς τον ΕΦΚΑ έως και 72 δόσεις όπως και στην ΑΑΔΕ

Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραι ά,
Γι ώργος
Παπαμανώλης – Ντόζας, σχολιάζοντας
την απόφαση του Υφυπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Π. Τσακλόγλου, για την
ενοποί ηση
των
δι ευρυμένων
εντασσομένων ΚΑΔ, που μπορούν
να υπαχθούν στην ευνοϊκή ρύθμιση
χρεών, που προβλέπει την τμηματική καταβολή έως 72 μηνιαίων
δόσεων, τόσο για την ΑΑΔΕ όσο
και για τον ΕΦΚΑ, εξέφρασε την
ικανοποίησή του, υπογραμμίζοντας ότι το Β.Ε.Π. ζήτησε την επέκταση της υπουργικής απόφασης με
επιστολή του προς του Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας,
εκφράζοντας τα αιτήματα επιχειρήσεων μελών
του.
Υπενθυμίζεται ότι σε αυτή τη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν όλες οι οφειλές που

Η ενοποίηση δε των ΚΑΔ
παρέχει τη δυνατότητα της
ρύθμι σης συνολι κά των
οφειλών των υπόχρεων προς
τη φορολογική διοίκηση και
τον ασφαλιστικό τους φορέα.

συσσωρεύτηκαν από τον Φεβρουάριο 2020
μέχρι και τον Ιούνιο 2021, εξαιτίας της λήψης
των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της
πανδημίας.

Γραφείο υποστήριξης
ενστάσεων για τους δασικούς χάρτες
από τον Δήμο Αχαρνών

Στη σύσταση και λειτουργία
Γραφείου υποστήριξης ενστάσεων
για τους δασικούς χάρτες προχωρά
ο Δήμος Αχαρνών με σκοπό τη
διευκόλυνση των δημοτών.

Σημειώνεται
ότι
μετά
την
ανάρτηση του θεωρημένου δασικού
χάρτη της περιοχής από το Τμήμα
Δασικών Χαρτογραφήσεων πάνω
από 80.000 στρέμματα έχουν
χαρακτηρισθεί ως δασικά ή
αναδασωτέα.

Εξειδικευμένοι συνεργάτες θα
παρέχουν
ενημέρωση
και
συμβουλευτική υποστήριξη στους

δημότες, οι οποίοι θέλουν να
ελέγξουν την ιδιοκτησία τους. Κατά
την επίσκεψή τους οι δημότες θα
πρέπει να έχουν το κτηματολογικό
φύλλο ή τις συντεταγμένες της
ιδιοκτησίας.
Η προσέλευση θα γίνεται
κατόπιν ραντεβού
στα τηλέφωνα: 213-2072456
και 213-2072502.

*Θα τηρούνται όλα τα υγειονομικά
μέτρα για την αποφυγή μετάδοσης
του κορονοϊού (είσοδος μόνο με
πιστοποιητικό εμβολιασμού ή
νόσησης).

Σύμφωνα με την εγκύκλιο
του υφυπουργού η ΑΑΔΕ θα
αποστείλει στον ΕΦΚΑ ηλεκτρονικό αρχείο με τους ΑΦΜ
όλων των επι χει ρήσεων,
αυτοαπασχολουμένων και
ελεύθερων επαγγελματι ών,
που επλήγησαν από τα μέτρα
γι α την αντι μετώπι ση της
πανδημίας και έχουν κύριο
ΚΑΔ δραστηριότητας, όπως
ορίζεται από την απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών, που εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση
της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

Στο Ολυμπιακό Κέντρο Ανω Λιοσίων
ο αγώνας της Εθνικής ομάδας απέναντι στην
Τουρκία (25/2).

Έ

τοιμη να υποδεχθεί την Εθνική στο γήπεδό της -και ιδιαίτερα χαρούμενη γι’ αυτό- δήλωσε η ΑΕΚ.Το ματς θα λάβει χώρα στο γήπεδο της ΑΕΚ, στα δεύτερα παράθυρα των προκριματικών του Παγκοσμίου κυπέλλου, όπως ανακοίνωσε η ΕΟΚ.
Με αφορμή το γεγονός ότι το παιχνίδι των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου αποφασίστηκε να γίνει στο κλειστό των Άνω Λιοσίων, η
κιτρινόμαυρη ΚΑΕ εξέφρασε τον ενθουσιασμό της.
Η επίσημη ενημέρωση:

«Στο Ολυμπιακό Κέντρο Ανω Λιοσίων θα διεξαχθεί ο αγώνας της Εθνικής Ανδρών με αντίπαλο την Τουρκία (25/2) για το δεύτερο «παράθυρο»
των προκριματικών του Παγκοσμίου κυπέλλου 2023.

Η διοίκηση της ΕΟΚ ολοκλήρωσε τη συμφωνία με αυτήν της ΚΑΕ ΑΕΚ
την οποία και ευχαριστεί για το πνεύμα συνεργασίας και τη διάθεση διευκόλυνσης της Εθνικής ομάδας εν όψει της σημαντικής αυτής αναμέτρησης».
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Ξεκινά σήμερα η διάθεση των self test στα φαρμακεία για
μαθητές και εκπαιδευτικούς. Πότε πρέπει να το δηλώσουν
Ιανουαρίου έως και 8 Φεβρουαρίου 2022.
Self test πρέπει να κάνουν και
ανεμβολίαστοι αλλά και εμβολιασμένοι μαθητές και εκπαιδευτικοί.

Πότε κάνουμε self test
Υπενθυμίζεται ότι το self-test
πραγματοποιείται έως και 24 ώρες
πριν από την προσέλευση στο σχολείο κάθε Τρίτη και Παρασκευή.
Βεβαίωση αρνητικού self test
οφείλουν να φέρουν όλοι οι μαθητές από 4 έως 18 ετών καθώς και οι
εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί.

Από σήμερα Τετάρτη 19 Ιανουαρίου, μέχρι το Σάββατο 22 Ιανουαρίου μπορούν να προμηθεύονται

μαθητές και εκπαιδευτικοί πέντε
δωρεάν self test από τα φαρμακεία
για να καλύψουν τις ανάγκες από 24

ΟΑΕΔ: Έν αρξη πληρωμών για δαν ειολήπτες
και δικαιούχους τ. ΟΕΚ
λ ειτ ου ργ ία

οφ ειλ ών

πλ ηρωμής

δαν ειολ ηπτ ών

Εργ ατ ικής

λ αγ ών των συν εργ αζόμεν ων με το ΔΙΑΣ τραπεζών

Με e-banking, phone-banking και mobile banking μέσω της τράπεζας του δαν ειει-

Κατ οικίας

ολ ήπτη/δικαιούχου

( ΟΕΚ) , μέ σω τ ου Συ στ ήματ ος
Πλ ηρωμών

ΔΙΑΣ

με

Μέσω ιδρυμάτων πλ ηρωμών , ιδρυμάτων ηλ εκτρον ικού χρήματος και στους

χ ρήση

πιστοποιημέν ους αν τιπροσώπους αυτών (Ν 4021/2011 & 4537/2018).

Εν ιαίου Κωδικού Ηλ εκτρον ικής

Στόχος της ν έας υπηρεσίας είν αι η διευκόλ υν ση των πολ ιτών , καθώς με τον

Πλ ηρωμής ( RF ).

κωδικό πλ ηρωμής RF ταυτοποιείται ο δαν ειολ ήπτης/δικαιούχος και εξασφαλ ίζεται

O κωδικός πλ ηρωμής RF είν αι

έν ας μον αδικός κωδικός που επιτρέπει πλ ηρωμές μέσω τραπεζικής κατάθεσης. Οι
δαν ειολ ήπτες και δικαιούχοι τ. ΟΕΚ μπορούν ν α κάν ουν χρήση του κωδικού RF

Έρχονται στην
Τανάγρα τα πρώτα
έξι μαχητικά
αεροσκάφη Rafale
Στην Ταν άγρα φτάν ουν την
σήμερα τα πρώτα έξι από τα 18
μαχ ητικά αεροσκάφη Raf ale, λιγότερο από έν αν χ ρόν ο από την
στιγμή που υπεγράφη η συμφων ία
της αγοράς αν άμεσα στην Ελλάδα
και στη Γαλλία, στις 25 Ιαν ουαρίου
2021.
Τα πρώτα έξι γαλλικά μαχ ητικά
θα απ ογειωθούν το π ρωί της
Τετάρτης 19 Ιαν ουαρίου από το
Ιστρ και θα προσγειωθούν στην
114
Πτέρυγα
Μάχ ης
στην
Ταν άγρα περίπου στις 12:30.
Τα έξι Raf ale, λίγο πριν την
προσγείωσή τους στην Ταν άγρα,
θα πετάξουν και πάν ω από τον
Ιερό Βράχ ο της Ακρόπ ολης,
μεταξύ 12:00 και 12:30.

μέσω e-banking (web/internet), phone banking και mobile banking, καθώς και σε

όλ ες τις τράπεζες που είν αι συμβεβλ ημέν ες με το ΔΙΑΣ.

Στα καταστήματα και στα μηχαν ήματα (ΑΤΜ) και κέν τρα αυτόματων συν αλ -

και

δικαιούχ ων τ ου τ έ ως Οργ αν ιισμού

Τι ισχύει για τους ανεμβολίαστους
εκπαιδευτικούς
Οι ανεμβολίαστοι εκπαιδευτικοί
πραγματοποιούν δυο rapid test την
εβδομάδα με δική τους επιβάρυνση
έως και 48 ώρες πριν την προσέλευση της Τρίτης και της Παρασκευής.

Συγ κεκριμέν α:

Εν εργ οποιήθηκε χθες 18/1 η

νέα

Πού δηλώνουμε το self test
Η δήλωση και το αποτέλεσμα για
τις δημόσιες σχολικές μονάδες
καταχωρίζεται στη πλατφόρμα edupass.gov.gr, από την οποία εκδίδε-

ται και η Σχολική Κάρτα για COVID19.H πλατφόρμα edupass.gov.gr
αφορά μόνο τις δημόσιες σχολικές
μονάδες.
Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών που φοιτούν σε ιδιωτικές
σχολικές μονάδες και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί εξακολουθούν
να δηλώνουν το αποτέλεσμα των
self-test στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr και να εκδίδουν την Σχολική Κάρτα για COVID-19.

Μόλις τα γαλλικά μαχ ητικά εισέλθουν στο FIR Αθην ών θα τα
συν οδεύσει, σύμφων α πάν τα με
πληροφορίες, ζεύγος μαχ ητικών
αεροσκαφών Mirage 2000-5 της
Πολεμικής Αεροπορίας.
Τα δύο Raf ale που θα έρθουν
αύριο στην Ελλάδα θα είν αι διθέσια ώστε ν α χ ρησιμοποιούν ται και
για την εκπαίδευση των ν έων
πιλότων εν ώ τα υπόλοιπα τέσσερα θα είν αι μον οθέσια. Θα
εν ταχ θούν στην 332 Μοίρα στην
Ταν άγρα.
Έως τώρα, έχ ει ολοκληρωθεί η
εκπαίδευση οκτώ Ελλήν ων πιλότων και 50 τεχ ν ικών των αεροσκαφών , η οποία πραγματοποιήθηκε στη βάση Μεριν ιάκ επί γαλλικού
εδάφους απ ό π ροσωπ ικό της
κατασκευάστριας
εταιρείας
Dassault.
Υ πεν θυμίζεται ότι η Ελλάδα θα
προμηθευτεί συν ολικά 24 μαχ ητικά αεροσκάφη Raf ale. Η πρόσκτηση των 18 γαλλικών μαχ ητικών
(εκ των οποίων έξι καιν ούργια και
12 μεταχ ειρισμέν α) θα στοιχ ίσει

η άμεση ηλ εκτρον ική εν ημέρωση των στοιχείων πλ ηρωμών .

Οδηγ ίες και πλ ηροφορίες γ ια την απόκτηση κωδικού πλ ηρωμής RF βρίσκον ται

στην ηλ εκτρον ική διεύθυν ση https://www.oaed.gr/steghastiki-prostasia

2,32 δισ. ευρώ μαζί με τα όπλα
π ου φέρουν , σύμφων α με τη
σύμβαση που υπεγράφη πέρσι
τον Ιαν ουάριο.
Τις επόμεν ες εβδομάδες αν αμέν εται ν α υπογραφεί η πρόσθετη
σύμβαση για την αγορά επιπλέον
έξι καιν ούργιων μαχ ητικών αεροσκαφών Raf ale.
Τα Raf ale, μεταξύ άλλων , έχ ουν
ακτίν α δράσης 2.800 μίλια και
μεγάλη χ ωρητικότητα σε καύσιμα,
διαθέτουν δύο κιν ητήρες, είν αι
εξοπ λισμέν α με σύγχ ρον ο και
ισχ υρό ραν τάρ ηλεκτρον ικής σάρωσης εν ώ έχ ουν τη δυν ατότητα
ν α μεταφέρουν δύο πυραύλους
Exocet.

Νταλίκα τράκαρε
με βάρκα στην Εθνική Οδό
κοντά στη Θήβα

Νταλίκα έχσε τον έλεγχο κι έπεσε πάνω σε τρέιλερ με βάρκα στην Εθνική Οδό.
Το Τροχαίο σημειώθηκε

στην Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας κοντά στη
Θήβα τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Η βάρκα ήταν φορτωμένη σε τρέιλερ και σύμφωνα με το permissos.gr τα δύο οχήματα είχαν

κατεύθυνση προς Αθήνα και η νταλίκα στο 87χλμ,
κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες,
έπεσε πίσω από το τρέιλερ.

Aπό την σύγκρουση ευτυχώς

δεν υπήρχε τραυματισμός, μόνο σοβαρές υλικές
ζημιές στην βάρκα.
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Με νέα μηχανήματα
ενισχύεται το Τμήμα
Καθαριότητας &
Πρασίνου

Στόχος η καλύτερη
δυνατή παροχή υπηρεσιών
καθαριότητας
στους πολίτες

Με νέα μηχανήματα
ενισχύεται το δυναμικό
του Τμήματος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και
Πρασίνου του Δήμου
Ελευσίνας.
Πιο συγκεκριμένα, μετά
σύμβαση
προμήθειας
υδραυλικών
γερανών
απορριμματοφόρων, ο
Δήμος
Ελευσίνας
προχωρά και στην προμήθεια κλαδοτεμαχιστή.
Το εν λόγω μηχάνημα
χρησιμοποιείται για τον
θρυμματισμό των κλαδιών, κορμών διαμέτρου
ως 400mm, ξύλων και
λοιπών ξυλωδών αποβλήτων, όπως απόβλητα
κήπων, παλέτες, ξύλινοι

ιστοί και φλοιοί δένδρων.
Πρόκειται για μηχάνημα τύπου high-speed
shredder, με κοπτικό
σύστημα (τύμπανο) που
περιστρέφεται
με
1.280rpm, σχεδιασμένο
ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί ακόμα και στις
αυξημένες απαιτήσεις της
κομποστοποίησης οργανικών αποβλήτων και τον
τεμαχισμό
πράσινων
αποβλήτων.
Στόχος του Δήμου
Ελευσίνας είναι η καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών
καθαριότητας,
προς τους δημότες της
Ελευσίνας
και
της
Μαγούλας αλλά και η
ολοκληρωμένη διαχείριση του πρασίνου, που
αποτελεί και προτεραιότητα.

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα βάδην 35χλμ
στα Μέγαρα στις 23 Ιανουαρίου

Το ΝΠΔΔ «Ηρόδωρος» ανακοινώνει ότι την Κυριακή,
23 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 10:00 πμ, θα φιλοξενηθούν για ακόμη μία χρονιά στον Δήμο Μεγαρέων και
συγκεκριμένα στη παραλία της Βαρέας το πανελλήνιο
πρωτάθλημα βάδην 35χλμ Ανδρών – Γυναικών και η
ημερίδα βάδην 20χλμ Ανδρών – Γυναικών / 10χλμ Κ23
Ανδρών – Γυναικών / K20 Ανδρών – Γυναικών – K18
Ανδρών & 5χλμ Κ18 Γυναικών.
Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με το επικαιρο-
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Νέες θέσεις εργασίας στην καπνοβιοµηχανία
Παπαστράτος στον Ασπρόπυργο

Η καπνοβιοµηχανία Παπαστράτος, θυγατρική της Philip Morris
International Inc, αποτελεί έναν
από τους µεγαλύτερους παραγωγούς και διανοµείς τσιγάρων στην
Ελλάδα.

Αυτή τη φορά ενισχύεται µε προσωπικό πέντε ειδικοτήτων.
Αναλυτικά:
Consumer Data Scientist (Ασπρόπυργος)
– Πτυχίο Μαθηµατικών ή Στατιστικής ή Επιστήµης ∆εδοµένων ή
Επιστήµης Υπολογιστών ή Μηχανικής ,
εµπειρία 3 χρόνων σε αντίστοιχη
θέση, γνώση R ή Python,
καλή γνώση σχεσιακών βάσεων
δεδοµένων και SQL, εξοικείωση
BI,
εµπειρία στην ανάλυση δεδοµένων
/ στις δοκιµές και την µοντελοποίηση

Process Engineer (Ασπρόπυργος)

– Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού,
εµπειρία 7 χρόνων σε αντίστοιχη
θέση,
άριστη γνώση Αγγλικών,
εµπειρία σε σύνθετα έργα διεργασιών/συστηµάτων
Process
Technician
(Ασπρόπυργος)
– Πτυχίο ΤΕΙ Μηχανολόγου
Μηχανικού ή Αυτοµατιστή ή
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού,
εµπειρία σε βιοµηχανικό περιβάλλον,
καλή γνώση Αγγλικών
Project Engineer (Ασπρόπυργος)

– Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού,

ποιημένο Υγειονομικό Πρωτόκολλο που σχεδίασε ο
ΣΕΓΑΣ για τους αγώνες βάδην και ενέκρινε η Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία για την
καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 στη χώρα μας.
Σύμφωνα με το πρωτόκολλο αυτό στην διοργάνωση θα
παρευρίσκονται συνολικά 150 άτομα που θα σχετίζονται
με την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων ενώ απαγορεύεται η παρουσία θεατών.
Στη διοργάνωση ο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. έχει φροντίσει για την
παρουσία Διεθνών Κριτών Βάδην.
Το πανελλήνιο πρωτάθλημα και η ημερίδα βάδην,
οργανωτικός εκπρόσωπος των οποίων έχει οριστεί ο

εµπειρία 5 χρόνων στη διαχείριση
πολυκλαδικών έργων µηχανικής
σε βιοµηχανικό/κατασκευαστικό
περιβάλλον,
άριστη
γνώση
Αγγλικών,αναλυτική σκέψη

Validation Engineer (Ασπρόπυργος)
– Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Μηχανικού,
εµπειρία 3 χρόνων στη διασφάλιση
ποιότητας (QA) και στην επικύρωση εξοπλισµού / αναλυτικών µεθόδων στον κλάδο του καπνού,
των τροφίµων ή της φαρµακευτικής βιοµηχανίας,
γνώση σχετικών προτύπων (ISO,
Guidance for Industry Process
Validation: General Principles),
εµπειρία σε αντίστοιχη θέση,
γνώση MS Office,
καλή γνώση Αγγλικών.
Οι παραπάνω θέσεις αφορούν στον
Ασπρόπυργο.

Πρόεδρος του Α.Ο.Μ. και Μέλος της Επιτροπής
Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Καλοζούμης, διοργανώνονται από το Σ.Ε.Γ.Α.Σ. με την υποστήριξη του
Δήμου Μεγαρέων και του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής
Αλληλεγγύης & Αθλητισμού «Ηρόδωρος».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥ ΗΣ &
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
«ΗΡΟΔΩΡΟΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΣΠΥ ΡΙΔΩΝ ΤΣΙΟΥ ΝΗΣ

8-θριάσιο

Κορωνοϊός: Υψηλός ο αριθµός θανάτων στη χώρα
µας παρά την αποκλιµάκωση στα κρούσµατα

- Πώς εξηγούν το φαινόµενο οι ειδικοί

«Υπερβολικό» χαρακτήρισε ο καθηγητής Λοιµωξιολογίας Ιωάννης
Κιουµής τον αριθµό των θανάτων
που έχουν καταγραφεί στη χώρα
µας από την πανδηµία του κορονοϊού συγκριτικά µε τα συνολικά
κρούσµατα και λαµβάνοντας υπόψιν τους αντίστοιχους αριθµούς σε
άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Όπως
τόνισε ο καθηγητής, ο οποίος
µίλησε στην εκποµπή του OPEN,
Ώρα Ελλάδος, «αυτό γεννά πολλά
ερωτήµατα και κάποια στιγµή θα
πρέπει να συζητηθεί µε εκείνους
που έχουν την ευθύνη της λήψης
αποφάσεων». Επιπλέον, ο κ. Κιουµής σηµείωσε πως κατά τη γνώµη
του υπάρχουν άνθρωποι που χάθηκαν άδικα από επιπλοκές της
νόσου.
«Ζούµε σε µία χώρα µε πιο γηρασµένο πληθυσµό σε σχέση µε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες. Είµαστε µία
χώρα που ακόµα έχουµε ένα σηµαντικό ποσοστό ανεµβολίαστων στην
ηλικιακή οµάδα άνω των 60 ετών».
Αυτά τα δύο αποτελούν σηµαντικούς παράγοντες σύµφωνα µε τον
καθηγητή, ωστόσο όπως τόνισε θα
πρέπει να εξεταστούν και πιο εσωτερικοί παράγοντες όπως η κατάσταση στα νοσοκοµεία και στις
ΜΕΘ, τα µηχανήµατα και οι
γνώσεις. «Η προσπάθεια γιατρών
και νοσηλευτών είναι σηµαντική
αλλά το θέµα είναι αν πράγµατι
υπήρξαν πάντα και παντού οι προϋποθέσεις», σχολίασε.

∆ηµόπουλος: Στον µεγάλο αριθµό
ανεµβολίαστων άνω των 60
οφείλονται οι πολλοί θάνατοι
Από την πλευρά του ο καθηγητής
του ΕΚΠΑ Αθανάσιος ∆ηµόπουλος
σχολίασε στην ίδια εκποµπή ότι η
πανδηµία δηµιούργησε µία νέα
πραγµατικότητά
στα
Εθνικά
Συστήµατα Υγείας σε όλον τον
κόσµο. Συγκριτικά µε την Πορτογαλία, δηλαδή µία χώρα µε
αντίστοιχο πληθυσµό και υποδοµές, έχουµε σαφώς µεγαλύτερο
αριθµό θανάτων, επεσήµανε ο
καθηγητής και όπως εκτίµησε αυτό
οφείλεται στον µεγάλο αριθµό
ανεµβολίαστων ιδιαίτερα στις
µεγαλύτερες ηλικίες, δηλαδή στους
άνω των 60.
Θεµιστοκλέους: Ευθύνεται και η
µετάλλαξη ∆έλτα
Ο Γ.Γ. Πρωτοβάθµιας Φροντίδας

Υγείας Μάριος Θεµιστοκλέους, που
µίλησε στην εκποµπή «Ώρα Ελλάδος» του OPEN TV, απαντώντας σε
ερώτηση για τον λόγο που στην
Ελλάδα καταγράφεται υψηλός
αριθµός θανάτων παρά την αποκλιµάκωση στα κρούσµατα, ο Γενικός
Γραµµατέας επεσήµανε πως αυτό
συµβαίνει επειδή είναι µεγάλος και
ο αριθµός των διασωληνωµένων,
πράγµα στο οποίο διαφέρουν οι
άλλες χώρες.
«Βασικό ρόλο για αυτό έπαιξε η
µετάλλαξη ∆έλτα και η πίεση που
προκάλεσε στα νοσοκοµεία και τις
ΜΕΘ.
Ακόµα και συστήµατα υγείας µεγάλων χωρών κατέρρευσαν. Το δικό
µας όχι. Μια πανδηµία δεν µπορεί
να ελεγχθεί έτσι. Για να σώσεις τις
ΜΕΘ, χρειάζεται και ανθρώπινο
δυναµικό µε εκπαίδευση. Όµως
υπάρχει και ένα όριο σε αυτό»,
είπε.

Aντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου από τον πρώτο γύρο
εκλέχθηκε η Εύα Καϊλή
Η Ελληνίδα ευρωβουλευτής είχε το χρίσµα της Προοδευτικής
Συµµαχίας των Σοσιαλδηµοκρατών

Α

ντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και
µάλιστα από τον πρώτο
γύρο, κατακτώντας το 50%+1 του
συνόλου των ψηφισάντων, όπως
απαιτείται, εξελέγη η Εύα Καϊλή.
Κατατάχθηκε µε 454 ψήφους στην
πρώτη πεντάδα

Στον πρώτο γύρο της διαδικασίας
καλύφθηκαν οι εννέα από τις 14
θέσεις. Η Ελληνίδα ευρωβουλευτής είχε το χρίσµα της Προοδευτικής Συµµαχίας των Σοσιαλδηµοκρατών.

Ο ∆ηµήτρης Παπαδηµούλης, υποψήφιος του Κόµµατος της Αριστεράς, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
και αντιπρόεδρος από το 2014
∆ηµήτρης Παπαδηµούλης, δεν
κατάφερε να περάσει το όριο για να
επανεκλεγεί και η τύχη του θα εξαρτηθεί στον δεύτερο γύρο.

Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022

Επεισόδια στην ΑΣΟΕΕ

Ρίψη μολότοφ και πετροπόλεμος

Περίπου 30 άτομα που φορούσαν κουκούλες,
πέταξαν πέτρες και διάφορα άλλα αντικείμενα
σε αστυνομικές δυνάμεις, ενώ έβαλαν φωτιές
σε κάδους απορριμμάτων

Ένταση επικράτησε λίγο πριν τις 14.00 το
μεσημέρι της Τρίτης έξω από το Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ).
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου 30 άτομα, που
φορούσαν κουκούλες, πέταξαν πέτρες και διάφορα άλλα αντικείμενα σε αστυνομικές δυνάμεις,
ενώ έβαλαν φωτιές σε κάδους απορριμμάτων. Οι
αστυνομικές δυνάμεις τους απώθησαν και οι
κουκουλοφόροι μπήκαν στο κτίριο του Πανεπιστημίου, ενώ στη συνέχεια επικράτησε ηρεμία.
Η ΕΛΑΣ δεν έχει προχωρήσει έως τώρα σε προσαγωγές.

Υπόθεση βιασμού στη Θεσσαλονίκη:
Φως στην τραγωδία από τις τοξικολογικές
εξετάσεις της 24χρον ης - Τι έδειξαν

«Μί λησαν» οι τοξι κολογι κές εξετάσει ς της
24χρονης που κατήγγειλε τον βιασμό της στη
Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε το MEGA, τα αποτελέσματα των τοξικολογικών έδειξαν ότι εκτός
από αλκοόλ στο αίμα της νεαρής εντοπίστηκαν
ουσίες που επηρεάζουν το νευρικό σύστημα.
Μάλιστα, οι ουσίες αυτές μπορεί να οδηγήσουν
σε νάρκωση, ιδίως αν συνδυαστούν με αλκοόλ.Υπενθυμίζεται ότι η 24χρονη έχει δώσει
δείγμα ούρων για να ερευνηθεί αν της χορηγήθηκαν ναρκωτικές ουσίες.
Η ίδια υποστήριζε πως είχε καταναλώσει δύο
ποτά αλλά δεν είχε πιει τόσο ώστε που να μην
μπορεί να οδηγήσει και να επιστρέψει στο σπίτι
της.Η κοπέλα από την πρώτη στιγμή δήλωνε ότι
κάτι της έριξαν στο ποτό της.

Απειλές για τη ζωή της

Εντωμεταξύ, ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην
υπόθεση της 24χρονης. Μετά τον 27χρονο
επιχειρηματία, αναγνώρισε και δεύτερο άτομο
που συμμετείχε στην αποτρόπαια πράξη, ενώ
όπως αποκάλυψε στο MEGA η κοπέλα δέχεται
απειλές για τη ζωή της.
Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι
έρευνες των και των αστυνομικών αρχών στη
Θεσσαλονίκη προκειμένου να ξετυλίξουν το κουβάρι του νήματος, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται το ενδεχόμενο ύπαρξης κυκλώματος μαστροπείας με εμπλοκή γνωστών προσώπων και
επιχειρηματιών, το οποίο δρούσε στην πόλη,
προωθώντας γυναίκες σε αντίστοιχα πάρτι.

Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022
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Νέα μέτρα στήριξης στην εστίαση προανήγγειλε ο Θ. Σκυλακάκης

Έ

Ανακοίνωσε ότι σε συνεργασία με τον Κ. Σκρέκα εξετάζουν ένα νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ»
αποκλειστικά για μικρές και για μεσαίες επιχειρήσεις ύψους 450 εκ. ευρώ

να νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ» αποκλειστικά για μικρές και για μεσαίες επιχειρήσεις
ύψους 450 εκατ. ευρώ εξετάζει η κυβέρνηση,
όπως είπε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης σε διαδικτυακή εκδήλωση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων με θέμα
την «πανδημία και εστίαση», όπως αυτή αποτυπώθηκε
από τους προέδρους 40 και πλέον επιμελητηρίων όλης
της χώρας.
Σύμφωνα με ανακοίνωση, σε ό,τι αφορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος της εστίασης, ο κ.
Σκυλακάκης ανακοίνωσε ότι σε συνεργασία με τον
αρμόδιο υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κ.
Σκρέκα εξετάζουν ένα νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ»
αποκλειστικά για μικρές και για μεσαίες επιχειρήσεις
ύψους 450 εκατ. ευρώ και ότι θα υπάρξει αντίστοιχο
πρόγραμμα ύψους 450 εκατ. ευρώ σε συνεργασία με
τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κ. Πιερρακάκη για ψηφιακές επενδύσεις στις ΜμΕ.
Όσον αφορά στις ανάγκες για την περιοχή της Β.
Εύβοιας που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές,
ανακοίνωσε εξάμηνη χρονική παράταση για τις επιταγές που πρέπει οι υπόχρεοι να πληρώσουν.
Γενικότερα, ο κ. Σκυλακάκης τόνισε ότι η οικονομική
πολιτική της χώρας είναι συγκεκριμένη, ο περσινός
προϋπολογισμός είπε ότι ήταν κλειστός, ενώ εκτίμησε
πως το 2022 θα είναι μια πολύ καλή χρονιά.

Γ. Χατζηθεοδοσίου: Προς το συμφέρον της κυβέρνησης είναι να λαμβάνει λιγότερα κάθε μήνα

Ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων
Ελλάδος Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, που ανέλαβε τη
συγκεκριμένη πρωτοβουλία, μαζί με τον πρόεδρο της
ΓΣΕΒΕΕ και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων Γιώργο Καββαθά,
είχαν την ευκαιρία να ενημερώσουν για τα προβλήματα του κλάδου τον αναπληρωτή υπουργό και ο πρόεδρος της Κ.Ε.Ε.Ε. ανέφερε χαρακτηριστικά:
«Προς το συμφέρον της κυβέρνησης είναι να λαμβάνει λιγότερα κάθε μήνα από κάθε υπόχρεο, από το
να μη λαμβάνει καθόλου γιατί αυτός θα έχει βάλει λουκέτο».

Έρχεται ψυχρή εισβολή

Οι πρόεδροι των επιμελητηρίων όπως αναφέρεται
«διατύπωσαν στον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών με τα πιο μελανά χρώματα, την οικονομική κατάσταση που επικρατεί στον κλάδο της εστίασης και των
συνεπειών της λόγω της υγειονομικής κρίσης. Η
έλλειψη προσωπικού, η ανάγκη μέτρων ενίσχυσης των
επιχειρήσεων για να μην κλείσουν, οι επιδοτήσεις
ενοικίων και ενεργειακού εξοπλισμού, αλλά και αναπτυξιακά προγράμματα μέσω ΕΣΠΑ και Ταμείου Ανάκαμψης είναι μονόδρομος».
Απόλυτη ανάγκη να ενισχυθεί άμεσα η ρευστότητα

Ακόμη, ο κ. Χατζηθεοδοσίου υπογράμμισε πως είναι
απόλυτη ανάγκη να ενισχυθεί άμεσα η ρευστότητα των
επιχειρήσεων που πλήττονται και κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις υποστήριξης των επιχειρήσεων αυτών
όπως:
• Απαλλαγή ενοικίου των επιχειρήσεων όσο διαρκεί η
πανδημία.

• Η μη επιστροφή της επιστρεπτέας προκαταβολής
που έλαβαν οι επιχειρήσεις.
• Αύξηση του ποσοστού επιδότησης του ενεργειακού
κόστους.
• Μείωση του ΦΠΑ στις τιμές των προϊόντων.
• Αύξηση των δόσεων, από τις 72 στις 120, για τις
επιχειρήσεις που επλήγησαν.
• Αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Γ. Καββαθάς: O χώρος της εστίασης έχασε περίπου
1 δισ. ευρώ
Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ
Γιώργος Καββαθάς που επεσήμανε ότι συγκριτικά ο
χώρος της εστίασης έχασε περίπου 1 δισ. ευρώ σε
σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2020, ενώ σύμφωνα με
τα στοιχεία της Τράπεζα της Ελλάδος ΕΛΛ-0,85% οι
επιχειρήσεις αυτές θα χρειαστούν μεγάλη βοήθεια για
να σταθούν στα πόδια τους. Ζήτησε και ο ίδιος την υποστήριξη του κράτους στις επιχειρήσεις εστίασης που
αντιμετωπίζουν υψηλότατο ενεργειακό κόστος εξ αιτίας
των ανατιμήσεων.

Χιόνια στην Αθήνα
προβλέπουν έξι μετεωρολόγοι

Ισχυρή κακοκαιρία με ολικό παγετό και πυκνή
χιονόπτωση δείχνουν τα τελευταία προγνωστικά
στοιχεία των μετεωρολόγων, που προειδοποιούν
για παρατεταμένη παγωνιά αλλά και μεγάλες ποσότητες χιονιού ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, η Αττική θα
δεχθεί το κύμα ψύχους το Σαββατοκύριακο. Συγκεκριμένα αναφέρει:
«Τα χιόνια θα εστιάζονται από το ύψος της Θεσσαλίας και νοτιότερα. Και η περιοχή της Αττικής θα
δεχτεί μεγάλη ποσότητα χιονιού μέσα στο Σαββατοκύριακο. Θα είναι μια δύσκολη κακοκαιρία, θέλει προσοχή
και πρέπει να πάρουμε τα κατάλληλα μέτρα όσο έχουμε
το χρόνο μπροστά μας.
Μέχρι το Σάββατο πάντως και αυτό το ισχυρό κύμα
ψύχους για το οποίο όσο περνούν οι μέρες οι προγνώσεις θα γίνονται ακόμη πιο συγκεκριμένες ο καιρός
θα μας τα χαλάσει αρκετά. Ήδη, από σήμερα Τρίτη 18
Ιανουαρίου θα έχουμε βροχοπτώσεις προς το ανατολικό
και νότιο Αιγαίο και από το απόγευμα και μετά περνάει ένα ψυχρό μέτωπο και δεν αποκλείεται αύριο το
ξημέρωμα να έχουμε κάποιες χιονοπτώσεις προς τα
ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα.»
Ωστόσο, τα δύσκολα έρχονται από την Παρασκευή.

Όπως προέβλεψε από χθες ο κ. Μαρουσάκης
«άσπρη μέρα» θα δει και η Αττική ενώ «δεν αποκλείεται να δούμε χιόνια και στο κέντρο της Αθήνας με πιθανότητες για χιονόστρωση».
Ο Γιάννης Καλλιάνος από την πλευρά του προειδοποίησε πως πιθανότατα να έρθουν πολικές θερμοκρασίες στην Αττική.
Πρόκειται για έναν αεροχείμαρρο που φέρνει πολικές θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και
δεν αποκλείονται χιόνια ακόμα και στην Αθήνα. Θα
ξεκινήσει από τη βόρεια Ελλάδα την Παρασκευή και θα
επεκταθεί. Μέσα στο Σαββατοκύριακο πιθανότατα θα
χιονίσει και σε παραθαλάσσιες περιοχές. Και μέχρι το

βράδυ του Σαββάτου θα έχουν επεκταθεί τα φαινόμενα. Ολα τα σενάρια συγκλίνουν στο γεγονός ότι το Σαββατοκύριακο θα έχουμε ψυχρή εισβολή και θα είναι η
πιο σφοδρή κακοκαιρία του φετινού χειμώνα, σημείωσε χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με το Εθνικού Αστεροσκοπείου
Αθηνών/meteo.gr και τους Στρατή Βουγιούκα, Γιώργο
Παπαβασιλείου και Κωνσταντίνο Λαγουβάρδο την
Ελλάδα θα επηρεάσει αεροχείμαρρος ο οποίος θα φέρει
πολικές αέριες μάζες. Αυξημένες είναι οι πιθανότητες
ώστε η ψυχρή εισβολή που θα εκδηλωθεί το Σαββατοκύριακο 22-23/01, να είναι η εντονότερη καθώς θα
μεταφέρει θαλάσσιες πολικές αέριες μάζες.

10 -θριάσιο
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Οι διαιτητές των αγώνων της Τετάρτης
Αλμωπός Αριδαίας-Νίκη Βόλου
(15:00 – 9η αγων.)
Διαιτητής: Τσοπουλίδης (Ξάνθη)
Βοηθοί: Ζήρδας (Δράμας), Μαλανδρής (Χαλκιδικής)
4ος: Αναστασόπουλος (Χαλκιδικής)
Θεσπρωτός-ΑΕΛ (15:00 – 11η
αγων.)
Διαιτητής: Βλάχος (Αν. Αττικής)
Βοηθοί: Δέλλιος (Πέλλας), Μάνασης (Τρικάλων)
4ος: Λεωνίδας (Τρικάλων)

Η ΚΕΔ όρισε τους διαιτητές των
αγώνων εμβόλιμης αγωνιστικής
(19-20/1) της Super League 2.

Βόρειος όμιλος
Απόλλων Πόντου-Ηρακλής (15:00
– 11η αγων.)
Διαιτητής: Βρέσκας (Πιερίας)
Βοηθοί: Βρούζος (Πιερίας),
Μηνούδης (Πιερίας)
4ος: Πολυχρόνης (Πιερίας)
Πιερικός-Ολυμπιακός Β΄(15:00 –
11η αγων.)

Διαιτητής: Μπεκιάρης (Καρδίτσας)
Βοηθοί: Καμπερίδης (Καβάλας),
Κουκούμης (Καβάλας)
4ος: Γιουματζίδης (Πέλλας)

Καβάλα-Τρίκαλα (15:00 – 11η
αγων.)
Διαιτητής: Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)
Βοηθοί: Μπαλιάκας (Κοζάνης),
Πάχαλης (Κοζάνης)
4ος: Τακίδης (Κιλκίς)

Νότιος όμιλος

Αστέρας Βλαχιώτη-Καλαμάτα
(15:00 – 6η αγων.)
Διαιτητής: Αντωνίου (Αχαΐας)
Βοηθοί: Καραλής (Ηλείας), Κωνσταντόπουλος (Ηλείας)
4ος: Κάδδας (Αχαΐας)

Διαγόρας Ρόδου-Εργοτέλης
(15:00, 20/1, 10η αγων.)
Διαιτητής: Μπαϊρακτάρης (Αθηνών)
Βοηθοί: Κάλλης, Βιντσετζάτος (Αν.
Αττικής)

ΕΠΟ:
Νέες κάρτες υγείας για
τους νοσήσαντες

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ.

Με έγγραφο προς τις ΕΠΣ,
η Διεύθυνση Ποδοσφαίρου
ενημέρωσε ότι, για την
προστασία της υγείας των
ποδοσφαιριστών σύμφωνα

4ος: Αλάμπεης (Αθήνων)

Ηρόδοτος-Επισκοπή (15:00, 10η
αγων.)
Διαιτητής: Μαχαίρας (Αθηνών)
Βοηθοί: Αραβίδης, Τσολακίδης
(Αθηνών)
4ος: Νικολάου (Αθηνών)

ΑΕΚ Β’-Αιγάλεω (15:00, 11η
αγων.)
Διαιτητής: Ανδριανός (Αχαΐας)
Βοηθοί: Οικονόμου (Αχαΐας), Κύριος (Αρκαδίας)
4ος: Μπακογιάννης (Αθηνών)

Παναθηναϊκός Β’-ΟΦ Ιεράπετρας
(15:00, 11η αγωνιστική)
Διαιτητής: Ματσούκας (Αιτ/νιας)
Βοηθοί: Πριόνας, Κωνσταντιος
(Εύβοιας)
4ος: Θεοχάρης (Θεσσαλίας)

Κηφισιά-Ζάκυνθος (15:00, 7η
αγωνιστική)
Διαιτητής: Πατεμτζής (Ηρακλείου)
Βοηθοί: Δίπλαρης, Βογιατζής
(Καρδίτσας)
4ος: Ρηγόπουλος (Ηλείας).

με το Υγειονομικό Πρωτόκολλο Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου, για την επάνοδο
στις αθλητικές δραστηριότητες αθλητή που νόσησε
με COVID-19, χρειάζεται
γνωμάτευση καρδιολόγου
ότι μπορεί να αθληθεί
κανονικά και έκδοση νέας
Κάρτας Υγείας Αθλητή από
ειδικευμένο καρδιολόγο.
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Οι διαιτητές του κυπέλλου
της φάσης των 8

Οι γκολτζήδες της Super
League 2
11 γκολ: Πασάς (Βέροια).

9 γκολ: Κανίς (Πανσερραϊκός).

6 γκολ: Ογκμποε (ΑΕΛ), Ρόβας (Αλμωπός Αριδαίας).
5 γκολ: Σαραντίδης (Θεσπρωτός).

Η ΚΕΔ όρισε τους διαιτητές της πρώτης αγωνιστικής της φάσης των «8» του Κυπέλλου Ελλάδας.
Αναλυτικά:
Τετάρτη (19/1)

Παναιτωλικός – Ολυμπιακός (15.00)Διαιτητής:
Κουτσιαύτης (Άρτας)
Βοηθοί: Ψάρρης (Ζακύνθου), Σινιοράκης (Χανίων)
4ος: Aγγελάκης (Μακεδονίας)
VAR: Κουμπαράκης (Κυκλάδων)
ΑVAR: Πετρόπουλος (Αρκαδίας)

Παναθηναϊ κός
–
Αναγέννηση
Καρδί τσας
(17.00)Διαιτητής: Παπαπέτρου (Αθηνών)
Βοηθοί: Κωσταράς (Αιτ/νιας), Δημητριάδης (Μακεδονίας)
4ος: Καραντώνης (Ημαθίας)
VAR: Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου)
AVAR: Πάτρας (Μακεδονίας)
ΠΑΟΚ – ΑΕΚ (19.00)Διαιτητής: Έκμπεργκ (Σουηδία)
Βοηθοί: Κούλουμ, Κλάιβερ (Σουηδία)
4ος: Γκάμαρης (Αθηνών)
VAR: Φερέιρα (Πορτογαλία)
AVAR: Μωυσιάδης (Ηπείρου)
Πέμπτη (20/1)

Άρης – Λαμία (21.30)
Διαιτητής: Περράκης (Αθηνών)
Βοηθοί: Μεϊντανάς (Αχαϊας), Σπυρόπουλος (Αν.
Αττικης)
4ος: Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)
VAR: Διαμαντόπουλος (Αρκαδίας)
AVAR: Κουρομπύλια (Δ. Αττικής)

Ενας αγώνας
κυπέλλου για
την 3η φάση
στην Δυτική
Αττική
Ενα παιχνίδι θα γίνει

σήμερα στην Δυτι κή
Αττική για την 3η φάση
του κυπέλλου.

Συγκεκρι μένα

στο

γήπεδο της Δύναμης

στις 15:00 η Δύναμη θα

φιλοξενήσει τον Σκορ-

πιό Φυλής.

Διαιτητής της αναμέτρησης

θα εί ναι

ο

Χ.

Μανούρας. Βοηθοί; Κ.

Οικονόμου-Π. Μαυρο-

μάτης.

4 γκολ: Βοΐλης (Ολυμπιακός Β’), Ενομό (Απόλλων
Πόντου), Ιμπραΐμι (Ξάνθη), Μπιανκόνι (Αναγέννηση Καρδίτσας), Διαμαντόπουλος (Ξάνθη), Σιάφα
(Ολυμπιακός Βόλου), Κουσκουνάς (Τρίκαλα).

3 γκολ: Σουντουρά (Απόλλων Πόντου), Φοφανά
(Βέροια), Ριζογιάννης (Τρίκαλα), Ακούνια (ΑΕΛ),
Κούτσιας (ΠΑΟΚ Β’), Ζαφειράκης (Πιερικός), Γκίνη
(Αναγέννηση Καρδίτσας), Ρίβας (Αλμωπός Αριδαίας), Κωνσταντίνου (Θεσπρωτός).
2
γκολ:
Σταμένκοβιτς
(Καβάλα),
Κωστή
(Ολυμπιακός Β’), Αθανασιάδης (Αναγέννηση
Καρδίτσας), Φράγκος (Απόλλων Πόντου), Γιακουμάκης, Σκόνδρας (Βέροια), Ελευθεριάδης, (Τρίκαλα), Κάσσος, Γκαρσία, Τσουκαλάς, Βλαχομήτρος
(Νίκη Βόλου), Γιαννίτσης (Απόλλων Λάρισας), Πλατέλλας, Γκινσάρι, (Ξάνθη), Κανούλας, Χαντζάρας
(Πιερικός),
Βερνάρδος,
Κουντουριώτης
(Ολυμπιακός Βόλου), Βασιλάκης (Θεσπρωτός).

1 γκολ: Ευθυμίου (Τρίκαλα), Σκοπελίτης, Μαρκοπουλιώτης, Οκάν, Μπάτροβιτς (Ολυμπιακός
Βόλου), Ξενιτίδης, Νίκολιτς, Μαρίνος, Κίτσος, Μπα
(Ολυμπιακός Β’), Εμπουσί, Καρανάτσιος, Παντελιάδης, Μαυρίδης, Καγκελίδης (Πιερικός), Παπάζογλου, Δημητριάδης, Τσέλιος, Γκόμεζ, Φαζός,
Μονρόζ (Ξάνθη), Πολίτης, Κουτσιανικούλης, Μπενγκόα, Κοτσώνης, Βιδάλ, Λαρέα (Αναγέννηση
Καρδίτσας), Χατζής, Ζαχόπουλος, Λίταινας, Ζιάκας (Απόλλων Λάρισας), Πούφλης, Πατσέκο,
Μπονίγια, Ραμίρεζ, Ντ’ Αλέσιο, Γώγος, Βαταμίδης
(Θεσπρωτός), Πρίκας, Παρασκευάς, Κολλαράς,
Γιουκούδης, Καράμπελας (Αλμωπός Αριδαίας),
Μαυριάς, Τσουμάνης, Ηλιάδης, Κολομπίνο, Γιάκος
(ΑΕΛ), Ματίας Τομάς, Καρτσαμπάς, Χρουσιέλ, Μ.
Παπαστεριανός (Ηρακλής), Γκορντεζιάνι, Παναγιώτου, Πανίδης, Ινγκασον (ΠΑΟΚ Β΄), Τζιώρας,
Βασιλείου, Μπόσιο, Παναγιωτίδης, Τζοβάρας,
Ροχάνο, Μέτσε, Μιράντα (Νίκη Βόλου), Μούργος,
Μπουκουβάλας, Μούργος, Γαβριηλίδης, Ράμος

(Βέροια), Μπαργκάν, Ελέ, Ζαχαράκης, Αμαραντίδης, Καλογέρης, Δαλιανόπουλος (Απόλλων Πόντου), Ζέρης, Μαρκιόνι, Παπαβασιλείου (Πανσερραϊκός).

Οι Γιούσης (ΑΕΚ Β’), Μπαΐροβιτς (Χανιά), Λουκίνας (Καλαμάτα) συγκατοικούν στην κορυφή του
Νότου με επτά γκολ. Ο πίνακας των σκόρερ του
Νοτίου ομίλου της Super League 2 μετά το πέρας
της 14ης αγωνιστικής.
7 γκολ: Γιούσης (ΑΕΚ Β’), Μπαΐροβιτς (Χανιά), Λουκίνας (Καλαμάτα).

6 γκολ: Αρναρέλλης (Αιγάλεω), Σταματελόπουλος
(Ρόδος).

5 γκολ: Βασιλόγιαννης (Χανιά), Αντερέγκεν (ΟΦΙ),
Δούμτσιος (Λεβαδειακός), Μουνιέ (Καλλιθέα).

4 γκολ: Χατζησάββας (Ηρόδοτος), Νίλι (Λεβαδειακός), Μεσσιδόρο (ΟΦΙ).
3 γκολ: Σινγκ, Κουϊρουκίδης (Διαγόρας Ρόδου),
Τριμμάτης (Αιγάλεω), Κόνραντ (Εργοτέλης).

2 γκολ: Λεμονής, Βουό (ΟΦΙ), Κωστανάσιος (Εργοτέλης), Ζούνης (Διαγόρας Ρόδου), Βαρκάς (Χανιά),
Φελίπε, Μαρκόφσκι, Αναστασόπουλος (Καλαμάτα),
Ντοναλντόνι, Ρούνεϊ, Ναζίμ, Σταματής (Καραϊσκάκης),
Μαρκόφσκι
(Ρόδος),
Κωστίκας,
Δούμτσης (Καλλιθέα), Ντοριβάλ, Καραγκούνης
(Κηφισιά), Χριστόπουλος, Κοσίδης (ΑΕΚ Β’), Πολέτο, (Λεβαδειακός), Ντεμέτριους, Νταρζίσιο (Επισκοπή), Αθανασακόπουλος (Παναθηναϊκός Β’).

1 γκολ: Εμπόι, Πολυχρόνης (Επισκοπή), Μπαστιάνος (Διαγόρας Ρόδου), Αδαμάκης, Παπάζογλου,
Μαρτσάκης, Μακρυδημήτρης (Ρόδος), Τετέι, Σωτηράκος, Οικονομίδης (Κηφισιά), Κορνέζος (ΑΕΚ
Β'), Κογιέτε, Κολλάς, Τριανταφυλλάκος (Χανιά),
Bρακάς, Βήχος, Μυτίδης, Τζημόπουλος, Νίκας
(Λεβαδειακός), Σοκολάροφ, Λεωνιδόπουλος, Ζαΐμι,
Λάμτσε (Αστέρας Βλαχιώτη), Μπουρσέλης, Βουτσάς, Κούατενγκ (Εργοτέλης), Χιμένεθ, Τορίμπιο
(ΟΦΙ), Μαρουκάκης, Μανθάτης, Ποζατζίδης (Καλλιθέα), Σέχου, Θεοχάρης, Ρόμπι, Τσιριγώτης, Σιδεράς, Σαρδέλης, Κούτσιας (Παναθηναϊκός Β’),
Τάτος, Μοζέρ, Παυλίδης Μπακαγιόκο, (Καλαμάτα),
Τσιλιγκίρης, Βουκελάτος (Αιγάλεω).

Ο
Πανελευσινιακός
στην
Σαλαμίνα με τον Αίαντα σήμερα
Σε αγωνιστική δράση η Γ΄Εθνική και ο 6ος
όμιλος με την 12η αγωνιστική. Αναλυτικά τα
σημερινά παιχνίδια.
Αίας Σαλαμίνας-Πανελευσινιακός
Προοδευτική-Κερατσίνι
Εθνικός-Αολικός
ΑΟ Πυλίου Κω-Καραβάς
Θύελλα Ραφήνας-Αήττητος Σπάτων
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Ζητούνται εργάτες παραγωγής απο την
εταιρία ΕΤΕΜ στη Μαγούλα

Η ΕΤΕΜ ζητεί:

Οι υποψήφιοι, πρέπει ν α διαθέτουν τα
ακόλουθα προσόν τα:

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

Οι κύριες αρμοδιότητες και τα καθήκον τα
είν αι:
Εκτέλεση των εργασιών σύμφων α με τις
οδηγίες που έχ ουν δοθεί για τη θέση.
Τήρηση των ισχ υόν των καν ον ισμών και
προτύπων ασφαλείας.
Τήρηση του προγράμματος παραγωγής.
Διασφάλιση της ποιότητας των παραγόμεν ων προϊόν των .
Αν αφορά στον προϊστάμεν ο βάρδιας των
τεχ ν ικών π αρατηρήσεων σχ ετικών με
την εύρυθμη λειτουργία των μηχ αν ών .

48

Επιθυμητή προϋπηρεσία σε βιομηχ αν ικές
και παραγωγικές μον άδες.
Συν έπεια, ομαδικότητα, προσαρμοστικότητα.
Οργάν ωση, ταχ ύτητα και διάθεση για εργασία.
Δυν ατότητα εργασίας σε βάρδιες.

Η θέση προσφέρει δυν αμικό περιβάλλον
εργασίας, διαρκή εκπαίδευση, βελτίωση και
αν άπτυξη προσόν των , πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη και ευκαιρίες εξέλιξης σε έν αν δυν αμικό και συν εχ ώς αν απτυσσόμεν ο διεθν ή όμιλο.

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

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ
Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,
210 5570337, 210 5580816
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Έρχεται μεγάλο σοκ σε Ευρώπη και Ελλάδα

Μεγάλο σοκ με τους λογαριασμούς ρεύματος θα αντιμετωπίσουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στην
Ευρώπη. Τι γράφει σε ανάλυσή του το Reuters.

Α

ν τιμέτωπα με το σοκ στους
λογαριασμούς ρεύματος, αλλά
και φυσικού αερίου, είν αι τα
ν οικοκυριά στην Ευρώπη και στην
Ελλάδα.Ήδη εκατομμύρια ν οικοκυριά
αν ά την Ευρώπη έχ ουν ήδη έρθει
αν τιμέτωπα με λογαριασμούς ρεύματος που κιν ούν ται σε επίπεδα ακόμη
και τριπλάσια σε σχ έση με τα περσιν ά. Θα πρέπει μάλλον ν α προετοιμαστούν για ακόμη μεγαλύτερο σοκ,
όπως προειδοποιεί σε αν άλυσή του
το Reuters.
To 2020 τα ν οικοκυριά της Ευρωζών ης ξόδεψαν κατά μέσο όρο 1.200
ευρώ σε φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα. Το ποσό αυτό θα εκτιν αχ θεί φέτος. Το ποσό αυτό αν αμέν εται ν α διογκωθεί στα 1.850 ευρώ φέτος,
σύμφων α με αν αλυτές της Bof A, καθώς οι γεωπολιτικές εν τάσεις αν εβάζουν τις τιμές του φυσικού αερίου.
Δεν είν αι μόν ο τα ν οικοκυριά που αισθάν ον ται τον πόν ο. Οι βιομηχ αν ίες βλέπουν το κόστος ν α εκτιν άσσεται στα ύψη, εν ώ δεκάδες
επιχ ειρήσεις ηλεκτρικού ρεύματος έχ ουν οδηγηθεί στη χ ρεοκοπία. Μόν ο
στη Γερμαν ία σε 39 εταιρείες μπήκε λουκέτο ή αν εστάλησαν προσωριν ά οι υπηρεσίες τον τελευταίο χ ρόν ο. Οι επιπτώσεις όμως είν αι ευρύτερες για την οικον ομία, αφού πλήττεται δριμύτατα και η καταν άλωση.
Η εν έργεια συν ήθως καλύπτει λίγο πάν ω από το 6% της ιδιωτικής καταν άλωσης στην Ευρωζών η, αλλά το μεριδιό της θα μπορούσε ν α φτάσει
στο 8% με 10% φέτος, υπολογίζει η ING, προειδοποιών τας ότι αυτό θα
οδηγήσει σε κάμψη άλλου είδους δαπάν ες.
Στην Ιταλία για παράδειγμα η Nomisma Energia υπολογίζει ότι η τιμές
φυσικού αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος θα ροκαν ίσουν 2,9% από την
καταν άλωση των ν οικοκυριών και 1,1% από το ΑΕΠ φέτος, εάν παραμείν ουν κον τά στα τρέχ ον τα επίπεδα. Η εικόν α είν αι ακόμη πιο ζοφερή στην Ισπαν ία, όπου οικον ομολόγοι της BBVA «βλέπουν » πλήγμα
1,4% στο εφετιν ό ΑΕΠ.
Το παράδειγμα του Γερμαν ού...

Όταν ο Christian Hurtz άν οιξε τον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος λίγο πριν την Πρωτοχ ρον ιά, του έπεσε σαγόν ι... Είχ ε υπερτριπλασιαστεί από την τιμή που συν ήθως πλήρων ε. Ο 41χ ρον ος προγραμματιστής λογισμικού από την Κολων ία της Γερμαν ίας είν αι έν ας από τους
εκατομμύρια Ευρωπαίους που είδαν το εν εργειακό κόστος τους ν α αυξάν εται.
«Στην αρχ ή ν όμιζα ότι αυτό ήταν το ποσό για τρεις μήν ες», είπε ο
Hurtz. «Όταν συν ειδητοποίησα ότι το ήθελαν κάθε μήν α, μου έπεσε το
σαγόν ι. Μου χ άλασε λίγο τις διακοπές των Χριστουγέν ν ων », είπε στο
Reuters.

Το παράδειγμα στην Ελλάδα
Ζαλάδα ήρθε σε έν αν ιδιοκτήτη βιοτεχ ν ίας ξηρών καρπών μόλις
αν τίκρισε το ποσό χ ρέωσης στον τελευταίο λογαριασμό της ΔΕΗ. Ο κ.
Μπαλαμούτσος καλείται ν α πληρώσει το ποσό των 7.289 ευρώ, όταν
πέρυσι για το ίδιο διάστημα πλήρωσε 3.743 ευρώ.
Δηλαδή η αύξηση αγγίζει τα 3.546 ευρώ. Η συγκεκριμέν η σχ εδόν διπλάσια τιμή ήρθε παρόλο που η επιχ είρηση είχ ε ελαφρώς μικρότερη καταν άλωσή ρεύματος. Στην τελική τιμή μάλιστα περιλαμβάν εται μάλιστα και
η κρατική έκπτωση, η οποία φτάν ει στα 650 ευρώ.
Στη συν έχ εια ο επιχ ειρηματίας έδειξε τους λογαριασμούς φυσικού
αερίου του Ιαν ουαρίου του 2021 και τον αν τίστοιχ ο φετιν ό. Πέρυσι
κλήθηκε ν α πληρώσει συν ολικά 997 ευρώ και φέτος το ποσό έχ ει αυξηθεί σχ εδόν κατά 500 ευρώ και φτάν ει στα 1.471 ευρώ. Αυτό είν αι το τελικό
ποσό παρόλο που στον λογαριασμό αν αγράφεται ότι η καταν άλωση
φυσικού αερίου φέτος ήταν σχ εδόν η μισή συγκριτικά με πέρυσι.

ΓΑΜΟΣ

Ο Μάριος Πολύζος του Κων σταν τίν οy και της Κούλα
το γέν ος Ντρέ που γεν ν ήθηκε στο Μαρούσι Αττικής
και κατοικεί στον Ασπρόπυργο Αττικής
και η Σοφία Μαυρίδου του Γεωργίου και της Βασιλίσα το
γέν ος Τελίδου που γεν ν ήθηκε στον Πειραιά Αττικής και
κατοικεί στον Ασπρόπυργο Αττικής
θα έλθουν σε γάμο που θα γίν ει στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Συνεχίζεται από τη σελ. 2

Αυτή η καθυστέρηση
έχει πάει πίσω τρεις
μήνες την εξυγίανση των
ναυπηγείων Ελευσίνας,
και τη συμμετοχή σε
αυτήν
του
ιταλικού
κολοσσού
της
Fincantieri.

Ο στόχος που είχε τεθεί εξ
αρχής ήταν το σχέδιο
εξυγίανσης να υποβληθεί
στο δικαστήριο πριν από
το τέλος της χρονιάς ή τις
πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου, όμως κάτι τέτοιο
δεν έγινε, καθώς όπως
όλα δείχνουν «σκάλωσε»
για αδιευκρίνιστους λόγους στο ΥΠΕΘΑ.
Να σημειωθεί ότι το σχέδιο εξυγίανσης εγκρίθηκε
από τους εργαζόμενους
των Ναυπηγείων Ελευσίνας, που είναι και οι
βασικοί πιστωτές, και στάλθηκε από την ΕΥ (Εrnst&
Young) στο υπουργείο
Εθνικής Άμυνας προς
έγκριση, στις 23 Δεκεμβρίου 2021, ώστε να δοθεί
στη συνέχεια στις τράπεζες και μετά να κατατεθεί
στο Πρωτοδικείο Πειραιά
προς επικύρωση.

Επίσης, τον προηγούμενο μήνα πέρασε από το
αμερικανικό Κογκρέσο
το νομοσχέδιο Μενέντεζ,
μέσω του οποίου η Ουάσιγκτον ειπιτρέπει στην
κρατική
αναπτυξιακή
τράπεζα DFC να επενδύσει στην Onex Ναυπηγεία Ελευσίνας της
Ελλάδας, καθώς προάγουν την ασφάλεια της
περιοχής.

Όσον
αφορά
τις
δεσμεύσεις που ανέλαβε
στη συνάντηση ο υπουργός Εθνικής Άμυνας,
είναι ότι πρώτα θα υπογραφεί το σχέδιο εξυγίανσης
και μετά θα ληφθεί απόφαση για τις κορβέτες και ότι
κάποιες από τις κορβέτες
του Πολεμικού Ναυτικού
θα γίνουν σε ελληνικά ναυπηγεία. Χωρίς όμως να
διευκρινίσει αν θα είναι τα
Ναυπηγεία Ελευσίνας ή
Σκαραμαγκά.

Όλα αυτά βέβαια με την
ελπίδα ότι μέχρι τις 15
Φεβρουαρίου, δεν θα έχουμε κάποια ανακοίνωση –
«έκπληξη» σχετικά με τις
κορβέτες του Πολεμικού
Ναυτικού, σε εταιρεία που

έχει «πολύ ισχυρή υποψηφιότητα»,
σύμφωνα
πάντα με τον υπουργό
Εθνικής Άμυνας. Επίμονες
πληροφορίες των τελευταίων εβδομάδων κάνουν
λόγο για ανάθεση και τον
κορβετών στη γαλλική
Naval, κατασκευάστρια και
των φρεγατών Belhara.

Όσον αφορά τα ναυπηγεία
Σκαραμαγκά και κατά
πόσο ενδιαφέρονται να
συμμετέχουν στα εξοπλιστικά προγράμματα του
Πολεμικού
Ναυτικού,
σύμφωνα με πληροφορίες,
σήμερα
στους
εργαζόμενους
υποστηρίχθηκε από την πλευρά του ΥΠΕΘΑ ότι ο νέος
ιδιοκτήτης,
εφοπλιστής
Γιώργος Προκοπίου δεν
ενδιαφέρεται να ασχοληθεί
με εξοπλιστικά προγράμματα.
Όλα αυτά όταν μέχρι και
πριν λίγες ημέρες, κύκλοι
του υπ. Άμυνας ανέφεραν
ότι ο Σκαραμαγκάς έχει
βάλει ισχυρή υποψηφιότητα για τις κορβέτες του
ΠΝ, ενώ τον Δεκέμβριο τα
είχε επισκεφθεί και αντιπροσωπεία της Naval.

14-θριάσιο
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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 εντος σχεδίου
1573τ.μ.,προς ενοικιαση
ή πώληση στα Νεόκτιστα
Ασπροπύργου,τριφατσο
με εύκολη πρόσβαση προς όλες τις εθνικές οδούς.Πληροφοριες στο
τηλέφωνο:6944589444

Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος (ισόγειο)
στη διασταύρωση Ασπροπύργου (πλησίον ΙΚΑ
και στάσης λεοφωρείου),
126 τεραγωνικά μέτρα,
κατάλληλο για φαρμακείο.Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945106860

Ενοικιάζεται οικία (1ος
οροφος) στη διασταύρωση Ασπροπύργου κοντά
στο ΙΚΑ 86 τετραγωνικά
μέτρα, σε οικογένεια που

να έχει σταθερή εργασία
Διατίθεται και για επαγγελματικός χώρος
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.19)

Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος 105
τετραγωνικών μέτρων
στο κέντρο του Ασπροπύργου (Σαλαμίνος &
Κολοκοτρώνη).
Δεν
διατίθεται για χώρο
εστίασης (προτίμηση
φαρμακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος

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 καραμαγκά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483
EΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ
ΜΕ 2 WC, AIRCONDITION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.

ΖΗΤ ΕΙΤ ΑΙ Τ ΕΧΝΙΤ ΗΣ
ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ, ΜΕ ΒΑΣΙΚΕΣ
ΓΝΩΣΕΙΣ
ΗΛΕΚΤ ΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
ARGON, AΠΟ ΕΤ ΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΤ ΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤ ΑΛΛΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤ ΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ Τ ΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
Τ ΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6972807187

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 επικοινωνίας 6987305649
Πωλείται επιχείριση
καφέ στο κέντρο του
Ασπροπύργου!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, μονοκατοικία 100 τ.μ., ισόγεια,
προσόψεως, 3 υ/δ (το 1

master), κατασκευή '78,
μπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.μ., θέα βουνό, ανοικτό πάρκιν, αποθήκη,
κήπος, ελεύθερη, άριστη
κατάσταση, ανακαίνιση
'00, τιμή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα, μονοκατοικία 90
τ.μ., 3 υ/δ, κήπος 60 τ.μ.,
καρποφόρα δέντρα, πωλείται 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., πάρκιν, αποθήκη 25 τ.μ., τιμή
309.000€, συζητήσιμη
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Κυρία ζητά εργασία
εντός σπιτιού στις περιοχές 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 ΕΛΕΥΣΙΝΑΜΑΓΟΥΛΑ- 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 αποκλειστική με πείρα ζητά εργασία για φροντίδα ηλικιωμένων 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: 2105573042.
Fax: 210-5576988

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
γκαρσονιέρα
στον
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
Κυρία ζητά μικρό
διαμέρισμα ή γκαρσονιέρα για ενοικίαση στην
περιοχή του Ασπροπύργου
Τηλ. επικοινωνίας
6977616480

Ζ Η Τ Ε Ι Τ Α Ι
Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο
«ΟΔΗΓΟΣ Πωλητής, με
δίπλωμα Γ' κατηγορίας,
ζητείται από εταιρεία γαλακτοκομικών προϊόντων
στον Ασπρόπυργο Αττικής. Επιθυμητή προϋπηρεσία 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.

‘’GYM WAY’’ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟ stamatia.vasilopoulou@hotmail.com
ή τηλεφωνικά στο 210 5571160

Ζητείται Υπάλληλος με δίπλωμα για μηχανάκι για εξωτερικές
εργασίες, από εταιρία με έδρα τον Ασπρόπυργο. Απαραίτητα
οι εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
Τηλ. Επικοινωνίας 2105579069

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

Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022

θριάσιο-15

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

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
Αστυνομικό Τμήμα
674 - 210 55 46 285
Τροχαία Δήμητρος & Εθν.
210 55 46 579 - 210 55 46
Λιμεναρχείο
210 55

213 2140410
210 55 46
Αντιστάσεως
930
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 ) Κ υ π ρ α ί ο υ
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

αποθήκης

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 προγραμμάτων

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS

1.Περιγραφή θέσης: Χειριστής Ανυψωτικού Μηχανήματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45
ετών
Είδος Απασχόλησης:
Πλήρης Απασχόληση,
Σύμβαση Αορίστου Χρόνου
Ωράριο: Πρωινό ωράριο

Απαραίτητα προσόντα:
Άδεια Χειριστή
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο χειρισμό ανυψωτικών μηχανημάτων σε περιβάλλον

Κύρια καθήκοντα:
Αποτελεσματική
μετακίνηση των εμπορευμάτων εντός της αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος

2.Περιγραφή θέσης: Βοηθός Χειριστή Ανυψωτικού
Μηχανήματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45
ετών
Είδος Απασχόλησης:
Πλήρης Απασχόληση,
Σύμβαση Αορίστου Χρόνου
Ωράριο: Πρωινό ωράριο
Απαραίτητα προσόντα:
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο χειρισμό ανυψωτικών μηχανημάτων σε περιβάλλον
αποθήκης

Κύρια καθήκοντα:

Αποτελεσματική
μετακίνηση των εμπορευμάτων εντός της αποθήκης 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 στρατιωτικές υποχρεώσεις
Γνώσεις Picking,Scanner
Κύρια καθήκοντα:
Φόρτωση και εκφόρτωση
εμπορευμάτων
Παραλαβή και τακτοποίηση εμπορευμάτων

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Περιγραφή θέσης: Φύλακες 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: Υδραυλικοί
Ηλικιακό όριο: Έως 40
ετών
Είδος Απασχόλησης:
Πλήρης Απασχόληση
Ωράριο: 08:00-16:00

Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Κύρια καθήκοντα:
Κατασκευή συστημάτων
επεξεργασίας νερού
Συντήρηση& Επισκευή
συστημάτων επεξεργασίας
νερού

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης Δήμου Ασπροπύργου, Σαλαμίνος 20, Όπισθεν Δημαρχείου.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2132006489 & 2105576704 Email για αποστολή Βιογραφικών: info@apasxolisiasp.gr

16-θριάσιο
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