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Τέσσερις διασωληνώσεις λόγω
μετάλλαξης Όμικρον στο Αττικόν
Στις τελευταίες 11 νοσηλείες διασωληνωμένων

ασθενών στο Νοσοκομείο Αττικόν, τα 7
περιστατικά ήταν Δέλτα και τα 4 Όμικρον.

ΣΣττηηνν  ««κκααττάάψψυυξξηη»»
μμππααίίννεειι  ηη  χχώώρραα  

Προ των πυλών η κακοκαιρία «Ελπίς»
Πόσο θα διαρκέσει - Οδηγίες από τη ΓΓΠΠ 
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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 , υγρασία και κρυο
Θερμοκρασία απο 5  έως 13 βαθμους Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αγνή, Αγνούλα,Ευγένιος, Ευγένης 

Μάξιμος, Μάξιμη, Νεόφυτος, Νεοφυτία, Νεοφύτη

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΣΑΒΒΙΝΙΔΟΥ ΚΥΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Λεωφόρος ΝΑΤΟ 218 - Γκοριτσά, 2105598618

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Καρατζάς Γεώργιος Ε.

Ηρώων Πολυτεχνείου 17-19, Ελευσίνα,

2105549375

MANΔΡΑ
Γκίνη Γεωργία Π.

Κοροπούλη Βαγγέλη 1, Μάνδρα, 2105550309

Άνω Λιόσια

Λιόση Ιωάννα Ι.Πίνδου 13, 
Άνω Λιόσια, 2102472223

ΑΧΑΡΝΕΣ
Φιλιππάτου Αικατερίνη Β.

Λεωφόρος Αθηνών 40, 
2102461015  

Κορωνοϊός: Τέσσερις διασωληνώσεις
λόγω μετάλλαξης Όμικρον στο Αττικόν

Στις τελευταίες 11 νοσηλείες διασωληνωμένων ασθενών στο

Νοσοκομείο Αττικόν, τα 7 περιστατικά ήταν Δέλτα και τα 4 Όμικρον.

Ξεκινούν
οι αιτή-
σεις για

μόνιμες προ-
σ λ ή ψ ε ι ς
υπαλλήλων
στον Δήμο
Ε λ ε υ σ ί ν α ς ,
μέσω ΑΣΕΠ.
Η προθεσμία
υ π ο β ο λ ή ς
των ηλεκτρο-
νικών αιτή-
σεων συμμε-
τοχής ξεκινά
σήμερα, 20
Ιανουαρίου και λήγει στις 7 Φεβρουαρίου 2022,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.
Οι ειδικότητες οι οποίες αφορούν στον Δήμο Ελευ-
σίνας είναι οι κάτωθι:
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (1)
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών (1)
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών (2)
ΠΕ Οικονομολόγων - Λογιστών (1)

ΤΕ Διοικητικό –
Λογιστικό (2)

Το εμπρόθεσμο
της αίτησης
κρίνεται με
βάση την ημερ-
ομηνία της
ηλεκτρον ικής
υποβολής της
στο Α.Σ.Ε.Π.

Ο αριθμός
πρωτοκόλλου
της αίτησης και
η ημερομηνία

ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται στη «Λίστα
ηλεκτρονικών αιτήσεων».
Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκ-
τρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν οι υπο-
ψήφιοι.

Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται σε
εκτυπώσιμη μορφή.

Τ έσσερις διασωληνωμένοι ασθενείς,
που είναι θετικοί στη μετάλλαξη Όμικρ-
ον του κορονοϊού, νοσηλεύονται στο

Νοσοκομείο Αττικόν της Αθήνας.

Όπως ανέφερε ο καθηγητής πνευμονολογίας
και εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο Ηρακ-
λής Τσαγκάρης, στις τελευταίες 11 νοσηλείες δια-
σωληνωμένων ασθενών, τα 7 περιστατικά ήταν
Δέλτα και τα 4 Όμικρον.

Μιλώντας στον ΣΚΑΙ, ο κ. Τσαγκάρης αναφέρ-
θηκε στην πίεση που δέχεται το νοσοκομείο
Αττικόν τις τελευταίες εβδομάδες, με 100% πληρ-
ότητα στη ΜΕΘ.

Πρόσθεσε ότι έχουν γίνει 80 εισαγωγές στις 3
τελευταίες εφημερίες που για το μέγεθος του
νοσοκομείου είναι πάρα πολλές ενώ ανέφερε ότι
έχουν αναπτυχθεί πάρα πολλά ράντζα προκειμέ-
νου να καλύψουν τα non covid περιστατικα.

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις 
για τις μόνιμες προσλήψεις υπαλλήλων

στον Δήμο Ελευσίνας     



Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022 θριάσιο-3

Στην «κατάψυξη» μπαίνει η χώρα
Προ των πυλών η κακοκαιρία «Ελπίς»

Πόσο θα διαρκέσει - Οδηγίες από τη ΓΓΠΠ 
Διαδοχικά καιρικά συστήματα

προβλέπεται  να προκαλέσουν
κακοκαιρία με το όνομα «ΕΛΠΙΣ»
(ELPIS) στη χώρα μας τις επόμε-
νες ημέρες σύμφωνα με έκτακτο
δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαι-
νομένων της Εθνικής Μετεωρολο-
γικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ). Το
πρώτο καιρικό σύστημα θα επηρε-
άσει  τη χώρα από το Σάββατο
(22/1) και το δεύτερο, που θα είναι
πιο ισχυρό, από τη Δευτέρα
(24/1).

Τα κύρια χαρακτηριστικά θα είναι
οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, οι
πυκνές χιονοπτώσεις ακόμα και σε
πεδινές περιοχές της βόρειας και
της ανατολικής Ελλάδας καθώς και
στα νησιά του Αιγαίου και οι βόρει-
οι άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ
στα ανατολικά.

Αναλυτικά
Χαμηλές θερμοκρασίες

Από το Σάββατο αναμένεται βαθ-
μιαία πτώση της θερμοκρασίας σε
όλη τη χώρα. Επισημαίνεται ότι
από τη Δευτέρα έως την Τετάρτη
(26/1) οι θερμοκρασίες θα είναι
πολύ χαμηλές και οι μέγιστες τιμές

τους δε θα ξεπεράσουν τους 2 με
3 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα ο
παγετός θα είναι ισχυρός και ειδι-
κά στην κεντρική και τη βόρεια
χώρα τοπικά ολικός.

Χιονοπτώσεις

α) το Σάββατο (22/1) θα επηρεα-
στούν με χιονοπτώσεις ακόμα και
πεδινές περιοχές αρχικά της
Μακεδονίας και της Θράκης και
βαθμιαία της Θεσσαλίας, της ανατο-
λικής Στερεάς και της Εύβοιας.
Προς το βράδυ χιονοπτώσεις θα
ξεκινήσουν σε όλο το Αιγαίο και
κατά τόπους στο κεντρικό και το

βόρειο τμήμα του θα είναι πυκνές.

β) την Κυριακή (23/1) αναμένεται
ύφεση των φαινομένων στα ηπειρ-
ωτικά, ενώ στην Εύβοια και σε όλο
το Αιγαίο θα συνεχιστούν κατά δια-
στήματα οι πυκνές χιονοπτώσεις.

γ) τη Δευτέρα (24/1) οι χιονο-
πτώσεις θα ενταθούν και θα είναι
τοπικά πυκνές αρχικά στο κεντρικό
και το βόρειο Αιγαίο, την Εύβοια,
την ανατολική Θεσσαλία και την
ανατολική Στερεά και βαθμιαία στην
ανατολική Πελοπόννησο και σε
όλο το νότιο Αιγαίο μέχρι την
Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. 

429 ΜΟΛΥΝΣΕΙΣ ΣΤΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

81 νεκροί και
18.869 κρούσματα
– Νέα άνοδος στους
διασωληνωμένους

Τραγικός είναι για άλλη μία ημέρα ο
απολογισμός της πανδημίας στη χώρα
μας καθώς 81 άνθρωποι έχασαν τη
ζωή τους το τελευταίο 24ωρο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ,
τα κρούσματα κορωνοϊού σημείωσαν
ελαφρά μείωση καθώς ανακοινώθηκαν
18.869 νέα (έναντι 20.107 την Τετα-
ρτη).

Αντίθετα, αυξήθηκαν οι διασωληνω-
μένοι και από 683 ανέρχονται σε 688.

Η διάμεση ηλικία τους είναι 66 έτη.
To 80.8% έχει υποκείμενο νόσημα
ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. 

Μεταξύ των ασθενών που
νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 558
(81.1%) είναι ανεμβολίαστοι ή μερ-
ικώς εμβολιασμένοι και 130 (18.9%)
είναι πλήρως εμβολιασμένοι. 

Από την αρχή της πανδημίας έχουν
εξέλθει από τις ΜΕΘ 3.945 ασθενείς.

Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-
19 στα νοσοκομεία της επικράτειας
είναι 506 (ημερήσια μεταβολή -8.5%).
Ο μέσος όρος εισαγωγών του επτα-
ημέρου είναι 526 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)

Συνολικά έγιναν 323.060 τεστ
(30.776 μοριακά και 292.284 rapid),
με τον δείκτη θετικότητας να φτάνει το
5,84%.

Από τα συνολικά 18.869 νέα
κρούσματα κορονοϊού, στην Αττική
καταγράφονται 7.139 κρούσματα και
στη Θεσσαλονίκη άλλα 1.704.

Αστυνομικοί της
Ασφάλειας Χαλ-
κίδας, εντόπισαν το

απόγευμα της Τετάρτης
(19.01.2022), λίγο πριν
από τη Θήβα, άτομο
ελληνικής καταγωγής, να
μεταφέρει μεγάλη ποσότ-
ητα ηρωίνης.
Σύμφωνα με αποκλειστι-
κές πληροφορίες του
eviathema.gr, επρόκειτο
για περίπου πέντε κιλά
ηρωίνης, με την αξία της
να ξεπερνά τα 60.000
ευρώ. 
Το εμπόρευμα ήταν
τοποθετημένο στο εσωτε-
ρικό του αυτοκινήτου, και
το είχε προμηθευτεί από
την περιοχη του Μενιδίου 

Οι άνδρες της Ασφάλειας
συνέλαβαν τον άνδρα ενώ
κατάσχεσαν την ποσότητα

των ναρκωτικών καθώς
και το ΙΧ αυτοκίνητο
οδηγώντας τον, λίγο μετά

τις 19.00 στην Αστυνομική
Διεύθυνση Ευβοίας.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ. 13

‘‘’’ΤΤΣΣΑΑΚΚΩΩΣΣΑΑΝΝ’’’’  ΔΔΙΙΑΑΚΚΙΙΝΝΗΗΤΤΗΗ    
ΗΗΡΡΩΩΙΙΝΝΗΗΣΣ  ΠΠΟΟΥΥ  ΕΕΚΚΤΤΕΕΛΛΟΟΥΥΣΣΕΕ  

ΤΤΟΟ  ΔΔΡΡΟΟΜΜΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΟΟ  ΜΜΕΕΝΝΙΙΔΔΙΙ  --  ΘΘΗΗΒΒΑΑ  
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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

Τ
έλος στη δράση εγκληματικής
οργάνωσης διεθνικού χαρακ-
τήρα, η οποία εμπλέκεται στη

συσκευασία, διακίνηση και διάθεση
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό παρά-
νομων αναβολικών και άλλων φαρμα-
κευτικών σκευασμάτων έβαλε η
Διεύθυνση Οικονομικής
Αστυνομίας.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν
τρία άτομα, σε βάρος των οποίων
σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδι-
κήματα της εγκληματικής οργάνωσης,
της πλαστογραφίας, καθώς και για
παραβάσεις των νομοθεσιών για τα
όπλα, για την νομιμοποίηση εσόδων
από εγκληματικές δραστηριότητες και
για τον ερασιτεχνικό και επαγγελμα-
τικό αθλητισμό.

Όπως προέκυψε από την έρευνα,
τα μέλη της οργάνωσης, τουλάχιστον
από τον Ιανουάριο του 2017, δρα-
στηριοποιούνταν στην αποθήκευση,
εμπορία, διακίνηση, προμήθεια και
χορήγηση σκευασμάτων, που περ-
ιείχαν παράνομες και απαγορευμέ-
νες αναβολικές και άλλες ουσίες,
επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία.

Ακολουθούσαν συγκεκριμένη μεθ-
οδολογία, καθώς χρησιμοποιούσαν 

διάφορους χώρους ως αποθήκες
των σκευασμάτων, γυμναστήριο και
κατάστημα πώλησης συμπληρωμά-
των διατροφής για την περαιτέρω
διακίνηση, πλαστές συσκευασίες με
στοιχεία νόμιμων φαρμακοβιομηχα-
νιών, στις οποίες τοποθετούσαν τα
παράνομα σκευάσματα, καθώς και
πλαστές ταινίες γνησιότητας του
ΕΟΦ.

Παράλληλα, επεδίωκαν να απο-
κρύπτουν την προέλευση των εσό-
δων που αποκόμιζαν και να τα νομι-
μοποιούν μέσω τραπεζικών λογαρια-
σμών τρίτων προσώπων καθώς και
δελτίων τυχερών παιχνιδιών, ενώ
δήλωναν στις εταιρείες ταχυμεταφο-
ρών ψευδή στοιχεία αποστολέα και
διευθύνσεις κατά την αποστολή
δεμάτων.

Η δράση της οργάνωσης δεν περ-
ιοριζόταν στην Ελλάδα, αλλά επεκ-
τεινόταν και στο εξωτερικό (Ιταλία,
Γερμανία, Αυστρία, Ισπανία, Γαλλία,
Κύπρος, Βέλγιο, Ηνωμένο Βασίλειο,
Μάλτα, Ηνωμένες Πολιτείες, Ολλαν-
δία και Λουξεμβούργο) όπου 

εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός απο-
στολών δεμάτων. 

Η προμήθεια των σκευασμάτων και
των πρώτων υλών για τη συσκευασία
τους πραγματοποιούνταν κυρίως
από την Κίνα, τη Βουλγαρία και την
Πολωνία.

Μεταξύ των πελατών της οργάνω-
σης, τόσο στην Ελλάδα, όσο και το
εξωτερικό, περιλαμβάνονται 27 αθλ-
ητές διαφόρων αθλημάτων, 10
γυμναστές-προπονητές, 10 ιδιοκτή-
τες γυμναστηρίων-χώρων άθλησης,
ιδιοκτήτης καταστήματος πώλησης
συμπληρωμάτων διατροφής και
ιδιοκτήτης φαρμακείου.

Η αποδόμηση της εγκληματικής
οργάνωσης πραγματοποιήθηκε στο
πλαίσιο συντονισμένων και ταυτόχρ-
ονων αστυνομικών επιχειρήσεων,
με τη συνδρομή και στελέχους της
Europol, πρωινές ώρες της Τρίτης,
σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα,
Ξάνθη, Ιωάννινα και Δράμα.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθη-
καν σε οικίες, επιχειρήσεις, οχήματα
και  εγκαταστάσεις, βρέθηκαν και
κατασχέθηκαν 135.000 χάπια-
αμπούλες με αναβολικές και άλλες
παράνομες φαρμακευτικές ουσίες,
124.620 ευρώ, αεροβόλο πιστόλι
και γεμιστήρα με 9 μεταλλικά σφαι-
ρίδια, σιδερογροθιά και σουγιάς, 9
κινητά τηλέφωνα και  ψηφιακός
δίσκος αποθήκευσης, μεγάλη
ποσότητα υλικού συσκευασίας και
πλήθος χειρόγραφων σημειώσεων.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα έσοδα
από την παράνομη αυτή δραστηριότ-
ητα της οργάνωσης ξεπερνούν τις
600.000 ευρώ, ενώ η συνολική αξία
των κατασχεθέντων σκευασμάτων
εκτιμάται ότι υπερβαίνει το ποσό των
200.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία
που σχηματίσθηκε σε βάρος τους,
οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγε-
λέα.

ΣΣΣΣττττοοοο    φφφφωωωωςςςς    κκκκύύύύκκκκλλλλωωωωμμμμαααα    
πππποοοουυυυ    δδδδιιιιαααακκκκιιιιννννοοοούύύύσσσσεεεε    

ααααννννααααββββοοοολλλλιιιικκκκάάάά    σσσσεεεε    ΕΕΕΕλλλλλλλλάάάάδδδδαααα    
κκκκιιιι     εεεεξξξξωωωωττττεεεερρρριιιικκκκόόόό    

----     22227777    ααααθθθθλλλληηηηττττέέέέςςςς    ππππεεεελλλλάάάάττττεεεεςςςς    ττττοοοουυυυ
Κατασχέθηκαν πάνω από 135.000 αναβολικά αξίας 

άνω των 200.000 ευρώ
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Ο Δήμος Ελευσίνας συμμετέχει στο πρόγραμμα επανασύνδεσης 
ηλεκτρικού ρεύματος σε ευάλωτα νοικοκυριά 
Ο Δήμος Ελευσίνας συμμετέχει

στο πρόγραμμα επανασύνδεσης
ηλεκτρικού ρεύματος σε ευάλωτα
νοικοκυριά (ΚΥΑ υπ. αριθμ.
ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/124788/215028-12-
2021, ΦΕΚ 6302/τ.Β/29-12-2021).

Οι πολίτες που αδυνατούν να
εξοφλήσουν τους λογαριασμούς
ηλεκτρικής ενέργειας, μπορούν να
υποβάλουν αίτημα για επα-
νασύνδεση της παροχής τους, εφό-
σον αυτή αφορά στην κύρια
κατοικία τους.

Βασική προϋπόθεση για την
έγκριση του αιτήματος είναι να 

έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές
μέχρι και τις 31-12-2021 και να
αποσυνδεθούν ή να έχουν απο-
συνδεθεί από το δίκτυο μέχρι τις
15-02-2022 και να παραμένουν
αποσυνδεδεμένοι  μέχρι  και  την
ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
υποβάλουν την αίτηση-υπεύθυνη
δήλωσή τους, μαζί με τα απαι-
τούμενα δικαιολογητικά, στο Κεν-
τρικό Πρωτόκολλο του Δήμου
Ελευσίνας.

Δείτε την αίτηση στο site του
Δήμου Ελευσίνας: elefsina.gr

Ευχαριστήρια επιστολή προς τους
γονείς που ανταποκρίθηκαν με
θέρμη στην πρωτοβουλία των Παι-
δικών Σταθμών Άνω Λιοσίων και
συγκέντρωσαν για το έργο του φιλα-
νθρωπικού / μη κερδοσκοπικού
οργανισμού Make A wish (Κάνε μια
Ευχή Ελλάδος), το σημαντικό ποσό
των 908 ευρώ απέστειλε ο Πρόεδρ-
ος Παναγιώτης Καμαρινόπουλος
μαζί με τις ευχές του για τη νέα χρο-
νιά. Το πλήρες κείμενο της επιστο-
λής έχει ως εξής:

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,
Κατά την διάρκεια των εορτών, οι

Παιδικοί και Βρεφικοί σταθμοί, στήρ-
ιξαν το έργο του φιλανθρωπικού / μη
κερδοσκοπικού οργανισμού Make A
wish (Κάνε μια Ευχή Ελλάδος). Πολ-
λοί γονείς ανταποκρίθηκαν, αγόρα-
σαν το Αστέρι της Ευχής και αγκά-

λιασαν με αυτό τον τρόπο τα παιδιά
εκείνα που η ζωή δεν ήταν τόσο
ευνοϊκή μαζί τους. Έτσι συγκεν-
τρώσαμε το σημαντικό ποσό των
908 ευρώ και βοηθήσαμε να πραγ-
ματοποιηθούν επιθυμίες παιδιών με
σοβαρές κι απειλητικές ασθένειες,
ενισχύοντας τον αγώνα τους για ζωή
με δύναμη και ελπίδα.

Με την επιστολή αυτή, θέλουμε να
σας ευχαριστήσουμε θερμά για την
στήριξη σας, για την αγάπη που
στείλατε στα παιδιά της Ευχής και
για το γεγονός ότι είστε παρόν, σε
θέματα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης!

Σας ευχόμαστε ολόψυχα Καλή
Χρονιά με υγεία!

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.
Παιδικών/Βρεφικών Σταθμών
Παναγιώτης Καμαρινόπουλος

Συγκέντρωση σημαντικού
ποσού για το Make a Wish
από τους Παιδικούς Σταθ-

μούς Άνω Λιοσίων

Α
ν οιχτές οι αίθουσες των  ΚΑΠΗ σε Μέγαρα, Νέα Πέραμο και Κιν έ-

τα λόγω των  άσχημων  καιρικών  συν θηκών  από την  σήμερα

Παρασκευή 21, μέχρι την  Κυριακή 23 Ιαν ουαρίου 2022.

Λόγω των  άσχημων  καιρικών  συν θηκών  που επικρατούν  στην  περ-

ιοχή λόγω ψυχρής εισβολής με χιόν ια και χαμηλές θερμοκρασίες από

την  Παρασκευή 21 μέχρι την  Κυριακή 23 Ιαν ουαρίου 2022, ο Δήμος

Μεγαρέων  γν ωστοποιεί ότι οι αίθουσες των  ΚΑΠΗ στα Μέγαρα, στη

Νέα Πέραμο και στην  Κιν έτα είν αι έτοιμες ν α δεχθούν  άτομα, που αν τι-

μετωπίζουν  πρόβλημα με το κρύο.

Οι έχον τες αν άγκη διαμον ής – διαν υκτέρευσης στους θερμαιν όμεν ο-

υς χώρους για την  αν τιμετώπιση του ψύχους στο Δήμο Μεγαρέων

μπορούν  ν α επικοιν ων ούν  στο συν τον ιστικό κέν τρο Τηλέφων ο:

22960 80150,  (Ωρες 07.00 – 20.00).

Εν ν οείται ότι για την  φιλοξεν ία των  ατόμων , που έχουν  αν άγκη

ισχύουν  τα μέτρα προστασίας για την  παν δημία.

Ανοιχτές οι αίθουσες των ΚΑΠΗ σε Μέγαρα,
Νέα Πέραμο και Κινέτα λόγω των άσχημων καιρικών 

συνθηκών από σήμερα Παρασκευή 21/1



ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ
Παράταση προθεσμίας για τη ρύθμιση 
ληξιπρόθεσμων οφειλών έως 100 δόσεις

Ο
Δήμος Ιλίου ενημερώνει ότι σύμφωνα τον Ν. 4764/2020
( Φ Ε Κ
Ά 256/23.12.2020) δίδεται η δυνατότητα στους οφειλέτες

που εμπίπτουν στις διατάξεις της ΚΥΑ 18440/11.03.2021 (ΦΕΚ Ά
964/2021) να ρυθμίσουν τις οφειλές που έχουν βεβαιωθεί από
15.02.2020 έως και τις 30.11.2021 (Ν. 4876/2021, Άρθρα 112 -113,
ΦΕΚ Α’ 251/23-11-2021).

Με την υπαγωγή στη ρύθμιση, σύμφωνα με
το νόμο, προβλέπεται απαλλαγή από 50% έως
100% από τις κατά ΚΕΔΕ (Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων) προσαυξήσεις και τόκους
εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υπο-
βολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων.

Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρον ικά

το αργότερο έως 28.02.2022 προς τον οικείο δήμο εκτός παροχής ειδικής εξαίρεσης που χορη-
γείται από τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών για συγκεκριμένο οφειλέτη.

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση του Ν. 4764/2020 η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί
εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής σε αυτήν και οι επό-
μενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών από την
ημερομηνία αίτησης.

Το ελάχιστο ποσό μην ιαίας δόσης της ρύθμισης (πλην της τελευταίας) δεν μπορεί να είναι
μικρότερο των είκοσι (20) ευρώ για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα και των πενήντα (50) ευρώ για
οφειλέτες επιχειρήσεις κάθε είδους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθ-
μιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου
(Κάλχου 48-50, Ίλιον, 2ος όροφος κατόπιν  ραντεβού) και συγκεκριμένα στις υπαλλήλους Αντω-
νοπούλου Χριστίνα 2132030144, Παπαευθυμίου Μάρθα 2132030137, Νίνου Ευαγγελία
2132030129 και Γιώτη Αλεξάνδρα 2132030130, κατά τις εργάσιμες ημέρες, Δευτέρα έως Παρ-
ασκευή, ώρες 08:00 έως 15:00.

Οδηγίες σχετικά με τους όρους ρύθμισης και την υπαγωγή σε αυτή, καθώς και τη σχετική
αίτηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στον παρακάτω σύνδεσμο:
Οδηγίες Αίτηση Ν. 4764/2020 - Υπεύθυνη Δήλωση 100 δόσεων ΚΥΑ 18440/11.03.2021
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Το Περιφερειακό
Συμβούλιο της Αττικής,
στο πλαίσιο της χθεσι-
ν ής του συν εδρίασης,
εξέδωσε ψήφισμα με το
οποίο καλεί το Υπ.
Υγείας ν α επαν αφέρει
στην  καν ον ική του λει-
τουργία το Γ/Ν Παίδων
Πεν τέλης καθώς και ν α
αποκαταστήσει άμεσα τη
λειτουργία όλων  των
τμημάτων  ζωτικής
σημασίας Γ/Ν
«Σ ισμαν όγλειο-Αμαλία
Φλέμιν γκ».

Το ψήφισμα το οποίο
εγκρίθηκε κατά απόλυτη
πλειοψηφία στη χθεσιν ή
συν εδρίαση του ΠΕΣΥ,
εκδόθηκε σε συν έχ εια
και της σχετικής επιστο-
λής-ψηφίσματος που
απέστειλε ο Ιατρικός
Σύλλογος Αθην ών  στον
Υπ. Υγείας Αθ. Πλεύρη,
κατόπιν  της ομόφων ης
σύμφων ης γν ώμης όλων
των  παρατάξεων  του
Διοικητικού Συμβουλίου
του ΙΣΑ.

Το Ψήφισμα

Ειδικότερα στο  ψήφι-
σμα του Περιφερειακού
Συμβουλίου της Αττικής
σε ό,τι αφορά  το Γ/Ν
Παίδων  Πεν τέλης επι-
σημαίν ον ται μεταξύ
άλλων  πως:

1) είν αι το μόν ο που
προσφέρει παιδιατρική
περίθαλψη στα παιδιά
της Αν ατολικής Αττικής
και του Βορείου Τομέα
Αθήν ας, περιοχών  με 26
Δήμους και με πληθυσμό
που υπερβαίν ει τα 1,2

εκ. κατοίκους (περίπου
5.000 περιστατικά τον
μήν α), όπου με την  εν
λόγω απόφαση ο όγκος
των  περιστατικών
αυτών  θα αν αγκάζεται
ν α συμπιέζεται στα υπό-
λοιπα δυο δημόσια παι-
διατρικά ν οσοκομεία της
Αττικής, τα οποία
βρίσκον ται στο κέν τρο
της Αθήν ας και είν αι ήδη
επιβαρυμέν α, λόγω της
παν δημίας

2) λειτουργεί επί χρό-
ν ια, καθημεριν ά 8:00-
14:30 και σε 24ωρη
εφημερία Δευτέρα, Πέμ-
πτη και κάθε δεύτερη
Κυριακή. Κατά την  διάρ-
κεια αυτών  των  χρόν ων ,
και παρά την  υποστε-
λέχωση, το ιατρικό και
ν οσηλευτικό προσωπικό
του αν ταποκρίθηκε με
υψηλό αίσθημα ευθύν ης
στα καθήκον τα του και
απολαμβάν ει του σεβα-
σμού και αν αγν ώρισης
από τους πολίτες/γον είς,
ιδιαίτερα δε τα τελευταία
δύο χ ρόν ια της παν -
δημίας. 

3) ο εμβολιασμός είν αι
ιατρική πράξη που αν ή-
κει στην  πρωτοβάθμια
φρον τίδα υγείας και ήδη
υφίσταν ται Πρωτοβάθ-
μιες Μον άδες Υγείας

στην  ευρύτερη περιοχή
που μπορούν  ν α
καλύψουν  τις εμβολιαστι-
κές αν άγκες του πληθυ-
σμού

4) λειτουργούσε ήδη ως
εμβολιαστικό κέν τρο με 4
γραμμές εμβολιασμού
χ ωρίς ν α δημιουργείται
πρόβλημα με τις εφημε-
ρίες του, είν αι λογικό και
σωστό ότι οι όποιες
επιπλέον  γραμμές εμβο-
λιασμού πρέπει ν α
δημιουργηθούν  αν αλογι-
κά και στα 3 παιδιατρικά
ν οσοκομεία της Αττικής
καθώς και στις δομές
πρωτοβάθμιας φρον τίδας
υγείας, έτσι ώστε ν α
καλύπτον ται αν αλογικό-
τερα οι εμβολιαστικές
αν άγκες ολόκληρης της
γεωγραφικής περιοχ ής
της Αττικής. 

Σε ό,τι αφορά το Γ/Ν
«Σ ισμαν όγλειο-Αμαλία
Φλέμιν γκ», τον ίζεται
πως εξυπηρετεί ολόκ-
ληρη τη Βορειοαν ατολική
Αττική ως Γεν ικό Νοσο-
κομείο και με την  απόφ-
αση ν α γίν ει αποκλειστι-
κά ν οσοκομείο περιστα-
τικών  Cov id-19, ουσια-
στικά παροπλίστηκε, με
αποτέλεσμα ν α αφήν ον -
ται εκατον τάδες άν θρω-
ποι αβοήθητοι από τα

υπόλοιπα -εκτός Cov id -
αλλά εξίσου ζωτικής
σημασίας θέματα υγείας.

Κατόπιν  τούτων  το
Περιφερειακό Συμβούλιο
της Αττικής καλεί το
Υπουργείο Υγείας:

Α. ν α επαν αφέρει
στην  καν ον ική του λει-
τουργία το Γ/Ν Παίδων
Πεν τέλης μέσω της άμε-
σης έκδοσης σχ ετικής
απόφασης, διασφαλίζον -
τας έτσι το κρίσιμο αγαθό
της άμεσης πρόσβασης
στη Δημόσια Υγεία των
παιδιών  των  οικογε-
ν ειών  του Βορείου Τομέα
Αθην ών  και ολόκληρης
της Αν ατολικής Αττικής.
Ζητούμε ν α κιν ητοποι-
ηθούν  και ν α αξιοποιηθ-
ούν  οι δομές Πρωτοβάθ-
μιων  Μον άδων  Φρον -
τίδας, οι οποίες λόγω και
της γεωγραφικής τους
διασποράς θα διευ-
κολύν ουν  πολύ τόσο τα
παιδιά όσο και τις οικογέ-
ν ειες τους στο ν α εμβο-
λιάζον ται σύν τομα και
εύκολα χωρίς αχρείαστες
μετακιν ήσεις προς έν α
μεγάλο αλλά μακριν ό
εμβολιαστικό κέν τρο.
Αιτούμεθα δε, όπως το
Γ/Ν Παίδων  Πεν τέλης
επαν έλθει στο καθεστώς
των  24ώρων  γεν ικών
εφημεριών  όπως ίσχυε
μέχρι τις 7/1/2022. 

Β. ν α αποκαταστήσει
άμεσα την  λειτουργία του
Γ/Ν «Σισμαν όγλειο -
Αμαλία Φλέμιν γκ» επα-
ν αλειτουργών τας και
πάλι όλα τα τμήματα
ζωτικής σημασίας.

Ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου της Αττικής 
Υπέρ της επαναφοράς των  εφημεριών  του Γ/Ν ΠαίδωνΥπέρ της επαναφοράς των  εφημεριών  του Γ/Ν Παίδων

Πεντέλης και της λειτουργίας όλων  των  τμημάτων  του Γ/ΝΠεντέλης και της λειτουργίας όλων  των  τμημάτων  του Γ/Ν
«Σισμανόγλειο-Αμαλία Φλέμινγκ»«Σισμανόγλειο-Αμαλία Φλέμινγκ»

Σε λειτουργία τέθηκε
στην  ιστοσελίδα του e-
ΕΦΚΑ η ηλεκτρον ική
αίτηση για τη λήψη επι-
κουρικής σύν ταξης
λόγω γήρατος, με την
οποία καταργείται η
υποχ ρέωση των  ασφα-
λισμέν ων  ν α επισκέ-
πτον ται δύο με τρεις
φορές τα υποκαταστή-
ματα του e-ΕΦΚΑ για
την  υποβολή των
αν αγκαίων  δικαιολογ-
ητικών . Πλέον  όταν
έν ας ασφαλισμέν ος
υποβάλλει ηλεκτρον ικά
το αίτημα για λήψη της
κύριας σύν ταξης, μπο-
ρεί την  ίδια ημέρα ν α
υποβάλει και ηλεκτρο-
ν ικό αίτημα για τη λήψη
της επικουρικής.

Σύμφων α με τον  e-
ΕΦΚΑ, η ψηφιοποίηση
της διαδικασίας εξα-
λείφει την  ταλαιπωρία
για τους ασφαλισμέν ο-
υς και παράλληλα επι-
ταχ ύν ει σημαν τικά την
έκδοση των  επικουρ-
ικών  συν τάξεων .

Η ηλεκτρον ική
αίτηση αφορά χ ιλιάδες
α σ φ α λ ι σ μ έ ν ο υ ς .
Εν δεικτικά, κατά το
προηγούμεν ο έτος, το
σύν ολο των  αιτημάτων
για την  έκδοση επικο-
υρικών  συν τάξεων
λόγω γήρατος που
κατατέθηκαν  στα υπο-

καταστήματα ξεπέρα-
σαν  τις 70.000.

Η διαδικασία

Για την  πρόσβαση
στην  ηλεκτρον ική
υπηρεσία «Αίτηση επι-
κουρικής σύν ταξης,
λόγω γήρατος», o χ ρή-
στης εισέρχ εται είτε
μέσω της Εν ιαίας Ψηφ-
ιακής Πύλης gov .gr είτε
μέσω του διαδικτυακού
τόπου του e-ΕΦΚΑ
(https://www.ef ka.gov .
gr) και ακολουθεί τη
διαδρομή: Ηλεκτρον ι-
κές υπηρεσίες
= > Σ υ ν τ α ξ ι ο ύ χ ο ι
=>ηλεκτρον ική υποβο-
λή αίτησης συν τα-
ξ ι ο δ ό τ η σ η ς
(https://www.ef ka.gov .
gr/el/sy ntaxioy choi/aiti
si).

Η πλειον ότητα των
δικαιολογητικών , που
α π α ι τ ο ύ ν τ α ι ,
αν τλούν ται, μέσω δια-
λειτουργικότητας με το
Μητρώο Πολιτών  και
άλλους φορείς του
δημόσιου τομέα. Εφό-
σον  απαιτηθεί, η αρμό-
δια υπηρεσιακή δομή
θα επικοιν ων εί κατά
περίπτωση με τον
αιτούν τα για τις τυχ όν
ελλείψεις που διαπι-
στών ον ται.

ΕΦΚΑ: Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις 
για επικουρική σύνταξη
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Συνεχίζονται από συνε-
ργεία του Τμήματος Καθ-
αριότητας του Δήμου
Ασπροπύργου παρουσία
του αρμόδιου Αντιδ-
ημάρχου κ. Μ. Ψωμιάδη
και του Προέδρου του
Συλλόγου Κατοίκων Παρ-
αλίας Ασπροπύργου-
Α ν τ ι π ρ ο έ δ ρ ο υ
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η κ. Αντ.
Κοναξη οι εκτενείς καθαρ-
ισμοί από μπάζα, κλαριά
και σκουπίδια σε ακάλ-
υπτους χώρους του οικι-
σμού της Παραλίας
Ασπροπύργου πέριξ του
Δημοτικού Γηπέδου, του
Παιδικού Σταθμού, του
Δημοτικού και του
Γυμνασίου της περιοχής
.... καθώς και στο Παρα-
λιακό Μέτωπο, τη Δια

σταύρωση και επί των
οδών Αγ. Αναργύρων,
Ιπποκράτους, Δημοσθέ-
νους, Σόλωνος,
Αισχύλου, Κομνηνών,
Αρκαδίας, Μυκηνών, Μ.
Ασίας, Αγ. Μηνά, Θου-
κυδίδη, Παναθηναίων,
Βαλτετσίου, Κ. Παλαιολό-
γου, Στρ. Μυριβήλη, Δ.
Ακρίτα, Ολυμπιονικών,
Ανεξαρτησίας,  Κ. Καβά-
φη κ.α.

Θερμές ευχαριστίες
στους εργαζομένους για
την συνεισφορά τους...

Θερμή παράκληση
προς τους συμπολίτες
μας να περιορίσουν την
αλόγιστη ρίψη των σκου-
πιδιών και να ειδοποιούν
εκ των προτέρων την
αρμόδια υπηρεσία...

Ευρεία επιχείρηση καθαρισμού
σε ακάλυπτους χώρους

του οικισμού της Παραλίας
Ασπροπύργου

Ένα ακόµη Περιφερειακό
πρωτάθληµα έχει προγρ-
αµµατιστεί αυτό το Σαββα-

τοκύριακο. Πρόκειται για τον
αγώνα της Β΄φάσης του Περιφερει-
ακού πρωταθλήµατος Αθηνών για
την κατηγορία ILCA4 (πρώην Λέι-
ζερ 4,7) που θα διεξαχθεί στις
εγκαταστάσεις του Ν.Ο. Ελευ-
σίνας.
Αναµένεται να λάβουν µέρος 68

σκάφη από 14 οµίλους. Τα 49 θα
είναι αγόρια και τα 19 κορίτσια.
Όπως σε όλους τους αγώνες έτσι

και σε αυτόν θα τηρηθεί το υγειο-
νοµικό πρωτόκολλο της επιστηµο-

νικής επιτροπής της ΕΙΟ το οποίο
έχει εγκριθεί από την αντίστοιχη
επιτροπή της ΓΓΑ.

Αυτός ο αγώνας έχει ιδιαίτερη
σηµασία για τον Ν.Ο. Ελευσίνας,
διότι θα γίνει σε µια ευαίσθητη
περιοχή στην οποία η διοίκηση και
τα µέλη του οµίλου έχουν ξεκινή-
σει µια µεγάλη προσπάθεια ανά-
πτυξης της ιστιοπλοΐας και όχι
µόνο.
Η Ελευσίνα, άλλωστε, έχει ανακ-
ηρυχθεί Πολιτιστική Πρωτεύουσα
της Ευρώπης για το 2023 και ανά-
λογες αθλητικές εκδηλώσεις απο-

τελούν την ιδανική ευκαιρία να
αναδειχθεί και ο ιστορικός και
πολιτιστικός πλούτος της πόλης
και της ευρύτερης περιοχής.

Γι’ αυτό και οι άνθρωποι του
οµίλου σε στενή συνεργασία µε την
Οµοσπονδία και την Τοπική Αυτο-
διοίκηση δουλεύουν εντατικά εδώ
και ηµέρες, έτσι ώστε το Περιφερ-
ειακό πρωτάθληµα της Αθήνας να
γνωρίσει την απόλυτη επιτυχία σε
θάλασσα και στεριά και να αποτε-
λέσει σηµείο αναφοράς για την διο-
ργάνωση κι άλλων αθλητικών
γεγονότων.

6688  ΣΣΚΚΑΑΦΦΗΗ  AANNOOΙΙΓΓΟΟΥΥΝΝ  
ΠΠΑΑΝΝΙΙΑΑ  ΑΑΥΥΤΤΟΟ  ΤΤΟΟ  ΣΣΑΑΒΒΒΒΑΑΤΤΟΟΚΚΥΥΡΡΙΙΑΑΚΚΟΟ

ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑ
ΜΜεε  εεννδδιιααφφέέρροονν  ααννααµµέέννεεττααιι  ηη    ΒΒ’’  ΦΦάάσσηη  ττοουυ

ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκοούύ  ΑΑθθηηννώώνν  γγιιαα  ττηηνν  κκααττηηγγοορρίίαα  IILLCCAA44

Απομακρύνθηκαν μπάζα, 
κλαριά και σκουπίδια 

Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών: Ανακοίνωση Πρόσληψης 1 ατόμου, ειδικότητας Ιατρού Γενικής Ιατρικής.

Η Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών - ΔΗΦΑ ανακοινώνει την πρόσληψη με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου ενός (1)
ατόμου, ειδικότητας Ιατρού Γενικής Ιατρικής για την κάλυψη αναγκών των Κ.Α.Π.Η. του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική
Φροντίδα Αχαρνών», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/97 (ΦΕΚ206Α) του Δήμου Αχα-
ρνών, διάρκειας δώδεκα (12) μήνες.Η προθεσμία είναι μέχρι 25 Ιανουαρίου 2022. Για περισσότερες πληροφο-
ρίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ΔΗΦΑ �
https://www.difa.gr/?p=3210
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«Η ακρίβεια, αυτή τη στιγµή είναι
κατά κύριο λόγο εισαγόµενη» και
«δεν υπάρχει µαγικός τρόπος για να
µειωθούν οι τιµές», τόνισε ο
αναπληρωτής υπουργός
Οικονοµικών Θεόδωρος
Σκυλακάκης σχολιάζοντας τις
ανατιµήσεις στην αγορά κατά την
συζήτηση στην Ολοµέλεια.

Ο κ. Σκυλακάκης ανέφερε πως για
κάθε 10 ευρώ που αυξάνεται στη
διεθνή τιµή το φυσικό αέριο, αυτό

κοστίζει 600 εκατ. ευρώ στην
οικονοµία µας. Σηµείωσε πως η
τιµή του φυσικού αερίου από τα 15
µε 20 ευρώ που ήταν προ της
πανδηµίας, σήµερα είναι στα 70 και
κάποια στιγµή είχε φτάσει στα 150
ευρώ.

Πρόσθεσε πως όταν αυξάνονται οι
διεθνείς ναύλοι µπορεί να
κερδίζουµε κατά κάτι στη ναυτιλία
αλλά αυτό µας κοστίζει σε όλα τα
άλλα εισαγόµενα είδη. Τις αυξήσεις

των διεθνών τιµών
αναπόφευκτα θα τις
πληρώσουµε είτε µε τον έναν
είτε µε τον άλλο τρόπο, είπε
ο αναπληρωτής υπουργός
και υπογράµµισε πως «δεν
υπάρχει κάποιος µαγικός
τρόπος για να µην
πληρώσουµε το αυξηµένο
φυσικό αέριο. Μπορεί
µακροχρόνια να κάνεις
επενδύσεις σε ΑΠΕ ή µε το
«εξ’ οικονοµώ» αλλά
βραχυχρόνια θα τις
πληρώσεις».

Στην κυβέρνηση, είπε ο κ.
Σκυλακάκης, «προσπαθούµε να
απαλύνουµε αυτό το κόστος και να
µετριάσουµε το βάρος στους
ευάλωτους καταναλωτές, αλλά η
πιθανότητα µε ένα µαγικό τρόπο να
έρθει κάποιος από το υπερπέραν
και να µας δώσει µερικά
δισεκατοµµύρια ακόµη για να µην
υπάρξει καµία επίπτωση, είναι
µηδενική» και κατέληξε ότι «όποιος
νοµίζει ότι έχει βρει το µαγικό αυτό
χαλί που κουβαλά λεφτά στην

Σε λειτουργία τέθη-
κε η εφαρµογή
υ π ο β ο λ ή ς

βεβαιώσεων αµοιβών
επιχειρηµατικής δρα-
στηριότητας, µερισµά-
των, τόκων, δικαιωµάτων
και αποδοχών 2021,
σύµφωνα µε ανακοίνωση
της ΑΑ∆Ε.
Έτσι, λοιπόν ανεβάζουν
ρυθµούς στο υπουργείο
Οικονοµικών και στην ΑΑ∆Ε έτσι
ώστε να είναι έτοιµοι µέσα στο
Μάρτιο και να ξεκινήσει η υποβολή
των φορολογικών δηλώσεων για τα
εισοδήµατα του 2021, νωρίτερα από
κάθε άλλη χρονιά.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο υπο-
υργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊ-
κούρας σε συνέντευξή του στο
Taxheaven τόνισε, µεταξύ των
άλλων, ότι «έχουµε ήδη συνεργασία
µε τον αρµόδιο υφυπουργό τον
Απόστολο Βεσυρόπουλο και τον
διοικητή της ΑΑ∆Ε, έτσι ώστε όχι
µόνο εσωτερικά η ΑΑ∆Ε να είναι
έτοιµη να ανοίξει το σύστηµα από

τον Μάρτιο, αλλά και όλοι οι αρµό-
διοι φορείς (ΕΦΚΑ, ΟΠΕΚΕΠΕ,
Ελληνική Ένωση Τραπεζών) πολύ
γρήγορα να ενσωµατώσουν τα
στοιχεία, έτσι ώστε να διευ-
κολύνουν το έργο των λογιστών και
παράλληλα οι πολίτες να
συνεχίσουν να έχουν τις διευ-
κολύνσεις στις δόσεις των τελευ-
ταίων ετών».
γηθεί η απόφαση του διοικητή της
ΑΑ∆Ε Γιώργου Πιτσιλή, µε την
οποία καλούνται τα λογιστήρια των
επιχειρήσεων και οι φορείς του
δηµοσίου να υποβάλουν ηλεκτρονι-
κά έως τις 28 Φεβρουαρίου 2022

στην ΑΑ∆Ε τις βεβαιώσεις
αποδοχών, συντάξεων,
αµοιβών από επιχειρηµα-
τική δραστηριότητα, µερι-
σµάτων για το φορολογικό
έτος 2021.
Αµέσως µετά η ΑΑ∆Ε θα
«τρέξει» τη διαδικασία
προσυµπλήρωσης των
εισοδηµάτων, των φόρων
που παρακρατήθηκαν και
των φόρων που αναλογούν

στα εισοδήµατα στο νέο έντυπο Ε1
της φορολογικής δήλωσης.
Βασικός στόχος παραµένει να
ανοίξει την πλατφόρµα της ΑΑ∆Ε
για την υποβολή των φορολογικών
δηλώσεων έως τα τέλη Μαρτίου,
ενώ θα πρέπει να θεωρηθεί δεδοµέ-
νο ότι θα αυξηθεί ο αριθµός των
δόσεων εξόφλησης του φόρου εισο-
δήµατος για τους φορολογούµενους
που θα λάβουν φέτος χρεωστικό
εκκαθαριστικό σηµείωµα.
Με βάση την ισχύουσα νοµοθεσία η
εξόφληση του φόρου γίνεται σε
τρεις διµηνιαίες δόσεις και θα
αυξηθεί στις 8 µηνιαίες δόσεις.

Θ. Σκυλακάκης: ∆εν υπάρχει µαγικός 
τρόπος να µειωθούν οι τιµές

ΈΈρρχχοοννττααιι  οοιι  φφοορροολλοογγιικκέέςς  δδηηλλώώσσεειιςς::  ΆΆννοοιιξξεε  ηη  ππλλααττφφόόρρµµαα  ττηηςς
ΑΑΑΑ∆∆ΕΕ  γγιιαα  ββεεββααιιώώσσεειιςς  ααπποοδδοοχχώώνν  22002211

Δώδεκα φορολοταρίες σε μηνιαία βάση
και μια «χρυσή» το χρόνο. Νέα ανα-
κοίνωση.
Από 1.000 ευρώ έως και 100.000 θα διεκδικούν για το 2022 οι φορολο-
γούμενοι, μέσω της φορολοταρίας. Ειδικότερα, σύμφωνα με απόφα-
ση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Θόδωρου Σκυλακάκη και
του υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπουλου θα διεξά-
γονται κατ’ έτος έως δώδεκα κληρώσεις σε μηνιαία βάση και μία σε
ετήσια. Για τη συμμετοχή σε κάθε μηνιαία κλήρωση, λαμβάνονται
υπόψη οι συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση κάρτας
ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής, για την αγορά αγαθών ή την
λήψη υπηρεσιών, τον αμέσως προηγούμενο μήνα.

Σημειώνεται ότι αρμόδια Διεύθυνση για τη διενέργεια των δημοσίων
κληρώσεων ορίζεται η Διεύθυνση Ανάπτυξης Φορολογικών Εφαρ-
μογών της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της
ΑΑΔΕ, εφεξής ΔΑΦΕ.

Η ΔΑΦΕ συγκεντρώνει τα στοιχεία των συναλλαγών που αποστέλ-
λονται από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών σε μηνιαία βάση
έως και το τέλος του δευτέρου δεκαημέρου του επομένου μήνα και τα
μετατρέπει σε λαχνούς. Είναι επίσης αρμόδια για τη διενέργεια των
ηλεκτρονικών διαδικασιών χορήγησης του βραβείου στους δικαιούχο-
υς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρ-
ούσας.Στις δημόσιες κληρώσεις συμμετέχουν αυτόματα, με βάση τα
στοιχεία που συλλέγει η φορολογική διοίκηση, τα φυσικά πρόσωπα
που διαθέτουν ΑΦΜ στην Ελλάδα και έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.

Οι προϋποθέσεις:

- Πραγματοποιούν συναλλαγές με τη χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρ-
ονικού μέσου πληρωμής,

- Έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το τελευταίο
φορολογικό έτος για το οποίο έχει παρέλθει η προθεσμία εμπρόθε-
σμης υποβολής, εφόσον είναι υπόχρεοι.

Οι πολίτες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την εξαίρεσή τους από το
πρόγραμμα δημοσίων κληρώσεων ή να αποποιηθούν έπαθλο που
κέρδισαν σε συγκεκριμένη κλήρωση, υποβάλλοντας σχετική αίτηση
στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Διεύθυνσης Ανά-
πτυξης Φορολογικών Εφαρμογών της ΑΑΔΕ (dafe@aade.gr ), η οποία
πρέπει να περιλαμβάνει τα προσωπικά στοιχεία μητρώου τους
(ΑΦΜ - Ονοματεπώνυμο - Πατρώνυμο - Αριθμός Δελτίου ταυτότητας
ή διαβατηρίου - Ημερομηνία γέννησης - Διεύθυνση κατοικίας).

Οι πολίτες, με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα δημοσίων
κληρώσεων, νοείται ότι παρέχουν τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνε-
σή τους στην επεξεργασία προσωπικών στοιχείων τους, με αποκλει-
στικό σκοπό τη διενέργεια της κλήρωσης, την ανάδειξη νικητών και τη
διευθέτηση της απόδοσης των επάθλων, σύμφωνα με τα διαλαμ-
βανόμενα στην παρούσα.

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα διατηρούν τα δικαιώματα ενημέρ-
ωσης και πρόσβασης του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομέ-
νων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Λαχνοί

Για τον υπολογισμό των δικαιούμενων κατά περίπτωση λαχνών, η
ΔΑΦΕ πραγματοποιεί τους απαιτούμενους ψηφιακούς ελέγχους,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στη συνέχεια:

- Το ανώτατο όριο συναλλαγών που λαμβάνονται υπόψη για την εφα-
ρμογή της παρούσας παραγράφου, ορίζεται στο ποσό των δέκα
χιλιάδων (10.000) ευρώ ανά μήνα και ανά συμμετέχοντα.

- Για κάθε ένα (1) ευρώ που καταναλώνεται με τη χρήση κάρτας ή
άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής υπολογίζεται ένας (1) λαχνός.

- Σε περίπτωση που το ποσό που καταναλώνεται με χρήση κάρτας ή
άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής μέσα στο μήνα αναφοράς υπε-
ρβαίνει το 30%, 50% ή 70% του μηνιαίου εισοδήματος, οι λαχνοί διπλα-
σιάζονται, τριπλασιάζονται ή τετραπλασιάζονται αντίστοιχα.

Ως μηνιαίο εισόδημα του παρόντος εδαφίου νοείται το 1/12 του ετήσιου,
ατομικού, πραγματικού καθαρού εισοδήματος, φορολογούμενου ή
απαλλασσόμενου της υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήμα-
τος που είναι η τελευταία για την οποία έχει παρέλθει η προθεσμία
υποβολής και δεν περιλαμβάνεται το εισόδημα που προκύπτει από
την προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν.
4172/2013.
Πολίτες με ετήσιο, ατομικό, πραγματικό καθαρό εισόδημα, φορολο-
γούμενο και απαλλασσόμενο της υποβληθείσας δήλωσης φορο-
λογίας εισοδήματος που είναι η τελευταία για την οποία έχει παρέλθ-
ει η προθεσμία υποβολής, μικρότερο των 1.000 ευρώ καθώς και μη
υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, απολαμβά-
νουν διπλάσιους λαχνούς για κάθε ευρώ που καταναλώνουν χωρίς
την περαιτέρω προσαύξηση αναλόγως του ποσοστού επί του
μηνιαίου εισοδήματος που καταναλώνεται με ηλεκτρονικά μέσα
πληρωμής.
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Συνάντηση εργασίας Γ. Κώτσηρα με την ηγεσία του 
Υπουργείου Υγείας – Στο επίκεντρο η Δυτική Αττική

Ο υφυπουργος Δικαιοσύνης και βουλευτής Δυτικής Αττικής εστίασε στη ενίσχυσης με ιατρονο-
σηλευτικό προσωπικό των δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 

στη Δυτική Αττική και ειδικότερα των Κέντρων Υγείας Ελευσίνας και Μεγάρων και εν γένει της
ενίσχυσης των δομών μέσω πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ

Σ
το επίκεντρο της σύσκεψης του Υφυπουργού
Δικαιοσύνης με τον Υπουργό Υγείας Θ. Πλεύρη
και την Υφυπουργό Ζ. Ράπτη, η ενίσχυση της

εύρυθμης λειτουργίας των υγειονομικών δομών στη
Δυτική Αττική και δράσεις για τη στήριξη των ανήλικων
θυμάτων 

Συνάντηση εργασίας με
τον Υπουργό Υγείας, κ.
Θάνο Πλεύρη και την Υφυ-
πουργό Υγείας, κ. Ζωή
Ράπτη είχε την Τετάρτη 19
Ιανουαρίου ο Υφυπουργός
Δικαιοσύνης και Βουλευτής
Δυτικής Αττικής της Ν.Δ., κ.
Γιώργος Κώτσηρας.

Η νέα συνάντηση με την
ηγεσία του Υπουργείου
Υγείας έρχεται σε συνέχεια
της στενής συνεργασίας και
επαφής που διατηρεί ο κ.
Κώτσηρας, αναφορικά με τα
υγειονομικά ζητήματα που
απασχολούν τη Δυτική Αττι-
κή, εστιάζοντας στην εύρ-
υθμη λειτουργία του Γενι-
κού Νοσοκομείου Ελευ-
σίνας «Θριάσιο», καθώς
και των υπολοίπων μονά-
δων υγείας της περιοχής.

Στην ευρεία σύσκεψη
που πραγματοποιήθηκε,
ετέθη αναλυτικά το ζήτημα
περαιτέρω ενίσχυσης με ιατρονοσηλευτικό προσωπικό
των δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στη Δυτι-
κή Αττική και ειδικότερα των Κέντρων Υγείας Ελευ-
σίνας και Μεγάρων και εν γένει της ενίσχυσης των
δομών μέσω πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και
ΕΣΠΑ. 

Μάλιστα, ο κ. Κώτσηρας τόνισε τον σημαντικό ρόλο
που διαδραματίζουν όλο αυτό τον καιρό και εν μέσω
της πανδημίας οι δομές υγείας στην περιοχή και ιδιαίτε-

ρα τα δύο Κέντρα Υγείας, καθώς λειτουργούν ως εμβο-
λιαστικά κέντρα αλλά και ως σταθμοί διαγνωστικών
ελέγχων για την Covid-19.

Στο επίκεντρο της συζήτησης με την Υφυπουργό
Υγείας, κ. Ζωή Ράπτη, βρέθηκε η συνεργασία και η

ανάπτυξη δράσεων ανάμεσα στα Υπουργεία Δικαι-
οσύνης και Υγείας για την περαιτέρω ψυχολογική στήρ-
ιξη ανήλικων θυμάτων εγκληματικών πράξεων, καθώς
και για την πρόοδο των εργασιών ανάμεσα στα δύο
Υπουργεία και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
για το θέμα της ακούσιας νοσηλείας.

Μετά το πέρας της συνάντησης με την ηγεσία του
Υπουργείου Υγείας, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης και
Βουλευτής Δυτικής Αττικής, κ. Γιώργος Κώτσηρας,

δήλωσε:«Η σημερινή συνάντηση εργασίας που είχα με
τον Υπουργό Υγείας, Θάνο Πλεύρη, καθώς και με την
Υφυπουργό - αρμόδια για θέματα Ψυχικής Υγείας,
Ζωή Ράπτη, έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης
επίσκεψης του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη,

στην πόλη των Μεγάρων και,
μεταξύ άλλων, στο Κέντρο
Υγείας της περιοχής.

Με τον κ. Πλεύρη συζητή-
σαμε μία σειρά σημαντικών
ζητημάτων που σχετίζονται με
τις υγειονομικές δομές στη
Δυτική Αττική και την
ενίσχυση αυτών με το απαρ-
αίτητο προσωπικό, με στόχο
τη βελτίωση των συνθηκών
παροχής ιατρικής περίθαλ-
ψης στους συμπολίτες μας.

Επεσήμανα προς τον Υπο-
υργό Υγείας, την αναγκαιότ-
ητα να διασφαλιστεί και να
συνεχιστεί η ομαλή λειτουργία
των δύο Κέντρων Υγείας
στην περιοχή μας, σε Ελευ-
σίνα και Μέγαρα, ειδικότερα
αυτό το χρονικό διάστημα,
όπου οι ανάγκες είναι
αυξημένες λόγω λειτουργίας
και των σχολείων.

Εξίσου εποικοδομητική και
η συζήτηση που είχα με την
κ. Ράπτη, όπου εστιάσαμε
στην περαιτέρω στενή συνερ-

γασία των δύο Υπουργείων για τη στήριξη ανήλικων
θυμάτων εγκληματικών πράξεων.

Όπως επανέλαβε και από τα Μέγαρα ο Πρωθυπο-
υργός, στόχος της Κυβέρνησης είναι η ενίσχυση της
δημόσιας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και προς
την κατεύθυνση αυτή εργαζόμαστε σε συνεργασία τόσο
με την ηγεσία του Υπουργείου, όσο και με τους αυτο-
διοικητικούς και τοπικούς φορείς της Δυτικής Αττικής,
προκειμένου να επιτύχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα».

Σ
τη δεύτερη παραλαβή ν έων  κάδων  απορριμμάτων
προχ ώρησε ο δήμος Αχ αρν ών  στο πλαίσιο της
βελτίωσης της καθημεριν ότητας των  δημοτών  του.

Η ν έα παραλαβή αφορά 1.300 κάδους οι οποίοι, το
επόμεν ο διάστημα, θα τοποθετηθούν  σε όλες τις γει-
τον ιές της πόλης και θα αν τικαταστήσουν  τους παλαι-
ούς και φθαρμέν ους κάδους.
Υπεν θυμίζεται ότι ο δήμος Αχ αρν ών  θα προμηθευτεί

συν ολικά 5.200 κάδους απορριμμάτων  που μαζί με
τους κάδους αν ακύκλωσης και βιοαποβλήτων  θα συν θ-
έτουν  έν α σύγχ ρον ο σύστημα διαχ είρισης των  απο-
ρριμμάτων .
Παράλληλα, με την  τοποθέτηση των  ν έων  κάδων  ο

δήμος δίν ει, επιτέλους, λύση στο χ ρόν ιο πρόβλημα της
έλλειψης κάδων  και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια

όμορφη και καθαρή πόλη. Επισημαίν εται ότι, οι μεταλ-
λικοί κάδοι που αποσύρον ται, επιδιορθών ον ται από
τη διεύθυν ση καθαριότητας του δήμου ώστε ν α χ ρησι-
μοποιηθούν  στη συν έχ εια όταν  προκύψει αν άγκη.
Στην  παραλαβή των  ν έων  κάδων  βρέθηκε ο Δήμα-

ρχ ος Αχ αρν ών  Σπύρος Βρεττός ο οποίος δήλωσε σχ ε-
τικά: «Σε συν εργασία με τον  Αν τιδήμαρχ ο Τοπαλίδη
Στάθη, προσπαθούμε ν α εν ισχ ύσουμε την  Υπηρεσία
Καθαριότητας με προσωπικό, υλικά και μέσα. 
Σκοπός μας είν αι ν α αν τικατασταθούν  όλοι οι κάδοι
της πόλης και ν α εμφυσήσουμε έν α πν εύμα συν ερ-
γασίας ώστε όλοι μαζί ν α βοηθήσουμε στην  προσπάθ-
εια για μια καθαρή και όμορφη πόλη. Στο άμεσο μέλλον
αλλάζουν  πολλά με την  καθαριότητα και την
αν ακύκλωση ν α αποτελούν  την  προτεραιότητά μας!».

Δεύτερη παραλαβή κάδων απορριμμάτων από τον Δήμο Αχαρνών
Ο δήμος  θα προμηθευτεί συνολικά 5.200 κάδους απορριμμάτων που μαζί με τους κάδους ανακύκλωσης

και βιοαποβλήτων θα συνθέτουν ένα σύγχρονο σύστημα διαχείρισης των απορριμμάτων.
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Συνεχίζεται το πρωτάθλημα στον
6ο όμιλο της Γ΄Εθνικής κατηγο-
ρία. Δεσπόζει  το ντέρμπι ανάμε-
σα στον Εθνικό Πειραιά και τον
Πανελευσινιακό.Αναλυτικά τα
παιχνίδια.
Κερατσίνι-Αιολικός

Εθνικός-Πανελευσινιακός
Αστέρας Βάρης-Αήττητος Σπά-
των
Προοδευτική-Θύελλα Ραφήνας
ΑΟ Πυλίου Κω-Αίας Σαλαμίνας

Ρεπό ο ΑΟ Καραβάς.

Nτέρμπι Εθνικού Πειραιά
-Πανελευσινιακού 

Οι αγώνες της Super League 2 το
Σαββατοκύριακο
Το πρόγραμμα της 15ης αγωνιστι-
κής του Πρωταθλήματος Betsson
Super League 2, αγωνιστικής περι-
όδου 2021-2022.

Α ΟΜΙΛΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 22.1.2022 (14:45)

Αριδαίας, Αλμωπός Αριδαίας –
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. Β

Νεάπολης Βόλου, Νίκη Βόλου –
Απόλλων Λάρισας

Μακεδονικού, ΠΑΟΚ Β – Α.Ο.
Τρίκαλα / ERTSPORTS

ΣΑΒΒΑΤΟ 22.1.2022 (17:00)

Ξάνθη Arena, Α.Ο. Ξάνθη – Ν.Π.Σ.

Βέροια / ΕΡΤ3

ΚΥΡΙΑΚΗ 23.1.2022 (14:45)

Α ΔΑΚ Κατερίνης, Πιερικός – Απόλ-
λων Πόντου
Ηγουμενίτσας, Θεσπρωτός – Π.Ο.Τ.
Ηρακλής

Ανθή Καραγιάννη, Α.Ο. Καβάλα –
Πανσερραϊκός

Νεάπολης Βόλου, Ολυμπιακός
Βόλου – ΑΕΛ
ΡΕΠΟ: Αναγέννηση Καρδίτσας

Β ΟΜΙΛΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 23.1.2022 (14:45)

Μεσσήνης, Καλαμάτα – Ρόδος /
ΕΡΤ3
Ασπροπύργου, Παναθηναϊκός Β –

Λεβαδειακός / ERTSPORTS

Αγίων Αναργύρων, Καραϊσκάκης
Αρτας – ΠΑΣΑ Ηρόδοτος

Παγκρήτιο, Εργοτέλης ΓΣ 88 – Αιγά-
λεω

Σπάρτης, Αστέρας Βλαχιώτη – Καλ-
λιθέα

Ρόδου, Διαγόρας – ΟΦ Ιεράπετρας

Περιβολίων, Χανιά – Ζάκυνθος

ΚΥΡΙΑΚΗ 23.1.2022 (17:00)

ΟΑΚΑ, ΑΕΚ Β – Επισκοπή

ΡΕΠΟ: Κηφισιά

Οι αγώνες της Super League 2 το Σαββατοκύριακο
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Α.Π.Ο Απόλλων Ποντίων:
Συλλυπητήρια...
Όλο το Δ.Σ και όλος ο κόσμος του
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ δίνει τα θερμά
συλλυπητήρια στους οικείους και στην
ομάδα του ΒΥΖΑΝΤΑ για τον άδικο χαμό
του Λεωνίδα Νικολάου.Καλό παράδεισο να
έχεις φίλε ελαφρύ να είναι το χώμα που θα
σε σκεπάσει.

Σύνδεσμος Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών
ΑΓΣ Βύζαντα: Συλλυπητήρια...

Εκφράζουμε την θλίψη μας για τον ξαφνικο
χαμό του π. Προέδρου και φίλου Λεωνίδα
Νικολαου .Θερμά συλλυπητήρια στην
οικογένειά του,ας είναι ελαφρύ το χωμα
που θα τον σκεπάζει!!

Εκ μερους του ΔΣ
ο Προεδρος 

Μαργετης Ιερόθεος
οΓραμματέας 

Γιαννακαρης Κωνσταντινος.

Σε αγωνιστική δράση το 
Σαββατοκύριακο η Δυτική Αττική
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(13η αγωνιστική)

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ - ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ Δ Η Μ .
ΣΤΑΔΙΟ ΦΥΛΉΣ Σάββατο 15:00

ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ
ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ ΕΡΥΘΡΕΣ (Κριεκούκι) 15:00

ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 
ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ 15:00

Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Γ Η Π Ε Δ Ο
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Κυριακή 15:00

ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ - ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ 
ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ 15:00

ΒΥΖΑΣ - Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΩΝ (ΒΥΖΑ) 15:00

ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ - ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 15:00
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ 15:00

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(13η αγωνιστική)

ΑΣ ΔΥΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΔΥΝΑΜΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Σάββατο

15:00

ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 15:00

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ - ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 15:00

Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ - ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 
ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ Κυριακή 11:00

ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ - Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 11:00

Aίας Παραλίας:  Συλλυπητήρια...

Η διοίκηση, προπον ητής, ποδοσφαιριστές τού
Αίαν τα Παραλίας εκφράζουν  την  βαθιά θλίψη
για τον  αδικοχαμέν ο πρώην  προέδρου τού
Βύζαν τα Μεγάρων  Κ.Λεων ιδα Νικολάου,ν α
είν αι ελαφρύ το χώμα που θα τον  σκεπάσει
και κουράγιο σε όλη του την  οικογέν εια....

ΑΟ Μανδραικός:  Συλλυπητήρια...

Ο πρόεδρος κ. Χρήστος Παπακωνσταντίνου και
όλη η διοίκηση του Μανδραϊκού εκφράζουν τη
θλίψη τους για τον ξαφνικό θάνατο του πρώην
προέδρου του Βύζαντα Λεωνίδα Νικολάου.
Τα βαθιά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια,
στους οικείους του και στον Βύζαντα που με τόση
αγάπη υπηρέτησε ο αγαπητός Λεωνίδας.

ΕΠΣΔΑ ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ 

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της
Ενωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δυτι-
κής Αττικής εκφράζουν τα θερμά τους
συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους
οικείους του πρώην Προέδρου Νικολάου
Λεωνίδα της ομάδας "Α.Γ.Σ. Βύζας Μεγάρ-
ων".

Aστέρας Μαγούλας: Συλλυπητήρια...

Θέλουμε να εκφράσουμε τη βαθιά μας
θλίψη για την ξαφνική απώλεια του πρώην
προέδρου του Βύζας Μεγάρων - Byzas
Megaron κ. Νικολάου Λεωνίδα.
Θερμά συλλυπητήρια & κουράγιο στους
οικείους του.

Θρηνούμε για τον αδόκητο χαμό του
Λεωνίδα Νικολάου  

Ως κεραυν ός εν  αιθρία έπεσε στην  ποδοσφαιρική οικο-
γέν εια του Βύζαν τα η τραγική είδηση για τον  αδόκητο
χ αμό του π. Προέδρου της ομάδας Λεων ίδα Νικολάου. 

Εν ός αν θρώπου, που υπηρέτησε πιστά τον  Βύζαν τα
και δεν  δίστασε ν α μπει μπροστάρης σε δύσκολες
εποχ ές, εν ός παράγον τα που στην  κυριολεξία ζούσε και
αν έπν εε για την  ομάδα του Βύζαν τα και ήθελε ν α την
καμαρώσει ξαν ά στα μεγάλα σαλόν ια του ποδοσφαίρου. 

Δυστυχ ώς όμως δεν  πρόλαβε…

Ο Λεων ίδας «έφυγε» ν ωρίς για την  γειτον ιά των  Αγγέλων ,
σκορπών τας θλίψη και πόν ο στην  οικογέν εια του, στην
ποδοσφαιρική οικογέν εια του Βύζαν τα, στους συγγεν είς

αλλά και τους φίλους του, αλλά και σε όλους όσους τον  έζησαν  και συν εργάστηκαν  μαζί του. 

Σύσσωμο το Δ.Σ. της ομάδας ως ύστατο φόρο τιμής θα παραστεί στην  κηδεία του και θα καταθέσει στεφάν ι
στην  σορό του, εν ώ στον  αγών α της Κυριακής θα τηρηθεί εν ός λεπτού σιγή στην  μν ήμη του.

Θερμά συλλυπητήρια, κουράγιο και δύν αμη στην  σύζυγό του, τα παιδιά του και στον  αδερφό του. 

Καλό ταξίδι Πρόεδρε… Θα σε θυμόμαστε για πάν τα!

Η Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας 

Ιωάν ν α Ρήγα Αν τών ης Υψηλάν της  
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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
είν αι: 
Εκτέλεση των  εργασιών  σύμφων α με τις
οδηγίες που έχουν  δοθεί για τη θέση.
Τήρηση των  ισχυόν των  καν ον ισμών  και
προτύπων  ασφαλείας.
Τήρηση του προγράμματος παραγωγής.
Διασφάλιση της ποιότητας των  παραγόμε-
νων  προϊόν των .
Αναφορά στον  προϊστάμενο βάρδιας των
τεχ ν ικών  παρατηρήσεων  σχ ετικών  με
την  εύρυθμη λειτουργία των  μηχανών .

Οι υποψήφιοι, πρέπει ν α διαθέτουν  τα
ακόλουθα προσόντα: 

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

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

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

Ζητούνται εργάτες παραγωγής απο την 
εταιρία ΕΤΕΜ στη Μαγούλα

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,

210 5570337, 210 5580816

48
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ΓΑΜΟΣ 
Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΖΑΤΖΙΔΗ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΚΑΙ Η ΛΑΖΑΡΟΥ

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΝΘΗΣ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ

ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Κατά διαστήματα χιονο-
πτώσεις θα σημειώνονται στη
Μακεδονία και τη Θράκη.

δ) την Τρίτη (25/1) τα φαινό-
μενα θα παρουσιάσουν ύφεση
στη βόρεια χώρα, αλλά στις
υπόλοιπες περιοχές θα
συνεχιστούν οι πυκνές χιονο-
πτώσεις.

Θυελλώδεις άνεμοι

Τη Δευτέρα και την Τρίτη θα
επικρατούν στην ανατολική
Ελλάδα και κυρίως στην περ-
ιοχή του Αιγαίου θυελλώδεις
έως πολύ θυελλώδεις βόρειοι
βορειοανατολικοί άνεμοι (8 με
9 μποφόρ).

Η ΓΓΠΠ

Η Γενική Γραμματεία Πολιτι-
κής Προστασίας
(www.civi lprotection.gr), του
υπουργείου Κλιματικής
Κρίσης & Πολιτικής Προ-
στασίας, έχει ενημερώσει τις
αρμόδιες υπηρεσιακά
εμπλεκόμενες κρατικές υπηρ-
εσίες, καθώς και τις περιφέρει-
ες και τους δήμους της χώρας,
ώστε να βρίσκονται  σε
αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής
προστασίας, προκειμένου να
αντιμετωπίσουν άμεσα τις επι-
πτώσεις από την εκδήλωση
των έντονων καιρικών φαινομέ-
νων.

Παράλληλα, συνιστά στους
πολίτες να είναι ιδιαίτερα προ-
σεκτικοί, μεριμνώντας για τη
λήψη μέτρων αυτοπροστασίας
από κινδύνους που προέρχον-
ται από την εκδήλωση των έντο-
νων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές
όπου προβλέπεται η εκδήλω-
ση έντονων βροχοπτώσεων,
καταιγίδων ή θυελλωδών ανέ-
μων:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα
οποία αν παρασυρθούν από τα

έντονα καιρικά φαινόμενα
ενδέχεται  να προκαλέσουν
καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια
και οι υδρορροές των κατοι-
κιών δεν είναι φραγμένα και
λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να
διασχίζουν χειμάρρους και
ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά
τη διάρκεια καταιγίδων και
βροχοπτώσεων, αλλά και για
αρκετές ώρες μετά το τέλος της
εκδήλωσής τους 

Να αποφεύγουν τις εργασίες
υπαίθρου και δραστηριότητες
σε θαλάσσιες και  παράκτιες
περιοχές κατά τη διάρκεια
εκδήλωσης των έντονων καιρ-
ικών φαινομένων (κίνδυνος
από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως
κατά τη διάρκεια μιας χαλαζό-
πτωσης. Να καταφύγουν σε
κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να
μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή
χώρο, παρά μόνο όταν βεβαι-
ωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε.
Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι
πολύ επικίνδυνη και για τα
ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση
κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω
από αναρτημένες πινακίδες και
γενικά από περιοχές, όπου
ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλά-
στρες, σπασμένα τζάμια κλπ.)
μπορεί να αποκολληθούν και
να πέσουν στο έδαφος (π.χ.
κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις
οδηγίες των κατά τόπους
αρμοδίων φορέων, όπως
Τροχαία κλπ.

Επίσης, σε περιοχές όπου
προβλέπεται η εκδήλωση χιο-
νοπτώσεων και παγετού:

Αν πρόκειται να μετακινηθ-
ούν με το αυτοκίνητο:

Να ενημερωθούν για τον
καιρό και για την κατάσταση του
οδικού δικτύου

Να έχουν στο όχημά τους
αντιολισθητικές αλυσίδες και το
ρεζερβουάρ γεμάτο καύσιμα

Να ταξιδεύουν, εφόσον είναι
αναγκαίο, κατά προτίμηση στη
διάρκεια της ημέρας προ-
τιμώντας τους κεντρικούς δρό-
μους

Να ενημερώνουν τους
οικείους τους για τη διαδρομή
που πρόκειται να ακολουθή-
σουν

Να μεταβάλλουν το πρόγραμ-
μα των μετακινήσεών τους ώστε
να αποφεύγουν την αιχμή των
καιρικών φαινομένων

Να ακολουθούν πιστά τις
οδηγίες των κατά τόπους
αρμοδίων φορέων, όπως
Τροχαία κλπ.

Αν μετακινούνται πεζή:

Να ντύνονται  με πολλά
στρώματα από ελαφριά ρούχα
αντί για ένα βαρύ ρούχο και να
φορούν κατάλληλα παπούτσια
ώστε να αποφύγουν τραυματι-
σμούς λόγω της ολισθηρότητας

Να αποφεύγουν τις άσκοπες
μετακινήσεις κατά την διάρκεια
αιχμής των φαινομένων (έντονη
χιονόπτωση,  συνθήκες παγε-
τού)

Για πληροφορίες και  ανα-
κοινώσεις σχετικά με την επι-
κρατούσα κατάσταση και  την
βατότητα του οδικού δικτύου
λόγω εισροής πλημμυρικών
υδάτων σε αυτό ή λόγω χιονο-
πτώσεων και  παγετού, οι
πολίτες μπορούν να επισκεφθ-
ούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ.
www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφο-
ρίες και  οδηγίες αυτοπρο-
στασίας από τα έντονα καιρικά
φαινόμενα, οι πολίτες μπορ-
ούν να επισκεφθούν την ιστο-
σελίδα της Γενικής Γραμμα-
τείας Πολιτικής Προστασίας
στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.civilprotection.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΕΧΝΙΤΗΣ
ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ, ΜΕ ΒΑΣΙΚΕΣ

ΓΝΩΣΕΙΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
ARGON, AΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

6972807187

ΓΑΜΟΣ
Ο ΜΠΑΣΑΓΓΩΦ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑΚΟΒ ΚΑΙ

ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΡΑΓΚΑΝΤΑ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ

ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΚΑΡΙΠΗ

ΑΙΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟ

ΓΕΝΟΣ ΣΕΡΕΠΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ  ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 3



14-θριάσιο Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022

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 ενοικια-
ση ή πώληση στα Νε-
όκτιστα Ασπροπύρ-
γου,τριφατσο με
εύκολη πρόσβαση πρ-
ος όλες τις  εθνικές  ο-
δούς.Πληροφοριες στο
τηλέφω-
νο:6944589444

Ενοικιάζεται επαγγε-
λματικός χώρος (ισό-
γειο) στη διασταύρωση
Ασπροπύργου
(πλησίον ΙΚΑ και στά-
σης λεοφωρείου), 126
τεραγωνικά μέτρα, κα-
τάλληλο για φαρμα-
κείο.Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6945106860

Ενοικιάζεται οικία
(1ος οροφος) στη δια-
σταύρωση Ασπροπύρ-
γου κοντά στο ΙΚΑ 86
τετραγωνικά μέτρα, σε

οικογένεια που να έχει
σταθερή εργασία
Διατίθεται και για ε-
παγγελματικός χώρος
Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6945106860
(29.10.19)

Ενοικιάζεται επαγ-
γελματικός χώρος 105
τετραγωνικών μέτρων
στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου (Σαλαμίνος
& Κολοκοτρώνη). Δεν
διατίθεται για χώρο
εστίασης (προτίμηση
φαρμακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6974792931
κος Σταύρος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τμ.
στα Νεόκτιστα Ασπρ-
οπύργου στη θέση Δε-
μερτζή πίσω από το
Δημοτικό σχολείο κάθ-
ετα στην Ηρώων Πολ-
υτεχνείου.
Διαθέτει κήπο 100 τ.μ.
, μπάρμπεκιου και
υπέρ οχη θέα στο Θρ-
ιάσιο 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.
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 Ημε-
ρος τοπος, μονοκα-
τοικία 280 τ.μ., ισό-
γεια, 2 υ/δ (το 1 mas-
ter), μπάνιο, καλή κα-
τάσταση, τιμή 
60.000€, συζητήσιμη.
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΒΝ Νέα Ζωή, μονοκα-
τοικία 100 τ.μ., ισό-

γεια, προσόψεως, 3
υ/δ (το 1 master), κα-
τασκευή '78, μπάνιο,
wc, σε οικόπεδο 400
τ.μ., θέα βουνό, ανοικ-
τό πάρκιν, αποθήκη,
κήπος, ελεύθερη, άρι-
στη κατάσταση, ανα-
καίνιση '00, τιμή
35.000€ 6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νε-
όκτιστα, μονοκατοικία
90 τ.μ., 3 υ/δ, κήπος
60 τ.μ., καρποφόρα
δέντρα, πωλείται λόγω
ανάγκης, τιμή
20.000€τηλ:
2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδει-
σος, ημιτελής μεζονέτα
162 τ.μ., 2 επίπεδα,
ισόγεια, γωνιακή, 4 υ/δ
(το 1 master), 2 μπά-
νια, 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 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 αποκλει-
στική με πείρα ζητά
εργασία για φροντίδα
ηλικιωμένων στην περ-
ιοχή 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 Ασπρ-
οπύργου 
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 πρ-
οϊόντων στον Ασπρόπ-
υργο Αττικής. Επιθ-
υμητή προϋπηρεσία σε
ex-van πώληση.  Επι-
κοινωνία 10:00-17:00,
2105577698 , email:
info@dikomas.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ /ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ 16:30-22:00 ΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΣΤΑ
ΒΑΡΗ, ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, CROSS TRAINING, FUNCTIONAL TRAINING Κ.ΛΠ.) ΚΑΙ ΕΜS

KATA ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ. ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ Ό,ΤΙ ΖΗΤΗΘΕΙ. 

‘‘’’GGYYMM  WWAAYY’’’’    --  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ,,  ΔΔΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗ    
ΑΑΠΠΟΟΣΣΤΤΟΟΛΛΗΗ  ΒΒΙΙΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΣΣΤΤΟΟ  ssttaammaattiiaa..vvaassiillooppoouulloouu@@hhoottmmaaiill..ccoomm  

ήή  ττηηλλεεφφωωννιικκάά  σσττοο  221100  55557711116600

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ
ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ . ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1000-1200 ΕΥΡΩ
ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ . ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ.

2130993031, MAIL: ktl.diametaforiki@gmail.com

Ζητείται Υπάλληλος με δίπλωμα για μηχανάκι για εξωτερικές
εργασίες, από εταιρία με έδρα τον Ασπρόπυργο. Απαραίτητα

οι εκπληρωμένες  στρατιωτικές υποχρεώσεις. 
Τηλ.  Επικοινωνίας 2105579069
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο
ΧΛΜ, 193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΥΓΕΙΑΣ Κοντούλη και Δραγούμη Ίωνος,
Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
213 200640
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνομικό Τμήμα 210 55 46
674 - 210 55 46 285
Τροχαία Δήμητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιμεναρχείο 210 55 42 454

Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόμιο Ελευσίνας 210 55 05
000
Ειρηνοδικείο 210 55 46 055
Ο. Σ. Ε. 210 55 46 521
Τελωνείο 210 55 46 502
Δασονομείο 210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας Δυτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας 210 55 48
046
Ο. Α. Ε. Δ. 210 55 42
412
Δ. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108
210 55 46 227
Δ. Ε. Η. ( Βλάβες ) 10507
Ε.Υ.Δ.ΑΠ. ( Βλάβες ) 1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου 210 55 42
299 - 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14 210 55 46
564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο Διανομής ) Κυπραίου
146 210 55 62 769
Εφορία Αρχαιοτήτων 210 32 19
776
Αρχαιολογικό Μουσείο 210 55 46
019

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 213 2014950-51 fax:2132014952

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100

ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47
215,  FAX : 210 58 19 841, email :
gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20
47 262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11
621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213
20 47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58
11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ :
213 20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268
, 213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
: 213 20 47 204, 213 20 47 255, 213 20
47 344 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ :
213 20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47
364 , 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47
251 , 213 20 47 249 , 213 20 47 250 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210
53 23 090
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 210 58
22 074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS

Περιγραφή θέσης: Βοηθός
Λογιστή
Φύλλο: Άνδρας, Γυναίκα 
Ηλικιακό όριο: Έως 45
ετών
Είδος Απασχόλησης:
Πλήρης Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
Προϋπηρεσία σε ανάλογη
θέσηΠτυχίο Οικονομικής -
Λογιστικής Κατεύθυνσης
(ΑΕΙ-ΤΕΙ)

Γνώση ΑγγλικώνΕυχέρεια
χρήσης λογιστικών προγρ-
αμμάτων 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS

1.Περιγραφή θέσης:  Χειρι-
στής Ανυψωτικού Μηχανή-
ματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45
ετών
Είδος Απασχόλησης:
Πλήρης Απασχόληση,
Σύμβαση Αορίστου Χρό-
νου
Ωράριο: Πρωινό ωράριο

Απαραίτητα προσόντα:  
Άδεια Χειριστή
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο χειρ-
ισμό ανυψωτικών μηχαν-
ημάτων σε περιβάλλον

αποθήκης 

Κύρια καθήκοντα: 
Αποτελεσματική
μετακίνηση των εμπορε-
υμάτων εντός της αποθήκ-
ης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος

2.Περιγραφή θέσης: Βοηθ-
ός Χειριστή Ανυψωτικού
Μηχανήματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45
ετών
Είδος Απασχόλησης:
Πλήρης Απασχόληση,
Σύμβαση Αορίστου Χρό-
νου
Ωράριο: Πρωινό ωράριο
Απαραίτητα προσόντα:  
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο χειρ-
ισμό ανυψωτικών μηχαν-
ημάτων σε περιβάλλον
αποθήκης 

Κύρια καθήκοντα: 

Αποτελεσματική
μετακίνηση των εμπορε-
υμάτων εντός της αποθήκ-
ης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS

Περιγραφή θέσης: Εργάτες
Αποθήκης

Ηλικιακό όριο: Έως 45
ετών
Είδος Απασχόλησης:
Πλήρης Απασχόληση
Ωράριο: 08:00-16:00

Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτι-
κές υποχρεώσεις
Γνώσεις Picking,Scanner

Κύρια καθήκοντα:
Φόρτωση και εκφόρτωση
εμπορευμάτων
Παραλαβή και τακτο-
ποίηση εμπορευμάτων

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Περιγραφή θέσης: Φύλα-
κες Ασφαλείας

Φύλο: Άνδρες, Γυναίκες
Ηλικιακό όριο: Έως 50
ετών
Είδος Απασχόλησης:
Πλήρης Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:  
Άδεια Security

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS

Περιγραφή θέσης: Οδηγός
Γ’ κατηγορίας 
Ηλικιακό όριο: Έως 45
ετών
Είδος Απασχόλησης:
Πλήρης Απασχόληση

Ωράριο: 07.00-15.00
Απαραίτητα προσόντα:
Κάτοχος διπλώματος
οδήγησης Γ’ κατηγορίας 
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Περιγραφή θέσης: Υδραυ-
λικοί

Ηλικιακό όριο: Έως 40
ετών
Είδος Απασχόλησης:
Πλήρης Απασχόληση
Ωράριο: 08:00-16:00

Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτι-
κές υποχρεώσεις
Κύρια καθήκοντα:
Κατασκευή συστημάτων
επεξεργασίας νερού
Συντήρηση& Επισκευή
συστημάτων επεξεργασίας
νερού

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