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ΑΘΛΗΤΙΚΑ
«Ζητάμε επανεκκίνηση της Γ’ Εθνικής»

Ανακοίνωση προς τον υφυπουργό Αθλητισμού,
τον πρόεδρο της ΕΠΟ αλλά και τον Γενικό

Γραμματέα Αθλητισμού υπογράφουν 79 τεχνικοί

ΔΔΕΕΣΣΜΜΕΕΥΥΣΣΗΗ  ΑΑΠΠΟΟ  ΜΜΕΕΝΝΔΔΩΩΝΝΗΗ
ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙ  ΟΟ  ΔΔΗΗΜΜΑΑΡΡΧΧΟΟΣΣ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ  

ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
TΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ

ΔΩΡΕΑΝ ΙΝΤΕΡΝΕΤ  

Αναστολή συμβάσεων: 
Στην ΕΡΓΑΝΗ οι αιτήσεις της 
περιόδου 18 - 25 Ιανουαρίου 

ΑΑΣΣΕΕΠΠ  22002211::  ΑΑΣΣΕΕΠΠ  22002211::  
ΔΔεεκκάάδδεεςς  ππρροοσσλλήήψψεειιςςΔΔεεκκάάδδεεςς  ππρροοσσλλήήψψεειιςς

σσεε  ΔΔήήμμοουυςς  κκααιι  ΠΠεερριιφφέέρρεειιεεςς  σσεε  ΔΔήήμμοουυςς  κκααιι  ΠΠεερριιφφέέρρεειιεεςς  
––  ΟΟιι  ααιιττήήσσεειιςς––  ΟΟιι  ααιιττήήσσεειιςς

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΠ. ΒΡΕΤΤΟΥ
ΜΕ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ 

‘’Ο κόσμος ταλαιπωρείται, 
οι επιχειρήσεις πλήττονται, 

αλλά έχουμε υποχρέωση να
σεβαστούμε τα επιπλέον 

περιοριστικά μέτρα‘’

Σύσσωμες οι  παρατάξει ς θα ζητήσουνΣύσσωμες οι  παρατάξει ς θα ζητήσουν
επανεξέταση του επανεξέταση του lockdownlockdown ,,

κα θη μερ ι νά  τ εστ  κα ι  εν ί σχυ ση  τ ωνκα θη μερ ι νά  τ εστ  κα ι  εν ί σχυ ση  τ ων
δ ο μών υ γεί α ς  δ ο μών υ γεί α ς  

Δείκτες Κλίματος Αγοράς Εργασίας:
ΜΜεεγγάάλληη  μμεείίωωσσηη  εειισσοοδδηημμάάττωωνν  σσεε
εερργγααζζόόμμεεννοουυςς  ιιδδιιωωττιικκοούύ  ττοομμέέαα

Το 36% δηλώνει μείωση μεγαλύτερη του 21%

ΤΤΕΕΛΛΟΟΣΣ  ΗΗ  ΑΑΠΠΛΛΗΗ  ΑΑΝΝΑΑΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΗΗ
ΣΣΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΥΥΣΣ

� Εντός του Φεβρουαρίου η ψήφιση του νόμου
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ΩΡΙΜΑΣΑΝ ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΧΩΡΑΝΕ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΣΧΙΣΤΟ, ΣΤΟΝ

ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ ΚΑΙ ΤΗ Λ. ΑΘΗΝΩΝ 

Δρομολογήθηκε σειρά αστικών
παρεμβάσεων και 

αντιπλημμυρικής θωράκισης στον.
Δ. Χαιδαρίου 
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Σε εξέλιξη οι εργασίες στον 
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ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

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

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου 
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
ΚΑΙΡΟΣ: Νεφελώδης με έντονη παγωνιά  

Η θερμοκρασία από 1 έως 7 βαθμούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
5,9,13,17,21,25,29

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ευφρασία, Ευφρασίτσα, Μακάριος, Μακάρης,

Μακαρία, Μάρκου Ευγεν ικού, Αγίας 
Ευφρασίας, Οσίου Μακαρίου του Αιγυπτίου

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΜΑΣΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΚΕ
Μακρυγιάννη 2 & Θερμοπυλών, 2111820405

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Κοντούλη 1, 2105542410

MANΔΡΑ

Πέππας Ιωάννης,  Υψηλάντου 1 & Στρατηγού 

Ρόκα Νικολάου, 2105555236

AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

Τζώνης Κωνσταντίνος Ε.Κυκλάδων 79, 
Άνω Λιόσια, 2102482990

ΧΑΪΔΑΡΙ
ΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Βουλγαροκτόνου Βασιλείου 20 & Παλαιολόγου 
Κωνσταντίνου, Χαϊδάρι - Δαφνί, 2105320536

ΑΧΑΡΝΕΣ
Παγώνας Σπυρίδων Χ.

Πλατεία Αγίου Νικολάου 8, 2102467156

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟ ΜΕΝΔΩΝΗ ΖΗΤΕΙ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ TΗΣ ΠΟΛΗΣ  
ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

Με επιστολή του ο Δήμαρχος
Ελευσίνας κ. Οικονόμου απε-
υθύνετε στην Υπουργό Πολιτι-
σμού, σχετικά με την μη ένταξη
του Αρχαιολογικού Χώρου Ελευ-
σίνας σε πρόγραμμα διάθεσης
δωρεάν internet, μετά την συνερ-
γασία Υπουργείου Πολιτισμού και
ομίλου τηλεπικοινωνιών. 

Στην επιστολή του ο κ.
Οικονόμου ζητά από την κα.
Μενδώνη «την ένταξη του
Δήμου στο προαναφερθέν
πρόγραμμα ή την δέσμευση
σας ότι η Ελευσίνα θα ενταχθεί
σε ξεχωριστό πρόγραμμα, έτσι
ώστε οι επισκέπτες μας να
έχουν τη δυνατότητα να αναζητούν εύκολα πληροφ-
ορίες για τα μνημεία, να μοιράζονται την εμπειρία
τους μέσω ίντερνετ και κοινωνικών δικτύων, αλλά
και οι αρμόδιοι πολιτιστικοί φορείς να ανα-
πτύσσουν νέους τρόπους ξενάγησης και φιλοξενίας
του κοινού»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

: Γραφείο Δημάρχου Ελευσίνας
: 210-5537302&304
: 210-5537254
: grdim@elefsina.gr Προς: 
ΠΡΟΣ Υπουργείο Πολιτισμού
Υπουργό κα. Μενδώνη Λίνα          

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, 
Ενημερωθήκαμε για το από 11/01/2021 Δελτίο Τύπου

του Υπουργείου Πολιτισμού, όπου δωρεάν ασύρματο
imternet θα είναι πλέον διαθέσιμο στους επισκέπτες

25 πολύ σημαντικών αρχαιολογικών χώρων, στο
πλαίσιο της συνεργασίας σας με όμιλο τηλεπικοινω-
νιών.

Διαπιστώσαμε όμως την απουσία του Αρχαιολογικού
Χώρου και Μουσείου Ελευσίνας, κάτι που μας λυπεί.

Γνωρίζετε την σπουδαιότητα του Αρχαιολογικού
Χώρου και του Μουσείου Ελευσίνας, γεγονός που αυξά-
νει την επισκεψιμότητα τους, κάτι που θα ενισχυθεί στην
πορεία για την πραγματοποίηση της Πολιτιστικής Πρω-
τεύουσας το έτος 2023.

Γι’ αυτό αιτούμαστε την ένταξη μας στο προαναφερθ-
έν πρόγραμμα ή την δέσμευση σας ότι η Ελευσίνα θα
ενταχθεί σε ξεχωριστό πρόγραμμα, έτσι ώστε οι επισκέ-
πτες μας να έχουν τη δυνατότητα να αναζητούν εύκολα
πληροφορίες για τα μνημεία, να μοιράζονται την εμπει-
ρία τους μέσω ίντερνετ και κοινωνικών δικτύων, αλλά
και οι αρμόδιοι πολιτιστικοί φορείς να αναπτύσσουν
νέους τρόπους ξενάγησης και φιλοξενίας του κοινού.

Με τιμή
Ο Δήμαρχος Ελευσίνας
Αργύριος Ν. Οικονόμου

Η συνέχεια στη σελ. 10

Κορωνοϊός : SOS από την Κομισιόν για 
εντατικοποίηση των εμβολιασμών

Νέα σειρά δράσεων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δύο
ημέρες πριν από την τηλεδιάσκεψη των ηγετών των κρατών-μελών με θέμα τη νόσο COVID. 

Ο αν τιπρόεδρος της Κομισιόν  Μαργαρίτης Σχ οι-
ν άς, τόν ισε ότι «η εμφάν ιση ν έων  μεταλλά-
ξεων  του ιού και η σημαν τική αύξηση των
κρουσμάτων  δεν  μας αφήν ουν  περιθώρια
εφησυχ ασμού. Τώρα, περισσότερο από
ποτέ, πρέπει ν α υπάρξει εκ ν έου αποφα-
σιστικότητα από την  Ευρώπη ν α δράσει
μαζί, με εν ότητα, συν τον ισμό και επα-
γρύπν ηση. Οι προτάσεις μας σήμερα
στοχ εύουν  στην  προστασία περισσότερων  ζωών
και μέσων  διαβίωσης αργότερα και στην  αν ακούφιση
του βάρους των  ήδη πιεσμέν ων  συστημάτων  υγειον ο-
μικής περίθαλψης και των  εργαζομέν ων ».

«Έτσι θα βγει η ΕΕ από την  κρίση. Το τέλος της παν -
δημίας είν αι ορατό αν  και δεν  έχ ει φτάσει ακόμη »
σημείωσε.

Επιτάχυνση εμβολιασμού
Η Κομισιόν , σύμφων α με αν ακοίν ωση της, καλεί τα

κράτη-μέλη ν α επιταχ ύν ουν  την  έν αρξη
εμβολιασμού σε ολόκληρη την  ΕΕ. Έως

τον  Μάρτιο του 2021, τουλάχ ιστον  το
80% των  ατόμων  άν ω των  80 ετών  και
το 80% των  επαγγελματιών  υγείας και
κοιν ων ικής μέριμν ας σε κάθε κράτος
μέλος θα πρέπει ν α εμβολιαστούν .

Μέχ ρι το καλοκαίρι του 2021, τα κράτη-
μέλη θα πρέπει ν α έχ ουν  εμβολιάσει του-

λάχ ιστον  το 70% του εν ήλικου πληθυσμού.
Παράλληλα, ο επίτροπος για την  Προώθηση του Ευρ-

ωπαϊκού τρόπου Ζωής υπογράμμισε ότι «όσο περισ-
σότεροι άν θρωποι εμβολιάζον ται, η καταγραφή και η
αμοιβαία αν αγν ώριση εμβολιασμού έχ ουν  μεγάλη
σημασία» επισημαίν ον τας ότι «τα πιστοποιητικά εμβο-
λιασμού επιτρέπουν  την  ύπαρξη εν ός μητρώου για το
ιστορικό εμβολιασμού κάθε πολίτη, έτσι ώστε ν α
υπάρχ ει η σωστή ιατρική ακολουθία».
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Έκτακτη σύσκεψη συγκάλεσε ο δήμαρχος Αχα-
ρνών  Σπύρος Βρεττός όπου ενημέρωσε τους
επικεφαλής των άλλων παρατάξεων για τα γεγονό-
τα που έχουν λάβει χώρα και τις ενέργειες που
έχει αναλάβει ο ίδιος και η Δημοτική Αρχή τόσο το
περασμένο χρονικό διάστημα όσο και τις προη-
γούμενες μέρες. 

Τόνισε πως πρόκειται για μια απόφαση που
έλαβε το Υπουργείο χωρίς να υπάρχει καμία
συμμετοχή του Δήμου σε αυτήν, ενώ επανέλαβε
για μια ακόμη φορά πως προτεραιότητα όλων παρ-
αμένει να τηρούνται όλα τα μέτρα αντιμετώπισης
της διασποράς της νόσου και εφόσον οι υγειονο-
μικές συνθήκες το επιτρέψουν την επανεξέταση
της απόφασης και την άρση των μέτρων με ασφά-
λεια.

Ο Δήμαρχος τόνισε χαρακτηριστικά, ότι: «Αν ε-
ξάρτητα αν  συμφων ούμε ή όχι, αν  μας αρέ-
σουν  ή όχι τα επιπλέον  περιοριστικά μέτρα
είν αι υποχρέωση όλων  ν α τα σεβαστούμε και
ν α τα τηρήσουμε. Είν αι θέμα ασφάλειας της
δημόσιας υγείας. Παράλληλα ζητάμε την  επα-
ν εξέταση της άρσης των  επιπλέον  περιορι-
στικών  μέτρων  από την  πολιτεία, εφόσον  τα
επιδημιολογικά δεδομέν α το επιτρέπουν ,
ούτως ώστε το συν τομότερο δυν ατό, με ασφά-
λεια, ν α επιστρέψουμε στο ίδιο καθεστώς με
τους άλλους Δήμους της Αν ατολικής Αττικής,
γιατί οι επιχειρήσεις πλήττον ται και ο κόσμος
ταλαιπωρείται».

Επίσης,  αναφέρθηκε στην ανάγκη της οικονο-
μικής στήριξης του κράτους σε όλους όσους
επηρεάζονται από τα μέτρα.

Στη συνέχεια οι επικεφαλής πήραν το λόγο και
έθεσαν τις δικές τους προτάσεις οι βασικότερες
των οποίων συνοψίζονται στα εξής:

Καθημερινή ενημέρωση από την Πολιτική Προ-
στασία.

Αίτημα προς τον ΕΟΔΥ για την πραγματοποίηση
τεστ ακόμη και καθημερινά.

Επανεξέταση των μέτρων ανάλογα και με τα επιδ-
ημιολογικά δεδομένα.

Πραγματοποίηση συστηματικών ελέγχων από
τους αρμόδιους φορείς σε συγκεκριμένες περ-
ιοχές.

Οικονομική ενίσχυση των τοπικών επιχειρή-
σεων.

Ενίσχυση των συγκοινωνιών, για να αποφεύγε-
ται ο συνωστισμός.

Ενίσχυση των δομών υγείας της πόλης, προκει-
μένου να συμβάλουν στη διαχείριση της παν-
δημίας.

Σε πλήρη εξέλιξη οι εργασίες στον Βρεφονηπιακό Σταθμό 
Ολοκληρωμένης Φροντίδας στη Δροσούπολη Άνω Λιοσίων  

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΠ. ΒΡΕΤΤΟΥ ΜΕ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ 

‘’Ο κόσμος ταλαιπωρείται, οι επιχειρήσεις πλήττονται, αλλά έχουμε
υποχρέωση να σεβαστούμε τα επιπλέον περιοριστικά μέτρα ‘’

Σύσσωμες οι παρατάξεις θα ζητήσουν επανεξέταση του lockdown,
καθημερινά τεστ και ενίσχυση των δομών υγείας 

Εν τατικά εργάζον ται τα συν εργεία στον  Βρεφον -
ηπιακό Σταθμό  στη συν οικία Δροσούπολη Άν ω
Λιοσίων  όπου αυτό το διάστημα ολοκληρών εται η θερ-
μοπρόσοψη που θα προσφέρει στο υπερσύγχ ρον ο
κτίριο υψηλή προστασία και μόν ωση για όλες τις καιρ-
ικές συν θήκες. 

Ο εν  λόγω Παιδικός Σταθμός Ολοκληρωμέν ης Φρον -
τίδας,  οικοδομείται σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του
Δήμου Φυλής έκτασης 1.550,97 τ.μ. Το κτίριο έχ ει
συν ολικό εμβαδόν  897,3 τ.μ και αποτελείται από τρεις
ορόφους, δύο υπέργειους και έν αν  υπόγειο  στον
οποίο προβλέπον ται και θέσεις στάθμευσης.

Σχ εδιάστηκε και υλοποιείται με τον  πιο σύγχ ρον ο
τρόπο και θα έχ ει τη δυν ατότητα ν α φιλοξεν ήσει 120
παιδιά. Συγκεκριμέν α θα υποδεχ θεί 24 βρέφη, 66
ν ήπια και 30 ν ήπια με αν απηρία. 

Διαθέτει εσωτερικό ασαν σέρ τριών  στάσεων , θα
δίν ει τη δυν ατότητα πρόσβασης σε όλους τους ορόφ-
ους εν ώ στα δώματα και τον  αύλειο χ ώρο, προβλέπε-
ται ισχ υρή φύτευση και χώροι ασφαλούς παιγν ιδιού.

Το κτίριο που είν αι κον τά στους πρόποδες της
Πάρν ηθας είν αι διαμπερές και φωτειν ό και στις τέσ-
σερις πλευρές του, εν εργειακά αυτόν ομο, με κατασ-
κευαστικές προδιαγραφές που εξασφαλίζουν  την  εξοι

κον όμηση εν έργειας και όλα τα υλικά που χ ρησιμο-
ποιούν ται είν αι πιστοποιημέν α για την  ασφάλεια και
την  ποιότητά τους. Διαθέτει όλους τους απαιτούμεν ο-
υς χ ώρους ώστε τα παιδιά που θα φοιτήσουν  στον
Σταθμό ν α ζουν  ευχ άριστα σε έν α σύγχ ρον ο, ασφα-
λές και λειτουργικό περιβάλλον . 

ΩΡΙΜΑΣΑΝ ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΧΩΡΑΝΕ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΣΧΙΣΤΟ, ΣΤΟΝ

ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ ΚΑΙ ΤΗ Λ. ΑΘΗΝΩΝ 

Δρομολογήθηκε σειρά αστικών
παρεμβάσεων και 

αντιπλημμυρικής θωράκισης στον.
Δ. Χαιδαρίου 

Συν άν τηση εργασίας του Δημάρχου Βαγγέλη Ντην ια-
κού με τον  Αν τιπεριφερειάρχ η Αν δρέα Λεωτσάκο για
την  πρόοδο  των  έργων  της Περιφέρειας στο Χαϊδάρι.
Συν άν τηση εργασίας είχ ε ο Δήμαρχ ος Χαϊδαρίου Βαγ-
γέλης Ντην ιακός με τον  Αν τιπεριφερειάρχ η Δυτικού
Τομέα κ. Αν δρέα Λεωτσάκο και τον  Εν τεταλμέν ο
Σύμβουλο της Περιφέρειας για θέματα  χ ωρικού σχ ε-
διασμού και αν τιπλημμυρικής προστασίας κ. Θαν άση
Κατσιγιάν ν η. Στη συν άν τηση συμμετείχ ε εκ μέρους
του Δήμου και ο Αν τιδήμαρχ ος κ. Βασίλης Καρατζαφ-
έρης.
Η συν άν τηση έγιν ε στο Δημαρχ είο την  Τρίτη 12
Δεκεμβρίου και είχ ε ως αν τικείμεν ο την  εξέλιξη και
την  ωρίμαν ση έργων  της Περιφέρειας Αττικής στον
Δήμο Χαϊδαρίου.
Συζητήθηκαν  διεξοδικά:
— Το έργο αν αβάθμισης του ηλεκτροφωτισμού στο
Σχ ιστό Σκαραμαγκά για το οποίο θα υπογραφεί
σύν τομα Προγραμματική Σύμβαση με την  Περιφέρεια.
— Το διαδημοτικό έργο «Βελτιώσεις των  οδικών  χ αρ-
ακτηριστικών   της Ιεράς Οδού και των  εξοπλισμών
της». Ο Δήμαρχ ος επισήμαν ε ότι οι προτειν όμεν ες
εν τός των  ορίων  του Χαϊδαρίου παρεμβάσεις δεν
είν αι αρκετές και ο Δήμος θα εισηγηθεί για την
εν ίσχ υσή τους. Υπήρξε ταύτιση απόψεων  με τον
Αν τιπεριφερειάρχ η ότι πρόκειται για έργο μεγάλης
σημασίας για το Χαϊδάρι και σε αυτό πρέπει ν α
συμπεριληφθούν  παρεμβάσεις που αν αβαθμίζουν
λειτουργικά την  Ιερά Οδό και παράλληλα αν αδεικ-
ν ύουν  την  ξεχ ωριστή ταυτότητά της. Μετά την
πλήρη ωρίμαν σή της, η μελέτη θα έλθει στο ΔΣ Χαϊ-
δαρίου για έγκρισή της και υπογραφή της Προγραμμα-
τικής Σύμβασης με την  Περιφέρεια Αττικής.
— Η κατασκευή του κεν τρικού αγωγού ομβρίων  στη
Λεωφόρο Αθην ών  αλλά και επιμέρους παρεμβάσεις
στην  πόλη για την   αν τιπλημμυρική θωράκιση περ-
ιοχ ών  που αν τιμετωπίζουν  έν τον α προβλήματα.
— Το αν τιπλημμυρικό έργο «Εν ίσχυσης των  υπο-
δομών  ομβρίων  της ΒΔ  λεκάν ης του Δάσους Χαϊδα-
ρίου». Το έργο έχ ει ήδη συμβασιοποιηθεί και ο αν ά-
δοχ ος συγκεν τρών ει τις απαιτούμεν ες αδειοδοτήσεις
των  προσωριν ών  κυκλοφοριακών  ρυθμίσεων  ώστε
ν α ξεκιν ήσουν  οι εργασίες.
Ο Δήμαρχ ος Βαγγέλης Ντην ιακός δήλωσε μετά την
συν άν τηση:«Η συν δρομή της Περιφέρειας και ειδικό-
τερα του  Αν τιπεριφερειάρχ η Δυτικού Τομέα Αν δρέα
Λεωτσάκου στην  υλοποίηση των  αν αγκαίων  για το
Χαϊδάρι έργων  είν αι συν εχ ής. Με τον  σωστό σχ εδια-
σμό των  παρεμβάσεων  και την  έγκαιρη ωρίμαν ση
των  μελετών  προχ ωράμε σταθερά αλλά και γρήγορα
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Συνδυασμός εμβολίων AstraZeneca και Sputnik-V 
σε κλινικές μελέτες τον Φεβρουάριο

Η
εταιρεία AstraZeneca, πρώτη είχε ανα-
κοινώσει τον Δεκέμβριο τα σχέδιά της να
αξιοποιήσει την δυνατότητα της συνεργασίας

με Ρώσους επιστήμονες για την δημιουργία ενός
συνδυαστικού εμβολίου, πρόθεση την οποία η
Μόσχα ερμήνευσε ως ψήφο εμπιστοσύνης στο δικό
της εμβόλιο.

Οι κλιν ικές δοκιμές του εμβολίου κτά του κορων οϊού
που θα είν αι έν ας συν δυασμός του ρωσικού εμβολίου
Sputnik-V με το εμβόλιο που αν έπτυξε η βρεταν ική
φαρμακευτική εταιρεία AstraZeneca σε συν εργασία με
το Παν επιστήμιο της Οξφόρδης αν αμέν εται ν α ξεκι-
ν ήσουν  στις αρχ ές Φεβρουαρίου, δήλωσε ο πρόεδρ-
ος της ρωσικής φαρμακευτικής εταιρείας R-Pharm στο
πρακτορείο Reuters.
Η εταιρεία AstraZeneca, πρώτη είχ ε αν ακοιν ώσει τον
Δεκέμβριο τα σχ έδιά της ν α αξιοποιήσει την  δυν ατότ-
ητα της συν εργασίας με Ρώσους επιστήμον ες για την
δημιουργία εν ός συν δυαστικού εμβολίου, πρόθεση
την  οποία η Μόσχ α ερμήν ευσε ως ψήφο εμπι-
στοσύν ης στο δικό της εμβόλιο.Στη συν έχ εια δόθη-
καν  μερικές λεπτομέρειες για το πού και πώς θα ξεκι-
ν ήσουν  οι κλιν ικές δοκιμές, αλλά ο πρόεδρος της R-
Pharm Αλεξέι Ρέπικ, η εταιρεία του οποίου θα παρά-
γει και τα δύο εμβόλια, και το Sputnik-V και το εμβόλιο
της AstraZeneca, δήλωσε ότι οι κλιν ικές δοκιμές σε
αν θρώπους του συν δυαστικού εμβολίου αν αμέν εται
ν α ξεκιν ήσουν  στις αρχ ές του επόμεν ου μήν α.
Ο ίδιος δήλωσε ότι κλιν ικές δοκιμές θα γίν ουν  στο
Αζερμπαϊτζάν , στην  Αργεν τιν ή, την  Σαουδική
Αραβία, τα Ην ωμέν α Αραβικά Εμιράτα, την  Λευκορ-
ωσία, την  Ρωσία και σε άλλες χ ώρες.Η AstraZeneca
δεν  αν ταποκρίθηκε αμέσως σε αίτημα του πρακτορ-
είου Reuters ν α σχ ολιάσει τη συγκεκριμέν η δήλω-
ση.Πηγή που πρόσκειται στο Ιν στιτούτο Γκαμαλέι της
Μόσχ ας, το οποίο αν έπτυξε το ρωσικό εμβόλιο, δήλω-
σε επίσης ότι οι πρώτοι εμβολιασμοί θα γίν ουν  στις
αρχ ές Φεβρουαρίου, προσθέτον τας ότι η Ουκραν ία
θα είν αι μεταξύ των  χ ωρών  που θα συμμετάσχ ουν  σε
αυτούς.Ο Κιρίλ Ντμίτριεφ, ο πρόεδρος του Ρωσικού

Ταμείου Άμεσων  Επεν δύσεων  (RDIF) το οποίο
χ ρηματοδοτεί την  αν άπτυξη του ρωσικού εμβολίου
και είχ ε αν αλάβει την  προώθηση του στο εξωτερικό,
είχ ε δηλώσει κατά το παρελθόν  ότι ο συν δυασμός
των  δύο εμβολίων  θα εν ισχ ύσει την  αποτελεσμα-
τικότητα του εμβολίου της AstraZeneca.
Η μέση αποτελεσματικότητα του εμβολίου της
AstraZeneca ήταν  70,4% σύμφων α με τα εν διάμεσα
στοιχ εία της τρίτης φάσης των  κλιν ικών  δοκιμών , σε
σχ έση με την  αποτελεσματικότητα του ρωσικού
εμβολίου Sputnik-V που υπήρξε μεγαλύτερη του
91,4% στην  τρίτη φάση των  κλιν ικών  δοκιμών ,
στοιχ είο το οποίο ώθησε τους Ρώσους επιστήμον ες
που αν απτύσσουν  το ρωσικό εμβόλιο ν α προτείν ουν
την  δοκιμή εν ός συν δυασμού των  δύο εμβολίων .Και
τα δύο εμβόλια γίν ον ται σε δύο δόσεις, μια αρχ ική και
μια εν ισχ υτική, και βασίζον ται στην  ίδια επιστημον ι-
κή προσέγγιση που χ ρησιμοποιεί ιούς κοιν ού κρυο-
λογήματος ως φορείς.Η αν άμιξη ή η εν αλλαγή μεταξύ
των  εμβολίων  κατά της COVID-19 στοχ εύει σε μεγά-
λο βαθμό στον  εμβολιασμό όσο το δυν ατόν  περισσό-
τερων  αν θρώπων  εν ώ η παν δημία βρίσκεται σε έξα-
ρση.
Στην  πρώτη και δεύτερη φάση των  κλιν ικών  δοκιμών
εκτιμάται ότι θα συμμετάσχ ουν  100 εθελον τές, στους
οποίους αρχ ικά θα χ ορηγηθεί το εμβόλιο της
AstraZeneca και εν  συν εχ εία, μετά από 29 ημέρες, το
ρωσικό εμβόλιο Sputnik V.



ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ,                                                            
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ                                                               
ΘΡΙΑΣΙΟΥ & ΠΕΡΙΞ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 17, ΕΛΕΥΣΙΝΑ, 19200

Α
ντιπροσωπεία του Εμπορικού Συλλόγου και
της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών, Βιο-
τεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Δυτικής

Αττικής  αποτελούμενη από τον πρόεδρο κ. Δρίκο
Αρμόδιο και τον γραμματέα κ. Πατιστή Νικόλαο συναν-
τήθηκαν με την διοίκηση του Δήμου Ελευσίνας μετά
από πρόσκληση τους, παρουσία του δημάρχου κ.
Οικονόμου Αργύρη, του αντιδημάρχου κ. Βιλλιώτη
Νικολάου και του γενικού γραμματέα του δήμου κ
.Παναγιωτούλια Ιωάννη  την Κυριακή 17/01/2021.

Στην εν λόγω  συνάντηση που αποτελεί συνέχεια
μιας σειράς συναντήσεων που είχαν προηγηθεί τον
τελευταίο μήνα συζητήθηκαν τα επόμενα από κοινού
βήματα των εμπόρων και του δήμου Ελευσίνας μετά
την επαναλειτουργία των καταστημάτων.

Συμφωνήθηκε:
1) η απαλλαγή από το σύνολο των δημοτικών 

τελών για τους εμπόρους. Οι συνάδελφοι μπορούν
να ενημερωθούν για την διαδικασία μέσω του site  του
Δήμου Ελευσίνας  και συγκεκριμένα μέσω του link
https://elefsina.gr/el/apalagi-telon-epixeiriseon Η
αίτηση-υπεύθυνη δήλωση μπορεί να γίνει είτε με φυσι-
κή παρουσία στο πρωτόκολλο του Δήμου Ελευσίνας,
είτε με αποστολή e.mail στο esoda@elefsina.gr 

2) η συνεργασία με το διαγνωστικό κέντρο Attiko
Medihall (οδός Χατζηδάκη Εμπορικό κέντρο, Πάγκα-
λου &, Ελευσίνα 192 00) μετά από  την ευγενή χορη-
γία του για δωρεάν πραγματοποίηση rapid tests σε
όλους τους εμπόρους και τους υπαλλήλους τους. 

Η προσέλευση στο διαγνωστικό κέντρο μπορεί να
γίνει αρχής γενομένης από Δευτέρα 18/01/2021
δηλώνοντας την επωνυμία της επιχείρησης τους. 

3) Οι από κοινού περαιτέρω ενέργειες προς το
Υπουργείο Ανάπτυξης για την οριστικοποίηση νέων,
παράλληλων, ειδικών προγραμμάτων στήριξης μόνο
για την Δυτική Αττική.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δρίκος Αρμόδιος           Πατιστής Νικόλαος
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ΤΙ ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ 
Αντιπροσωπεία του Εμπορικού Συλλόγου και της Ομοσπονδίας 
Επαγγελματικών, και Βιοτεχνικών Σωματείων Δυτικής Αττικής

συναντήθηκαν με την διοίκηση του Δήμου Ελευσίνας

Αναστολή συμβάσεων: 
Στην ΕΡΓΑΝΗ οι αιτήσεις της 
περιόδου 18 - 25 Ιανουαρίου 

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοιν ων ικών  Υποθέ-
σεων , αν αφορικά με την  υποβολή δηλώσεων  αν α-
στολών  συμβάσεων  εργασίας εργαζομέν ων  και ορθών
επαν αλήψεων  στο Πληροφοριακή Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ»
για το χ ρον ικό διάστημα από 18/1/2021 έως 25/1/2021,
έδωσε στη δημοσιότητα με αν ακοίν ωση τους Κωδικούς
Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) κλάδων  που παρα-
τείν εται η αν αστολή λειτουργίας τους με εν τολή δημό-
σιας αρχ ής σε όλη την  Επικράτεια καθώς και των  ΚΑΔ
που επαν αλειτουργούν  και πλήττον ται από 18/1/2021
έως 25/1/2021.

Τι ισχύει για όλη την επικράτεια
Οι δηλώσεις αν αστολών  συμβάσεων  εργασίας εργα-

ζομέν ων  (και ορθές επαν αλήψεις) από επιχ ειρήσεις –
εργοδότες των  οποίων  έχ ει αν ασταλεί η λειτουργία με
εν τολή δημόσιας αρχ ής για το χ ρον ικό διάστημα από
18/1/2021 έως 25/1/2021, 

Στην Περιφέρεια Αττικής ο νέος Υπουργός Εσωτερικών M. Βορίδης
Γ. Πατούλης: Αγκάθι για την αποτελεσματική λειτουργία μας η υποστελέχωση

Σ
ημαντικά ζητήματα
θεσμικής φύσεως που
χρήζουν επανασχεδια-

σμό με στόχο να γίνει λειτουρ-
γικότερο το έργο της Περιφέρ-
ειας προς όφελος των πολιτών,
οι μεταρρυθμίσεις που απαι-
τούνται προκειμένου να γίνει
πράξη η έννοια της πολ-
υεπίπεδης διακυβέρνησης αλλά
και σημαντικά έργα της Περιφ-
έρειας που είναι σε φάση
ωρίμανσης, βρέθηκαν στο

επίκεντρο της συνάντησης
εργασίας του Περιφερειάρχη
Αττικής Γ. Πατούλη με το νέο
Υπουργό Εσωτερικών, Μ.
Βορίδη, ο οποίος επισκέφθηκε
την Περιφέρεια Αττικής, με
αφορμή την ανάληψη των
νέων του καθηκόντων. 
Στη συνάντηση μετείχε και ο

Εκτελεστικός Γραμματέας της
Περιφέρειας Ι. Σελίμης.
Κατά τη συζήτηση ο Περιφερ-

ειάρχης εστίασε σε ζητήματα
θεσμικής φύσεως που  δυσχερ-
αίνουν τη λειτουργία της Αυτο-
διοίκησης και σχετίζονται με
την κινητικότητα- επισημαίνον-
τας πως αφυδατώνονται κρίσι-
μες υπηρεσίες της Περιφέρειας-

την υποστελέχωση προσωπι-
κού αλλά και την ανάγκη
επίλυσης του ζητήματος κατα-
βολής οδοιπορικών σε υπαλλή-
λους της Περιφέρειας που
υπηρετούν σε ελεγκτικούς
μηχανισμούς. «Η έλλειψη προ-
σωπικού μας δυσκολεύει να
κάνουμε στρατηγική στόχευση»
ανέφερε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα ο κ. Πατούλης

διέτρεξε τα πιο σημαντικά έργα
που υλοποιεί η Περιφέρεια-
αναλυτική παρουσίαση θα γίνει
σε νέα τεχνική συνάντηση με
την ηγεσία του υπ. Εσωτερ-
ικών, εστιάζοντας σε έργα με
σημαντικό αναπτυξιακό πρό-
σημο για τις τοπικές κοινωνίες. 

Μ. Βορίδης : 
Να προχωρήσουμε με

μεγάλη ταχύτητα μεταρρ-
υθμίσεις

Η παρουσία μου εδώ έχει ακρ-
ιβώς το χαρακτήρα, ότι το Υπο-
υργείο Εσωτερικών βρίσκεται
κοντά στην αυτοδιοίκηση και με
αυτή αν θέλετε την συμβολική
πράξη δηλαδή ότι ο Υπουργός
Εσωτερικών ήρθε στην Περιφ-
έρεια Αττικής, εκείνο το οποίο
θέλω να σηματοδοτήσω είναι τη
μεγάλη προτεραιότητα που
δίνει πια το Υπουργείο μας στο
να προχωρήσουμε με μεγάλη
ταχύτητα μεταρρυθμίσεις οι
οποίες θα βελτιώσουν και θα

κάνουν αποτελεσματικότερο το
έργο των Περιφερειών. 

Η αυτοδιοίκηση ήδη έχει κατα-
ξιωθεί στη συνείδηση των
πολιτών και πρέπει να την
ενισχύσουμε, να τη βοηθήσο-
υμε, πρέπει να τη στηρίξουμε,
πρέπει να κάνουμε τις μεγάλες
θεσμικές μεταβολές που απαι-
τούνται ώστε να μπορούνε με
πολύ καλύτερο τρόπο να
εκπληρώσουν το έργο τους και
η πρώτη κίνηση στην κατεύθυ-
νση αυτή βεβαίως θα είναι η
αλλαγή του εκλογικού συστήμα-
τος το οποίο θα επιτρέψει να
βελτιωθεί η κυβερνησιμότητα
των περιφερειών.
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2021 Ημερολόγιο “200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση ” “ΕΛΕΥΣΙΣ”

Το Ημερολόγιο είναι αποτέλεσμα μίας συμβολικής
πρωτοβουλίας του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. , να
τιμήσει την Ελληνική Επανάσταση, τα ιστορικά

γεγονότα και τη συνέχειά τους στο πέρασμα των τελευ-
ταίων δύο αιώνων.

Η πρόθεση αυτή, αντικατοπτρίζεται σε ένα μικρό δείγμα
του πολιτισμού της Ελευσίνας, συγκεντρώνοντας και
παραθέτοντας “στοιχεία” – θύλακες μνήμης, προσωπι-
κής και συλλογικής.

Φωτογραφικά αρχεία και οικογενειακά κειμήλια, πολλά
από τα οποία δημοσιεύονται για πρώτη φορά, αποτ-
υπώνουν και ανασυνθέτουν αποσπασματικά, τη μνήμη
και την ταυτότητα του τόπου, έτσι όπως πλάστηκε από
τους ανθρώπους του.

Ευχαριστούμε θερμά τις οικογένειες των κατοίκων
Ελευσίνας – Μαγούλας για την ευγενική παραχώρηση
των φωτογραφικών αρχείων και πολύτιμων κειμηλίων,
προκειμένου να περιληφθούν στο παρόν έντυπο, τους
ιδιώτες συλλέκτες για την ανταπόκριση. 

Επίσης, το Λαογραφικό Σύλλογο Ελευσίνας ” Το
Αδράχτι “, για την αρωγή και την άοκνη συμβολή στη δια-
τήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Με τη δική σας
εκτίμηση, εμπιστοσύνη και θετική ανταπόκριση επε

τεύχθη η έκδοση του ημερολογίου που περιέχει ένα
μικρό μέρος του φωτογραφικού υλικού και κειμηλίων
που μας έχετε παραχωρήσει. Θα ακολουθήσει στο μέλ-
λον νέα έκδοση που θα περιλαμβάνει όλο το αρχείο.

∆∆ωωρρεεάάνν  ππααρροοχχέέςς  σσττοο  ΙΙααττρρεείίοο  
ΜΜηηττρριικκοούύ  ΘΘηηλλαασσµµοούύ  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ    ΙΙλλίίοουυ

ΣΣττοο  ππλλααίίσσιιοο  ττηηςς  ΥΥπποοσσττήήρριιξξηηςς  κκααιι  ΣΣυυµµββοουυλλεευυττιικκήήςς  σσεε
εεγγκκύύοουυςς  κκααιι  ννέέεεςς  µµηηττέέρρεεςς  οο  ∆∆ήήµµοοςς  ΙΙλλίίοουυ  σσυυννεεχχίίζζεειι  ττιιςς
ππααρραακκάάττωω  δδωωρρεεάάνν  ππααρροοχχέέςς  σσττοο  ΙΙααττρρεείίοο  ΜΜηηττρριικκοούύ
ΘΘηηλλαασσµµοούύ  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΙΙλλίίοουυ,,  ααππόό  εεππααγγγγεελλµµααττίίεεςς
υυγγεείίααςς,,  µµααίίεεςς  κκααιι  ππιισσττοοπποοιιηηµµέέννοουυςς  σσυυµµββοούύλλοουυςς
γγααλλοουυχχίίααςς..      

11..  ΕΕξξέέτταασσηη  ΤΤεεσσττ--  ΠΠααππ  
22..  ΜΜααθθήήµµαατταα  ααννώώδδυυννοουυ  ττοοκκεεττοούύ  
33..  ΜΜααθθήήµµαατταα  µµηηττρριικκοούύ  θθηηλλαασσµµοούύ  
44..  ΠΠααρροοχχήή  υυππηηρρεεσσιιώώνν  ΠΠααιιδδιιάάττρροουυ  σσεε  οοιικκοοννοοµµιικκάά

εευυάάλλωωττεεςς  οοιικκοογγέέννεειιεεςς  κκααττόόππιινν  ααιιττήήµµααττοοςς  σσττηηνν  ΚΚοοιιννωω--
ννιικκήή  ΥΥππηηρρεεσσίίαα

ΓΓιιαα  ππεερριισσσσόόττεερρεεςς  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  κκααιι  ρρααννττεεββοούύ  κκάάθθεε
εεννδδιιααφφεερρόόµµεεννηη  µµπποορρεείί  νναα  ααππεευυθθύύννεεττααιι  σστταα  ττηηλλέέφφωωνναα
221100  22663399338800  &&  22113322003300001155,,  ∆∆εευυττέέρραα  έέωωςς  ΠΠααρραασσκκεευυήή,,
ώώρρεεςς  0088::3300  ––  1144::3300..

Θανάσης Λεβέντης
Καθηγητής

Νευροχειρουργικής
Δέχεται κάθε Τρίτη & Πέμπτη

12:00-14:00 στο Αττικό
Πολυιατρείο  

(Πρώην Ιωνία) Χατζηδάκη 40 &
Πάγκαλου - Ελευσίνα. 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας
6932439508  & 210 5545994

Στις 20 Ιαν ουαρίου ολοκληρών εται η πρώτη φάση του
σχ εδίου «Ελευθερία» με τον  εμβολιασμό των  υγειον ο-
μικών  δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που ξεκίν ησε στις
4 Ιαν ουαρίου.
Επίσης, μέχ ρι 20 Ιαν ουαρίου θα έχ ει ολοκληρωθεί η
διαδικασία εμβολιασμού των  φιλοξεν ουμέν ων  και εργα-
ζομέν ων  σε οίκους ευγηρίας, μον άδες χ ρόν ιας φρον -
τίδας και κέν τρα αποκατάστασης. Αν αμέν εται ν α εμβο-
λιασθούν  περίπου 120.000 άτομα.
Στόχ ος είν αι μέχ ρι το τέλος του μήν α ν α εμβολιαστούν
220.000 άτομα, έχ ον τας εξασφαλίσει για αυτούς και τη
δεύτερη δόση του εμβολίου της Pf izer.

Η διαδικασία για τον  εμβολιασμό έχ ει ως εξής:

Σύμφων α με τα κριτήρια της Εθν ικής Επιτροπής Εμβο-
λιασμών , θα προκύψει από τη Γεν ική Γραμματεία Πληρ-
οφοριακών  Συστημάτων  Δημόσιας Διοίκησης μία εν ιαία
λίστα δικαιούχ ων  του εμβολίου.
Οι δικαιούχ οι αυτοί προ-καταν έμον ται σε συγκεκριμέ-
ν α εμβολιαστικά κέν τρα με βάση τη φορολογική τους
διεύθυν ση, η οποία είν αι η πλέον  επικαιροποιημέν η
και τα ραν τεβού τους προ-κρατούν ται σε συγκεκριμέ-

ν ες μέρες και ώρες. 
Επομέν ως, όλα τα ραν τεβού θα προκύψουν  πριν
ακόμα αρχ ίσει ο εμβολιασμός και θα οριστικοποιούν ται
μόν ο όταν  ο δικαιούχ ος επιβεβαιώσει την  παρουσία
του.
Ο πολίτης, εφόσον  είν αι εγγεγραμμέν ος στην  άυλη
συν ταγογράφηση, λαμβάν ει αυτόματα έν α sms/email
με το προκαθορισμέν ο σημείο ραν τεβού, σε συγκεκρι-
μέν η ημέρα και ώρα. Μαζί με τις πληροφορίες του ραν -
τεβού λαμβάν ει ειδικό κωδικό επαλήθευσης και σχ ετικό
link, στο οποίο μπορεί ν α επιβεβαιώσει και ν α οριστι-
κοποιήσει το ραν τεβού του.

ΣΣττόόχχοοςς    μμέέχχρριι  ττοο  ττέέλλοοςς  ττοουυ  μμήήνναα  νναα  εεμμββοολλιιαασσττοούύνν  222200..000000  άάττοομμαα,,  έέχχοοννττααςς  εεξξαασσφφ--
ααλλίίσσεειι  γγιιαα  ααυυττοούύςς  κκααιι  ττηη  22ηη  δδόόσσηη  ττοουυ  εεμμββοολλίίοουυ  ττηηςς  PPffiizzeerr



Κρ α υ γ ή
α γ ω ν ί α ς
εκπέμπουν

οι περίπου 35.000
ιδιοκτήτες ταξί και
αγοραίων όλης της
χώρας, ζητώντας
από την κυβέρνηση
να σκύψει πάνω από
τα προβλήματά τους,
τα οποία έχουν
οξυνθεί λόγω και της
πανδημίας, επηρεά-
ζοντας δραματικά τη
επιβίωσή τους.

Συγκεκριμένα, η
διοίκηση της Πανελ-
ληνίας Ομοσπονδίας
Επαγγελματιών Ιδιοκ-
τητών Αυτοκινητιστών
Ταξί και Αγοραίων
(ΠΟΕΙΑΤΑ) σε επιστο-
λή της προς τον
πρωθυπουργό, Κυριά-
κο Μητσοτάκη και τους
συναρμόδιους υπουρ-
γούς  Μεταφορών,
Υγείας, Πολιτικής Προ-
στασίας και Ανάπτυξης,
κάνει λόγο για «κατάφ-
ωρες αδικίες στον
κλάδο του ταξί, που
πλήττεται από σειρά
μέτρων για τον περιορ-
ισμό  εξάπλωσης του
κορωναϊού».

Στην επιστολή
σημειώνονται, μεταξύ
άλλων, ότι:  Από την
αρχή της πανδημίας οι

ιδιοκτήτες ταξί έλαβαν
μόνο μια εφάπαξ
επιδότηση. Την επιστρ-
επτέα προκαταβολή
φόρου την έλαβαν
μόλις τέσσερις στους
δέκα ιδιοκτήτες. Εξακο-
λουθεί να ισχύει ακόμη
το- άδικο κατά τους
ίδιους-μέτρο για έναν
πελάτη ανά ταξί,
υποχρεώνοντας μερίδα
ανθρώπων που ζουν
μαζί στο ίδιο σπίτι, να
χρησιμοποιούν διαφο-
ρετικά ταξί.

Η ΠΟΕΙΑΤΑ ζητά:
*Να υπάρξει και για

τα μέλη της οικονομική
ενίσχυση, ανάλογη με
αυτές των ΚΤΕΛ, των
τουριστικών λεωφορ-
είων,  του ΟΑΣΑ, των
ακτοπλοϊκών γραμ-
μών, της ΤΡΑΙΝΟΣΕ
και των αεροπορικών
εταιρειών.

*Την ένταξη των ταξί
στον 5ο κύκλο της επι-
στρεπτέας προκαταβο-
λής, με υπολογισμό της
μείωσης μόνο των εσό-
δων των μηνών Νοεμ-
βρίου και Δεκεμ-
βρίου.*Την τροπο-
ποίηση της σχετικής
ΚΥΑ, ώστε να επιτρα-
πεί στα ταξί η μεταφο-
ρά δύο ατόμων της
ίδιας οικογένειας.
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Διορισμοί εκπαιδευτικών: Ο προγραμματισμός

Οι διορισμοί θα γίνουν τον Ιούνιο σύμφωνα με
ενημέρωση της ΔΟΕ, που ανέβασε στη σελίδα της
στο Facebook, η Πανελλήνια Ένωση Αναπληρωτών
Νηπιαγωγών

Ενημέρωση από ΔΟΕ:

Οι μόνιμοι διορισμοί θα γίνουν στο τέλος Ιουνίου.

Οι πίνακες της 1ΓΕ/2019 θα ανακοινωθούν αρχές
Μαρτίου.

Δεν έχει γίνει καμία συζήτηση για την κατανομή ειδικο-
τήτων.

Η ώρα αναχώρησης του Νηπιαγωγείου στις 13.10
ισχύει μόνο για την περίοδο του covid-19.

Οι τρίμηνες συμβάσεις αναπληρωτών θα συνεχίσουν
μόνο όσες καλύπτουν ανάγκες covid-19.

Υπενθυμίζουμε ότι σε ενημερωτικό του ο Νεκτάριος
Κορδής ανέφερε για τους 10.500  διορισμούς εκπαιδευ-
τικών:

Ο προγραμματισμός είναι οι 5250 εξ αυτών να γίνουν
το 2021 (λογικά τον Αύγουστο) και οι υπόλοι

ποι το 2022. Είναι προφανές ότι η Εκπαίδευση έχει
ανάγκη από μόνιμους διορισμούς, τη στιγμή που οι
αποχωρήσεις των εκπαιδευτικών από το 2010 ανέρχον

ται σε 40.000 -με τις 25.000 εξ αυτών να φορούν τη
Δευτεροβάθμια- και οι φετινές προσλήψεις αναπληρ-
ωτών προσεγγίζουν τις 45.000!

Με τα δεδομένα αυτά και για την στοιχειώδη κάλυψη
των πολύ σοβαρών κενών με μόνιμο προσωπικό, οι
10.500 διορισμοί θα έπρεπε να γίνουν άμεσα εντός του
2021 και όχι σε βάθος διετίας! Σχετικά με το ζήτημα της
κατανομής των διορισμών μεταξύ Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας το ελάχιστο που μπορεί να γίνει είναι η
ισοκατανομή τους! Οι ανάγκες και των δύο βαθμίδων
είναι τεράστιες και δεν θα καλυφτούν με τους διορισμούς
αυτούς! 

Επιστολή προς τον Μητσοτάκη

Κραυγή αγωνίας από τους
ιδιοκτήτες ταξί όλης της χώρας

Μ ε απόφαση του υπουργού Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Κωστή Χατζηδάκη, σε συνέχεια της

από 30ης Δεκεμβρίου 2020 γνώμης του
Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας (ΑΣΕ), καθο-
ρίζεται στις 48 ώρες το ανώτατο όριο υπερωρ-
ιακής απασχόλησης των εργαζομένων στις
βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις,
εκμεταλλεύσεις και εργασίες για το α’ εξάμηνο
του 2021.

Σημειώνεται ότι το εν λόγω όριο παρέμεινε
αμετάβλητο σε σχέση με το α΄ και β’ εξάμηνο
2020.

Απόφαση Χατζηδάκη
Βιομηχανία: Στις 48 ώρες το πλαφόν
στις υπερωρίες το πρώτο εξάμηνο

AXAΡΝΕΣ: Συνεχίζεται η απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων
οχημάτων υπό την καθοδήγηση της Δημοτικής Αστυνομίας

Σ υνεχίζεται η απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων
οχημάτων απο διάφορες συνοικίες των
Αχαρνών Για την ακρίβεια ακόμα 12

εγκαταλελειμμένα οχήματα απομακρύνθηκαν υπό την
καθοδήγηση της Δημοτικής Αστυνομίας.
Όπως χαρακτηριστικά δηλώνει  ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικών, Προγραμματισμού Πολιτικού
Σχεδιασμού και Δημοτικής Αστυνομίας κ. Μιχάλης
Βρεττός, «συνεχίζεται και το 2021 ο αγώνας της
Δημοτικής Αρχής για μία καθαρή πόλη,
ελευθερώνοντας παράλληλα και θέσεις πάρκινγκ που
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Η
ΓΣΕΕ και το Ινστιτούτο Εργασίας δίνουν
στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα ειδικής
θεματικής έρευνας κοινής γνώμης, η οποία

απευθύνεται σε εργαζόμενους ιδιωτικού τομέα,
για την καταγραφή-μέτρηση και  συγκριτική
αποτίμηση δεικτών κλίματος αναφορικά με την εξέ-
λιξη των αμοιβών, την ασφάλεια της θέσης
εργασίας τους, την τηλεργασία.

Σε συνέχεια ανάλογης έρευνας του Οκτωβρίου
του 2020, καταγράφονται οι αρνητικές οικονομικές
και εργασιακές επιπτώσεις της πανδημίας στους
εργαζόμενους ιδιωτικού τομέα.

Τα ευρήματα που προκύπτουν είναι:
� Το 56% των εργαζομένων αναφέρει ότι

μειώθηκαν τα εισοδήματά τους κατά την διάρκεια
της πανδημίας.

- Από αυτούς το 22% δηλώνει απώλεια
εισοδήματος πάνω από 31%, ενώ το 14%
δηλώνει απώλεια εισοδήματος από 21 – 30%. 

- Το 48% των εργαζομένων που αναφέρουν
μείωση εισοδημάτων, δηλώνουν απαισιόδοξοι για
την εξέλιξη της αμοιβής τους για το επόμενο
6μηνο.

Το 40% των εργαζομένων δηλώνουν ότι έχουν
εργαστεί με τηλεργασία στην διάρκεια της παν-
δημίας. 

Παράλληλα, εμφανίζονται να αξιολογούν αρνητικά
την ταχεία ανάπτυξη της τηλεργασίας σε σχέση με
την επαγγελματική εξέλιξή τους, την εξέλιξη της
αμοιβής τους,  τις ώρες εργασίας τους, τα εργα-
σιακά δικαιώματά τους, την προσωπική ζωή τους
και την ψυχική ισορροπία τους.  

Συγκεκριμένα:
� Το 65% αξιολογεί ως αρνητικές τις επι-

πτώσεις της τηλεργασίας σε σχέση με τις ώρες
εργασίας τους
� Το 54% αξιολογεί ως αρνητικές τις επι-

πτώσεις της τηλεργασίας σε σχέση με τα εργασια-
κά δικαιώματά τους
� Το 54% αξιολογεί ως αρνητικές τις επι-

πτώσεις της τηλεργασίας σε σχέση με την ψυχική
ισορροπία τους

� Το 52% αξιολογεί ως
αρνητικές τις επιπτώσεις της
τηλεργασίας σε σχέση με την
προσωπική ζωή τους
� Το 40% αξιολογεί ως

αρνητικές τις επιπτώσεις της
τηλεργασίας σε σχέση με την
εξέλιξη της αμοιβής τους
� Το 40% αξιολογεί ως

αρνητικές τις επιπτώσεις της
τηλεργασίας σε σχέση με την
επαγγελματική εξέλιξή τους

Τα υπόλοιπα ευρήματα της
έρευνας καταγράφουν ανάλο-
γες απόψεις με αυτή του
Οκτωβρίου του 2020. Συγκε-
κριμένα:

- Το 56% των ερωτηθ-
έντων εκφράζει απαισιοδοξία
για την πορεία της χώρας
στους μήνες που έρχονται
(+4% σε σχέση με τον Οκτώβριο). 

- Το 58% δηλώνουν απαισιόδοξοι  σε
σχέση με την εξέλιξη των αμοιβών τους για το επό-
μενο 6μηνο (+1% σε σχέση με τον Οκτώβριο).

- Το 39% των εργαζομένων δηλώνουν
απαισιόδοξοι για τη διατήρηση της θέσης εργασίας
τους (+1% σε σχέση με τον Οκτώβριο) και το 53%
δηλώνουν αντίστοιχα αισιόδοξοι (-1% σε σχέση με
τον Οκτώβριο).

Η Έρευνα αποτυπώνει με ξεκάθαρο τρόπο την
ένταση του κλίματος οικονομικής και εργασιακής
ανασφάλειας και επισφάλειας και τον αυξανόμενο
προβληματισμό των εργαζομένων του ιδιωτικού
τομέα για τις αλλαγές που φέρνει η περίοδος της
πανδημίας σε σχέση με τις αμοιβές και τα εργα-
σιακά δικαιώματά τους.

Καλούμε την κυβέρνηση 
• να αντιμετωπίσει, με συγκεκριμένες ενέρ-

γειες, την έντονη παραβατικότητα που παρατηρείται
εντεινόμενη στην αγορά εργασίας, 

• να προχωρήσει σε ενέργειες ουσιαστικής
στήριξης της εργασίας και των πληττόμενων εργα-
ζομένων,

• να αποκαταστήσει και να ενισχύσει το
θεσμό των ανεξάρτητων συλλογικών διαπραγμα-
τεύσεων,

• να αναπτύξει ουσιαστικό θεσμικό πλαίσιο
ρύθμισης της τηλεργασίας που αναπτύσσεται με
άναρχο και άδικο τρόπο. 

Όσο η εργασία και οι εργαζόμενοι δε λαμβάνουν
την υποστήριξη και την ενδυνάμωση που τους ανα-
λογεί, οι σοβαρές στρεβλώσεις, ο κατακερματι-
σμός και οι ανισότητες στην αγορά εργασίας θα
εντείνονται. 

Σε αυτή την δύσκολη - από κάθε άποψη -
συγκυρία, η πλήρης επαναφορά και ενεργο-
ποίηση των Ελεύθερων Συλλογικών Διαπραγμα-
τεύσεων και η δυνατότητα των κοινωνικών εταίρων
να διαμορφώνουν τον κατώτατο μισθό, αποτελεί
περισσότερο από ποτέ πλέον επιβεβλημένη κοι-
νωνική αναγκαιότητα.

ΔΔεείίκκττεεςς  ΚΚλλίίμμααττοοςς  ΑΑγγοορράάςς  ΕΕρργγαασσίίααςς::  ΜΜεεγγάάλληη  μμεείίωωσσηη  εειισσοοδδηημμάάττωωνν  σσεε  εερργγααζζόόμμεεννοουυςς  ιιδδιιωωττιικκοούύ  ττοομμέέαα

ΣΣχχεεδδόόνν  66  σσττοουυςς  1100  εερργγααζζόόμμεεννοουυςς  δδηηλλώώννοουυνν  μμεείίωωσσηη  εειισσοοδδηημμάάττωωνν
–    Το 36% δηλώνει μείωση μεγαλύτερη του 21%
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ΤΤΕΕΛΛΟΟΣΣ  ΗΗ  ΑΑΠΠΛΛΗΗ  ΑΑΝΝΑΑΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΥΥΣΣ
Εντός του Φεβρουαρίου η ψήφιση του νόμου

Ν
α τρέξει ακόμη πιο γρήγορα προς όφελος του
πολίτη παρότρυν ε την  ηγεσία του υπουρ-
γείου Εσωτερικών  ο Κυριάκος Μητσοτάκης,

ο οποίος επισκέφτηκε χ θες το υπουργείο , όπου
συν άν τησε και τον  πρώην  κυβερν ητικό εκπρόσω-
πο, Στέλιο Πέτσα, στον  ν έο του ρόλο ως αν απληρ-
ωτής υπουργός Εσωτερικών .

«Πρώτα ο πολίτης. Αυτό είναι το σύνθημα
όλων των κυβερνητικών επιλογών», επεσήμανε
ο πρωθυπουργός.

Το πρώτο ν ομοσχ έδιο, που θα παρουσιάσει το
υπουργείο Εσωτερικών  στο επόμεν ο υπουργικό
συμβούλιο, είν αι ο εκλογικός ν ομός για την  αυτο-
διοίκηση. 

Το ν ομοσχ έδιο θα δώσει τέλος στην  απλή αν αλο-
γική και αν αμέν εται ν α ψηφιστεί έως τα τέλη Φεβρο-
υαρίου.

«Αποτελεί δέσμευσή μας ν α αλλάξουμε το σύστημα της απλής αν αλογικής για ν α
ευθυγραμμίζεται με καλύτερο τρόπο η βούληση των  δημοτών  με τις πλειοψηφίες στα
Δημοτικά Συμβούλια. Θα φέρουμε το σχ ετικό ν ομοσχ έδιο, το οποίο είν αι ώριμο
προς έγκριση στο επόμεν ο Υπουργικό Συμβούλιο, του Ιαν ουαρίου και εκτιμώ ότι
μπορούμε ν α ν ομοθετήσουμε πολύ σύν τομα μετά, πάν τα σε συν εν ν όηση με τους
θεσμικούς εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης», είπε ο πρωθυπουργός.

Θα ακολουθήσει ο ν όμος για ζώα συν τροφιάς, η τηλεργασία στο δημόσιο που θα
θεσμοθετηθεί σε μόν ιμη βάση και στην  συν έχ εια η αξιολόγηση των  δημοσίων
υπαλλήλων

«Υπάρχ ουν  σημαν τικά ζητήματα τα οποία
έχ ουν  ν α κάν ουν  με το προσωπικό, με τους
άξιους δημόσιους υπαλλήλους, οι οποίοι και σε
συν θήκες πολύ δύσκολες κατά καν όν α ξεπέρ-
ασαν  τους εαυτούς τους προκειμέν ου το κρά-
τος ν α συν εχ ίσει ν α λειτουργεί απρόσκοπτα.
Η τηλεργασία την  οποία αν αγκαστήκαμε για
λόγους δημόσιας υγείας ν α επιβάλουμε στο
Δημόσιο μας δίν ει τη δυν ατότητα ν α σκεφ-
τούμε πως μπορούμε ν α την  εν τάξουμε με
έν αν  πιο οργαν ωμέν ο τρόπο στην  καθημερ-
ιν ότητα, την  εργασιακή καθημεριν ότητα του
Δημοσίου, όταν  θα έχ ουμε αφήσει πίσω μας
την  παν δημία», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Παράλληλα, θα σχ εδιαστεί χ ρον οδιάγραμμα
εκσυγχ ρον ισμού των  συν οριακών  σταθμών ,
εν ώ θα δοθεί βάρος στην  επιτάχ υν ση έργων .

«Έν α μεγάλος μέρος των  σημαν τικών  μεταρρυθμίσεων  που πρέπει ν α γίν ουν
στο κράτος ξεκιν ούν  από το Υπουργείο Εσωτερικών . Η στρατηγική κατεύθυν ση
είν αι σαφής και ξεκάθαρη, στο τέλος της Διοικητικής μεταρρύθμισης εκείν ο που
θέλουμε είν αι έν α Δημόσιο που ν α μπορεί ν α παρέχ ει φιλικότερα και διαφαν έστε-
ρα, με πιο καθαρό τρόπο, υπηρεσίες προς τους πολίτες και σε αυτό υπάρχ ει έν α
ολόκληρο πλαίσιο συζητήσεων  που πρέπει ν α κάν ουμε. Υπάρχ ει μια φιλόδοξη
μεταρρυθμιστική ατζέν τα, θα προχ ωρήσουμε τα βήματα γρήγορα και αποφασιστικά
και αυτό προφαν ώς είν αι και σύμφων α με την  εκπλήρωση της εν τολής που έχ ο-
υμε λάβει από τον  Ελλην ικό λαό», σημείωσε, μεταξύ άλλων , ο Μάκης Βορίδης.

ΑΑΣΣΕΕΠΠ  22002211::  ΔΔεεκκάάδδεεςς  ππρροοσσλλήήψψεειιςς  σσεε  ΔΔήήμμοουυςς  κκααιι  ΠΠεερριιφφέέρρεειιεεςς  ––  ΟΟιι  ααιιττήήσσεειιςςΑΑΣΣΕΕΠΠ  22002211::  ΔΔεεκκάάδδεεςς  ππρροοσσλλήήψψεειιςς  σσεε  ΔΔήήμμοουυςς  κκααιι  ΠΠεερριιφφέέρρεειιεεςς  ––  ΟΟιι  ααιιττήήσσεειιςς

Ο
ι προσλήψεις αφορούν την καθαριότητα
και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό
για την κάλυψη άμεσων αναγκών έναντι της

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορο-
νοϊό. Έως τις 28/2/2021 οι προσλήψεις αυτές θα
γίνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτρο-
πής μέσω της αναμόρφωσης του προϋπολογι-
σμού και με τη σύμφωνη έγκριση του δημοτικού ή
περιφερειακού συμβουλίου.

Ειδικά για τις Περιφέρειες, διευκριν ίζεται ότι επιτρέ-
πεται η πρόσληψη και λοιπού προσωπικού, εν ώ το εν
λόγω προσωπικό Δήμων  και Περιφερειών  δύν αται ν α
υποστηρίζει και τα κλιμάκια ελέγχ ου τήρησης των
μέτρων  cov id.

Ηδη πολλοί δήμοι από τις πρώτες μέρες του ν έου
χ ρόν ου προχ ωρήσαν  σε αν ακοιν ώσεις για την
εν ίσχ υση του προσωπικού τους εν ώ πριν  από λίγες
μέρες το υπουργείο Εσωτερικών  άν αψε το πράσιν ο
φως για άλλες 100 θέσεις σε ΟΤΑ κα συγκεκριμέν α:
Δήμος Πάργας 10 θέσεις, Δήμος Άργους Μυκην ών  21
θέσεις. Δήμος Χαλκηδόν ος 5 θέσεις, ΝΠΔΔ Δήμου
Ηγουμεν ίτσας 3, Δήμος Πρέβεζας 1, ΝΠΔΔ Δ. Βολου
1, ΝΠΔΔ Δ. Ρεθύμν ης 3, ΝΠΙΔ «Δημοτική Κοιν ωφελής
Επιχ είρηση Δ. Αχ αρν ών » 20 θέσεις. Δήμος Χάλης 6,
Δήμος Φαρκαδόν ας 10, ΔΕΥΑ Ηγουμεν ίτσας 2, ΔΕΤΑ
Βορείου Αξον α 5, ΔΕΥΑ Πλαταν ιάς 5. Τέλος από τέσ-
σερις θέσεις στους Δήμους Καλαμαριάς και Κατερίν ης.

ΑΣΕΠ 2021: Τα πάνω – κάτω με τη μοριοδότηση
Το μόν ιμο και αορίστου χ ρόν ου προσωπικό σε

Δημόσιο και ΟΤΑ κατηγοριών  ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, καθώς
και για το Ειδικό Επιστημον ικό Προσωπικό (ΕΕΠ) θα
επιλέγεται μέσα από παν ελλήν ιο γραπτό διαγων ισμό
που θα διεν εργείται τουλάχ ιστον  μία φορά αν ά διετία,
με βάση τον  ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων
που εγκρίν ει το Υπουργικό Συμβούλιο. Το ν ομοσχ έδιο
αν αφέρει ότι ο πρώτος διαγων ισμός θα πραγματοποι-
ηθεί το αργότερο έως το τρίτο τρίμην ο του 2022.

Το συν ολικό κόστος του διαγων ισμού θα εξαρτάται
από τον  αριθμό των  υποψηφίων  και των  προκηρυ-
σσόμεν ων  θέσεων , τις αμοιβές των  εμπλεκόμεν ων

στη διαδικασία (θεματοδότες, επιτηρη-
τές, ομάδες εργασίας κά) και τον  απαι-
τούμεν ο τεχ ν ολογικό εξοπλισμό. Στην
ειδική έκθεση που συν οδεύει το
ν ομοσχ έδιο γίν εται λόγος για δαπάν η
της τάξης των  4,8 εκατ. ευρώ με την
εκτίμηση ν α αφορά τη συμμετοχ ή
150.000 υποψηφίων , καταν εμημέν οι
σε 882 εξεταστικά κέν τρα αν ά την
ελλην ική επικράτεια και σε 7.500 αίθου-
σες.

Οι υποψήφιοι θα διαγων ίζον ται σε δύο
τεστ με τη μέθοδο των  ερωτήσεων  πολ-
λαπλών  επιλογών  (multiple choice) είτε
με αν άπτυξη κειμέν ου είτε με συν δυα-
σμό των  δύο.

To πρώτο αφορά εξέταση γν ώσεων ,
στο οποίο θα αξιολογούν ται γν ώσεις
γεν ικού περιεχ ομέν ου, καθώς και
γν ώσεις που συν δέον ται με τη φύση των  συγκεκριμέ-
ν ων  κλάδων  των  προκηρυσσόμεν ων  θέσεων .

Το δεύτερο φέρει την  ον ομασία «δοκιμασία δεξιοτή-
των  και εργασιακής αποτελεσματικότητας», κατά το
οποίο θα αξιολογούν ται δεξιότητες γλωσσικού και
αριθμητικού συλλογισμού, αν άλυσης, επίλυσης προβ-
λημάτων  και ιεράρχ ησης προτεραιοτήτων  στον  χ ώρο
εργασίας, καθώς και χ αρακτηριστικά που συν δέον ται
με την  αποτελεσματικότητα και την  ποιότητα στην
εργασία.

Το κάθε τεστ θα βαθμολογείται με κλίμακα 1-100 και
θα έχ ει συν τελεστή βαρύτητας 50%, εν ώ το άθροισμά
τους θα δίν ει την  τελική βαθμολογία.

ΑΣΕΠ 2021: Και ατομική συνέντευξη!
Πέραν  των  προβλεπόμεν ων , για θέσεις ΕΕΠ θα

απαιτείται και ατομική συν έν τευξη κατά την  οποία θα
κρίν ον ται η καταλληλότητα των  υποψηφίων , καθώς
και η επικοιν ων ιακή τους ικαν ότητα. Συν έν τευξη
μπορεί ν α προβλέπεται και για τις κατηγορίες ΠΕ,ΤΕ
και ΔΕ, αλλά μόν ο για θέσεις, το αν τικείμεν ο των
οποίων  σχ ετίζεται με την  ασφάλεια της αν θρώπιν ης

ζωής, ύστερα από αίτημα του φορέα και απόφαση του
ΑΣΕΠ. Κατόπιν  αιτήματος του φορέα είν αι δυν ατή η
διεξαγωγή πρόσθετων  διαγων ιστικών  διαδικασιών ,
όπως πρακτικές δοκιμασίες ή εξέταση ειδικών
γν ώσεων . Οι πρακτικές δοκιμασίες περιλαμβάν ουν
ιδίως τεστ προσομοίωσης στο αν τικείμεν ο απασχ όλ-
ησης της θέσης, αθλητικές δοκιμασίες, δοκιμασίες ορθ-
οφων ίας ή ψυχ ομετρικά τεστ. Η εξέταση ειδικών
γν ώσεων  αφορά στη διαπίστωση της απαιτούμεν ης
εμπειρίας και διεν εργείται είτε με τη μέθοδο των  ερω-
τήσεων  πολλαπλών  επιλογών  είτε με αν άπτυξη κειμέ-
ν ου είτε με συν δυασμό των  δύο.

Η σημασία των  τίτλων  σπουδών  παραμέν ει με την
ίδια βαρύτητα ως είχ ε στους γραπτούς διαγων ισμούς,
αλλά καταργείται ως κριτήριο ο βαθμός του πτυχ ίου
όπως και αυτός του απολυτηρίου, δεδομέν ης της
αν ισότητας βαθμολόγησης στα διαφορετικά εκπαιδευ-
τικά ιδρύματα.
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Σχοινάς για πιστοποιητικά
«Μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση σχετικά με έμπιστα,

βάσιμα και επαληθεύσιμα πιστοποιητικά, θα επιτρέψουν
στους πολίτες να χρησιμοποιούν τα μητρώα τους σε άλλα
κράτη-μέλη. Θα ανοίξουν την πόρτα επίσης σε άλλες χρήσεις
για να αρθούν οι περιορισμοί» σημείωσε ο Μαργαρίτης Σχοι-
νάς. Προσέθεσε ότι «τα πιστοποιητικά εμβολιασμού πρέπει
να είναι καταγεγραμμένα. Θα είναι προς όφελος όλων των
πολιτών στην ΕΕ».

Η Κομισιόν καλεί τα κράτη- μέλη να συνεχίσουν να εφα-
ρμόζουν φυσικές αποστάσεις, να περιορίσουν τις κοινωνικές
επαφές, να καταπολεμήσουν την παραπληροφόρηση, να
συντονίσουν τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς, να αυξήσουν
τα τεστ και την ιχνηλάτηση επαφών και την αλληλουχία γονι-
διώματος, για να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο από νέες
μεταλλάξεις του ιού. Καθώς τις τελευταίες εβδομάδες παρατ-
ηρήθηκε ανοδική τάση στους αριθμούς κρουσμάτων, πρέπει
να γίνουν περισσότερα για να υποστηριχθούν τα συστήματα
υγειονομικής περίθαλψης και να αντιμετωπιστεί η «κόπωση
COVID» τους επόμενους μήνες, επιταχύνοντας τους εμβολια-
σμούς σε όλους τους τομείς, βοηθώντας τους εταίρους μας
στα Δυτικά Βαλκάνια, νότια και ανατολική γειτονιά και στην
Αφρική.

Ο στόχος
Η πρόεδρος Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν σημείωσε, ότι «ο

εμβολιασμός είναι απαραίτητος για να ανακτήσουμε τη ζωή
μας σταδιακά. Έχουμε ήδη εξασφαλίσει αρκετά εμβόλια για
ολόκληρο τον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα
πρέπει να επιταχύνουμε την παράδοση και τον εμβολιασμό.
Στόχος μας είναι να εμβολιαστεί το 70% του ενήλικου πληθυ-
σμού μας έως το καλοκαίρι. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα
σημείο καμπής για την καταπολέμηση αυτού του ιού. Ωστόσο,
θα τερματίσουμε αυτήν την πανδημία μόνο όταν όλοι στον
κόσμο έχουν πρόσβαση σε εμβόλια. Θα εντείνουμε τις προ-
σπάθειές μας για να βοηθήσουμε στην εξασφάλιση
εμβολίων για τους γείτονες και τους συνεργάτες μας παγκο-
σμίως.

Η σημερινή ανακοίνωση ορίζει βασικές δράσεις για τα
κράτη- μέλη, την Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης
και Ελέγχου Νόσων (ECDC) και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό
Φαρμάκων (EMA) που θα βοηθήσουν στη μείωση των κιν-
δύνων και στον έλεγχο του ιού:

Επιτάχυνση της διάθεσης εμβολιασμού σε ολόκληρη
την ΕΕ

Μέχρι τον Μάρτιο του 2021, τουλάχιστον το 80% των ατόμων
άνω των 80 ετών και το 80% των επαγγελματιών υγείας και
κοινωνικής μέριμνας σε κάθε κράτος-μέλος, πρέπει να
εμβολιαστούν.

Μέχρι το καλοκαίρι του 2021, τα κράτη-μέλη θα πρέπει
να έχουν εμβολιάσει το 70% του συνόλου του ενήλικου
πληθυσμού.

Η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός
Φαρμάκων θα συνεργαστούν με εταιρείες για να αξιοποιή-
σουν πλήρως το πλήρες δυναμικό της ΕΕ για αυξημένη
ικανότητα παραγωγής εμβολίων. Παράλληλα, η Κομισιόν
συνεργάζεται με τα κράτη-μέλη για τα πιστοποιητικά εμβο-
λιασμού, σε πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία της ΕΕ για
την προστασία των δεδομένων, τα οποία μπορεί να υπο-
στηρίξουν τη συνέχεια της περίθαλψης. Μια κοινή προσέγγι-
ση θα πρέπει να συμφωνηθεί έως τα τέλη Ιανουαρίου 2021,
ώστε τα διαλειτουργικά πιστοποιητικά των κρατών- μελών να
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταχέως σε ολόκληρη την ΕΕ και
πέραν αυτής.

2)       Τεστ και προσδιορισμός αλληλουχίας γονι-
διώματος

Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ενημερώσουν τις στρατ-
ηγικές δοκιμών τους για να λάβουν υπόψη νέες μεταλ-
λάξεις μέσα στον Φεβρουάριο του 2021 και να επεκ-
τείνουν τη χρήση ταχέων τεστ αντιγόνου. Επίσης, τα
κράτη-μέλη πρέπει να αυξήσουν επειγόντως την
αλληλουχία γονιδιώματος σε τουλάχιστον 5% και κατά
προτίμηση στο 10% των θετικών αποτελεσμάτων των
δοκιμών. Επί του παρόντος, πολλά κράτη-μέλη
ελέγχουν κάτω από το 1% των δειγμάτων, κάτι που δεν
αρκεί για να προσδιορίσει την εξέλιξη των μεταλλάξεων
ή να εντοπίσει νέες.

3)       Διατήρηση της ενιαίας αγοράς και της ελεύθερης
κυκλοφορίας, ενώ παράλληλα ενισχύονται τα μέτρα
μετριασμού.

Πρέπει να εφαρμόζονται μέτρα για την περαιτέρω
μείωση του κινδύνου μετάδοσης που συνδέoνται με τα
μέσα ταξιδιού, όπως μέτρα υγιεινής και απόστασης στα
οχήματα και τους τερματικούς σταθμούς.

Όλα τα μη απαραίτητα ταξίδια πρέπει να αποθα-
ρρύνονται έντονα έως ότου η επιδημιολογική κατάστα-
ση βελτιωθεί σημαντικά. 

Πρέπει να διατηρηθούν αναλογικοί ταξιδιωτικοί περ-
ιορισμοί, συμπεριλαμβανομένων των τεστ των ταξι-
διωτών, για όσους ταξιδεύουν από περιοχές με υψηλό-
τερη συχνότητα μεταλλάξεων που προκαλούν
ανησυχία.

4)       Διασφάλιση ευρωπαϊκής ηγεσίας και διεθνούς
αλληλεγγύης.

Για να εξασφαλιστεί η έγκαιρη πρόσβαση στα εμβό-
λια, η Επιτροπή πρόκειται να δημιουργήσει έναν μηχα-
νισμό Team Europe για τη διάρθρωση της παροχής
εμβολίων που μοιράζονται τα κράτη-μέλη με τις χώρες
εταίρους. 

Αυτό θα επιτρέψει την κοινή χρήση με τις χώρες εταίρ-
ους σε μερικές από τις 2,3 δισ. δόσεις που εξασφαλίζον-
ται μέσω της στρατηγικής της ΕΕ για τα εμβόλια, δίνον-
τας ιδιαίτερη προσοχή στα Δυτικά Βαλκάνια, στην ανα-
τολική και νότια γειτονιά μας και στην Αφρική.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να
συνεχίσουν να υποστηρίζουν το COVAX, μεταξύ άλλων μέσω
της έγκαιρης πρόσβασης στα εμβόλια. Η Team Europe έχει
ήδη κινητοποιήσει 853 εκατ. ευρώ για την υποστήριξη της
COVAX, καθιστώντας την ΕΕ έναν από τους μεγαλύτερους
δωρητές της COVAX.

Η Στέλλα Κυριακίδου, επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας
των Τροφίμων, ανέφερε ότι «συνεργαζόμενοι με ενότητα,
αλληλεγγύη και αποφασιστικότητα, σύντομα μπορούμε να
αρχίσουμε να βλέπουμε την αρχή του τέλους της πανδημίας.
Ειδικότερα, χρειαζόμαστε γρήγορη και συντονισμένη δράση
κατά των νέων μεταλλάξεων του ιού. 

Οι εμβολιασμοί θα συνεχίσουν να χρειάζονται χρόνο μέχρι
να φτάσουν σε όλους τους Ευρωπαίους και μέχρι τότε πρέπει
να λάβουμε από κοινού άμεσα, συντονισμένα και προληπτι-
κά βήματα. Οι εμβολιασμοί πρέπει να επιταχυνθούν σε
ολόκληρη την ΕΕ και πρέπει να αυξηθούν τα τεστ και η
ιχνηλάτηση -αυτό δείχνει ότι μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι
θα αφήσουμε πίσω μας αυτήν την κρίση το συντομότερο
δυνατό».
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6655  χχρρόόννιιαα  ΙΙσσττοορρίίααςς  κκααιι  ππρροοχχωωρράάμμεε......

Θυμόμαστε πάντα και τιμούμε τους πρωτεργάτες του Μανδραϊκού
καθώς και όλους αυτούς που διαχρονικά συνέβαλλαν τα μέγιστα για
τον ιστορικό σύλλογό μας.
Θα τους τιμήσουμε ακόμη περισσότερο συνεχίζοντας το έργο τους
και κάνοντας τον Μανδραϊκό ακόμη πιο μεγάλο, αγκαλιάζοντας περ-
ισσότερους νέους και νέες της πόλης μας.
Σε λίγο καιρό θα είμαστε έτοιμοι να ανακοινώσουμε σημαντικές απο-
φάσεις για το μέλλον του Ομίλου. Η πανδημία δεν μας έκαμψε. Θα
βγούμε πιο δυνατοί. Θα γιορτάσουμε τα 65 χρόνια ιστορίας μας,
βάζοντας σε εφαρμογή ένα φιλόδοξο σχέδιο ανάπτυξης του Μανδρ-
αϊκού και του αθλητισμού στην Μάνδρα. Τα σπουδαία έρχονται!

OI ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΜΒΟΛΙΜΗΣ
ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ
Αν ακοιν ώθηκαν  οι
διαιτητές και οι βοηθοί
της εμβόλιμης 2ης
αγων ιστικής της Τετάρτης
στην  σούπερ λίγκα 2.

15.00 Ο.Φ. Ιεράπετρας -
Α.Ε. Καραϊσκάκης
Διαιτητής: Δραγάτης
(Αν ατολικής Αττικής)
Βοηθοί: Καραθαν άσης (Αν ατολικής Αττικής), Καλής
(Αν ατολικής Αττικής)
4ος: Κρασαγάκης (Ηρακλείου)

15.00 Διαγόρας - Παν αχ αϊκή
Διαιτητής: Τσαμούρης (Πειραιά)
Βοηθοί: Κορων άς (Πειραιά), Παγουρτζής (Πειραιά)
4ος: Πουλόπουλος (Πειραιά)

15.00 Τρίκαλα - Απόλλων  Λάρισας
Διαιτητής: Θεοχ άρης (Θεσσαλίας)
Βοηθοί: Βογιατζής (Καρδίτσας), Παγουράς (Βοιωτίας)
4ος: Καλατζής (Θεσσαλίας)

15.00 Ξάν θη - Ιων ικός
Διαιτητής: Γιουματζίδης (Πέλλας)
Βοηθοί: Σάββας (Σερρών ), Δέλλιος (Πέλλας)
4ος: Κακουλίδης (Θράκης)

15.30 Λεβαδειακός - Χαν ιά
Διαιτητής: Περράκης (Αθην ών )
Βοηθοί: Κων στάν τιος (Εύβοιας), Πριόν ας (Εύβοιας)
4ος: Αλαμπέης (Αθην ών ).

Στις 19/2 οι εκλογές στην ΕΠΟ

Για τις 19 Φεβρουαρίου μετατέθηκαν εκ νέου οι εκλογές της
ΕΠΟ οι οποίες αρχικά ήταν προγραμματισμένες για την Τρίτη
(19/1) αλλά μετατέθηκαν λόγω των υγειονομικών μέτρων.
Στις 19 Φεβρουαρίου αναμένεται να διεξαχθούν οι εκλογές
της ΕΠΟ οι οποίες ήταν προγραμματισμένες για την Τρίτη
(19/1) όπως αποφάσισε η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επι-
τροπής τη Δευτέρα (18/1) το μεσημέρι.

Οι εκλογές αναβλήθηκαν καθώς ακόμα υφίστανται τα υγειονομικά μέτρα λόγω κορονοϊού και αυτό ήταν
δεδομένο πως θα οδηγούσε στην αναβολή των εκλογών. Η απόφαση που πάρθηκε, όπως αναμενόταν,
ήταν να μετατεθούν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέας διοίκησης για τις 19 Φεβρουαρίου.
Φυσικά με την προϋπόθεση πως μέχρι τότε δεν θα ισχύουν τα συγκεκριμένα μέτρα και θα μπορούν να
διεξαχθούν οι εκλογές.

«Ζητάμε επανεκκίνηση της Γ’ Εθνικής»

Την ανακοίνωση προς τον υφυπουργό Αθλητι-
σμού, τον πρόεδρο της ΕΠΟ αλλά και τον Γενικό
Γραμματέα Αθλητισμού υπογράφουν 79 τεχνικοί.

Την επανέναρξη της Γ’ Εθν ικής ζήτησε η Ένωση Ελλήνων
προπονητών, μέσω ανακοίνωσης, στην  οποία απευθύνε-
ται στους Λευτέρη Αυγενάκη και Γιώργο Μαυρωτά αλλά και
τον  πρόεδρο της ΕΠΟ, Βαγγέλη Γραμμένο.
Τη σχετική ανακοίνωση υπογράφουν 79 προπονητές, οι
οποίοι ζητούν από την  Πολιτεία να μεριμνήσει ώστε να εξα-
σφαλιστούν όλες οι κατάλληλες συνθήκες επανέναρξης των
πρωταθλημάτων, χωρίς την  οικονομική επιβάρυνση των
σωματείων.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ανακοίνωση:

H Πανελλήν ια Ένωση προπονητών έστειλε επιστολή
στους Λευτέρη Αυγενάκη (υφυπουργός αθλητισμού), Γιώργο
Μαυρωτά (γεν ικός γραμματέας αθλητισμού), Ευάγγελο Γραμ-
μένο (πρόεδρο ΕΠΟ), Παναγιώτη Δημητρίου (πρόεδρο επι-
τροπής διοργανώσεων της ΕΠΟ), στην  εκτελεστική και ιατρ-
ική επιτροπή της ΕΠΟ με θέμα την  επανεκκίνηση Πρωταθ-
λήματος της Γ’ Εθν ικής.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Πανελλήν ιας Ένωσης Προ-
πονητών Ποδοσφαίρου (Π.ΕΠ.Π.) στην  πρωτοφανή κρίση
που βιώνει ο αθλητισμός, λόγω του COVID-19, που έχει ως
αποτέλεσμα την  αποχή σε όλα τα αθλήματα αλλά και σε
πολλά επαγγέλματα που συνυπάρχουν με τον  αθλητισμό,
επιθυμεί να εκφράσει την  συμπαράσταση και την  αλληλεγ-
γύη της σε όλους τους συνάδελφους προπονητές. Παράλ-
ληλα με την  επανεκκίνηση των πρωταθλημάτων της
SUPER LEAGUE 2 και της FOOTBALL LEAGUE, για 

την  οποία έχουμε ενημερωθεί, θα θέλαμε να εκφράσουμε
την  επιθυμία μας για την  εύρεση λύσης με σκοπό την  επα-
νεκκίνηση της αγωνιστικής δράσης και στο πρωτάθλημα της
Γ’ Εθν ικής Κατηγορίας τηρώντας πάντα το υγειονομικό
πρωτόκολλο και τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για όλους
τους συμμετέχοντες. 
Στην  κατηγορία αυτή που αποτελεί τον  συνδετικό κρίκο του
ερασιτεχν ικού με το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, συμμε-
τέχουν 138 σωματεία από όλη την  Ελλάδα με περίπου 300
προπονητές (τεχν ικό επιτελείο) και 3.500 περίπου ποδο-
σφαιριστές, που εκπροσωπούν νομούς και κωμοπόλεις.
Καθότι αθλητισμός και πολιτισμός αποτελούν έννοιες ταυτό-
σημες, πρώτη η πολιτεία οφείλει να μεριμνήσει ώστε να εξα-
σφαλιστούν όλες οι κατάλληλες συνθήκες επανέναρξης των
πρωταθλημάτων, χωρίς την  οικονομική επιβάρυνση των
σωματείων, διότι δεν  πρέπει να ξεχνάμε ότι πρόκειται για
ερασιτεχν ικά σωματεία.

Την ώρα που το ποσοστό των αθλούμενων της χώρας που
απασχολείται στον  ερασιτεχν ικό αθλητισμό αγγίζει το 80%,
όλοι οι αθλούμενοι βιώνουν καθημερινά την  ψυχολογική και
οικονομική εξαθλίωση όσο μένουν μακριά από τα γήπεδα.
Αξίζει, λοιπόν, σε όλους όσοι ασχολούνται με αυτόν , οι
οποίοι όλο αυτό τον  καιρό έχουν τηρήσει ευλαβικά όλα τα
μέτρα της πολιτείας, να επανέλθουν στην  κανον ικότητα.
Ήρθε η ώρα να επιδείξουμε όλοι την  ανάλογη υπευθυνότητα
έτσι ώστε να επιστρέψουμε στα γήπεδα. Έπειτα από επι-
κοινωνία με μεγάλο αριθμό προπονητών ανά την  επικρά-
τεια, οι οποίοι εκφράζουν την  επιθυμία τους για επανεκ-
κίνηση των αγωνιστικών υποχρεώσεων, σας παραθέτουμε
την  λίστα με τα ονόματα των προπονητών της Γ’ Εθν ικής
που συναινούν με την  επιστολή αυτή αναμένοντας τις ανά-
λογες ενέργειες από μέρους σας.

*Την επιστολή υπογράφουν 79 προπονητές».

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΙΤΚΑΣ:  «Mαζεύουν ελιές
για να ζήσουν»

Για την δύσκολη κατάσταση
που βιώνουν οι περισσότεροι
ποδοσφαιριστές της Football
League μίλησε ο τερματοφύλα-
κας  Βαγγέλης Πίτκας.
«Οι ποδοσφαιριστές της
Football league ζούμε από το

ποδόσφαιρο. Εγώ, εδώ και είκοσι χρόνια ζω από αυτό. Είναι
δύσκολο αυτό που βιώνουμε. Καθημερινά μιλάω με πολλά παι-
διά.
Υπάρχει μεγάλη απογοήτευση αλλά και μεγάλος φόβος γιατί δια-
βάζουμε δηλώσεις κάποιων παραγόντων να μην ξεκινήσει το
πρωτάθλημα. Όταν διαβάζει ο ποδοσφαιριστής τέτοια πράγματα,
λογικό είναι να νιώθει φόβο και ανασφάλεια.
Βέβαια, ο κ. Λεουτσάκος μας διαβεβαίωσε, στην πρόσφατη τηλε-
διάσκεψη, ότι το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει και όποια ομάδα δεν
μπορεί να ακολουθήσει το πρωτόκολλο θα αποβληθεί. Εμείς
περιμένουμε να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Να βγούνε κάποια
πρωτόκολλα έτσι ώστε να ξεκινήσουν όλα τα πρωταθλήματα και
δεν μιλάω μόνο για τα επαγγελματικά.
Η κατάσταση είναι δύσκολη. Δεν είναι εύκολο το να μην έχεις
επαφή με το επάγγελμα σου εδώ κι ένα χρόνο. Δεν είναι όπως
στο παρελθόν που υπήρχαν κάποια καλά συμβόλαια και οι
ποδοσφαιριστές είχαν χρήματα στην άκρη. Πλέον, τα λεφτά που
παίρνουν οι ποδοσφαιριστές είναι για να ζήσουν τις οικογένειες
τους. Όταν παίρνεις τον βασικό μισθό κι έχεις και οικογένεια με
παιδιά τι κάνεις;
Γνωρίζω παιδιά, επαγγελματίες ποδοσφαιριστές σε ομάδες της
Football league που αναγκάζονται να κάνουν άλλες δουλείες
για να ζήσουν τις οικογένειες τους. Υπάρχουν παιδιά που δου-
λεύουν σερβιτόροι, που μαζεύουν ελιές. Κάνουν πολλά».
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Πωλείται οικία ισόγειο και πρώτος 
όροφος στο Παλαιοχώρι Μάνδρας σε

800 μέτρα οικόπεδο. 
Ανταλλαγή με διαμέρισμα 
τηλέφωνο 6974 311 396. 

Τιμή συζητήσιμη
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ΕΧ METAL AE
1. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΑΠΟ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ

2. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΙ ή ΙΕΚ  ΑΠΟ ΑΝΩΝΗΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ
ΜΕΓΑΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΘΕΣΗ ΑΚΡΕΣ ΒΙΠΕ 
ΜΕΓΑΡΩΝ
19100 ΜΕΓΑΡΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
22960-21028
Email : info@exmetal.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Μεγάλη Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία

με έδρα την Ελευσίνα  
ζητά για το λογιστήριο της Βοηθό Λογιστή

με προυπηρεσία από 1-3 χρόνια, για πλήρη
απάσχόληση, κάτοικο περιοχής Θριασίου

Πεδίου. πληροφορίες Κος Πέτρος τηλ.
6976623623 -Email:petrpapama@yahoo.gr  

ΓΑΜΟΣ 
O  MΠΑΚΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΤΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΥ  ΚΑΙ  ΤΗΣ  ΣΕΒΑΣΤΗΣ  ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ

ΣΤΟ  ΙΛΙΟΝ  ΑΤΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ  ΚΑΤΟΙΚΕΙ
ΣΤΗΝ  ΜΑΝΔΡΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ  Η

ΧΡΙΣΤΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  ΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  ΚΑΙ  ΤΗΣ  ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ  

ΤΟ  ΓΕΝΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΗ ΠΟΥ
ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ  ΑΘΗΝΑ  ΚΑΙ

ΚΑΤΟΙΚΕΙ  ΣΤΗΝ  ΜΑΝΔΡΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ  ΝΑ  ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ  ΣΤΟ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ  ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

ΕΑΒ: Πετυχημένη η πρώτη δοκιμαστική πτήση 
του αναβαθμισμένου F-16
«Στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του προγράμματος αναβάθμισης των αεροσκαφών F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας,
σε έκδοση Viper, που έχει αναληφθεί από την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία και τη Lockheed Martin, πραγματο-
ποιήθηκε η πρώτη δοκιμαστική πτήση του αναβαθμισμένου πλέον αεροσκάφους.
Κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής πτήσης έγινε έλεγχος των αναβαθμισμένων συστημάτων του αεροσκάφους με
απόλυτη επιτυχία, δίδοντας το έναυσμα για την απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών και των υπολοίπων προς ανα-
βάθμιση αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας. Σημειώνεται ότι οι εν λόγω εργασίες αναβάθμισης υλοποιήθηκαν
εντός του προγραμματισμένου χρονοδιαγράμματος, χωρίς καμία παρέκκλιση», αναφέρει σχετική ανακοίνωση της
ΕΑΒ.
«Στις δύσκολες συνθήκες που οφείλονται στη μακρά περίοδο της πανδημίας COVID-19, η παραγωγική δραστηριότ-
ητα της ΕΑΒ παρέμεινε ενεργή, προσηλωμένη στο στόχο της τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων ο οποίος επετεύχθη
με απόλυτη συνέπεια. Αναφορικά δε με τους συντελεστές της επιτυχίας αυτής, αξίζουν συγχαρητήρια στο προσω-
πικό και όλους τους συμμετέχοντες, τονίζοντας την άριστη συνεργασία μεταξύ Lockheed Martin, ΕΑΒ και Πολεμικής
Αεροπορίας», καταλήγει η ανακοίνωση.
«Το πρώτο F16 Viper στους Ελληνικούς Ουρανούς!! Η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία ακόμη πιο ψηλά!!! Οι ουρανοί
είναι δικοί μας!!! "Αιέν Υψικρατείν",» έγραψε στον επίσημο λογαριασμό στο τουίτερ του ΓΕΕΘΑ ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ
στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
Ο Αθ. Μπούρας εκφράζει την αμέριστη ευγνωμοσύνη του για τις ευχές 

που δέχθηκε και υπόσχεται ότι θα συνεχίσει, 
όπως κάνει τόσα χρόνια, να στηρίζει τους πολίτες της Δυτικής Αττικής,

Για μια ακόμη φορά οι πολίτες της Δυτικής Αττικής και όχι μόνο, έδειξαν την διαχρονική τους αγάπη και
εκτίμηση στον Αντιπρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων και Βουλευτή της Δυτικής Αττικής Θανάση
Μπούρα ανήμερα της ονομαστικής του εορτής.
Από νωρίς το πρωί της Δευτέρας εκατοντάδες ήταν τα τηλέφωνα, τα sms και τα mail που δέχθηκε ο κ.
Μπούρας τόσο στο πολιτικό του γραφείο, όσο και στο γραφείο της Βουλής. 
Ήταν τόσες πολλές και τόσο θερμές οι ευχές των φίλων του, της Δυτικής Αττικής, που ευχαρίστησαν
ιδιαίτερα τον κ. Μπούρα και τον όπλισαν με μεγαλύτερη ευθύνη απέναντί τους.
Ο κ. Μπούρας εκφράζει την αμέριστη ευγνωμοσύνη του για τις ευχές που δέχθηκε και υπόσχεται ότι θα
συνεχίσει, όπως κάνει τόσα χρόνια με τη στήριξη των πολιτών της Δυτικής Αττικής, να τους εκπροσωπεί
με γνώση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα και να βρίσκεται πάντα στο πλευρό τους. 
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 56ΤΜ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ,
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΛΑ,
ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΠΡΟΣΟΨΕΩΣ, ΣΤΗΝ
ΟΔΟ ΚΟΝΤΟΥΛΗ
ΠΛΗΣΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6938036179

Διατίθεται οικόπεδο εν-
τος σχεδίου 1573τ.μ.,πρ-
ος ενοικιαση ή πώληση
στα Νεόκτιστα Ασπρ-
οπύργου,τριφατσο με
εύκολη πρόσβαση προς
όλες τις  εθνικές
οδούς.Πληροφοριες στο
τηλέφωνο:6944589444

Ενοικιάζεται επαγγε-
λματικός χώρος (ισόγειο)
στη διασταύρωση Ασπρ-
οπύργου (πλησίον ΙΚΑ
και στάσης λεοφωρείου),
126 τεραγωνικά μέτρα,
κατάλληλο για φαρμα-
κείο.Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6945106860

Ενοικιάζεται οικία (1ος
οροφος) στη διασταύρω-
ση Ασπροπύργου κοντά
στο ΙΚΑ 86 τετραγωνικά
μέτρα, σε οικογένεια που
να έχει σταθερή εργασία
Διατίθεται και για επαγγε-
λματικός χώρος

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.19)
Ενοικιάζεται επαγγε-
λματικός χώρος 105
τετραγωνικών μέτρων
στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου (Σαλαμίνος &
Κολοκοτρώνη). Δεν
διατίθεται για χώρο
εστίασης (προτίμηση
φαρμακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρ-
ος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

- Ενοικιάζεται κατά-
στημα 110 τ.μ. επί της
Λεωφόρου 
Δημοκρατίας και
πωλείται 
ο επαγγελματικός εξοπ-
λισμός του. Τηλέφωνο
ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς
6945334415
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τμ. στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου
στη θέση Δεμερτζή πίσω
από το Δημοτικό σχολείο
κάθετα στην Ηρώων
Πολυτεχνείου.
Διαθέτει κήπο 100 τ.μ. ,
μπάρμπεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και
τον κόλπο του καραμαγ-
κά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

EΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 
ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ
ΜΕ 2 WC, AIRCONDI-
TION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6946288952

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Διατίθεται
(ενοικίαση ή πώληση)
κεντρικό κατάστημα
(Οδός Παγκάλου) 300τμ
+ 100τμ βοηθητικός
χώρος. τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)

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
Ασπροπύργου!Πληρο-
φορίες κ.σοφια
τηλ.6909156985

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ημερος
τοπος, μονοκατοικία 280
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), μπάνιο, καλή

κατάσταση, τιμή
60.000€, συζητήσιμη.
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΒΝ Νέα Ζωή, μονοκα-
τοικία 100 τ.μ., ισόγεια,
προσόψεως, 3 υ/δ (το 1
master), κατασκευή '78,
μπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.μ., θέα βουνό, α-
νοικτό πάρκιν, αποθήκη,
κήπος, ελεύθερη, άριστη
κατάσταση, ανακαίνιση
'00, τιμή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτι-
στα, μονοκατοικία 90
τ.μ., 3 υ/δ, κήπος 60 τ.μ.,
καρποφόρα δέντρα, πω-
λείται λόγω ανάγκης, τιμή
20.000€τηλ:
2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ημιτελής μεζονέτα 162
τ.μ., 2 επίπεδα, ισόγεια,
γωνιακή, 4 υ/δ (το 1
master), 2 μπάνια, σε
οικόπεδο 183 τ.μ., πάρ-
κιν, αποθήκη 25 τ.μ., τιμή
309.000€, συζητήσιμη

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΕ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. ΤΗΛ.

6981035626

Κυρία Ελληνίδα ανα-
λαμβάνει τη φύλαξη παι-
διών στις περιοχές Μάν-
δρας - Μαγούλας & Ελευ-
σίνας. Τηλ. 6979244790

ΑΤΟΜΟ ΖΗΤΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΣΤΙΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 
ΚΙΝ 6947882562

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ
ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΙ
ΕΝΕΣΕΙΣ) ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ 
ΜΑΝΔΡΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ  6987708872

Ελληνίδα αποκλειστι-
κή με πείρα ζητά ερ-
γασία για φροντίδα ηλι-
κιωμένων στην περιοχή
του Θριασίου
Πεδίου.Τηλ. 6971700804

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΕ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΗΛ
6986712390 Κα Βάσω.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνο: 210-
5573042. 
Fax: 210-5576988

"Εταιρεία καθαρισμών
στην Ελευσίνα, ζητεί
καθαρίστρια με δίπλωμα
οδήγησης, κάτοικο περ-
ιοχής θριασίου πεδίου.
τηλ: 210 5546957, 
6 9 7 6 4 3 6 8 8 2 "

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
«ΟΔΗΓΟΣ Πωλητής, με
δίπλωμα Γ' κατηγορίας,
ζητείται από εταιρεία γα-
λακτοκομικών προϊόντων
στον Ασπρόπυργο Αττι-
κής. Επιθυμητή προϋπ-
ηρεσία σε ex-van
πώληση.  Επικοινωνία
10:00-17:00,
2105577698 , email: in-
fo@dikomas.gr

Ζητούνται συνεργάτες
για πωλήσεις προϊόντων
σε εκθεσιακούς χώρους,
ηλικίας από 20 έως 35
ετών. Ώρες επικοινωνίας:
11 π.μ. έως 1 μ.μ. – κος
Ηλίας - Τηλ.: 210 24 70
341 - 694 43 88 304 –e-
mail: ifonitonamea@g-
mail.com  

Ενοικιάζεται ισόγειο διαμέρισμα

90τ.μ. στην Ελευσίνα, πλησίον

ΔΕΗ. Πλήρως αυτόνομο, χωρίς

κοινόχρηστα. Τιμή ενοικίασης

400€ Τηλ: 6937958083

Ώρες 8:00-13:00 και 18:00 - 20:00 

ΕΤΑΙΡΙΑ LOGISTICS ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ  ΖΗΤΑ
ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ  ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ PICKER

ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
(ΚΛΑΡΚ - ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΑ) ΜΕ ΑΔΕΙΑ.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6981775804  
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟ MAIL:  irokalli8@gmail.com

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Η ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΓΗΠΕΔΟΥ 126 Τ.Μ.
ΣΑΛΟΝΙ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ 3 ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ
ΚΟΥΖΙΝΑ 2 ΜΠΑΝΙΑ  ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6945178800

κος ΣΤΕΛΙΟΣ.  

Ενοικιάζεται

Ενοικιάζεται
μονοκατοικία

στο κέντρο του
Ασπροπύργου

Τηλ:6977616480

Ενοικιάζεται 
<< Ενοικιάζεται στην Ελευσίνα μεγάλο

τριάρι πλησίον  supermarket 
Βασιλόπουλου. Είναι πλήρως ανακαινι-
σμένο , διαμπερές, με αυτόνομη θέρμαν-

ση,  airconition, μεγάλη αυλή. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6956036272 >>
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

 Π Ι Τ Σ Α Δ Ο Ρ Ο Σ -
ΜΑΓΕΙΡΑΣ/ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ
Επιθυμητά Προσόντα
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε-
ξαρτήτως μορφωτικού επι-
πέδου 
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Απαραίτητο: Γνώση Ιταλι-
κής κουζίνας
Επιθυμητό: Γνώση χρήσης
ξυλόφουρνου.

 ΦΥΛΑΚΕΣ
Απαραίτητα Προσόντα

Άδεια εργασίας προσωπι-
κού ασφαλείας
Επιθυμητά Προσόντα
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:
Απόφοιτος Μέσης
Εκπαίδευσης

Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
ΟΧΙ Απαραίτητη

Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
αυτοκινήτου

 Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο Σ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:
Κάτοχος πτυχίου ΕΠΑΛ ή
ΙΕΚ Μηχαν. Αυτ/των
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
αυτοκινήτου

 ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ –
Άνδρες
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε-

ξαρτήτως μορφωτικού επι-
πέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
Επιθυμητό: κάτοχοι διπ-
λώματος Ι.Χ

 Ε Ρ Γ Α Τ Ε Σ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- Άνδρες
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε-
ξαρτήτως μορφωτικού επι-
πέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.  και
γνώση χειρισμού κλάρκ

 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΓΙΑ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε-
ξαρτήτως μορφωτικού επι-
πέδου 
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
όχι Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι διπ-
λώματος Ι.Χ. 

 ΟΔΗΓΟΙ Ε’
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ 
Επιθυμητά προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε-
ξαρτήτως μορφωτικού επι-
πέδου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα
:Κάτοχοι Διπλώματος ADR
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
αυτοκινήτου

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ΔΔήήμμοουυ
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααμμίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  

ΔΔηημμααρρχχεείίοουυ..  ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  
&&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  
ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr

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 Ελευ-
σίνα, 210 556 0948

ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
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 2 1 0
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



16-θριάσιο Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021

Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284


