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Προγραμματισμός 25.344
προσλήψεων

συμβασιούχων από
Δήμους και Περιφέρειες

Εκτόξευση τιμών! για τις
μάσκες υψηλής προστασίας…

Οργή Γεωργιάδη για μάσκες Ν95:
Οι εταιρείες θα πρέπει να αποδείξουν

το λόγο της αύξησης διαφορετικά θα τους
επιβληθεί αυστηρό πρόστιμο,
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Σοκ με νέο ΄΄μαύρο΄  ́ρεκόρ 9.284 κρουσμάτων 
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Νέα μέτρα από 3 Ιανουαρίου για να «φρενάρουμε» την Όμικρον 

Διασκέδαση έως τις 12, έξι άτομα ανά
τραπέζι, τηλεργασία έως 50% και γήπεδα

με 1000 άτομα
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κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Καιρός: Συννεφιά  και βροχές.   Κατά τόπους νεφελώδης
Θερμοκρασία απο 3 εως 11 βαθμους Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
2,6,10,14,18,22,26,30

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Δόμνα, Θεοφίλη, Θεοφιλίτσα, Φιλιώ, Φιλίτσα
Μυγδόνιος, Μυγδόνης, Μυγδονία, Μιγδονία

Αγίας Δόμνης μάρτυρος, Αγίων Θεοφίλου διακό-
νου και Μυγδονίου

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Καμπόλης Παναγιώτης Α.Πλάτωνος 1,

2105572588

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Βιλλιώτης Νικόλαος Ε.Δήμητρας 17, 

2105560049

MANΔΡΑ
Αθανασοπούλου Χρυσάνθη Χ.

Εργατικές Κατοικίες, 2105541721

Άνω Λιόσια
Μπουρούνη Αθηνά Δ.Πίνδου 42 & Χαλκίδας 1,

Άνω Λιόσια - Δροσούπολη, 2102470650

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΚΟΧΥΛΑ ΞΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΕ

Λεωφόρος Πάρνηθος 121,
2102465660

Σοκ με νέο μαύρο ρεκόρ 9.284 κρουσμάτων 
- 66 θάνατοι και 629 διασωληνωμένοι

Τσακρής: Στο 70% η εξάπλωση της μετάλλαξης Όμικρον στην Αττική

Θ
έμα χρόνου
είναι  να
επ ι κρ α τ ή -

σει  και  στη χώρα
μας η μετάλλαξη
Όμικρον, η οποία
έχει δεκαπλασιαστεί
στα λύματα της Αττι-
κής μέσα σε μόλις
τέσσερις ημέρες. Ο
ΕΟΔΥ ανακοίνωσε
νέο, μαύρο ρεκόρ, με
τα κρούσματα να
σκαρφαλώνουν στα
9.284 κρούσματα.

Την ίδια ώρα οι
ημερήσιοι  θάνατοι
έφτασαν τους 66 και οι διασωληνωμένοι τους
629.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχε-
ται σε 1.084.153 (ημερήσια μεταβολή +0.9%), εκ
των οποίων το 50,4% είναι άνδρες. Με βάση τα
επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημε-
ρών, 192 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από
το εξωτερικό και 1.838 είναι σχετιζόμενα με ήδη
γνωστό κρούσμα.

Από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγρα-
φεί συνολικά 20.496 θάνατοι. Το 95,2% είχε
υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και
άνω.

Υπενθυμίζεται ότι οι περισσότερες μολύνσεις
που έχουν καταγραφεί στη χώρα ήταν στις 9
Νοεμβρίου, με 8.613 κρούσματα.

Προχθες, τα κρούσματα ήταν 4.036, 79 άνθρ-
ωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ 624 νοσηλεύον-
ταν διασωληνωμένοι.

Ακριβώς πριν μία εβδομάδα, στις 20 Δεκεμ-
βρίου, τα κρούσματα ανέρχονταν σε 3.689, οι
θάνατοι σε 85 και οι διασωληνωμένοι σε 670.

Τσακρής: Στο 70% η εξάπλωση της
μετάλλαξης Όμικρον στην Αττική

Σύμφωνα με τον καθηγητή Μικροβιολογίας,
Αθανάσιο Τσακρή, η εξάπλωση της παραλλαγής
Όμικρον στο Λεκανοπέδιο της Αττικής αγγίζει
πλέον το 70%.

Ο καθηγητής του ΕΚΠΑ μιλώντας στο ραδιόφ-
ωνο του ΣΚΑΪ ανέφερε ότι την τελευταία εβδομά-
δα σε δείγματα που ελήφθησαν από την Αττική,
αποδεικνύεται ότι τα ποσοστά της παραλλαγής
Ομικρον στην κοινότητα είναι πλέον στο 70%.

Διευκρίνισε ωστόσο ότι οι εμβολιασμένοι με
τρίτη δόση, οι οποίοι νόσησαν, είχαν πολύ ήπια
συμπτώματα, σε σχέση με τα άτομα τα οποία δεν
έχουν εμβολιαστεί.

Μ
ε έγγραφό του προς τους Δήμους και τις
Περιφέρειες, το Υπουργείο Εσωτερικών
καλεί να προβούν στην οριζόμενη στο

ίδιο έγγραφο διαδικασία προγραμματισμού
προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης
μίσθωσης έργου για το έτος 2022.

Το Υπουργείο ορίζει την 21η/01/2022 ως
καταληκτική ημερομηνία αποστολής και
ενημέρωσης των αιτημάτων.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.
50/4-11-2021 Πράξη του Υπουργικού
Συμβουλίου, εγκρίθηκε, μεταξύ άλλων, ο μέγιστος
επιτρεπόμενος αριθμός προσλήψεων
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης
μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας
αποζημίωσης για το σύνολο των Φορέων της
Γενικής Κυβέρνησης, ο οποίος για το έτος 2022
προσδιορίζεται  σε είκοσι  πέντε χιλιάδες
τριακόσιες σαράντα τέσσερις 2 (25.344)
προσλήψεις, μειωμένος σε ποσοστό δέκα τοις
εκατό (10%) σε σχέση με τον αντίστοιχο αριθμό

Προγραμματισμός 25.344 προσλήψεων 
συμβασιούχων από Δήμους και Περιφέρειες
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Τ
ο νέο πακέτο μέτρων κατά
της πανδημίας ανακοίνωσε
ο υπουργός Υγείας, Θάνος

Πλεύρης, με στόχο να καθυστερήσει
όσο γίνεται η "έκρηξη" διασποράς
της μετάλλαξης Όμικρον.

Σύμφωνα με τον υπουργό, οι νέοι
περιορισμοί θα τεθούν σε εφαρμογή
στις 3 Ιανουαρίου και θα διαρκέ-
σουν έως τις 16 Ιανουαρίου, με πιθ-
ανότητα επέκτασής τους σε
περίπτωση που κριθεί απαραίτητο
από τους ειδικούς.

Από τη νέα χρονιά λοιπόν θα
απαιτείται ενισχυμένη μάσκα (ΚΝ-
95 ή FFP2) ή διπλή σε σούπερ μάρ-
κετ και μέσα μαζικής μεταφοράς,
ενώ το μέτρο θα αφορά πλέον και το
προσωπικό των χώρων εστίασης.
Παράλληλα, υπάρχει  αυστηρή
σύσταση για μάσκα υψηλής προ-
στασίας ή διπλής όπου υπάρχει
συνωστισμός.

Τα καταστήματα εστίασης και
διασκέδασης θα κλείνουν στις 12 το
βράδυ, δεν θα επιτρέπονται όρθιοι,
στα τραπέζια θα κάθονται έως έξι
άτομα, με μετρικές αποστάσεις, ενώ
παραμένει προς το παρόν η μουσι-
κή.

Γήπεδα με έως 1000 άτομα
Την ίδια ώρα, ο Θάνος Πλεύρης

ανακοίνωσε πως στα γήπεδα, θα
επιτρέπεται  μόνο το 10% των
θεατών ανάλογα με τη χωρητικότητά
τους και ανώτατο όριο σε κάθε
περίπτωση τα 1.000 άτομα.

Επιστρέφει η τηλεργασία
Η τηλεργασία επιστρέφει από 3

Ιανουαρίου σε δημόσιο και ιδιωτικό
τομέα, σε ποσοστό έως 50%, ενώ θα
διατηρηθεί και το κυλιόμενο ωράρ-
ιο.

Γηροκομεία: Επισκεπτήρια μόνο με
PCR

Τέλος, σύμφωνα με τον υπουργό
Υγείας, στους οίκους ευγηρίας τα
επισκεπτήρια θα επιτρέπονται μόνο
με PCR 48 ωρών.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας,
υπάρχει μεγάλος προβληματισμός
για την αύξηση των κρουσμάτων
και τη διασπορά της Όμικρον. 

Το θετικό είναι ότι σχεδόν το 75%

των κρουσμάτων κινείται μεταξύ 18-
59 ετών, ενώ μόλις το 6% αφορά
τους άνω των 60%.

Ο κ. Πλεύρης πραγματοποίησε
έκκληση το αμέσως επόμενο χρονικό
διάστημα οι νεότεροι να μην έχουν
επαφές με τους γονείς και τους παπ-
πούδες τους, για λόγους προ-
στασίας των τελευταίων.

Σημείωσε ακόμη ότι η πίεση στο
σύστημα υγείας προς το παρόν
είναι ελεγχόμενη.

Εξασφαλίστηκε η ομαλή λειτουργία και 
συνέχιση των Συμβουλευτικών Κέντρων των δήμων

 Πιλοτικά από τον Φεβρουάριο το πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς»

Η
ενίσχυση του ρόλου των Συμβουλευτικών
Κέντρων και η καλύτερη ενημέρωση των
πολιτών για το δίκτυο δομών υποστήριξης

των γυναικών θυμάτων ενδοοικογενειακής και έμφυ-
λης βίας συζητήθηκαν κατά την επίσκεψη που πραγμα-

τοποίησε στη Θήβα η υφυπο-
υργός Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων, αρμόδια
σε θέματα δημογραφικής
πολιτικής και οικογένειας,
Μαρία Συρεγγέλα.

Η υφυπουργός ξεναγήθη-
κε στο Συμβουλευτικό Κέντρο
Υποστήριξης Γυναικών
Θυμάτων Βίας του Δήμου
Θηβαίων από τη νομική
σύμβουλο και την κοινω-
νιολόγο του Κέντρου και
συνομίλησε με τον γενικό
γραμματέα του Δήμου, Πανα-
γιώτη Βασιλείου και τον αντι-
δήμαρχο Προστασίας και
Προαγωγής της Δημόσιας

Υγείας, Τάσο Καμούτση. Η κυρία Συρεγγέλα συνεχάρη
τον Δήμο Θηβαίων για τη στήριξη και προβολή των
δράσεων του Συμβουλευτικού Κέντρου.

Μεταξύ άλλων, η κ. Συρεγγέλα ανέφερε ότι έχει εξα-

σφαλισθεί η συνέχιση των δομών του δικτύου της Γενι-
κής Γραμματείας Δημογραφικής, Οικογενειακής Πολιτι-
κής και Ισότητας των Φύλων(ΓΓΔΟΠΙΦ), με έμφαση
στην ενίσχυση των συμβουλευτικών κέντρων και
μεγαλύτερης στήριξής τους από πλευράς κεντρικής
κυβέρνησης.

Δεδομένου ότι στη διάρκεια της πανδημίας παρατ-
ηρήθηκε αύξηση των περιστατικών ενδοοικογενειακής
και έμφυλης βίας, όπως και τα φαινόμενα της βίας
μέσω του Διαδικτύου, η κ. Συρεγγέλα σημείωσε ότι
μεταξύ των προτεραιοτήτων είναι και η καλύτερη
ενημέρωση των πολιτών ώστε να γνωρίζουν για τις
δομές του δικτύου της ΓΓΔΟΠΙΦ και τις υπηρεσίες που
προσφέρουν.

Τέλος, αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα «Νταντάδες
της γειτονιάς», ένα πρόγραμμα όπου θα επιτρέψει τον
καλύτερο συνδυασμό επαγγελματικής και οικογενεια-
κής ζωής και προβλέπει την οικονομική ενίσχυση των
εργαζομένων γονέων για τη φύλαξη των παιδιών τους
είτε εντός της οικογενειακής εστίας είτε στο σπίτι του
φροντιστή/παιδαγωγού. Το πρόγραμμα θα εφαρμοσθ-
εί πιλοτικά από τον Φεβρουάριο.

Νέα μέτρα από 3 Ιανουαρίου για να «φρενάρουμε» την Όμικρον 
Διασκέδαση έως τις 12, έξι άτομα ανά τραπέζι, 

τηλεργασία έως 50% και γήπεδα με 1000 άτομα
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Εισαγγελέας επεν έβη μετά
την  απίστευτη καταγγελία ότι
έν ας άν δρας στη Θεσσα-
λον ίκη κόλλησε κορον οϊό
για ν α πάρει το αν τίστοιχο
πιστοποιητικό και τελικά
ν όσησε στη συν έχεια και η
μητέρα του!

Ο προϊστάμεν ος της Εισαγ-
γελίας Πρωτοδικών  Θεσσα-
λον ίκης παρήγγειλε διεν έρ-
γεια προκαταρκτικής εξέτα-
σης προκειμέν ου ν α 

διερευν ηθεί μια καταγγελία
για αν εμβολίαστο άν δρα, ο
οποίος φέρεται ν α μην  τηρ-
ούσε τα μέτρα για τον  κορο-
ν οϊό, ώστε ν α μολυν θεί από
Cov id-19 και ν α πάρει πιστο-
ποιητικό ν όσησης.

Τελικά, σύμφων α πάν τα με
την  καταγγελία, κόλλησε τη
μάν α του, η οποία πέθαν ε.

Στο πλαίσιο της έρευν ας,
όπως αν αφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ,
η εισαγγελέας ποιν ικής 

δίωξης θα ζητήσει από την
Αστυν ομία ν α διακριβωθεί
αν  στοιχειοθετούν ται τα αδι-
κήματα της παραβίασης των
μέτρων  πρόληψης ασθε-
ν ειών  και της έκθεσης, που
είχε ως αποτέλεσμα τον
θάν ατο αλλά και βαριά σωμα-
τική βλάβη.

Παράλληλα θα ερευν ηθεί η
τυχόν  ευθύν η γιατρού, ο
οποίος φέρεται ν α συμβούλε-
υε γιο και μητέρα.

Απίστευτο περιστατικό: Κόλλησε κορονοϊό για να πάρει
πιστοποιητικό αλλά πέθανε η μάνα του, παρέμβαση εισαγγελέα

Κάρολος Παπούλιας: Την Τετάρτη
η εξόδιος ακολουθία - Στα Ιωάννινα
η ταφή του

Τ
ην Τετάρτη, 29
Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ
2021 στις

13:00, στον Ιερό
Ναό Αγίου
Σπυρίδωνος στο
Παγκράτι, θα τελεστεί
η εξόδιος ακολουθία
του πρώην Προέδρ-
ου της Δημοκρατίας
Κάρολου Παπούλια,
έγινε γνωστό σύμφωνα με ανακοίνωση.
Λόγω των υγειονομικών μέτρων, η ταφή του Κάρ-

ολου Παπούλια θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό
κύκλο την Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2021, στον
γενέθλιο τόπο του, στο νησί των Ιωαννίνων. Η
οικογένεια εξέφρασε την επιθυμία τυχόν δωρεές
να κατατεθούν στην Κιβωτό του Κόσμου και στην
Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών Πόρτα Ανοιχτή.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με απόφαση της
κυβέρνησης θα αποδοθούν κατά την κηδεία του
πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας Κάρολου
Παπούλια οι τιμές που προσήκουν σε Αρχηγό
Κράτους. Αποφασίσθηκε επίσης, να τηρηθεί
δημόσιο πένθος από την ημέρα του θανάτου του
και για τρεις ημέρες, καθώς και κατά την ημέρα της
κηδείας του. Επιπλέον αποφασίσθηκε οι σημαίες
να κυματίζουν μεσίστιες σε όλα τα δημόσια κτίρια
της χώρας μέχρι και την ημέρα της κηδείας του.
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Διανύοντας ήδη τη δεύτερη εορταστική εβδομάδα,
αξίζει να θυμηθούμε πως:
✔� Αγοράζουμε από τα μαγαζιά του Δήμου μας
✔� Στηρίζουμε τους δικούς μας ανθρωπους. 

Τα καταστήματα, τις επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους
και τις οικογένειές τους.
✔� Στηρίζουμε την αγορά, την εστίαση και τα κατα-

στήματά μας

Φ
έτος, παρά τους περιορισμούς που επέ-
βαλε η πανδημία, οι εκπαιδευτικοί και
τα παιδιά των Κ.Δ.ΑΠ. με ιδιαίτερο ενθ-

ουσιασμό προετοίμασαν υπέροχα θεατρικά  για
τις χριστουγεννιάτικες γιορτές τους. Το παρόν
σε αυτές έδωσε ο  Πρόεδρος της Κοινωφελούς
Επιχείρησης του Δήμου Ασπροπύργου, κ. Ανα

στάσιος Παπαδόπουλος, θαυμάζοντας την
ερμηνεία των παιδιών. Στη συνέχεια, μοίρασε
δώρα σε όλους τους μαθητές και τους ευχήθηκε
να περάσουν υπέροχα στις γιορτές, να
«γεμίσουν τις μπαταρίες τους» και να επιστρέ-
ψουν με περισσότερη όρεξη στις δραστηριότ-
ητες που προσφέρονται στα Κ.Δ.ΑΠ. Ευχα-
ρίστησε το εκπαιδευτικό προσωπικό για τη 

δημιουργική συνεισφορά τους παροτρύνον-
τάς τους να συνεχίσουν πιο δυναμικά τη Νέα
Χρονιά. 

Τέλος, μετέφερε τις ευχές του Δημάρχου Ασπρ-
οπύργου, κ. Νικόλαου Μελετίου για Καλά Χρι-
στούγεννα και Καλή Χρονιά, τονίζοντας ότι
κύριο μέλημα της Δημοτικής Αρχής είναι τόσο η
εκπαίδευση των μαθητών αλλά και η δημιουργι-
κή τους απασχόληση στα Κ.Δ.ΑΠ. του Δήμου,
όπου κάθε χρόνο συμμετέχουν όλο και περισσό-
τερα παιδιά.

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 
ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΤΙΣ ΕΟΡΤΕΣ ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ 
ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ

Η ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝΗ ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
ΣΤΑ ΚΔΑΠ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥΣΤΑ ΚΔΑΠ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Υπέροχα θεατρικά, κάλαντα και χοροί 
από τους μικρούς μαθητές 

Κατανομή 12ης
δόσης ΚΑΠ στους
δήμους ύψους 99,3
εκ. ευρώ

Τ
ο συνολικό ποσό των 99.312.686,44  ευρώ
κατανέμεται  στους 332 δήμους της χώρας,
ως δωδέκατη τακτική επιχορήγησή τους από

τον κρατικό προϋπολογισμό για το τρέχον έτος.
Τα χρήματα προορίζονται για την κάλυψη λειτο-

υργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους και
κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας του
προσωπικού τους, καθώς επίσης και λοιπών
δαπανών που επιχορηγούνται με ξεχωριστές
Αποφάσεις του Υπουργείου έως την έκδοση
αυτών, εφόσον υπάρχει επιτακτική ανάγκη.



6 - θριάσιο                                                                                                                                                              Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 2021

Χ
ρ ι στο υ γε νν ι άτι κα
δώρα και χαμόγελα
σε όλα τα μικρά παι-

διά των Βρεφονηπιακών
Σταθμών Άνω Λιοσίων
πρόσφερε ο Άγιος
Βασίλης. 

Αν και φέτος για δεύτερη
χρονιά οι  υγειονομικές
συνθήκες δεν επέτρεψαν
να γίνουν οι ανοιχτές χρι-
σ τ ο υ γ ε ν ν ι ά τ ι κ ε ς
εκδηλώσεις που διορ-
γανώνονταν προ παν-
δημίας, ωστόσο οι  κατε-
υθύνσεις του Δημάρχου
Φυλής που ήταν να μη
μείνει κανένα παιδί χωρίς
δώρο, τηρήθηκαν και με το
παραπάνω. 

Έτσι  ο Πρόεδρος των
Παιδικών Σταθμών Άνω Λιοσίων
Παναγιώτης Καμαρινόπουλος σε
αγαστή συνεργασία με τους Παιδα-
γωγούς όλων των Σταθμών φρόντι-
σαν με επιμέλεια ώστε όλα τα παιδιά
να νιώσουν τις εκπλήξεις των γιο-
ρτών με όμορφα δώρα, χειρο-
ποίητες κάρτες και παραδοσιακά χρι-
στουγεννιάτικα γλυκίσματα. 

“Κοινή ευχή του Δημάρχου Φυλής
Χρήστου Παππού και δική μου,
είναι αυτή η χρονιά να είναι η τελευ-

ταία που γιορτάζουμε τα Χριστούγεν-
να με αποστάσεις και περιοριστικά
μέτρα. 

Ευχόμαστε  γρήγορα ο εφιάλτης
της πανδημίας να  τελειώσει και το
2022 να είναι μια χρονιά που θα
χαρίσει σε όλους μας υγεία και όμο-
ρφες, ξέγνοιαστες γιορτές σαν αυτές
που έχουμε ζήσει στο παρελθόν και
αξίζουν σε όλους μας” δήλωσε σχε-
τικά ο Πρόεδρος των Παιδικών
Σταθμών Παναγιώτης Καμαρινόπου-
λος. 

Δήμος Χαϊδαρίου
Η Δημοτική Συγκοινωνία θα λειτουργήσει

κανονικά και την Πρωτοχρονιά 
με το ωράριο που ισχύει κατά τις αργίες

Ο Δήμος Χαϊδαρίου ενημερώνει ότι και την ημέρα της Πρωτοχρονιάς, η
Δημοτική Συγκοινωνία θα λειτουργήσει κανονικά με το ωράριο που λει-
τουργεί κατά τις αργίες, δηλαδή από τις 9 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγε-
υμα.

Χριστουγεννιάτικα δώρα 
και χαμόγελα σε όλα τα μικρά παιδιά των
Βρεφονηπιακών Σταθμών Άνω Λιοσίων 

Δ. ΜΕΓΑΡΕΩΝ:
Λειτουργεί το 
Χριστουγεννιάτικο
Χωριό, χωρίς
όμως συναυλίες
και λοιπές
εκδηλώσεις

Συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά
το Χριστουγεννιάτικο Χωριό στα
Μέγαρα, χωρίς όμως να πραγματο-
ποιούνται οι προγραμματισμένες 

εκδηλώσεις, συναυλίες κλπ .  

Τα μέτρα για τον περιορισμό και
την πρόληψη της διασποράς του
COVID -19 τα οποία ανακοινώθη-
καν απ ό την Κυβέρνηση και
ισχύουν από την παραμονή των
Χριστουγέννων, δεν επηρεάζουν
τη λειτουργία του Χριστουγεννιάτι-
κου χωριού στα Μέγαρα το οποίο
συνεχιζει να λειτουργεί κανονικά.

Σύμφωνα με τις οδηγίες, αναβάλ-
λονται οι π ρογραμματισμένες
συναυλίες και λοιπές εκδηλώσεις
αλλά συνεχίζουν να λειτουργούν
τα παιχνίδια και τα καταστήματα.
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Ανοιχτά θα παρα-
μείνουν τα εμπορικά
καταστήματα και τα
σούπερ μάρκετ και την
παραμονή της Πρωτοχρ-
ονιάς στο πλαίσιο του
εορταστικού ωραρίου.

Το εορταστικό ωράριο
των εμπορικών κατα-
στημάτων έχει ως εξής:

Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου
2021: 10.00 – 21.00

Τρίτη 28 Δεκεμβρίου
2021: 10.00 – 21.00

Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου
2021: 10.00 – 21.00

Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2021: 10.00 – 21.00
Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2021: 10.00 – 18.00
Σάββατο 1 Ιανουαρίου 2022: Αργία
Κυριακή 2 Ιανουαρίου 2022: Κλειστά

Τα σούπερ μάρκετ θα είναι ανοιχτά από τις 8
π.μ. μέχρι τις 9 μ.μ. κατά την εορταστική περίοδο
με εξαίρεση την παραμονή Πρωτοχρονιάς, οπότε
θα κλείσουν στις 8 μ.μ.

Υπενθυμίζεται ότι από τα ξημερώματα της Παρ-
ασκευής 24 Δεκεμβρίου, η χρήση μάσκας σε εσω-
τερικούς και εξωτερικούς χώρου είναι υποχρεωτι-
κή, ενώ μάσκα τύπου ΚΝ95 ή διπλή μάσκα είναι
υποχρεωτική για το σούπερ μάρκετ και τα μέσα
μαζικής μεταφοράς, στο πλαίσιο των νέων μέτρων
για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Η παραβίαση του μέτρου της υποχρεωτικής
μάσκας επισύρει το προβλεπόμενο διοικητικό
πρόστιμο και στους εξωτερικούς χώρους.

Το εορταστικό ωράριο καταστημάτων
και σούπερ μάρκετ 

μέχρι την παραμονή Πρωτοχρονιάς

Βαθιά το χέρι στην
τσέπη για τις μάσκες

υψηλής προστασίας… 
Εκτόξευση τιμών!

Σημαντική άνοδο στην τιμή της προστατευτικής μάσ-
κας FFP2 ή Ν95 καταγράφεται τις τελευταίες μέρες. Από
διαδικτυακή έρευνα αγοράς που πραγματοποίησε το
Euro2day διαπιστώθηκε πως τα 10 τεμάχια προστατευ-
τικών μασκών FFP2 που μέχρι και τις 22 Δεκεμβρίου
πωλούνταν προς 2,1 ευρώ, από χθες το απόγευμα η
τιμή έχει σκαρφαλώσει στα 3 ευρώ (αύξηση 42,85%).

Κατά 10,09% έχει αυξηθεί το πακέτο των 10 τεμαχίων
προστατευτικών μασκών FFP2 NR για παιδιά, που
πλέον πωλείται προς 2,40 ευρώ από 2,18 ευρώ. Στα
15,2 ευρώ από 14 ευρώ πωλείται πλέον η FFP2 NR
Face Mask λευκό 25 τεμαχίων και στα 3,45 ευρώ από
2,9 ευρώ τα 10 τεμάχια FFP2 μάσκα προστασίας γαλά-
ζια.  Και στις παιδικές μάσκες αυξημένης προστασίας η
ίδια εικόνα: το πακέτο των 10 τεμαχίων για κορίτσια
πωλείται στα 2,40 ευρώ (από 2,18),  ενώ στα 3,45 ευρώ
(από 2,9 ευρώ) πωλούνται πλέον τα 10 τεμάχια Welooo
FFP2 Μάσκα Προστασίας BFE >98%  (για αγόρια).

Στην άλλη πλατφόρμα διαδικτυακών αγορών, το best-
price.gr η κατάσταση είναι παρόμοια:

Για πακέτο 10 τεμαχίων της Famex FFP2 NR Particle
Filtering Half Mask (χρώματος γκρι) η τιμή έχει αυξηθεί
κατά 35,9% (στα 2,99 ευρώ από 2,20 ευρώ), ενώ το
πακέτο των 100 τεμαχίων της Mediroc FFP2 NR
Protective Mask (λευκού χρώματος), κοστίζει 91 ευρώ,
από 65,9 ευρώ που έκανε στις 22 Δεκεμβρίου!

Το χέρι βαθιά στην τσέπη λοιπόν ας βάλουν και γι’
αυτό το προϊόν οι πολίτες, οι οποίοι εν μέσω κυκεώνα
αυξήσεων σε όλα τα προϊόντα, καλούνται να χρυσοπ-
ληρώσουν και τις μάσκες…

Οργή Γεωργιάδη για μάσκες Ν95: 
16 ηλεκτρονικές σελίδες αύξησαν την τιμή έως

και 60% μέσα σε ένα βράδυ

Οι εταιρείες θα πρέπει να αποδείξουν το λόγο της
αύξησης διαφορετικά θα τους επιβληθεί αυστηρό πρό-
στιμο, δήλωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

ΠΙΣ: Μάσκα υψηλής 
προστασίας FFP2 ή KN95 για 
επίσκεψη σε δομές Υγείας

Επιβεβλημένη θεωρεί ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλο-
γος τη χρήση μάσκας υψηλής προστασίας, τύπου FFP2
ή ΚΝ95 σε όλες τις δομές Υγείας και τα ιατρεία από
εργαζόμενους, ασθενείς συνοδούς και επισκέπτες.

Για τον λόγο αυτό, οι ασθενείς και οι επισκέπτες θα
πρέπει να φροντίσουν για την ασφάλειά τους,
φορώντας είτε αυτού του τύπου μάσκες προστασίας,
είτε διπλή.Δεδομένης της εορταστικής περιόδου και της
ανάγκης όλων να περάσουν ευχάριστα το διάστημα
αυτό, ο ΠΙΣ καλεί τους πολίτες να τηρήσουν τη νέα
οδηγία, καθώς αποτελεί μια πρακτικά πολύ χρήσιμη
προσθήκη στα μέτρα προστασίας κατά της εξάπλωσης
του SARS-CoV-2.

Ραγδαία επιδείνωση αναμέ-
νεται να παρουσιάσει ο
καιρός , ενώ η ΕΜΥ εξέ-

δωσε σχετικό έκτακτο δελτίο, σύμφ-
ωνα με το οποίο θα σημειωθούν
ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε
αρκετές περιοχές της χώρας μέχρι
και την Τετάρτη. Πιο συγκεκριμένα
τα φαινόμενα κακοκαιρίας θα σημει-
ωθούν στα δυτικά τμήματα της
χώρας και τις επόμενες ώρες ανα-
μένεται να επηρεάσουν τη βόρεια
Ελλάδα καθώς και την ανατολική
και νότια νησιωτική χώρα. Αναλ-
υτικότερα, ισχυρές βροχές και 

καταιγίδες θα εκδηλωθούν.

Την Τρίτη 28 Δεκεμβρίου

Στη δυτική και νότια Πελοπόν-
νησο καθώς και στα νησιά του βορ-
ειοανατολικού Αιγαίου και τη
Θράκη. Πρόσκαιρα τις πρωινές
ώρες θα επηρεάσουν και τη δυτική
Στερεά.

Την Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου
Στη Θράκη, τα νησιά του ανατολι-

κού Αιγαίου, την Κρήτη και τα Δωδε-
κάννησα.

Ανάλυση της καιρικής κατάστα-
σης

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, επιδείνω-
ση θα παρουσιάσει ο καιρός στη
χώρα μας από δύο διαταραχές στην
ανώτερη ατμόσφαιρα που έρχονται
από τα δυτικά και για τον λόγο αυτό
εκδόθηκε έκτακτο δελτίο επιδείνω-
σης του καιρού . Στα μέσα της εβδο-
μάδος θα δημιουργηθεί αποκομμέ-
νο ανώτερο χαμηλό στον χάρτη των
500 hPa και τα φαινόμενα που θα
ξεκινήσουν σήμερα Δευτέρα από τα
δυτικά , την Πέμπτη θα αρχίσουν να
περιορίζονται στα ανατολικά

Καιρός: Έκτακτο δελτίο από ΕΜΥ για επιδείνωση - Πού
θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες
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Και επίσημα νέος κατώτατος μισθόςΚαι επίσημα νέος κατώτατος μισθός
από 1 Ιανουαρίου 2022από 1 Ιανουαρίου 2022

Με απόφαση του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων Κωστή Χατζηδάκη -σε
συνέχεια της σύμφωνης γνώμης
που διατύπωσε το Υπουργικό
Συμβούλιο τον περασμένο Ιούλιο
μετά από σχετική εισήγηση του
αρμόδιου Υπουργού τότε- καθο-
ρίζεται, σύμφωνα με τη κείμενη
νομοθεσία, ο νόμιμος κατώτατος
μισθός και το νόμιμο κατώτατο
ημερομίσθιο, για πλήρη

απασχόληση, για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας,
ως εξής:
α) Για τους υπαλλήλους ο κατώτατος μισθός αυξάνεται κατά 2% και ορίζεται στα
663 ευρώ από 650 προηγουμένως.
β) Για τους εργατοτεχνίτες το κατώτατο ημερομίσθιο αυξάνεται επίσης κατά 2%
και ορίζεται στα 29,62 ευρώ από 29,04 ευρώ προηγουμένως

Η απόφαση τίθεται σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2022.
Σε σχέση με τη διαδικασία της πρόσθετης αύξησης του νόμιμου κατώτατου
μισθού και του νόμιμου κατώτατου ημερομισθίου το 2022, ισχύουν στο ακέρ-
αιο οι πρόσφατες δηλώσεις τόσο του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη
όσο και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατ-
ζηδάκη.

Σχολεία: Στο τραπέζι αλλαγές από 10 Ιανουαρίου 
- Στο «μικροσκόπιο» εκδρομές και 50%+1

Ν
α ανοίξουν κανονικά τα σχολεία επιθυμεί η κυβέρνηση αλλά αφήνει ανοιχτό
το ενδεχόμενο να διαφοροποιηθούν τα πρωτόκολλα για την επαναλειτουργία
τους, μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων. Ιδιαίτερα όσον αφορά στη διάταξη,

η οποία προβλέπει ότι για να κλείσει ένα τμήμα θα πρέπει να  νοσήσουν πάνω από
τους μισούς μαθητές (50%+1), υπήρχαν από την έναρξη της χρονιάς σφοδρές αντι-
δράσεις όχι μόνο από την εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και από πολλούς επιστήμονες.

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται και οι σχολικές εκδρομές διότι έχει παρατηρηθεί ότι
πολύ μεγάλος αριθμός μαθητών να επιστρέφει μετά από εκδρομές έχοντας νοσήσει
κάτι, που έχει προκαλέσει τον προβληματισμό των επιστημόνων αλλά και των εκπαι-
δευτικών.  Η κυβέρνηση επιμένει μέχρι αυτή τη στιγμή ότι οι πυκνοί έλεγχοι στον
μαθητικό πληθυσμό συνέβαλαν ώστε η διασπορά της COVID-19 να μη σχετίζεται σε
μεγάλο βαθμό από τη δια ζώσης λειτουργία των σχολικών μονάδων την προηγούμενη
περίοδο.

Έτσι παρά τα όσα ακούγονται η κυβέρνηση επιμένει ότι τα σχολεία θα ανοίξουν
κανονικά και το μόνο που μπορεί να εξετασθεί είναι η αλλαγή των πρωτοκόλλων εάν
αυτό κριθεί αναγκαίο  από την Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων.  Αναφερόμενος
στο θέμα και ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι  «όλα τα μηνύματα τα οποία έχουμε
από τη λειτουργία των σχολείων είναι ότι δεν έχουν συμβάλει ιδιαίτερα στη διασπορά
της COVID-19 και είναι πολύ σημαντικό να παραμείνουν ανοιχτά. Προφανέστατα
όμως θα περιμένουμε τις εισηγήσεις της επιτροπής».

Στο ίδιο κλίμα κινήθηκε και η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως η οποία υπο-
γράμμισε ότι δεν υπάρχει  αυτή τη στιγμή καμία συζήτηση για εξ αποστάσεως
εκπαίδευση για να συμπληρώσει ότι «επενδύουμε στα ανοιχτά σχολεία με ένα πρωτό-
κολλο που εστιάζει στην προστασία της δημόσιας υγείας και να είναι ανοιχτά τα σχο-
λεία. Ο σχολικός πληθυσμός στην Ελλάδα ελέγχεται 2 φορές την εβδομάδα και αν
υπάρξει κρούσμα γίν ον ται εφτά τεστ την  εβδομάδα.

Λ
ίγες μέρες έμειν αν  για τη
λήξη προθεσμίας πληρωμών
αρκετών  υποχρεώσεων  στην

εφορία. Δείτε αν αλυτικά ποιες
πληρωμές πρέπει ν α κάν ετε
μέχρι την  Παρασκευή 31 Δεκεμ-
βρίου.
Διαβάστε αν αλυτικά τις ημερομ-
ην ίες για την  πληρωμή ή διευθέτι-
ση των  φορολογικών  σας υποχρ-
εώσεων  μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου.

Μέχρι 31/12 πρέπει ν α πληρωθ-
ούν :

Φορολογικές πληρωμές
Η δόση του φόρου εισοδήματος
Η δόση του ΕΝΦΙΑ
Η δόση οποιασδήποτε ρύθμισης
έχετε κάν ει
Τα τέλη κυκλοφορίας (συζητείται
παράταση αλλά δεν  έχει αν ακοι-
ν ωθεί)
Οι φορολογικές υποχρεώσεις,
όπως ο ΦΠΑ

Τι έχει πάρει παράταση και μέχρι
πότε

Ρύθμιση 36 - 72 δόσεων  για τα
«κορον οχρέη»: Παράταση αιτή-
σεων  μέχρι 26 Ιαν ουαρίου 2022.
Μεταβιβάσεις ακιν ήτων : Έως 31
Ιαν ουαρίου 2022 η υπογραφή των
συμβολαίων .

Παρατάσεις για Επιστρεπτέα Προ-
καταβολή: Πληρωμή 1ης δόσης
στις 30 Ιουν ίου 2022 / 15% έκπτω-
ση σε εφάπαξ εξόφληση, παράτα-
ση έως 31 Μαρτίου 2022.
Πόθεν  έσχες: Παράταση έως 16
Φεβρουαρίου για εμπρόθεσμη
κατάθεση.

Πρόγραμμα «Συν εργασία»: Επέκ-
ταση του μέτρου έως 31 Μαρτίου
2023.
Σύν δεση Φορολογικών  Ταμει-
ακών  Μηχαν ών  και POS: Παράτα-
ση προθεσμίας έως το 2024.

Εφορία: Τι πρέπει να πληρώσετε μέχρι
31/12 και τι πήρε παράταση

Κοινωνικό μέρισμα: 
Δυσάρεστη έκπληξη με την πληρωμή
- Βγήκαν εκτός 200.000 συνταξιούχοι

Μια δυσάρεστη
έκπληξη φέρνει  η
επίσημη ανακοίνω-
ση για το κοινωνικό
μέρισμα και  την
πληρωμή την
Τετάρτη 29 Δεκεμ-
βρίου. Οι  δικαι-
ούχοι συνταξιούχοι
μειώθηκαν κατά
200.000 περίπου.

Το κοινωνικό μέρ-
ισμα 2021
πληρώνεται  την
Τετάρτη στους
συνταξιούχους, όμως η πληρωμή κρύβει μια δυσάρεστη έκπληξη. Όλες οι
πληροφορίες μέχρι και χθες έκαναν λόγο για 800.000 δικαιούχους συντα-
ξιούχους. Όμως η επίσημη ανακοίνωση αποκαλύπτει ότι τα 150 ευρώ θα
πάρουν 634.000 συνταξιούχοι. Οι υπόλοιποι έμειναν εκτός, προφανώς
από τους κόφτες.

Το κοινωνικό μέρισμα δίνεται φέτος ως επίδομα ύψους 250 ευρώ και
κατηγορίες δικαιούχων έκτακτης ενίσχυσης, όπως οι χαμηλοσυνταξιούχοι,
οι ανασφάλιστοι υπερήλικες και οι ΑμεΑ που λαμβάνουν επίδομα από τον
ΟΠΕΚΑ.

Για τους χαμηλοσυνταξιούχους, το εισοδηματικό κριτήριο των 7.200
ευρώ ανά έτος αφορά στο καθαρό ποσό που λαμβάνουν της σύνταξής
τους, εφόσον δεν έχουν άλλα εισοδήματα.

Η ΕΝΥΠΕΚΚ του Αλέξη Μητρόπουλου τονίζει ότι χάνουν το κοινωνικό
μέρισμα 200.000 συνταξιούχοι. «Οι δικαιούχοι τού έκτακτου επιδόματος
των 250 ευρώ είναι 634.028 και όχι 800.000-830.000, όπως είχε αρχικά
ανακοινώσει η κυβέρνηση.

Οι τρεις σκληρές προϋποθέσεις για σύνταξη (ατομικό και οικογενειακό
εισόδημα, που πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά) απέκλεισαν 200.000
χαμηλοσυνταξιούχους από το μικρό έκτακτο επίδομα.

Η ΕΝΥΠΕΚΚ καλεί την κυβέρνηση να χορηγήσει το έκτακτο επίδομα σε
όλους τους συνταξιούχους χωρίς αποκλεισμούς», σημειώνει.
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ΗΗ  ΕΕλλλλάάδδαα  εείίννααιι  κκααθθηημμεερριιννάά  μμέέσσαα  σσττηηνν  ππρρώώττηη  δδεεκκάάδδαα
μμεε  ττιιςς  ππεερριισσσσόόττεερρεεςς  ααππώώλλεειιεεςς  σσττηηνν  ΕΕυυρρώώππηη

ΤΤοο  ττρρίίττοο  κκύύμμαα  ττηηςς  ππααννδδηημμίίααςς
σσεε  σσυυννδδυυαασσμμόό  μμεε  ττηη  ρρααγγδδααίίαα
ααύύξξηησσηη  ττωωνν  κκρροουυσσμμάάττωωνν  μμεε
ττηη  μμεεττάάλλλλααξξηη  ΌΌμμιικκρροονν  έέχχοουυνν
δδηημμιιοουυρργγήήσσεειι  έένναα  εεκκρρηηκκττιικκόό
μμεείίγγμμαα  πποουυ  φφέέρρννοουυνν  ττηηνν  ΕΕλλλλάά--
δδαα  μμέέσσαα  σσττηηνν  ππρρώώττηη  δδεεκκάάδδαα
ττωωνν  χχωωρρώώνν  μμεε  ττιιςς  ππεερριισσσσόόττεερρ--
εεςς  ααππώώλλεειιεεςς..

ΣΣττααθθεερράά  μμέέσσαα  σσττοο  ττεελλεευυττααίίαα
δδίίμμηηννοο  ηη  ΕΕλλλλάάδδαα  μμεεττρράάεειι  κκααθθ--
ηημμεερριιννάά  κκααττάά  μμέέσσοο  όόρροο  9900
ννεεκκρροούύςς..  

ΗΗ  μμεείίωωσσηη  σσεε  7711  ννεεκκρροούύςς  ττηηνν
ΠΠέέμμππττηη  2233  ΔΔεεκκεεμμββρρίίοουυ  ήήτταανν
έένναα  εεννθθααρρρρυυννττιικκόό  σσττοοιιχχεείίοο
ααλλλλάά  σσεε  σσύύγγκκρριισσηη  μμεε  ττιιςς  υυππόό--
λλοοιιππεεςς  εευυρρωωππααϊϊκκέέςς  χχώώρρεεςς
εείίννααιι  πποολλύύ  υυψψηηλλόόττεερραα  ααππόό  ττοο
μμέέσσοο  όόρροο  ττωωνν  ααππωωλλεειιώώνν  κκααιι
σσεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποολλύύ
υυψψηηλλόόττεερραα  ααππόό  τταα  δδύύοο  ππρρώώτταα
κκύύμμαατταα..

ΒΒααρρύύςς  φφόόρροοςς  σσεε  ζζωωέέςς
ΔΔυυσσττυυχχώώςς  ηη  ΕΕλλλλάάδδαα

ππλληηρρώώννεειι  μμεε  ττοονν  ππλλέέοονν  ββααρρύύ  

ττίίμμηημμαα  ττηηνν  άάρρννηησσηη  μμεεγγάάλλοουυ
μμέέρροουυςς  ττοουυ  ππλληηθθυυσσμμοούύ  νναα
εεμμββοολλιιαασσττεείί  κκααιι  νναα  ππεειιθθααρρχχήή--
σσεειι  σστταα  υυγγεειιοοννοομμιικκάά  μμέέττρραα  κκααιι
μμάάλλιισστταα  σσεε  μμίίαα  ππεερρίίοοδδοο  πποουυ  ηη
λλααίίλλααππαα  ττηηςς  μμεεττάάλλλλααξξηηςς  όόμμιικκρρ--
οονν  εείίννααιι  αακκόόμμαα  μμππρροοσσττάά..

ΣΣυυννααγγεερρμμόόςς  σσττηηνν  ΙΙττααλλίίαα

ΣΣττηηνν  ΙΙττααλλίίαα  μμεε  σσχχεεδδόόνν  ππεενν--
ττααππλλάάσσιιοο  ππλληηθθυυσσμμόό  ααππόό  ττηηνν  

ΕΕλλλλάάδδαα  οοιι  ααππώώλλεειιεεςς  εείίννααιι
δδιιππλλάάσσιιεεςς  ααππόό  ττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  κκααιι
μμάάλλιισστταα  μμόόλλιιςς  σσττιιςς  2233  ΔΔεεκκεεμμ--
ββρρίίοουυ  οοιι  ννεεκκρροοίί  έέφφτταασσαανν  κκααιι
ππάάλλιι  ττοουυςς  115500  μμεεττάά  ααππόό  πποολλ--
λλοούύςς  μμήήννεεςς,,  γγεεγγοοννόόςς  πποουυ  ααννααγγ--
κκάάζζεειι  ττιιςς  υυγγεειιοοννοομμιικκέέςς  ααρρχχέέςς
ττηηςς  γγεειιττοοννιικκήήςς  χχώώρρααςς  νναα
χχττυυππήήσσοουυνν  κκααιι  ππάάλλιι  κκααμμππααννάά--
κκιιαα  κκααιι  νναα  εειισσηηγγοούύννττααιι  ααννααββάά--
θθμμιισσηη  ττωωνν  ππεερριιοορριισσττιικκώώνν
μμέέττρρωωνν..

ΣΣττηηνν  99ηη  θθέέσσηη  μμεε  7711  ννεεκκρροούύςς

ΣΣεε  ππίίνναακκαα  πποουυ  ααννττλλήήθθηηκκεε
ααππόό  ττοο  wwoorrllddoommeetteerrss,,  ηη  ΕΕλλλλάά--
δδαα  μμεεττααξξύύ  2244  εευυρρωωππααϊϊκκώώνν
χχωωρρώώνν  σσυυνν  ττηηνν  ΡΡωωσσίίαα  ββρρίίσσκκεε--
ττααιι  σσττηηνν  99ηη  θθέέσσηη  ττωωνν  ηημμεερρήή--
σσιιωωνν  ααππωωλλεειιώώνν  μμεε  7711  ννεεκκρροούύςς
κκααιι  σσττηηνν  1199ηη  θθέέσσηη  ππααγγκκοο--
σσμμίίωωςς..

1133ηη  ηη  ΕΕλλλλάάδδαα  σστταα  κκρροούύσσμμαα--
τταα

ΣΣττοονν  ππίίνναακκαα  πποουυ  σσυυμμππεερριι--
λλααμμββααννοοννττααιι    1199  εευυρρωωππααϊϊκκέέςς
χχώώρρεεςς  σσυυνν  ττηηνν  ΡΡωωσσίίαα  μμεε  τταα
ππεερριισσσσόόττεερραα  κκρροούύσσμμαατταα  ττοο
ττεελλεευυττααίίοο  2244ωωρροο..  ΣΣεε  ααυυττόόνν
ττοονν  ππίίνναακκαα  ηη  ΕΕλλλλάάδδαα  ββρρίίσσκκεε--
ττααιι  σσττηηνν  1133ηη  θθέέσσηη  σσχχεεδδόόνν  1133
θθέέσσεειιςς  ππιιοο  ψψηηλλάά  ααππόό  όόττιι  ήήτταανν
σσττοο  δδεεύύττεερροο  κκύύμμαα  κκααιι  1166
θθέέσσεειιςς  ππιιοο  ψψηηλλάά  ααππόό  όόττιι  ήήτταανν
σσττοο  ππρρώώττοο  κκύύμμαα  ττηηςς  ππαανν--
δδηημμίίααςς..

Αλλαγές στις θέσεις Γενικών και Ειδικών Γραμματέων της Κυβέρνησης

Α
λλαγές στις θέσεις Γεν ικών  και
Ειδικών  Γραμματέων  της
Κυβέρν ησηςαν ακοιν ώθηκαν  το

πρωί της Δευτέρας.

Συγκεκριμέν α, όπως αν αφέρεται σε
αν ακοίν ωση του Υφυπουργού παρα τω
Πρωθυπουργώ και Κυβερν ητικού Εκπρ-
οσώπου, Γιάν ν η Οικον όμου, πραγμα-
τοποιούν ται οι εξής αλλαγές:

Γεν ική Γραμματεία Αν τεγκληματικής
Πολιτικής: Ο Κων σταν τίν ος Παπαθα-
ν ασίου στη θέση της Σοφίας Νικολάου

Γεν ική Γραμματεία Τουριστικής Πολιτι-
κής και Αν άπτυξης: Η Ολυμπία Αν α-
στασοπούλου στη θέση της Βίκυς Λοΐ -
ζου

Γεν ική Γραμματεία Επικοιν ων ίας και
Εν ημέρωσης: Ο Δημήτρης Γαλαμάτης
στη θέση του Γιάν ν η Μαστρογεωργίου

Γεν ική Γραμματεία Φορολογικής Πολι-
τικής και Δημόσιας Περιουσίας: Ο Εμμα-
ν ουήλ Μαστρομαν ώλης στη θέση της
Αθην άς Καλύβα

Γεν ική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας:
Η Ειρήν η Αγαπηδάκη στη θέση του
Παν αγιώτη Πρεζεράκου

Γεν ική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλ-
λον τος και Υδάτων : Ο Πέτρος Βαρ-
ελίδης στη θέση του Κων σταν τίν ου
Αραβώση

Γεν ική Γραμματεία Δασών  (ν έα):
Κων σταν τίν ος Αραβώσης

Γεν ική Γραμματεία Εργασιακών  Σχ έ-
σεων  (υποσύν ολο της υφιστάμεν ης ΓΓ
Εργασίας): Άν ν α Στρατιν άκη

Γεν ική Γραμματεία Εν ίσχ υσης της
Απασχ όλησης (υποσύν ολο της υφιστά-
μεν ης ΓΓ Εργασίας): Ελέν η Γιώτη

Ειδική Γραμματεία Προστασίας
Ασυν όδευτων  Αν ηλίκων : Ο Ηρακλής
Μοσκώφ στη θέση της Ειρήν ης Αγαπ-
ηδάκη

Ειδική Γραμματεία Διαχ είρισης Ιδιωτι-
κού Χρέους: Η Μαριαλέν α Αθαν ασο-
πούλου στη θέση του Φώτη Κουρμούση

Ειδική Γραμματεία Προοπτικής Διερ-
εύν ησης (ν έα): Γιάν ν ης Μαστρογεω-
ργίου

Ειδική Γραμματεία Δημοσιον ομικών
Ελέγχ ων  (ν έα): Παν αγιώτης Αλεξόπου-
λος

Η Ειδική Γραμματεία Ολοκληρωμέν ου
Πληροφοριακού Συστήματος Παρακο-
λούθησης και Αξιολόγησης του Κυβερν -
ητικού Έργου εν σωματών εται στη Γεν ι-
κή Γραμματεία Συν τον ισμού της
Κυβέρν ησης.

Το Μαξίμου για τις αλλαγές
Συν επώς, οι αλλαγές αφορούν  13

γεν ικές και ειδικές γραμματείες, εν ώ
δημιουργούν ται τρεις ν έες.

Με τις αλλαγές αυτές, σύμφων α με
κυβερν ητικά στελέχ η, δίδεται έμφαση
στην  προώθηση των  κυβερν ητικών
προτεραιοτήτων , ειδικά αυτών  που
αφορούν  στην  εργασία, στην  προ-
στασία των  δασών , στην  παρακο-
λούθηση διεθν ών  τάσεων  για την  χ άρ-
αξη δημόσιων  πολιτικών . Επίσης
κάποιες από τις αλλαγές γίν ον ται επειδή
ν υν  Γεν ικοί Γραμματείς έχ ουν  εκφράσει
την  επιθυμία ν α πολιτευθούν .

Κατά τις ίδιες πηγές, με τη δομική
αλλαγή των  Γραμματειών  στο Υπουργείο
Εργασίας, δίν εται έμφαση στην

εν ίσχ υση της απασχ όλησης και στην
καλύτερη αξιοποίηση των  πόρων  του
Ταμείου Αν άκαμψης γι΄αυτό το σκοπό
σε συν εργασία με τον  ΟΑΕΔ,. Παράλ-
ληλα οι αλλαγές έχ ουν  στόχ ο και στην
πιο αποτελεσματική προστασία της
εργασίας στο ν έο εργασιακό περιβάλλον
που δημιουργείται, λόγω των  τεχ ν ολο-
γικών  εξελίξεων .

Παράλληλα η δημιουργία αν αβαθμι-
σμέν ης ΓΓ Δασών  με τη μεταφορά αρμο-
διοτήτων  από την  Αποκεν τρωμέν η,
στην  Κεν τρική Διοίκηση δείχ ν ει το
αυξημέν ο εν διαφέρον  της Κυβέρν ησης
για την  προστασία των  δασών  και του
περιβάλλον τος.

Επίσης σύμφων α με τις ίδιες πηγές, η
δημιουργία Ειδικής Γραμματείας Προο-
πτικής Διερεύν ησης στη Γ.Γ. της
Κυβέρν ησης, σε στεν ή συν εργασία με
τον  Γ.Γ. του Πρωθυπουργού Γρηγόρη
Δημητριάδη θα συμβάλλει στην  πιο
στεν ή παρακολούθηση των  διεθν ών
τάσεων  και στην  χ άραξη αν τίστοιχ ων
πολιτικών  σε μακροπρόθεσμη βάση.

Η αλλαγή στο Υπουρ-
γείο Υγείας υπηρετεί
τον  σχ εδιασμό των
ν έων  δημόσιων  πολι-
τικών  υγείας και συγκε-
κριμέν α το ν έο ΕΣΥ με
έμφαση στην  Πρωτοβά-
θμια Περίθαλψη. Ο
μέχ ρι σήμερα ΓΓ Δημό-
σιας Υγείας, Παν α-
γιώτης Πρεζεράκος
όπως και ο ΕΓ Διαχ είρι-
σης Ιδιωτικού Χρέους

Φώτης Κουρμούσης παραμέν ουν  στη
διάθεση της κυβέρν ησης για αξιοποίησή
τους σε άλλες δημόσιες θέσεις.

Οι μέχ ρι σήμερα Γ.Γ. Αν τεγκληματικής
Πολιτικής Σοφία Νικολάου, Φορολογικής
Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας
Αθην ά Καλύβα και η ΓΓ Τουριστικής
Πολιτικής και Αν άπτυξης, Βίκυ Λοϊζου
αν τικαθίσταν ται προκειμέν ου ν α πολι-
τευθούν , όπως έχ ουν  εκφράσει την
επιθυμία.

Να σημειωθεί τέλος, ότι με την  ολοκ-
λήρωση της βασικής αποστολής της που
ήταν  η τεχ ν ική αν άπτυξη και εγκατά-
σταση του ΜΑΖΙ, του πληροφοριακού
συστήματος που παρακολουθεί την
υλοποίηση του κυβερν ητικού έργου, οι
αρμοδιότητες της Ειδικής Γραμματείας
μαζί με το πληροφοριακό σύστημα μετα-
φέρον ται πλέον  οριστικά στη ΓΓ συν το-
ν ισμού. Ο ειδικός γραμματέας Παν α-
γιώτης Αλεξόπουλος αν αλαμβάν ει επιτε-
λική θέση στο Γεν ικό Λογιστήριο του
Κράτους στους δημοσιον ομικούς
ελέγχ ους.
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ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,

210 5570337, 210 5580816

48

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021 η «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΤΑ»

Η ΕΤΕΜ ζητεί:Η ΕΤΕΜ ζητεί:

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

Οι κύριες αρμοδιότητες και τα καθήκον τα
είναι: 
Εκτέλεση των  εργασιών  σύμφων α με τις
οδηγίες που έχουν  δοθεί για τη θέση.
Τήρηση των  ισχυόν των  καν ον ισμών  και
προτύπων  ασφαλείας.
Τήρηση του προγράμματος παραγωγής.
Διασφάλιση της ποιότητας των  παραγόμε-
νων  προϊόν των .
Αναφορά στον  προϊστάμενο βάρδιας των
τεχ ν ικών  παρατηρήσεων  σχ ετικών  με
την  εύρυθμη λειτουργία των  μηχανών .

Οι υποψήφιοι, πρέπει ν α διαθέτουν  τα
ακόλουθα προσόντα: 

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

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

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

Ζητούνται εργάτες παραγωγής απο την εταιρία
ΕΤΕΜ στη Μαγούλα
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Ο Βύζας Μεγάρων 
ε υ χ α ρ ι σ τ ε ί . . .

Ο Βύζας Μεγάρων ευχαριστεί τους
υποστηρικτές και φίλους της ομάδας
μας για την προσφορά τους σε τοπι-
κά προϊόντα και τους ευχόμαστε
καλές γιορτές με υγεία και ευτυχία!

AΦOI KAΛΛIΩPA Αυγά
ΔHMHTPHΣ MOYΣTAKAΣ Αυγά
ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ Γλυκά
ANTΩNHΣ MAPΓETHΣ Κρασιά
Margetis Greek Wines
ΘANAΣHΣ ΒΟΡΔΟΣ Κρασιά

Στην φωτό η πρόεδρος του Βύζαντα
Ιωάννα Ρήγα

Η ΚΕΔ όρισε τους διαιτητής
της 10ης αγωνιστικής της
Super League 2. Αναλυτικά:

Τετάρτη 29/12 – 15:00

Βόρειος όμιλος
ΑΕΛ-Ξάνθη
Διαιτητής: Πολυχρόνης (Πιε-
ρίας)
Βοηθοί: Βρούζος, Μηνούδης
(Πιερίας)
4ος: Βρέσκας (Πιερίας)

Ολυμπιακός Β-Αναγέννηση
Καρδίτσας
Διαιτητής: Τζαμουτζαντώνης
(Χίου)
Βοηθοί: Κοττόρος
(Δωδ/νήσου), Αρμάκολας
(Κυκλάδων)
4ος: Στάμος (Ηλείας)

Ηρακλής-Βέροια
Διαιτητής: Θεοχάρης (Θεσ-
σαλίας)

Βοηθοί: Σάββας, Αναστασιάδ-
ης (Σερρών)
4ος: Καλατζής (Θεσσαλίας)

Ολυμπιακός Βόλου-Αλμωπός
Αριδαίας
Διαιτητής: Τσιάρας (Καβά-
λας)
Βοηθοί: Καμπερίδης, Κου-
κούμης (Καβάλας)
4ος: Λεωνίδας (Τρικάλων)

ΠΑΟΚ Β-Καβάλα
Διαιτητής: Γιουματζίδης (Πέλ-
λας)
Βοηθοί: Δέλλιος (Πέλλας),
Χαραλαμπόπουλος (Κιλκίς)
4ος: Τακίδης (Κιλκίς)

Τρίκαλα-Θεσπρωτός
Διαιτητής: Μπακογιάννης
(Αθηνών)
Βοηθοί: Καλαμπόκης,
Τσιλίκας (Αιτ/νίας)
4ος: Τσιοφλίκη (Λάρισας)

Απόλλων Λάρισας-Πιερικός
Διαιτητής: Βουρνέλης (Μακε-
δονίας)
Βοηθοί: Νατσιόπουλος, Αϊνάλ-
ης (Μακεδονίας)
4ος: Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)

Π α νσε ρ ρ α ϊ κός - Απ όλλων
Πόντου
Διαιτητής: Κακουλίδης (Θράκ-
ης)
Βοηθοί: Τζιώτζιος, Καραγιάν-
νης (Θράκης)
4ος: Μέγας (Θράκης)
Ρεπό: Νίκη Βόλου

Νότιος όμιλος

Καλλιθέα-ΑΕΚ Β
Διαιτητής: Ρηγόπουλος
(Ηλείας)
Βοηθοί: Καραλής (Ηλείας),
Μανάσης (Τρικάλων)
4ος: Μπεκιάρης (Καρδίτσας)

Διαγόρας-Εργοτέλης (Πέμ-
πτη 30/12 – 15:00)
Διαιτητής: Μπαϊρακτάρης
(Αθηνών)
Βοηθοί: Καλλής, Βιντσεντζά-
τος (Ανατ. Αττικής)
4ος: Αλάμπεης (Αθηνών)

Χανιά-Καραϊσκάκης
Διαιτητής: Πατεμτζής (Ηρακ-
λείου)
Βοηθοί: Μαυραντωνιάδης
(Ηρακλείου), Φραγκιαδάκης
(Λασιθίου)
4ος: Πουλόπουλος (Πειραιά)

Ζάκυνθος-Παναθηναϊκός Β
(14:30)
Διαιτητής: Αντωνίου (Αχαΐας)
Βοηθοί: Κακαφώνης (Αχαΐας),
Αθανασοπούλου (Μεσσηνίας)
4ος: Μπαΐλης (Πρέβε-
ζας/Λευκάδας)

ΟΦ Ιεράπετρας-Καλαμάτα
Διαιτητής: Κουκουράκης
(Χανίων)
Βοηθοί: Δασκαλομαρκάκης
(Ρεθύμνου), Αναστασάκης
(Χανίων)
4ος: Λάμπρου (Εύβοιας)

Αιγάλεω-Κηφισιά
Διαιτητής: Γκάμαρης (Αθη-
νών)
Βοηθοί: Αραβίδης, Νικολάου
(Αθηνών)
4ος: Ψυχουλάς (Βοιωτίας)

Ηρόδοτος-Επισκοπή
Διαιτητής: Μαχαίρας (Αθη-
νών)
Βοηθοί: Ίσσα, Τσολακίδης
(Αθηνών)
4ος: Κατοίκος (Αθηνών)

Λεβαδειακός-Ρόδος(γήπεδο
Θήβας)
Διαιτητής: Ζαμπαλάς (Ηπείρ-
ου)
Βοηθοί: Δημόπουλος, Οικονό-
μου (Δυτ. Αττικής)
4ος: Ντάουλας (Δυτ. Αττικής)

Ρεπό: Αστέρας Βλαχιώτη

Οι διαιτητές της Τετάρτης στην Super League 2 Δημόπουλος, 
Οικονόμου,Ντάουλας Λεβαδειακός-Ρόδος

Χριστουγεννιάτι-
κο ποδοσφαιρ-
ικό τουρνουά
ακαδημιών
Φίλιππος Παπ-
πάς 28-29/12

Χριστουγεννιάτικο ποδοσφ-
αιρικό τουρνουά ''ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΑΠΠΑΣ''  ηλικίες Κ10 και
Κ12 θα διεξαχθεί την Τρίτη
και Τετάρτη 28-29/12 στο
γήπεδο Συνοικισμού στην
Κόρινθο υπό την αιγίδα της
ΕΠΣ  Κορινθίας.
Συμμετέχουν οι ομάδες του
ΠΑΣ Κόριθος, Arena fc
Αστέρα Τρίπολης, Πέλοπας
Κιάτου, ΠΑΣ Αγιος Γεώρ-
γιος, Βελλερέφων Αρχαίας
Κορίνθου, ΠΑΟΚ Μάνδρας,
ΑΟ Μίμας Μικρασιατική
Μελί Μεγάρων.

ΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΠΡΟΕΘΝΙΚΗΣ Κ15
(2007-2008) 

Από τους Υπεύθυν ους
του Εκπαιδευτικού Προ-
γράμματος Γιάν ν η Φατό-
λια & Τάσο Στασιν όπου-
λο και τους συν εργάτες
τους Παν αγιώτη Παυλίδη
& Παν αγιώτη Γεωργιάδη
καλούν ται την  ΤΕΤΑΡΤΗ
29/12/2021 και ώρα 14.45
στο γήπεδο
΄΄ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ΄΄ για
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ & την
ΠΕΜΠΤΗ 30/12/2021 και
ώρα 11.30 (ΩΡΑ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ) στο
γήπεδο ‘’ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΓΗΠΕΔΟ ΡΕΝΤΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ’’ για
ΑΓΩΝΑ με την  ΠΑΕ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ οι ακόλο-
υθοι ποδοσφαιριστές με
αθλητική περιβολή
(άσπρη μπλούζα - μαύρο
σορτσάκι - άσπρες
κάλτσες - επικαλαμίδες):

ΑΛΑΜΑΝΟΣ (ΒΥΖΑΣ
ΜΕΓΑΡΩΝ)

ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ (ΒΥΖΑΣ
ΜΕΓΑΡΩΝ)

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
(ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)

ΓΚΙΝΗΣ (ΔΥΝΑΜΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ)

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
(ΛΕΩΝ)

ΔΟΒΡΗΣ (ΑΓΙΟΙ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ)

ΔΟΥΚΑΣ (ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ)
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ (ΑΓΙΟΙ

ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ)
ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ (ΔΑΣ

ΖΕΦΥΡΙΟΥ)
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

(ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ)
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ (ΕΡΜΗΣ)
ΚΑΡΑΣΑΒΙΔΗΣ (ΛΕΩΝ)
ΚΟΡΡΕΣ (ΕΡΜΗΣ)
ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ

(ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

(ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ)
ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ Α. (ΑΓΙΟΙ

ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ)
ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ Γ. (ΑΓΙΟΙ

ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ)
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ (ΕΡΜΗΣ)
ΜΑΡΝΕΖΟΣ (ΝΕΑ

ΠΕΡΑΜΟΣ)
ΜΑΥΡΙΔΗΣ (ΔΥΝΑΜΗ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ)
ΝΤΑΦΟΣ (ΕΡΜΗΣ)
ΠΑΛΟΥΚΑ (ΑΡΓΩ

ΜΕΓΑΡΩΝ)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

(ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ)
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

(ΣΚΟΡΠΙΟΣ)
ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ (ΑΓΙΟΙ

ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ)
ΡΗΓΑΣ (ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ)
ΤΣΙΓΚΟΛΑΣ (ΑΓΙΟΙ

ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ)
ΤΣΙΚΑΛΑΣ (ΒΥΖΑΣ

ΜΕΓΑΡΩΝ)
ΦΟΛΕΡΟΣ (ΑΡΓΩ

ΜΕΓΑΡΩΝ)
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Στη δικαιοσύνη προσφεύγει ο Όμιλος ΟΝΕΧ κατά του Ρουβίκωνα
Μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο ειοσαγγελέα κατέθεσε ο όμιλος ΟΝΕΧ, ιδιοκτήτρια εταιρεία των Ναυπηγείων
Νεωρίου, μετά από επίθεση μελών του Ρουβίκωνα τα Χριστούγεννα

Σ
τη δικαιοσύνη προσφεύγει ο Όμιλος ΟΝΕΧ ιδιοκτήτης του ναυπηγείου
του Νεωρίου, καθώς όπως αναφέρει σε ανακοίνωση "μετά την απρόκλητη
επίθεση με πρόκληση ζημιών στα γραφεία της Αθήνας από μέλη της

συλλογικότητας "ΡΟΥΒΙΚΩΝΑΣ" την ημέρα των Χριστουγέννων, κατατέθηκε
μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα κατά παντός φυσικού και ηθικού
αυτουργού που υποκίνησαν, σκέφτηκαν, οργάνωσαν και εκτέλεσαν την συγκεκρ-
ιμένη ενέργεια."

"Το ως άνω χτύπημα συνδέεται με στοχευμένες δημοσιεύσεις και αναρτήσεις
φυσικών προσώπων, νομικών ή συλλογικών οργάνων και οργανώσεων που
αντιδρούν στην συνταγματικά κατοχυρωμένη άσκηση νομίμων δικαιωμάτων μας,
όταν εμείς κρίνουμε ότι θιγόμαστε και καταπατούνται νόμιμα και θεσμικά προβ-
λεπόμενα δικαιώματα μας.

Η ΟΝΕΧ προσθέτει επίσης ότι "η δημιουργικότητα, η βιομηχανική παραγωγή και κυρίως η θέληση και βούληση ελεύθερων ανθρώπων δεν εκβιάζονται,
δεν τρομοκρατούνται και σε καμία περίπτωση δεν υποχωρούν απέναντι στην ωμή βία, την απροκάλυπτη παραποίηση της πραγματικότητας και την κατ'
επίφαση ευαισθησία των ιδιότυπων "Πλασιέ" επιχειρηματικών και ανθελληνικών συμφερόντων που ρήμαξαν για δεκαετίες την ναυπηγική βιομηχανία της
Χώρας."

"Σύντομα, όλοι οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν απέναντι στην Δικαιοσύνη που αποτελεί τον μόνο δρόμο μας απέναντι στη βία, την απόπειρα εκφοβι-
σμού και την τρομοκρατία.

Κανείς δεν μπορεί να αξιώνει να βρίσκεται υπεράνω του νόμου μέσα από νεόφερτες φασιστικού τύπου μεθοδεύσεις, ελπίζοντας ότι θα έχει το "ακα-
ταδίωκτο"" προστίθεται στην ανακοίνωση της ΟΝΕΧ.
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Χατζηθεοδοσίου: Σε άτυπο lockdown οι επιχειρήσεις 
αν εφαρμοστούν τα μέτρα που συζητούνται

Υ
πέρ της στήριξης των οι επιχειρήσεων με μέτρα όπως η
μετάθεση της αποπληρωμής όλων των υποχρεώσεων,
τάχθηκε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελ-

ητηρίων Ελλάδος και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθη-
νών, κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, επισημαίνοντας παράλληλα
ότι τα μέτρα που συζητούνται, ειδικά για την εστίαση, αν εφαρ-
μοστούν, θα σημαίνουν, ουσιαστικά ένα άτυπο lockdown.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, μίλησε για το ζήτημα των ανατιμήσεων,
εκτιμώντας ότι μετά την εξάντληση του στοκ, ένα νέο κύμα σημαν-
τικών αυξήσεων στις τιμές, αναμένεται από τις αρχές του νέου
έτους.

Αναφέρθηκε ακόμη στις προτάσεις της επιμελητηριακής
κοινότητας για μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης στο
6%, αλλά και για κάλυψη του μεγαλύτερου μέρους της ακρίβει-
ας στην ενέργεια από την Πολιτεία.

Υπογράμμισε τέλος την ανάγκη αξιοποίησης των πόρων του
Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ, με τρόπο που δεν θα αποκ-
λείει σημαντικό μέρος των επιχειρήσεων.

Σύμφων α με αν ακοίν ωση του
ΟΠΕΚΑ, στις 31 Δεκεμβρίου, θα
καταβληθούν  τα εξής επιδόματα:
Επίδομα Στέγασης: 274.924 δικαι-
ούχ οι - 33.223.563 ευρώ

Ελάχ ιστο Εγγυημέν ο Εισόδημα:
243.005 δικαιούχ οι - 53.328.245
ευρώ

Αν απηρικά: 173.859 δικαιούχ οι -
71.143.840 ευρώ

Στεγαστική Συν δρομή: 885 δικαι-
ούχ οι - 304.531 ευρώ

Επίδομα Ομογεν ών : 6.320 δικαι-
ούχ οι - 222.621 ευρώ

Αν ασφάλιστοι Υπερ. Σύν ταξη (ν .
1296/1982): 18.816 δικαιούχ οι -
6.375.438 ευρώ

Επίδομα Αλληλεγγύης Υπερηλίκων :
16.187 δικαιούχ οι - 4.768.017 ευρώ

Έξοδα κηδείας: 110 δικαιούχ οι -

87.497 ευρώ

Επίδομα Γέν ν ησης: 13.983 δικαι-
ούχ οι - 14.042.000 ευρώ

Επίδομα Παιδιού: 855.085 δικαι-
ούχ οι - 176.061.169 ευρώ

Ορειν ών  και Μειον εκτικών : 1.473
δικαιούχ οι - 726.073 ευρώ
Κόκκιν α δάν εια: 4.490 δικαιούχ οι -
635.972 ευρώ

Προστατευόμεν α τέκν ων  θαν όν -
των  σε φυσικές καταστροφές: 6
δικαιούχ οι - 6.000 ευρώ

Πρόγραμμα Γέφυρα (επιδότηση Α'
κατοικίας): 73.120 δικαιούχ οι -
12.229.629 ευρώ

Επίδομα Αν αδοχ ής: 385 δικαιούχ οι
- 225.847 ευρώ

Το σύν ολο των  δικαιούχ ων  αν έρχ ε-
ται σε 1.682.153 και το σύν ολο των
καταβολών  σε 373.067.098 ευρώ.

Τα επιδόματα καταβάλλον ται κάθε
μήν α την  τελευταία εργάσιμη.

Επιπλέον , πέραν  των  τακτικών
καταβολών  των  επιδομάτων , για
τον  μήν α Δεκέμβριο ο ΟΠΕΚΑ
κατέβαλε, σύμφων α με αν ακοίν ωσή
του, τις έκτακτες προσαυξήσεις σε
δικαιούχ ους του Ελάχ ιστου
Εγγυημέν ου Εισοδήματος (15
Δεκεμβρίου), τα προν οιακά αν απ-
ηρικά επιδόματα, την  εν ίσχ υση
αν αδοχ ής σε αν αδόχ ους με παιδιά
που εν τάσσον ται σε προν οιακά
αν απηρικά προγράμματα, όπως
επίσης τη σύν ταξη αν ασφάλιστων
υπερηλίκων  και το επίδομα αλληλεγ-
γύης αν ασφάλιστων  υπερηλίκων
(31 Δεκεμβρίου)
Το συν ολικό ποσό των  έκτακτων
καταβολών  αν ήλθε σε 97.134.383
ευρώ για συν ολικά 418.618 δικαι-
ούχ ους.

Για περισσότερες πληροφορίες αν ά
επίδομα επισκεφτείτε την  ιστο-
σελίδα του ΟΠΕΚΑ: www.opeka.gr.

Τραγωδία στο Περιστέρι:
3χρονο κοριτσάκι πέθανε
από άγνωστα αίτια

Το κοριτσάκι διακομίστηκε νεκρό
στο νοσοκομείο.
Έν α τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της
Κυριακής, όταν  έν α 3χ ρον ο κοριτσάκι μεταφέρθηκε
στο ν οσοκομείο «Αττικόν » με ασθεν οφόρο,  συν ο-
δεία της ομάδας ΔΙΑΣ, την  οποία κάλεσαν  οι γον είς.
Δυστυχ ώς, εκεί διαπιστώθηκε ότι το παιδί είχ ε κατα-
λήξει.
Πιθαν ολογείται ότι ο θάν ατός του οφείλεται σε παθο-
λογικά αίτια, καθώς δεν  έφερε μώλωπες στο σώμα του.
Αν αμέν εται ν α γίν ει ν εκροψία – ν εκροτομή στη σορό
του παιδιού για ν α εξακριβωθεί η ακριβής αιτία του
ξαφν ικού θαν άτου του. Πληροφορίες ωστόσο αν αφέρ-
ουν  πως το παιδάκι είχ ε πολύ υψηλό πυρετό πριν
φύγει από τη ζωή.

Πάτρα: Στον ανακριτη ο 47χρονος προ-
πονητής πυγμαχίας - Κατηγορείται για
σεξουλική επίθεση σε ανήλικη αθλήτρια
του

Εν ώπιον  του αν ακριτή βρέθηκε  ο 47χ ρον ος προ-
πον ητής πυγμαχ ίας στην  Πάτρα, ο οποίος κατηγορ-
είται για σεξουαλική επίθεση σε αν ήλικη αθλήτρια.
Ο κατηγορούμεν ος, ο οποίος συν ελήφθη το βράδυ
της περασμέν ης Πέμπτης - 23 Δεκεμβρίου - μετά από
καταγγελία της οικογέν ειας του θύματος στις διωκτικές
αρχ ές.Σύμφων α με το 14χρον ο κορίτσι, το περιστα-
τικό συν έβη στις 22 του μήν α στο γυμν αστήριο που
διατηρεί ο κατηγορούμεν ος στην  Πάτρα.

ΟΠΕΚΑ: Η καταβολή των
επιδομάτων για τον Δεκέμβριο
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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.,προς ενοικιαση
ή πώληση στα Νεόκτιστα
Ασπροπύργου,τριφατσο
με εύκολη πρόσβαση πρ-
ος όλες τις  εθνικές  ο-
δούς.Πληροφοριες στο
τηλέφωνο:6944589444

Ενοικιάζεται επαγγελμα-
τικός χώρος (ισόγειο) στη
διασταύρωση Ασπροπύρ-
γου (πλησίον ΙΚΑ και στά-
σης λεοφωρείου), 126 τε-
ραγωνικά μέτρα, κατάλ-
ληλο για φαρμα-
κείο.Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6945106860

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

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.19)

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τμ. στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου
στη θέση Δεμερτζή πίσω
από το Δημοτικό σχολείο
κάθετα στην Ηρώων Πολ-
υτεχνείου.
Διαθέτει κήπο 100 τ.μ. ,
μπάρμπεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και
τον κόλπο του καραμαγ-
κά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

EΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 
ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ
ΜΕ 2 WC, AIRCONDI-
TION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6
946288952

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925
& 6949073467 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Πωλείται Οικόπεδο
Στον Ασπρόπυργο στη
θέση Ρυκιά, σε τιμή
ευκαιρίας.
Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6987305649

Πωλείται επιχείριση
καφέ στο κέντρο του
Ασπροπύρ-
γου!Πληροφορίες
κ.σοφια
τηλ.6909156985

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ημερος
τοπος, μονοκατοικία 280
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), μπάνιο, καλή κα-
τάσταση, 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 ζητά εργασία
εντός σπιτιού στις πε-
ριοχές  Ελευσίνα και
Ασπρόπυργο  Τηλ.
6995524143

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ
ΕΤΩΝ 43 ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ
ΠΡΟΥΠΥΡΕΣΙΑ ΣΤΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΒΡΕΦΩΝ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΉ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΒΡΕΦΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ.
ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΩΙΝΟ.
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ-

ΜΑΓΟΥΛΑ- ΜΑΝΔΡΑ.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

ΑΤΟΜΟ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΣΤΙΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 
ΚΙΝ 6947882562

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

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

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

ΣΤΕΛΙΟΣ
ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 

Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνο: 210-
5573042. 
Fax: 210-5576988

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

Ζ Η Τ Ε Ι Τ Α Ι
Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο  
«ΟΔΗΓΟΣ Πωλητής, με
δίπλωμα Γ' κατηγορίας,
ζητείται από εταιρεία γα-
λακτοκομικών προϊόντων
στον Ασπρόπυργο Αττι-
κής. Επιθυμητή προϋπηρ-
εσία 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: ifoniton-
amea@gmail.com  

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 ΤΕΧΝΙΤΗΣ
ΛΑΜ ΑΡΙΝΑΣ, Μ Ε ΒΑΣΙΚΕΣ

ΓΝΩΣΕΙΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
ARGON, AΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Μ ΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μ Ε ΕΔΡΑ ΤΟΝ 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

6972807187

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ
ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ

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

2130993031, MAIL: ktl.diametaforiki@gmail.com

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

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

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

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

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

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

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

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

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100

ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

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

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

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS

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

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

Γνώση ΑγγλικώνΕυχέρεια
χρήσης λογιστικών προγρ-
αμμάτων 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS

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

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

αποθήκης 

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

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

Κύρια καθήκοντα: 

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

Περιγραφή θέσης: Εργάτες
Αποθήκης

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

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

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

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

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

Απαραίτητα προσόντα:  
Άδεια Security

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS

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

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

Περιγραφή θέσης: Υδραυ-
λικοί

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

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

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



16-θριάσιο Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 2021


