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«Έκρηξη» με 21.657 κρούσματα 
- 60 θάνατοι, 635 διασωληνωμένοι

«Συναγερμός» έχει σημάνει σε κυβέρνηση και
ειδικούς για την ιλιγγιώδη ταχύτητα με την
οποία εξαπλώνεται η μετάλλαξη Όμικρον που,
όπως φαίνεται, «οδηγεί» το νέο πανδημικό
κύμα. Σε μια προσπάθεια ανάσχεσης της δυνα-
μικής που παρουσιάζει η νέα παραλλαγή, η
Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου
Υγείας συνεδριάζει εκ νέου σήμερα προκειμένου
να επανεξετάσει την επάρκεια του δεύτερου
πακέτου μέτρων που ανακοινώθηκε χθες και
κυρίως τον χρόνο εφαρμογής του.

Εχθες  28 Δεκεμβρίου, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε
τον σοκαριστικό αριθμό των 21.657 νέων κρου-
σμάτων, που αποτελεί ιστορικό ρεκόρ από την
εμφάνιση της πανδημίας στη χώρα και αύξηση
με γεωμετρική πρόοδο συγκριτικά με τα στοιχεία
των προηγούμενων 24ωρων.

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 60,
ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν κατα-
γραφεί συνολικά 20.557 θάνατοι. 

Το 95.2% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία
70 ετών και άνω.

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται
διασωληνωμένοι είναι 635 (60.3% άνδρες). Η
διάμεση ηλικία τους είναι 63 έτη. To 79.8% έχει
υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και
άνω. Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται
διασωληνωμένοι, 540 (85.04%) είναι ανεμβολία-
στοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 95 (14.96%)
είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Από την αρχή της
πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 3.734
ασθενείς.

Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα
νοσοκομεία της επικράτειας είναι 340 (ημερήσια
μεταβολή +17.65%). Ο μέσος όρος εισαγωγών
του επταημέρου είναι 324 ασθενείς.

Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 38 έτη
(εύρος 0.2 έως 106 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία
των θανόντων είναι 78 έτη (εύρος 0.2 έως 106
έτη).»

Παρασύρθηκε αλλεπάλληλα από 
διερχόμενα αυτοκίνητα στο ύψος των

διυλιστηρίων και κατέληξε επί τόπου.

Π
ληροφορίες για τον θανάσιμο τραυματισμό
ανήλικης πεζής, αγνώστων λοιπών
στοιχείων που σημειώθηκε στις 23:58 το

βράδυ της Δευτέρας επί της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-
Κορίνθου, στο ύψος των Διυλιστηρίων Ασπρ-
οπύργου αναζητά η Ελληνική Αστυνομία.

Η ανήλικη παρασύρθηκε αλλεπάλληλα από διε

ρχόμενα αυτοκίνητα και κατέληξε επί τόπου.
Είχε χαρακτηριστικά μαύρα μαλλιά, φορούσε

αθλητικό παντελόνι (φόρμα) χρώματος γκρι σκούρ-
ου, αθλητικό φούτερ χρώματος γκρι σκούρου και
αθλητικά υποδήματα μάρκας ASICS” και χρώματος
ροζ.

Παρακαλείται όποιος γνωρίζει οτιδήποτε που
μπορεί να βοηθήσει στην αναζήτηση οικείων της
ανωτέρω παθούσας, να επικοινωνήσει με το Β΄
Τμήμα Τροχαίας Δυτικής Αττικής, στα τηλέφωνα
210-5565530, 210-5546930 και 210-5565541.

Σοκ στον Ασπρόπυργο: Ανήλικη παρασύρθηκε και
σκοτώθηκε από διερχόμενα αυτοκίνητα
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Σ
ημαντική η προσέλευση
των εθελοντών αιμο-
δοτών στη δράση του

Δήμου Ασπροπύργου σε συνε-
ργασία με «Το Χαμόγελο του
Παιδιού»

Τη Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου
2021,  πραγματοποιήθηκε με
ιδιαίτερη επιτυχία η Δράση Εθε-
λοντικής Αιμοδοσίας που
συνδιοργάνωσαν ο Δήμος
Ασπροπύργου και «Το Χαμόγε-
λο του Παιδιού», στο πλαίσιο

του Συμφώνου Συνεργασίας
τους και με κοινό στόχο την
πρόληψη αλλά και την αντι-
μετώπιση προβλημάτων υγείας
που αντιμετωπίζουν τα παιδιά. 

Η δράση στόχευσε στην
ενίσχυση των αποθεμάτων
αίματος του Νοσοκομείου
Παίδων «Η Αγία Σοφία».

Η συγκέντρωση μονάδων
αίματος πραγματοποιήθηκε με

απόλυτη ασφάλεια από την Κιν-
ητή Μονάδα «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» του
Οργανισμού «Το Χαμόγελο του
Παιδιού», η οποία ήταν σταθμε-
υμένη στον προαύλιο χώρο του
Ποντιακού Θεάτρου δίπλα στο
Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγω-
γής του Δήμου Ασπροπύργου
(οδός Γενοκτονίας, Γκορυτσά).
Κατά τη διάρκεια της αιμο

δοσίας τηρήθηκαν όλα τα
προβλεπόμενα υγειονομικά
πρωτόκολλα έναντι της παν-
δημίας, όπως αυτά ορίζονται
από το Εθνικό Κέντρο Αιμο-
δοσίας-Ε.ΚΕ.Α.Ο Δήμαρχος
Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος
Μελετίου και η Αντιδήμαρχος
Κοινωνικής Προστασίας, Παι-
δείας, Πολιτισμού και Νεολαίας 

κα. Σοφία Μαυρίδη, ευχαρι-
στούν ιδιαιτέρως όλους τους εθε-
λοντές αιμοδότες μιας και αυτήν
την κρίσιμη περίοδο, η πράξη
τους αποτελεί ουσιαστική πράξη
ανθρωπιάς, στήριξης και
αλληλεγγύης, προς όλα τα παι-
διά με προβλήματα υγείας, που
χρειάζονται μεταγγίσεις αίματος
για να ζήσουν.

ΕΠΙ ΤΑΠΗΤΟΣ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ Δ. ΦΥΛΗΣ 
Συντονισμός κινήσεων κατοίκων και Δήμου με σκοπό να πετύχουν 

την χορήγηση των οριστικών παραχωρητηρίων 

Ν
α συντονίσουν τις ενέργειές τους, με σκοπό να
πετύχουν την χορήγηση των οριστικών παρ-
αχωρητηρίων, αποφάσισαν, το βράδυ της

Τετάρτης 22 Δεκεμβρίου 2021, η Οργάνωση Μελών
ΣΥΡΙΖΑ Άνω Λιοσίων και Φυλής, ο Σύλλογος Γεν-
νηματά 2 και αρκετοί δικαιούχοι των δύο οικισμών.

Βασικός ομιλητής στη συνάντηση, που πραγματοποι-
ήθηκε στο Δημοτικό Ωδείο Φυλής, ήταν ο πρώην
Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας

Ανδρέας Νεφελούδης, ενώ παρευρέθηκε ο πρώην
Σύμβουλος της Διοικήτριας του ΟΑΕΔ Μάριος Μουζά-
λας και υπηρεσιακά στελέχη του ΟΑΕΔ. Στην ανοιχτή
συζήτηση επισημάνθηκαν τα προβλήματα που
υπάρχουν και αποφασίστηκε, με τη βοήθεια του Δήμου
Φυλής, να ενταθούν οι προσπάθειες, τόσο σε θεσμικό,
όσο και σε τεχνικό επίπεδο.

Ειδικότερα, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αργύρ-
ης Αργυρόπουλος, αφού υπενθύμισε τις διαχρονικές

προσπάθειες του Δημάρχου Χρήστου Παππού, ανέφε-
ρε ότι ο Δήμος είναι έτοιμος να συμβάλει σε τεχνικό
επίπεδο, για τις συστάσεις ιδιοκτησιών και την
αποτύπωσή τους στο Κτηματολόγιο, κάτι που αποτελεί
προϋπόθεση για την χορήγηση των οριστικών παρ-
αχωρητηρίων. Πρόσθεσε ακόμα ότι ο Δήμαρχος Χρή-
στος Παππούς έχει ζητήσει συνάντηση με τον Υπουργό
Εργασίας για την επίλυση των θεσμικών αιτημάτων,
ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνονται και τα παραχωρη-
τήρια προς τους δικαιούχους του Δήμου Φυλής.

Το γενικότερο συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε η
συνάντηση είναι ότι, πέρα από τις ενέργειες που πρέ-
πει να γίνουν, χρειάζεται ενότητα μεταξύ των οικιστών
καθώς το πρόβλημα με τα παραχωρητήρια του Δήμου
Φυλής δεν εμποδίζει την χορήγηση οριστικών παρ-
αχωρητηρίων στους δικαιούχους του ΟΕΚ.

ΠΡΑΞΗ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ Η ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ «ΧΑΜΟΓΕΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»
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Ά
νοιξαν το απόγευμα της Δευτέρ-
ας περισσότερα από 120.000
ραντεβού για τον εμβολιασμό

παιδιών 5 έως 11 ετών, εντός Ιανουα-
ρίου, καθώς η εταιρεία Pfizer επιβε-
βαίωσε την παράδοση παιδιατρικών
εμβολίων στις 3 Ιανουαρίου του 2022,
σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε χθες ο
γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκ-
λέους.

Κάνοντας μια ανασκόπηση της χρο-
νιάς που πέρασε, ο Μάριος Θεμιστοκ-
λέους, κατά τη προχθεσινή τακτική
ενημέρωση, είπε ότι «σήμερα κλείνει
ένας χρόνος από τον πρώτο εμβολια-
σμό κατά της Covid-19 που έγινε στη
χώρα, και μέχρι σήμερα έχουν πραγ-
ματοποιηθεί 17.060.000 εμβολιασμοί.
Με μία δόση έχουν εμβολιαστεί περισ-
σότεροι από 7.415.000 πολίτες, ποσοστό
70,6%, 7 εκατ. πολίτες έχουν ολοκ-
ληρώσει τον εμβολιασμό τους, ποσοστό
66,4% και 4.365.00 πολίτες να έχουν
κάνει την αναμνηστική δόση ποσοστό
76,5% επί των δικαιούχων».

Υπενθυμίζεται ότι η εμβολιαστική
δόση για τα παιδιά είναι το ένα τρίτο της
ποσότητας που χορηγείται στους
ενηλίκους.

Παράλληλα, ο Μάριος Θεμιστοκλέο-
υς δήλωσε ότι στην Ελλάδα έχουν γίνει
περισσότεροι από 15.000 εμβολιασμοί
παιδιών 5-11 ετών και ότι έχουν κλειστεί
περισσότερα από 40.000 ραντεβού.

Μιλώντας το πρωί της Τρίτης στην
τηλεόραση της ΕΡΤ, ο Γιώργος Γεωρ

γαντάς είπε, μεταξύ άλλων, ότι η κιν-
ητικότητα των γονέων να κλείσουν ραν-
τεβού στα παιδιά τους για να κάνουν το
εμβόλιο κατά του κορωνοϊού «μας ξάφ-
νιασε καθώς είναι μεγάλη». 

Παράλληλα, κάλεσε τους γονείς που
έχουν κλείσει ραντεβού, να κοιτάξουν αν
μπορούν να το αλλάξουν σε διαθέσιμη
ημερομηνία, νωρίτερα.

Υπενθυμίζεται πως εμβολιασμούς
για τα παιδιά πραγματοποιούν πρωτο-
βάθμιες δομές φροντίδας υγείας και
νοσοκομεία, ενώ στην Αττική γίνονται σε 

5 εμβολιαστικά κέντρα: στο Παίδων

Αγία Σοφία, στο Παίδων Πεντέλης, στο
Ασκληπιείο Βούλας, στο ΚΥ Αγίας
Σοφίας στον Πειραιά και στο Κέντρο
Υγείας Περιστερίου.

Στην ερώτηση αν εξετάζεται να
ανοίξουν τα σχολεία μία εβδομάδα
αργότερα, λόγω της μετάλλαξης
Omicron, ο κ. Γεωργαντάς απάντησε ότι
αυτή την στιγμή δεν υπάρχει κάποιο
τέτοιο δεδομένο, λέγοντας χαρακτηρι-
στικά ότι «τα στοιχεία έχει παρατηρηθεί
ότι δεν αποτέλεσαν ιδιαίτερη εστία δια-
σποράς το προηγούμενο διάστημα».

Άνοιξαν περισσότερα από 120.000 ραντεβού για τον
εμβολιασμό παιδιών 5 έως 11 ετών, εντός Ιανουαρίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
των Δήμων για κατάθεση φακέλου

υποψηφιότητας για την Αποστολή “100
Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες

Πόλεις έως το 2030”
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Π
ιο εύκολη είναι
πλέον η καθημε-
ρινότητα των

πολιτών κατά τον έλεγχο
του πιστοποιητικού
εμβολιασμού κατά του
κορονοϊού ή νόσησης, καθώς στην
εφαρμογή Covid-Free Wallet μπορ-
ούν να προσθέσουν και την ψηφια-
κή τους ταυτότητα.

Σε λειτουργία τέθηκε η ενημέρωση του
ψηφιακού πιστοποιητικού εμβολιασμού
(Covid Free Gr Wallet) που περιλαμβά-
νει το πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας
(ταυτότητα).

Το πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας
έχει ως στόχο να περιοριστεί η συμφ-
όρηση από τον έλεγχο πιστοποιητικών
στις εισόδους καταστημάτων εστίασης
και ψυχαγωγίας κι άλλων συναφών
χώρων, την ώρα που κορυφώνεται η
ανησυχία για την έλευση της Ομικρον
εν μέσω εορταστικής περιόδου.

Βήμα - βήμα η διαδικασία
Η διαδικασία δημιουργίας και αποθή-

κευσης του πιστοποιητικού ταυτοπρο-
σωπίας είναι ιδιαίτερα απλή. Αρχικά ο
πολίτης πρέπει να εγκαταστήσει μέσα
από τις πλατφόρμες iOS και Android για
κινητές συσκευές και tablet τη νέα έκδο-
ση της εφαρμογής Covid Free GR
Wallet. 

Στη συνέχεια, μπαίνει την οθόνη
«Ταυτοπροσωπία» και ξεκινά τη διαδι-
κασία έκδοσης του εγγράφου εισάγον-
τας τους κωδικούς Taxisnet ή web
banking (εφόσον ο τραπεζικός λογαρια-
σμός που αντιστοιχεί στους κωδικούς
web banking είναι επικαιροποιημένος).
Για την ολοκλήρωση της αυθεντικο-
ποίησης απαιτείται η εισαγωγή κωδικού

μιας χρήσης (One Time
Password - OTP), ο οποίος
αποστέλλεται με SMS στον
επιβεβαιωμένο αριθμό κιν-
ητού τηλεφώνου του
πολίτη.Μόλις ολοκληρωθεί

επιτυχώς η διαδικασία αυθεντικο-
ποίησης, το πιστοποιητικό ταυτοπρο-
σωπίας δημιουργείται αυτόματα και
αποθηκεύεται με ασφαλή τρόπο στην
εφαρμογή Covid Free GR Wallet. Επιπ-
λέον, ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να το
αποθηκεύσει και στο wallet της συσκε-
υής του.

Η άντληση των στοιχείων γίνεται από
το Μητρώου Δελτίων Αστυνομικών
Δελτίων της Ελληνικής Αστυνομίας,
μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας
της Γενικής Γραμματείας Πληροφορ-
ιακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρν-
ησης. Το πιστοποιητικό ταυτοπρο-
σωπίας που δημιουργείται από το
gov.gr λαμβάνει μοναδικό κωδικό επα-
λήθευσης και QR code.

Ο
ι δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας Περ-
ιφέρειας Αττικής, ΙΣΑ  και Υπουργείου Υγείας
στο πλέγμα των πολιτικών και δράσεων που

αφορούν στην καλύτερη υγειονομική θωράκιση της
Αττικής,  στον προσυμπτωματικό έλεγχο, καθώς και
στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, βρέθηκαν στο επίκεν-
τρο της συνάντησης του Περιφερειάρχη Αττικής Γ.
Πατούλη με τον Υπ. Υγείας Αθ. Πλεύρη. Η συνάντηση
πραγματοποιήθηκε προχθες το βράδυ στην Περιφέρεια
Αττικής. 

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο Υπουργός κ.
Πλεύρης έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το θέμα του
Δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας το οποίο
συγκροτείται με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής
και του ΙΣΑ. Μάλιστα όπως επισήμανε πρόκειται για
ένα Δίκτυο το οποίο θα μπορεί να συμβάλει καθοριστι-
κά στην αποτελεσματικότερη διαχείριση της Πανδημίας.
Για το λόγο αυτό τις επόμενες ημέρες συμφωνήθηκε
και από τις δύο πλευρές να υπάρξει εκ νέου συνάντηση
προκειμένου να διαμορφωθεί ένα συγκεκριμένο
πλαίσιο συνεργασίας, το οποίο θα μπορεί να λειτο-
υργήσει σε πιλοτικό επίπεδο, με στόχο την εφαρμογή

του στο σύνολο της χώρας.  

Από την πλευρά του ο Περιφερειάρχης Αττικής και
Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης ενημέρωσε τον Υπο-
υργό Υγείας για τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει
για τη σύσταση του Δικτύου, η σύνθεση του οποίου
αναμένεται να διευρυνθεί με τη συμμετοχή και του Ιατρ-
ικού Συλλόγου Πειραιά. Ήδη η Περιφέρεια Αττικής έχει
υποβάλλει τη σχετική πρόταση στο πρόεδρο του
Ν. Πλατανησιώτη. 

Ο Γ. Πατούλης επανέλαβε ότι η Αυτοδιοίκηση και η
Ιατρική Κοινότητα μπορούν να συμβάλλουν αποτελε-
σματικά στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την αντι-
μετώπιση της πανδημίας και την πρόληψη. Επίσης ο
Περιφερειάρχης αναφέρθηκε και στο πιλοτικό πρόγρ-
αμμα πρόληψης και προσυμπτωματικού ελέγχου των
ΚΕΠ Υγείας που εφαρμόζεται μέσω του ΕΔΔΥΠΠΥ και
σημείωσε ότι στόχος είναι η επέκτασή του και στους 66
Δήμους της Αττικής. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη
διερεύνηση του πλαισίου συνεργασίας προκειμένου να
ενισχυθεί η πρωτοβάθμια Υγεία και μέσα από τη δια-
συνδεσιμότητα των ΚΕΠ Υγείας και των ΤΟΜΥ. Επιπ-
λέον συζητήθηκε και η στοχευμένη ενίσχυση του Εθνι-

κού Συστήματος Υγείας στο πλαίσιο του νέου ΠΕΠ Αττι-
κής 2021-2027. 

Το Δίκτυο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Ειδικότερα για το Δίκτυο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας ο Γ. Πατούλης τόνισε ότι θα το απαρτίζουν παθ-
ολόγοι, πνευμονολόγοι, γενικοί ιατροί και παιδίατροι,
οι οποίοι θα αναλαμβάνουν την άμεση και έγκαιρη διε-
ρεύνηση, παρακολούθηση και αντιμετώπιση ύποπτου ή
επιβεβαιωμένου κρούσματος covid-19. Ουσιαστικά θα
είναι ένα Δίκτυο ιατρών της γειτονιάς, που θα
παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους ασθενείς με Covid-
19 λοίμωξη, με βάση τα αναθεωρημένα θεραπευτικά
πρωτόκολλα. 

Με αφορμή τη συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας
Αθ. Πλεύρη, ο Περιφερειάρχης Αττικής και Πρόεδρος
του ΙΣΑ Γ. Πατούλης δήλωσε:

«Η Αυτοδιοίκηση και η Ιατρική Κοινότητα μπορούν
να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε επίπεδο πρωτοβά-
θμιας Φροντίδας και Περίθαλψης. Συνεργαζόμαστε
στενά με το Υπουργείο Υγείας  για την ενδυνάμωση
των υγειονομικών δομών και την ενίσχυση του Εθνι-
κού Συστήματος Υγείας. Η Ελλάδα στη παρούσα φάση
δίνει μια δύσκολη μάχη ενάντια στον αόρατο εχθρό την
πανδημία. Έχει αποδειχθεί από τη διεθνή εμπειρία  ότι
είναι καθοριστικός ο ρόλος της πρωτοβάθμιας φρον-
τίδας υγείας, στην υγειονομική θωράκιση απέναντι
στην πανδημία καθώς αποτελεί το ανάχωμα για να μην
συρρέουν τα περιστατικά στα νοσοκομεία, συμβάλλον-
τας στην αποσυμφόρηση των δημόσιων δομών υγείας.
Η έγκαιρη διάγνωση και η σωστή παρακολούθηση του
ασθενή κατά τα πρώτα κρίσιμα στάδια της λοίμωξης
είναι καθοριστική για να αποτραπούν οι σοβαρές επιπ-
λοκές. Όλοι μαζί ενωμένοι θα δώσουμε και αυτή τη
μάχη ενάντια στην πανδημία. Αυτή άλλωστε θα είναι
και η αποστολή του Δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας που αποφασίσαμε να συστήσουμε. Τις επόμε-
νες ημέρες θα είμαστε σε θέση να ενημερώσουμε για
τον τρόπο και τη διαδικασία ενεργοποίησης του Δικ-
τύου. Η θετική ανταπόκριση της Κεντρικής Διοίκησης
και του Υπουργού Υγείας Αθ. Πλεύρη, μας γεμίζει
αισιοδοξία και μας δίνει τη βεβαιότητα ότι το εγχείρημα
μας αυτό, όχι μόνο θα πετύχει, αλλά θα αποτελέσει και
τη βάση για την επέκταση του σε όλη τη χώρα». 

«Πρεμιέρα» για την ψηφιακή ταυτότητα στο Covid-free
App – Αναλυτικά η διαδικασία

Η υλοποίηση του Δικτύου Πρωτοβάθμιας ΦροντίδαςΗ υλοποίηση του Δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας με τη συμβολή της Αυτοδιοίκησης Υγείας με τη συμβολή της Αυτοδιοίκησης 

Στο επίκεντρο της συνάντησης του  Περιφερειάρχη Αττικής  Γ. Πατούλη με τον Υπ. Υγείας Αθ. Πλεύρη Στο επίκεντρο της συνάντησης του  Περιφερειάρχη Αττικής  Γ. Πατούλη με τον Υπ. Υγείας Αθ. Πλεύρη 
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Η
Επιτροπή Ειρήνης Ελευσίνας εύχεται
Καλή χρονιά, με υγεία και δύναμη για
το 2022. Παράλληλα εκφράζει την

ανησυχία της για τις εξελίξεις στην ευρύτερη
περιοχή της Ελευσίνας και του Θριάσιου
Πεδίου.  Σε κοντινές αποστάσεις από την πόλη
μας, βρίσκονται τα Ναυπηγεία Ελευσίνας και
Σκαραμαγκά, στρατιωτικές μονάδες στα
Μέγαρα, στρατιωτικό αεροδρόμιο στην Ελευ-
σίνα.

Μας ανησυχεί το γεγονός ότι πριν από τις
γιορτές έγινε η τελετή εγκαινίων του Πεδίου
Βολής Κανδηλίου στα Μέγαρα, με επίδειξη
επιχειρησιακών δυνατοτήτων και βολών μονά-
δων της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ.
Το ΠΒ εκσυγχρονίστηκε ώστε να προσομοιά-
ζει με αστικό και ημιαστικό περιβάλλον για
εκπαίδευση σε μάχες εντός πόλεων. Τα
σενάρια περιελάμβαναν εκκαθάριση οικίας,
ατομική τακτική βολών αλλά και εκκαθάριση
στενών διαδρόμων με τη χρήση ειδικά διαμορ-
φωμένου «λαβυρίνθου». 

Φυσικά, από το κάδρο των Αμερικα-
νοΝΑΤΟϊκών σχεδιασμών δεν λείπει και το
στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας, με
συνεκπαιδεύσεις μεταξύ μονάδων Ειδικών
Επιχειρήσεων της Ελλάδας και των ΗΠΑ, που
γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Είναι προκλητικό, την ώρα που ο λαός μας:
στενάζει από την πανδημία με χιλιάδες

κρούσματα, εκατοντάδες νεκρούς και διασωλ-
ηνωμένους καθημερινά, ενώ το σύστημα
υγείας παραμένει ανοχύρωτο

αντιμετωπίζει νέες περικοπές στον κρατικό
προϋπολογισμό ακόμα και για τις πιο
στοιχειώδεις λαϊκές ανάγκες, όπως η μόρφω-
ση, η ασφάλιση κλπ

μένει ανοχύρωτος μπροστά στις πλημμύρ-
ες, τις πυρκαγιές και τους σεισμούς

έρχεται αντιμέτωπος με την καθήλωση των
μισθών, την ακρίβεια

Η κυβέρνηση να προχωρά σε τέτοιες ασκή-
σεις που δείχνουν ξεκάθαρα την αποφασι-
στικότητα της άρχουσας τάξης να εξοπλιστεί
απέναντι στον ''εχθρό λαό''!

Πάει πολύ η Ελλάδα να βρίσκεται για το
2021 στην πρώτη θέση μεταξύ των κρατών -
μελών του ΝΑΤΟ για τις στρατιωτικές δαπά-
νες σε αναλογία προς το ΑΕΠ, με 3,82%
(πάνω από 6.6 δισ ευρώ), σύμφωνα με εκτι-
μήσεις της ίδιας της λυκοσυμμαχίας!

Ο αγώνας
για την ικα-
ν ο π ο ί η σ η
των σύγχρο-
νων λαϊκών
α ν α γ κ ώ ν
είναι άρρη-
κτα δεμένος
με το δυνά-
μωμα της

πάλης ενάντια στην επικίνδυνη πολιτική της
εμπλοκής στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους
και στις επεμβάσεις.

Μπροστά στις επικίνδυνες αυτές εξελίξεις
απαιτείται ετοιμότητα κι επαγρύπνηση. Να
δυναμώσει αποφασιστικά η πάλη του αντιπο-
λεμικού – αντιιμπεριαλιστικού κινήματος,
συνολικά του λαϊκού κινήματος, που μπορεί να
βάλει εμπόδια σε αυτή την πολιτική. 

Η Επιτροπή Ειρήνης Ελευσίνας καλεί  στο
δυνάμωμα της πάλης για:

Την απεμπλοκή της Ελλάδας από τους
ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους

Την κατάργηση της Ελληνοαμερικανικής
Συμφωνίας για τις Στρατιωτικές Βάσεις και
τηςΕλληνογαλλικής συμφωνίας – Nα κλείσει η
βάση της Σούδας – Nα ξηλωθούν οι βάσεις του
θανάτου από τη χώρα μας – Nα μη δημιουργ-
ηθεί καμία νέα ευρωατλαντική βάση και στρα-
τιωτική υποδομή.

Να μην εγκατασταθούν πυρηνικά στον
Άραξο και οπουδήποτε αλλού στην Ελλάδα.

Καμία συμμετοχή των Ελληνικών Ενόπλων
Δυνάμεων σε ιμπεριαλιστικές αποστολές στο
εξωτερικό, σε στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά
άλλων λαών, να επιστρέψει η ελληνική στρα-
τιωτική μονάδα και οι Πάτριοτ από τη Σαουδική
Αραβία, να μην αποσταλούν στρατιωτικές
δυνάμεις στο Σαχέλ, στην Αφρική.

Όχι στους στρατιωτικούς εξοπλισμούς και τη
διάταξη των ενόπλων δυνάμεων στην υπηρ-
εσία του ΝΑΤΟ. Ανάκληση της κυβερνητικής
απόφασης για την αύξηση της θητείας στο στρ-
ατό ξηράς.

Καμιά αλλαγή των συνόρων και των συνθη-
κών που τα καθορίζουν.

ΟΧΙ στον Ευρωστρατό που ετοιμάζει η ΕΕ.
Αποδέσμευση από τις λυκοσυμμαχίες του

ΝΑΤΟ και της ΕΕ.

Τ
ο τμήμα Αρχ αιολογίας
και Ιστορικής Έρευν ας
της Διεύθυν σης Παι-

δείας, Πολιτισμού Αθλητι-
σμού και Νέας Γεν ιάς του
Δήμου Αχ αρν ών  ύστερα
από έν α μακρύ και ακούσιο
διάλειμμα εξαιτίας των  περιο-
ριστικών  μέτρων  που επέ-
βαλε η παν δημία του Cov id
19, με μεγάλη χ αρά ξεκίν ησε
τις δράσεις εξωστρέφειας στο
Μυκην αϊκό Θολωτό Τάφο
των  Αχ αρν ών  με στόχ ο την
αν άδειξη, προβολή και προ-
στασία του σημαν τικού αυτού μν ημείου, που χ ρον ολογείται στη μυκην αϊκή εποχ ή
(14ος-13ος αι. π.Χ.) και αποτελεί μάρτυρα της μακραίων ης ιστορίας των  Αχ αρν ών .
Από τον  Οκτώβριο έως και το Δεκέμβριο 2021, το αρχ αιολογικό μν ημείο της πόλης

μας δέχ θηκε οκτώ επισκέψεις από τα εξής σχ ολεία: το 4ο Γυμν άσιο Άν ω Λιοσίων ,
το 1ο Γυμν άσιο Παιαν ίας  και το 4ο Γυμν άσιο Αχ αρν ών .
Μετά το καλωσόρισμα των  μαθητών , ακολούθησε η γν ωστική προσέγγιση του αν τι-

κειμέν ου από τους αρχ αιολόγους του Τμήματος και  η ξεν άγηση με έμφαση στην
αν ασκαφή του μν ημείου, τον  τρόπο κατασκευής του, τη χ ρήση του από τη μυκην αϊ-
κή έως την  κλασική εποχ ή, με ιδιαίτερη αν αφορά στην  ιστορία των  Αχαρν ών  την
περίοδο του Πελοπον ν ησιακού πολέμου.

Τα παιδιά συμμετείχ αν  με ιδιαίτερο εν διαφέρον  και εν θουσιασμό θέτον τας τα ερω-
τήματα και τις απορίες τους, εν ώ τους προσφέρθηκε δωρεάν  εκπαιδευτικό υλικό για
την  αξιοποίηση στην  τάξη μετά την  επίσκεψη. Οι ομάδες υποδοχ ής ήταν  ολιγομε-
λείς και τηρήθηκαν  αυστηρά όλα τα μέτρα προστασίας.
Εν ημερών ουμε τα σχ ολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των

Αχ αρν ών  ότι το πρόγραμμα θα συν εχ ιστεί  καθ’ όλη τη διάρκεια του 2022.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοιν ων ήστε στο 210-2322878 και  ηλεκτρον ικά:

library acharnes@gmail.com.  Ιστότοπος:
https://arxaiologikoacharnes.wordpress.com/.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Eυχές ενόψει της νέας χρονιάς και επαγρύπνση 

Τμήμα Αρχαιολογίας και Ιστορικής Έρευνας του Δήμου Αχαρνών 

Ξεναγήσεις στον Μυκηναϊκό Θολωτό Τάφο
και το νέο έτος 

Βατόπουλος για σχολεία: Θα επανεξεταστεί το θέμα
της παράτασης των διακοπών

Τ
ο επόμενο δεκαήμερο θα επανεξεταστεί το ζήτημα της παράτασης δια-
κοπών των σχολείων κατά μια εβδομάδα, σύμφωνα με τον καθηγητή
Μικροβιολογίας της Δημόσιας Υγείας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττι-

κής και μέλος της επιτροπής λοιμωξιολόγων Αλκιβιάδη Βατόπουλο. 
Μιλών τας στον  ΣΚΑΪ 100,3, ο κ. Βατόπουλος τόν ισε ότι θεωρητικά θα μπορούσε

ν α συζητηθεί έν α τέτοιο εν δεχ όμεν ο, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι αυτή την  στιγμή δεν
βρίσκεται επί τάπητος, διευκρίν ισε όμως ότι όλα θα εξαρτηθούν  από το πώς θα
εξελιχ θεί η παν δημία. 
Παράλληλα αν έφερε ότι πλέον  δεν  έχ ουμε πολλά κρούσματα στις ηλικίες των

μαθητών , αλλά των  ν έων  εν ήλικων  από 18 έως 40 ετών . 
Για τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας σχ ετικά με το εν δεχ όμεν ο ν α παρθούν  ν έα
μέτρα ν ωρίτερα, καθώς, όπως είπε, σήμερα αν αμέν ον ται τουλάχ ιστον  15.000
κρούσματα, ο κ. Βατόπουλος σημείωσε ότι χ θες στην  Επιτροπή τέθηκε το θέμα
για το πότε θα έπρεπε ν α ξεκιν ήσει η ισχ ύς των  ν έων  μέτρων .
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης όπως εξήγησε, κάποια μέλη επέμεν αν  ότι πρέπει

ν α αρχ ίσουν  όσο το δυν ατόν  συν τομότερα, αλλά αποφασίστηκε η παράταση για
λόγους κοιν ων ικούς, λόγω Πρωτοχ ρον ιάς.   
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Με απόφαση του Υφυ-
πουργού Οικονομικών κ.
Απόστολου Βεσυρόπου-
λου, θα παραταθεί η
προθεσμία για την κατα-
βολή των τελών κυκλοφ-
ορίας του 2022, καθώς
και για τη θέση των
οχημάτων σε εκούσια
ακινησία, έως τις 28
Φεβρουαρίου 2022.

Όπως επισημαίνει σε
δήλωσή του ο κ. Βεσυρό-
πουλος, «η Κυβέρνηση
έχει πλήρη αντίληψη και συναίσθηση των δυσκο-
λιών, αλλά και των ιδιαίτερων συνθηκών, που έχει
δημιουργήσει η πανδημία. Η παράταση για την
καταβολή των τελών κυκλοφορίας είναι επιβεβ-
λημένη, για να διευκολύνει τους πολίτες και να

δοθεί η δυνατότητα σε όλους να εκπληρώσουν
αυτή την υποχρέωση».

Το Υπουργείο Οικονομικών τονίζει ότι δεν θα
υπάρξει νέα παράταση και η εξόφληση των τελών
κυκλοφορίας πρέπει να γίνει έως τις 28 Φεβρουα-
ρίου 2022.

Παράταση της προθεσμίας για την καταβολή των τελών
κυκλοφορίας έως τις 28 Φεβρουαρίου 2022

Για ποιους δόθηκε παράταση για 
τις φορολογικές δηλώσεις

Στην παράταση της προθεσμίας έως τις 28
Φεβρουαρίου για την υποβολής φορολογικών
δηλώσεων που έχουν καταληκτική ημερομηνία

υποβολής την 31η Δεκεμβρίου 2021 προχώρησε με
απόφασή του ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής.

Η νέα προθεσμία είναι η 28η Φεβρουαρίου 2022 και
αφορά τις παρακάτω δηλώσεις:

• Τροποποιητικές δηλώσεις με αγροτικές ενισχύσεις
και επιδοτήσεις που ανάγονται σε προηγούμενα έτη,
εφόσον η βεβαίωση για τα εν λόγω ποσά εκδόθηκε από
τον ΟΠΕΚΕΠΕ εντός του 2021.

• Δηλώσεις φορολογικού έτους 2020 σε περίπτωση
θανάτου του φορολογούμενου, για τις οποίες υπόχρεοι
σε υποβολή είναι οι κληρονόμοι του.

• Δηλώσεις φορολογούμενων των οποίων έγινε δεκτό
το αίτημα μεταφοράς της φορολογικής τους κατοικίας
στην αλλοδαπή εντός του 2021 ή δεν έγινε δεκτό το
αίτημά τους λόγω του γεγονότος ότι τα δικαιολογητικά
που προσκόμισαν εμπρόθεσμα δεν κρίθηκαν επαρκή
και ακριβή (σχετ. ΠΟΛ.1201/2017 άρθρο 5).

• Τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος
με αναδρομικά μισθών ή συντάξεων προηγουμένων
ετών, αναδρομικά επιδομάτων ανεργίας, αναδρομικά
αμοιβών ιατρών του ΕΣΥ από απογευματινά ιατρεία
νοσοκομείων του ΕΣΥ, καθώς και με λοιπά εισοδήματα
που ομοίως ανάγονται σε παλαιότερο έτος, εφόσον οι
βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων εκδόθηκαν εντός
του 2021.

• Τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται μετά
την καταληκτική προθεσμία, όχι λόγω υπαιτιότητας του
δικαιούχου των εισοδημάτων, αλλά εξαιτίας εκπρόθε-
σμης αποστολής αρχικού ή τροποποιητικού ηλεκτρονι-
κού αρχείου στην ΑΑΔΕ, μηνιαίου ή ετήσιου, ή εξαιτίας
εκπρόθεσμης χορήγησης, για οποιοδήποτε λόγο,
έντυπης βεβαίωσης από τον εργοδότη/αρμόδιο φορέα
που έχει την υποχρέωση, εφόσον οι βεβαιώσεις από
τον φορέα εκδόθηκαν ή τροποποιήθηκαν εντός του
2021.

• Δηλώσεις που περιλαμβάνουν ανείσπρακτες δεδου-
λευμένες αποδοχές προηγούμενων ετών και α) είτε
φορολογούνται στο έτος που ανάγονται, εφόσον ανα-
γράφονται διακεκριμένα στην ετήσια βεβαίωση απο-
δοχών που χορηγήθηκε στον δικαιούχο εντός του 2021
ή προκύπτει με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο το έτος
στο οποίο ανάγονται, β) είτε φορολογούνται στο έτος
καταβολής τους (φορολογικό έτος 2020), λόγω του ότι
δεν χορηγήθηκε βεβαίωση αποδοχών και δεν μπορεί να
αποδειχθεί με άλλο πρόσφορο μέσο το έτος ή τα έτη
στα οποία αυτές ανάγονται.

Οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται μέχρι την
31.12.2021 με τους τρόπους που προβλέπονται στην
υπό στοιχεία Α. 1118/2021 Απόφαση του Διοικητή της
ΑΑΔΕ, ενώ από την 01.01.2022 και μέχρι την 28.2.2022
πρέπει να υποβληθούν αποκλειστικά μέσω της εφαρ-
μογής «ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΟΥ» στην ψηφιακή πύλη
myAADE (myaade.gov.gr) και εκκαθαρίζονται από τις
αρμόδιες ΔΟΥ.

Ειδικά οι τροποποιητικές δηλώσεις με αγροτικές
ενισχύσεις και επιδοτήσεις που ανάγονται σε προη-
γούμενα έτη, πέραν του χρονικού διαστήματος από
01.01.2022 μέχρι και 28.02.2022, δύνανται να υποβάλ-
λονται μέσω της εφαρμογής «ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΟΥ» και
μέχρι την 31.12.2021, προκειμένου να εκκαθαριστούν
από τις ΔΟΥ, σύμφωνα με τις συνυποβαλλόμενες
βεβαιώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μια καινοτόμα δράση
ευαισθητοποίησης για τα
δικαιώματα και τις

υποχρεώσεις των πολιτών του
Δήμου Ελευσίνας, διοργανώθηκε
την Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου, με
πρωτοβουλία της Δημοτικής
Αστυνομίας και σε συνεργασία με
το 1ο Σύστημα Προσκόπων Ελευ-
σίνας.

Ειδικότερα την παραμονή των
Χριστουγέννων, η Δημοτική
Αστυνομία, με επικεφαλής τον
αρμόδιο, Γιάννη Γιαννίκο, συνοδεία
μικρών και μεγάλων προσκόπων,
κυκλοφόρησαν στην πόλη προκει-
μένου να μεταδώσουν το μήνυμα
της ευαισθητοποίησης απέναντι
στις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομά-
δες και κυρίως, στην τήρηση του
Κ.Ο.Κ. όσον αφορά στα δικαιώματα
των ΑμεΑ.

Ελευσίνα: «Η κλήση δεν είναι
λύση»

Διανέμοντας φυλλάδια που προ-
σομοίαζαν σε κλήσεις της Δημοτι-
κής Αστυνομίας για παράνομη στά-
θμευση, πέρασαν από τους κεντρι-
κούς δρόμους και τις πλατείες της
Ελευσίνας, με μικρούς και μεγάλους

να αγκαλιάζουν ιδιαίτερα αυτήν την
πρωτοβουλία.

Ο Δήμαρχος Ελευσίνας, Αργύρης
Οικονόμου, με αφορμή τη δράση
δήλωσε: «Είναι πολύ σημαντικό, για
την εύρυθμη καθημερινότητα όλων

μας, να δείχνουμε τον απαιτούμενο
σεβασμό στα δικαιώματα των ΑμεΑ
αλλά και όλων των ευάλωτων κοι-
νωνικών ομάδων.

Με συμβολικές κινήσεις, όπως ο
επαναπροσδιορισμός των θέσεων
ΑμεΑ, η δημιουργία νέων θέσεων
στάθμευσης αλλά και με δράσεις
του Δήμου μας, σε συνεργασία με 

τη Δημοτική Αστυνομία, στοχεύο-
υμε σε μία Ελευσίνα και Μαγούλα,
περισσότερο φιλική προς τα ΑμεΑ,
με εύκολη προσβασιμότητα για
όλους.

Για να επιτύχει αυτό, σίγουρα
είναι απαραίτητη και η συνεργασία
όλων των πολιτών, καθώς μόνο
συνολικά μπορούμε να εξασφ-
αλίσουμε καλύτερη καθημερινότητα
για όλους».

Από την πλευρά του ο αρμόδιος
σε θέματα Δημοτικής Αστυνομίας,
Γιάννης Γιαννίκος, ανέφερε: «Ο
ρόλος της Δημοτικής Αστυνομίας,
σε καμία περίπτωση δεν είναι
τιμωρητικός.Κανένας από τους
υπαλλήλους δεν θέλει να μοιράζει
κλήσεις, ωστόσο, είναι κατανοητό
από όλους μας πως ο σεβασμός
στους συνανθρώπους μας και η
τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλο-
φορίας είναι επιβεβλημένοι.

Με τη δράση που διοργανώσαμε,
προσπαθήσαμε να υπενθυμίσουμε
στους συμπολίτες μας αλλά και να
ενημερώσουμε τους μικρούς, μελ-
λοντικούς οδηγούς πως ο σεβα-
σμός ξεκινά πρώτα από εμάς».

Ελευσίνα: «Η κλήση δεν είναι λύση»
Καινοτόμα δράση ευαισθητοποίησης για τα δικαιώματα των ΑμεΑ
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Ο
Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ,
πιστός στο όραμα του να προσφέρει
ένα καλύτερο μέλλον στη νέα γενιά,

στηρίζει αυτά τα Χριστούγεννα το έργο του
Οργανισμού Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος (Make-
A-Wish). Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας,
διαθέτει σε όλα τα παιδιά των Νηπιαγωγείων
και Δημοτικών Σχολείων των Δήμων Ασπρ-
οπύργου, Ελευσίνας, Μάνδρας, Μεγαρέων
και Δέλτα Θεσσαλονίκης, 12.500 «Αστέρια της
Ευχής», υποστηρίζοντας έτσι τον Οργανισμό
για να εκπληρώσει τις ευχές των παιδιών με
σοβαρές ασθένειες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε αστέρι έχει μία
μοναδική αξία, καθώς βοηθά να εκπληρωθούν
οι ευχές έξι παιδιών του Κάνε-Μια-Ευχή
Ελλάδος, που διαμένουν στις περιοχές του
Θριασίου και στη Θεσσαλονίκη και πάσχουν
από πολύ σοβαρές ασθένειες. Ταυτόχρονα, η
ενέργεια αυτή συμβάλλει στο να κατανοή-
σουν και να καλλιεργήσουν οι μαθητές αξίες
όπως η αλληλεγγύη και η ανιδιοτελής προσφ-
ορά, καθώς όλοι μαζί προσφέρουμε στα παι-
διά του Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος, τα Χρι-
στούγεννα που ονειρεύονται!

Αυτά τα Χριστούγεννα, με την υποστήριξή
μας θα εκπληρωθούν οι ευχές των παρακάτω
δυνατών παιδιών του Οργανισμού και θα τους
χαρίσουμε χαμόγελα και δύναμη για να
συνεχίσουν την προσπάθειά τους:

Νεκταρία, 6 ετών, Θριάσιο: Εύχομαι να
πάω στην Disneyland στο Παρίσι.

Ανδρέας, 11 ετών, Δυτική Αττική: Εύχομαι να
αποκτήσω έναν υπολογιστή gaming. 

Δημήτρης, 15 ετών, Δυτική Αττική: Εύχομαι
να αποκτήσω ένα κουτάβι. 

Πολυτίμη, 16 ετών, Θεσσαλονίκη: Εύχομαι
να πάω στο χωριό του Άη Βασίλη, στο Ροβανι-
έμι, τα Χριστούγεννα 

Νεφέλη, 7 ετών, Θεσσαλονίκη: Εύχομαι να
αποκτήσω ένα δεντρόσπιτο-κάστρο

Κωνσταντίνος, 16 ετών, Θεσσαλονίκη:

Εύχομαι να συναντήσω τον αγαπημένο μου
τραγουδιστή. 

Κατά τις παραδόσεις των Αστεριών, η κα
Γεωργία Λασανιάνου, Διευθύντρια Εταιρικής
Ευθύνης του Ομίλου ΕΛΠΕ, σημείωσε: «Σε μια
περίοδο συνυφασμένη με την αλληλεγγύη και
την αγάπη, ο Όμιλός μας προσφέρει μέσα από
μια συλλογική προσπάθεια την ευκαιρία σε 6
παιδιά να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότ-
ητα. Μαζί δίνουμε δύναμη στις ευχές των παι-
διών που δοκιμάζονται, για να αισθανθούν
αγάπη και να πάρουν ακόμα περισσότερη

δύναμη για να συνεχίσουν».
Η κα Σάντρα Ζαφειρακοπούλου, Γενική

Διευθύντρια του Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος,
δήλωσε: «Τα Ελληνικά Πετρέλαια παραμέ-
νοντας αφοσιωμένα στην στήριξη της κοι-
νωνίας, υποστηρίζουν το έργο μας, υιοθ-
ετώντας ευχές έξι παιδιών των περιοχών
όπου δραστηριοποιούνται. Αυτό είναι πολύ
συγκινητικό. Η αφοσίωση τους στο κοινωνικό
έργο, η σταθερότητα της υποστήριξης και η
καρδιά που «βάζουν» σε κάθε ενέργεια, είναι
αυτή που μας αγγίζει τόσο πολύ, τόσο βαθιά!»

Επιπρόσθετα, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στέκεται αρωγός στις ανάγκες
της ελληνικής κοινωνίας και στηρίζει το έργο
φορέων και οργανώσεων που έχουν στόχο να
βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των συνανθ-
ρώπων μας που αντιμετωπίζουν  δυσκολίες. 

Συγκεκριμένα, προσφέρει τρόφιμα σε
πάνω από 1.000 οικογένειες, μέσω των
τοπικών ενοριών Ασπρόπυργου, Μάνδρ-
ας, Μεγαρέων, του συσσιτίου Αγ. Γεωργίου
και της Ιεράς Μητρόπολης Νεαπόλεως και
Σταυρουπόλεως. Παράλληλα, ενισχύει το
έργο 14 οργανισμών της Αττικής, του
Θριασίου και της Θεσσαλονίκης, που μερ-
ιμνούν για τη στήριξη ευπαθών ομάδων
του πληθυσμού, εκφράζοντας έτσι ένα
μήνυμα αλληλεγγύης και κοινωνικής προ-
σφοράς. 

Την  Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου ο Εθν ικός Οργα-
ν ισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) θα
προχωρήσει στη διεν έργεια Rapid Test 

για την  αν ίχν ευση του
κορων οϊού.

Η εξέταση θα είν αι
ΔΩΡΕΑΝ για εμβολια-
σμέν ους και αν εμβο-
λιαστους και θα πραγ-
ματοποιηθεί από τις
09:00 το πρωί μέχρι τις
14:30 το μεσημέρι
στην  Πλατεία Καρά-
βου.

Οι δημότες θα πρέπει
ν α γν ωρίζουν  τα εξής:

Θα πρέπει ν α έχουν
μαζί τους το ΑΜΚΑ και
την  αστυν ομική τους
ταυτότητα.

Θα πρέπει ν α ακολο-
υθούν  πιστά τις
οδηγίες που προβλέ-
πον ται από τα υγειο-
ν ομικά πρωτόκολλα
(μάσκες, αποστάσεις
ασφαλείας κτλ).

Η έκδοση ψηφιακής
βεβαίωσης αποτελέ-

σματος για τους διαγν ωστικούς ελέγχους
πραγματοποιείται από την  ψηφιακή πύλη
gov .gr

Δήμος Αχαρνών: Rapid Test για όλους στην Πλατεία
Καράβου την Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου

Διαπαραταξιακή Επιτροπή Στον
Δήμο Χαϊδαρίου για την Διεκδίκηση
της Προβλήτας 4 Στον Σκαραμαγκά

Απόφαση για διαπαραταξιακή επιτροπή στον Δήμο
Χαϊδαρίου για την διεκδίκηση της προβλήτας 4 στον
Σκαραμαγκά έλαβε το δημοτικό συμβούλιο την Τρίτη 21
Δεκεμβρίου

Η σύνθεση της επιτροπής είναι:

Μάνος Πετούσης, ως εκπρόσωπος  της Δημοτικής
Αρχής.

Κώστας Σταθάς, ως εκπρόσωπος  της παράταξης
Λαϊκή Συσπείρωση.

Δημήτρης Αλεξάκης, ως εκπρόσωπος της παράταξης
Πολίτες σε Δράση.

Γιάννης Θεοτοκάς, ως εκπρόσωπος  της παράταξης
Χαϊδάρι Αναγέννηση.

Κώστας Ασπρογέρακας, ως εκπρόσωπός  της παρά-
ταξης Δημοτική Αγωνιστική Ενωτική Κίνηση.

Εκκρεμεί ο ορισμός εκπροσώπου της παράταξης Το
Χαϊδάρι Ψηλά.

Επίσης, επιβεβαιώθηκε η εκλογή του Γιάννη Θεοτο-
κά από τη διαπαραταξιακή επιτροπή ως προέδρου της.

Πολύτιμη η συνεισφορά του Ομίλου
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και αυτά τα Χριστούγεννα 

Δίπλα σε εκατοντάδες παιδιά και οικογένειες, που έχουν ανάγκη στήριξης 
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ΠΠλλεεύύρρηηςς::  ΑΑννοοιιχχττόό  νναα  εεφφααρρμμοοσσττοούύνν  ννωωρρίίττεερραα  τταα  μμέέττρραα
--    ΣΣυυννεεδδρριιάάζζεειι  εεκκ  ννέέοουυ  σσήήμμεερραα  ηη  εεππιιττρροοππήή  ττωωνν  εειιδδιικκώώνν    

ΕΕφφιιααλλττιικκήή  εείίννααιι  ηη  εεκκττίίμμηησσηη  γγιιαα
ττοονν    ααρριιθθμμόό  κκρροουυσσμμάάττωωνν  ττοουυ  κκοορρ--
ωωννοοϊϊοούύ,,  μμεε  ττοονν  υυπποουυρργγόό  ΥΥγγεείίααςς,,
ΘΘάάννοο  ΠΠλλεεύύρρηη  νναα  δδηηλλώώννεειι  σσττηηνν
ΕΕΡΡΤΤ  11  ππώώςς  σσήήμμεερραα    ΤΤεεττάάρρττηη  θθαα
σσυυννεεδδρριιάάσσεειι  εεκκ  ννέέοουυ  ηη  εεππιιττρροοππήή
ττωωνν  εειιδδιικκώώνν    κκααιι  νναα  ααφφήήννεειι
ααννοοιιχχττόό  ττοο  εεννδδεεχχόόμμεεννοο  εεφφααρρμμοο--
γγήήςς  μμέέττρρωωνν,,  ννωωρρίίττεερραα  ααππόό  ττιιςς  33
ΙΙααννοουυααρρίίοουυ..

«Επικρατεί η Όμικρον, γι' αυτό θα πρέ-
πει να είμαστε προετοιμασμένοι κι αυτό
δεν πρέπει να μας δημιουργεί πανικό.
Σήμερα, ήδη, στην πρωινή εκτίμηση
είμαστε άνω των 15.000, που σημαίνει
ότι θα έχουμε κρούσματα υψηλότερα
από κάθε άλλη φορά γιατί η μετάλλαξη
αυτή έχει μεγάλη μεταδοτικότητα»,
σημείωσε ο υπουργός Υγείας.

Ο κ. Πλεύρης ανέφερε ότι όλα τα
ενδεχόμενα είναι ανοιχτά για την εφαρ-
μογή των μέτρων νωρίτερα. «Θέλουμε
να δούμε και τα σημερινά και τα αυριανά
κρούσματα. Το σενάριο να έρθουν

νωρίτερα τα μέτρα, με βάση την αύξηση
των κρουσμάτων και την πίεση στο ΕΣΥ,
είναι κάτι που θα το παρακολουθούμε
μέχρι την τελευταία στιγμή. Προέχει η
δημόσια υγεία. Θέλουμε να εφαρμο-
στούν τα μέτρα από τις 3 Ιανουαρίου
αλλά, εάν η άνοδος των κρουσμάτων
που βλέπουμε σήμερα συνεχιστεί και
αύριο, θα είναι αντικείμενο νέα σύσκεψ-
ης».

Ο υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ότι η η

επιτροπή των εμπειρογνωμόνων θα
συνεδριάσει εκ νέου αύριο. «Δεν υποτι-
μούμε τον παράγοντα των κρουσμάτων.
Σήμερα και αύριο θα παρακολουθήσο-
υμε τα κρούσματα και θα συνεδριάσει εκ
νέου η επιτροπή για να αποτιμήσει τη
νέα άνοδο των κρουσμάτων, προκειμέ-
νου να δούμε αν τα μέτρα που πήραμε
αρκούν ή αν θα χρειαστεί να έρθουν
νωρίτερα», τόνισε.

Όπως εξήγησε, υπάρχουν δύο

στοχεύσεις: «Εάν χρειαστεί να μεταφερθ-
ούν τα μέτρα νωρίτερα, κάτι που θα μας
πει η επιτροπή την
Τετάρτη, στη συνεδρίασή της εκτιμώντας
δεδομένα και τα κρούσματα σήμερα, και
αύριο και να πείσουμε τον κόσμο εάν
θεωρεί ότι έχει εκτεθεί, ακόμα κι αν δεν
έχει συμπτώματα, να μην έρθει σε επαφή
με άτομα με μεγαλύτερη ηλικία στο οικο-
γενειακό τραπέζι της Πρωτοχρονιάς».

Επίσης, επεσήμανε ότι η μετάλλαξη
Όμικρον είναι επικίνδυνη για τις μεγάλες
ηλικίες και κάλεσε τους νέους να προ-
σέχουν ιδιαίτερα.

Όσον αφορά τη διασπορά, ο κ. Πλεύρ-
ης υπογράμμισε πως στην Αττική,
πλέον, μιλάμε για 200-300% αύξηση
κρουσμάτων ημερησίως, άρα δεν έχουμε
να κάνουμε πλέον με τη Δέλτα. «Η Δέλτα
δεν έδινε αυξήσεις πάνω από 10 με
15%"», ανέφερε και πρόσθεσε πως
πλέον είναι ξεκάθαρο ότι η Όμικρον είναι
κυρίαρχη και μέσα στο επόμενο δεκαή-
μερο θα μας απασχολεί μόνο αυτή.

Τα Κέντρα Υγείας Ελευσίνας και Μεγάρων, 
επισκέφθηκαν μέλη της Νομαρχιακής 

Επιτροπής  Δυτικής Αττικής του «ΚΙΝΑΛ»

Δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας στην περιοχή της Δυτικής
Αττικής επισκέφθηκαν την Δευτέρα
27 Δεκεμβρίου 2021 εκπρόσωποι
– μέλη της Διευρυμένης Νομαρχια-
κής Επιτροπής Δυτικής Αττικής του
«ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ», όπως
έγινε γνωστό μέσω σχετικό δελτίο
τύπου.

Συγκεκριμένα βρέθηκαν τόσο στο
Κέντρο Υγείας Ελευσίνας όσο και
στο Κέντρο Υγείας Μεγάρων, με
σκοπό να εκφράσουν στους Διευθυ-
ντές και το προσωπικό τις ευχές
τους για τις γιορτινές ημέρες, αλλά
και τις ευχαριστίες τους εκ μέρους
των πολιτών της Δυτικής Αττικής για
την παροχή πρωτοβάθμιας περίθαλ

ψης στην περίοδο της πανδημίας,
αλλά και για την συμβολή τους στην
απρόσκοπτη λειτουργία των εμβο-
λιαστικών κέντρων.

Ελπίζουμε ότι με την έλευση της
νέας χρονιάς οι δύσκολες στιγμές
που όλοι βιώνουμε να αποτελέσουν
το έναυσμα για μια διαφορετική
στάση ζωής, πιο υπεύθυνη, περισ-
σότερο αληθινή και προπάντων ανθ-
ρώπινη.

Ο Γραμματέας και τα Μέλη της Ν.Ε.
Δυτικής Αττικής

Οι Γραμματείς και τα Μέλη των
Τ.Ο. του «Κινήματος Αλλαγής»

Δ
εκτό έγιν ε το αίτημα του Δήμου
Ελευσίν ας που αφορά στην
έν ταξη της Ελευσίν ας και της

Μαγούλας στο Ταμείο Αν άκαμψης, για
εκπόν ηση μελετών , τοπικών  πολεοδο-
μικών  σχ εδίων .

Πιο συγκεκριμέν α, με το ΦΕΚ
6046/20.12.21, ο Δήμος Ελευσίν ας,
μετά από αίτημα που υπεβλήθη μέσω
της Τεχ ν ικής Υπηρεσίας, βρίσκεται
αν άμεσα στις 136 ν έες περιοχ ές της
χ ώρας για τις οποίες και θα εκπον ηθ-
ούν  μελέτες ΤΠΣ.

Τα τοπικά πολεοδομικά σχ έδια καθο-
ρίζουν  χ ρήσεις γης, όρους δόμησης,
περιοχ ές προστασίας, περιοχ ές παρα-
γωγικών  δραστηριοτήτων , καθορίζουν
και χ αρακτηρίζουν  το οδικό δίκτυο και
είν αι προσαρμοσμέν α στην  κλιματική
αλλαγή.

Η εκπόν ηση του ΤΠΣ είν αι υψίστης
σημασίας για τον  Δήμο, αφού θα δώσει
λύσεις σε χ ρόν ια ζητήματα, εν ώ θα
συν δράμει στην  προώθηση έργων , την

αστική αν άπλαση και την  περιβαλλον -
τική προστασία αλλά και την  αν τι-
μετώπιση των  συν επειών  από φυσικές
καταστροφές.

Σημαν τική εξέλιξη για την  Ελευσίν α
και τη Μαγούλα

Για την  εξέλιξη αυτή, ο Δήμαρχ ος
Ελευσίν ας, Αργύρης Οικον όμου, δήλω-
σε: «Είν αι μία πολύ σημαν τική και θετι-
κή εξέλιξη για την  Ελευσίν α και τη
Μαγούλα. Μετά και το αίτημα που υπέ-
βαλε η Τεχ ν ική Υπηρεσία του Δήμου
μας, ήμασταν  σε συν εχ ή επικοιν ων ία
και συν εργασία με το Υπουργείο Περι-
βάλλον τος και Εν έργειας και καταφέρα-
με ν α εξασφαλίσουμε την  έν ταξη του
Δήμου στο Ταμείο Αν άκαμψης. Μία εξέ-
λιξη δηλαδή, που θα βοηθήσει σημαν τι-
κά στον  εκσυγχ ρον ισμό των  βασικών
υποδομών  και θα βελτιώσει την  ποιότ-
ητα ζωής των  κατοίκων  της Ελευσίν ας
και της Μαγούλας».

Στο Ταμείο Ανάκαμψης «μπαίνουν»
η Ελευσίνα και η Μαγούλα

Για εκπόνηση μελετών και τοπικών πολεοδομικών σχεδίων
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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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Tην Τετάρτη η
κλήρωση κυπέλλου

Ελλάδος

H  ΕΠΟ ανακοίνωσε ότι την Τετάρτη
29 Δεκεμβρίου και ώρα 14:00 στο
ξενοδοχείο «Athens Marriott» θα
διενεργηθούν οι  κληρώσεις του
Κυπέλλου Ελλάδας για την
προημιτελική και  την ημιτελική
φάση, καθώς και  την τυπικά
γηπεδούχο ομάδα του τελικού της
δ ι ο ρ γ ά ν ω σ η ς .

Υπενθυμίζεται ότι στη φάση των «8»
του Κυπέλλου Ελλάδας έχουν
αποκτήσει δικαίωμα συμμετοχής η
ΑΕΚ, η Αναγέννηση Καρδίτσας, ο
Άρης, η Λαμία, ο Ολυμπιακός, ο
Παναθηναϊκός, ο Παναιτωλικός και ο
Π Α Ο Κ .

Α ν α λ υ τ ι κ ά :

«Την Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου και
ώρα 14:00 στο ξενοδοχείο «Athens
Marriott» θα διενεργηθούν οι
κληρώσεις του Κυπέλλου Ελλάδας
για την προημιτελική και  την
ημιτελική φάση, καθώς και την τυπικά
γηπεδούχο ομάδα του τελικού της
δ ι ο ρ γ ά ν ω σ η ς .
Υπενθυμίζεται ότι στη φάση των «8»
του Κυπέλλου Ελλάδας έχουν
αποκτήσει δικαίωμα συμμετοχής η
ΑΕΚ, η Αναγέννηση Καρδίτσας, ο
Άρης, η Λαμία, ο Ολυμπιακός, ο
Παναθηναϊκός, ο Παναιτωλικός και ο
Π Α Ο Κ .
Στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας
της δημόσιας υγείας, οι ομάδες που
έχουν προκριθεί στην προημιτελική
φάση θα έχουν δικαίωμα μιας
εκπροσώπησης στη διαδικασία της
κλήρωσης, η οποία θα καλυφθεί σε
l ive streaming».

Στην κατηγορία ΝΕΩΝ (Κ23) 
Υποψήφιος για καλύτερος

Νέος αθλητής και ο
ΑΝΔΡΕΑΣ  ΠΑΝΤΑΖΗΣ του

Α.Ο. ΜΕΓΑΡΩΝ. 

Ξεκίνησε η διαδικτυακή ψηφοφορία 
για τους καλύτερους αθλητές στίβου
στην Ελλάδα σε όλες τις κατηγορίες. 

Στην κατηγορία ΝΕΩΝ (Κ23) υποψήφιος για
καλύτερος Νέος αθλητής  είναι και ο

ΑΝΔΡΕΑΣ  ΠΑΝΤΑΖΗΣ του Α.Ο. ΜΕΓΑΡΩΝ. 
Μπορείτε να ψηφίσετε στο "

http://www.segas.gr/index.php/best-athlete " 
μέχρι 3-1-2022.

Το πολύ 1000 εμβολιασμένοι φίλαθλοι θα
μπορούν να δίνουν το ΄΄παρών́ ΄ στα γήπεδα

Ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης ανακοίνωσε πως από τις 3 Γενάρη η
πληρότητα των γηπέδων «πέφτει» στο 10% και με ανώτατο όριο τα 1000
άτομα. Αν δεν τηρηθούν τα μέτρα, θα γίνονται κεκλεισμένων των θυρών!
Ποιες οι υπόλοιπες αποφάσεις της κυβέρνησης.
Το πολύ 1000 εμβολιασμένοι φίλαθλοι θα μπορούν να δίνουν το παρών
στα γήπεδα, όπως ανακοίνωσε ο Θάνος Πλεύρης, μέτρο που θα ισχύσει
από τις 3 έως τις 16 Ιανουαρίου.
Παράλληλα, ο Υπουργός Υγείας τόνισε ότι αν δεν υπάρξει συμμορφώσει
με αυτά τα μέτρα θα παρθεί απόφαση για γενικό λουκέτο στις κερκίδες των
γηπέδων.

ΑΝΑΒΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΠΡΟΕΘΝΙΚΗΣ Κ15 & Κ17

Από τους υπεύθυνους του εκπαιδευτικού προ-
γράμματος Γιάννη Φατόλια & Τάσο Στασινόπουλο

αναβάλλονται, λόγω έξαρσης των κρουσμάτων 
στον γενικό πληθυσμό, 
τόσο οι προπονήσεις 

της Προεπιλογής Προεθνικής Κ15 και Κ17 της
Τετάρτης 29/12/2021 όσο και το φιλικό παιχνίδι
με την ΠΑΕ Ολυμπιακός που ήταν για την Πέμ-

πτη 30/12/2021.

Ευελπιστούμε αυτή η απόφαση να βοηθήσει τα
παιδιά και τις οικογένειές τους να κάνουν ασφαλή

αλλαγή του νέου έτους!

Ευχόμαστε Καλή Χρονιά σε όλους με υγεία και
θα σας ενημερώσουμε με ένα ανακοίνωση.

AKAΔΗΜΙΑ ΕΡΜΗ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ:
Παράδοση δώρων στο Νοσοκομείο
Παίδων Ελπίδα 

Αν αμείχ θηκαμε με σε αυτό το χ ώρο σίγουρα για την
αγάπη που είχ αμε για το ποδόσφαιρο αλλά και για ν α
δημιουργήσουμε έν α εκπαιδευτικό περιβάλλον  που ν α
μπορεί ν α δίν ει χ αρά στα παιδιά και στους
αν θρώπους γεν ικότερα, όχ ι μόν ο παίζον τας
ποδόσφαιρο!

Πάν ω από όλα θέλουμε ν α μας θυμούν ται ως μία
Ακαδημία που αν ησυχ ούσε προκειμέν ου ν α
μοιραστούν  όλα τα παιδιά τη χ αρά και μία Ακαδημία η
οποία θα καταφέρει ν α δημιουργήσει μία όμορφη
οικογέν εια αν θρώπων  που θα μπορούσαν  ν α
σηκώσουν  ψηλά

το κεφάλι μακριά από κάθε τοξικότητα και ν α πουν
"Είμαστε Ερμής"!

Ευχ αριστούμε τον  καθέν α σας ξεχ ωριστά που
αν ταποκριθήκατε στο κάλεσμα μας

" Σε Όλους Περισσεύει Λίγη Αγάπη" και καταφέραμε
λίγο πριν  φύγει μια δύσκολη χ ρόν ια για εμάς, ν α
δώσουμε αγάπη και ελπίδα σε παιδιά που σίγουρα το
χ ρειαζόν τουσαν  περισσότερο!

Με την  ολοκλήρωση της 3ης κοιν ων ικής δράσης για
φέτος εν ισχ ύουμε ακόμα περισσότερο τον  κοιν ων ικό
πυλών α της ακαδημίας μας.

Γιατί τι ν α τις κάν εις τις επιτυχ ίες και τις πρώτες
θέσεις όταν  δεν  πρεσβεύεις κάτι για τον  άν θρωπο και
αυτό ν α είν αι στην  κορυφή της εκπαιδευτικής σου
πυραμίδας!
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Οι αυξήσεις 
στο ηλεκτρικό ρεύμα
απειλούν με λλοουυκκέέττοο
πολλές επιχειρήσεις

Ο
ι μεγάλες ανατιμήσεις στην ενέργεια τους τελευταίους μήνες
δημιουργούν  σοβαρότατα προβλήματα στις επιχειρήσεις, το
κόστος λειτουργίας των οποίων έχει εκτοξευθεί και είναι επι-

βεβλημένη η στήριξή τους, τονίζει η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων
Ελλάδας (ΚΕΕΕ). 

Οι μεγάλες ανατιμήσεις στην  ενέργεια τους τελευταίους
μήνες δημιουργούν  σοβαρότατα προβλήματα στις επιχει-
ρήσεις, το κόστος λειτουργίας των  οποίων  έχει εκτοξευθεί
και είναι επιβεβλημένη η στήριξή τους, τον ίζει η Κεντρική
Ένωση Επιμελητηρίων  Ελλάδας (ΚΕΕΕ).  

Σύμφωνα με στοιχεία που λαμβάνουν  το τελευταίο διά-
στημα τα Επιμελητήρια όλης της χώρας, πολλές επιχειρή-
σεις, που λειτουργούν  με μέση τάση ή επαγγελματικούς
λογαριασμούς Γ21 και Γ22 κινδυνεύουν  με παύση εργα-
σιών  αλλά και με διακοπή ρεύματος λόγω αδυναμίας κατα-
βολής των  οφειλομένων . 

Ενδεικτικά των  τεράστων  αυξήσεων  στις τιμές ρεύματος
είναι τα στοιχεία που ακολουθούν  σχετικά με τους λογαρ-
ιασμούς ρεύματος εταιρίας, που δραστηριοποιείται στη
Δράμα. 

Ο ενδεικτικός πίνακας λογαριασμών ρεύματος έχει ως
εξής:

8/6/2021 - 7.024,78 ευρώ
7/7/2021 - 25.914,87 ευρώ
16/8/2021 - 29.277,72 ευρώ 
13/9/2021 - 40.631,31 ευρώ
13/10/2021 - 40.741,54 ευρώ
4/11/2021 - 56.838 ευρώ
6/12/2021 - 35.480,27 ευρώ
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Οι "Θεματοφύλακες του Συντάγματος" 
απειλούν δημάρχους

"Ο δήμαρχος δεν απειλείται και δεν εκβιάζε-
ται", λέει ο δήμαρχος Κιλκίς Δημήτρης Κυρ-
ιακίδης, αναφορικά με απειλητικό έγγραφο που
εστάλη στο δημαρχείο από τους αυτοαποκα-
λούμενους "Θεματοφύλακες του Συντάγματος".

"Ο δήμαρχος δεν απειλείται και δεν εκβιάζε-
ται", δήλωσε στο Αθηναϊκό- Μακεδονικό Πρακτο-
ρείο Ειδήσεων ο δήμαρχος Κιλκίς Δημήτρης
Κυριακίδης, αναφορικά με απειλητικό έγγραφο
που εστάλη στο δημαρχείο από τους αυτοαποκα-
λούμενους "Θεματοφύλακες του Συντάγματος".

Όπως ανέφερε ο κ.
Κυριακίδης, στα
μέσα Δεκεμβρίου
εστάλη επιστολή στο
δημαρχείο που περ-
ιλάμβανε απειλές όχι
μόνο προς τον ίδιο,
αλλά και προς τοπι-
κούς φορείς, δημο-
σιογράφους κ.ά., με
το οποίο τους
καλούν να απόσχουν
από πράξεις, που
υποτίθεται ότι παρα-
βιάζουν το Σύνταγμα
και απειλούν πως θα

λάβουν το νόμο στα χέρια τους. Το ίδιο έγγραφο
κοινοποιήθηκε επίσης στην εισαγγελία και το
αστυνομικό τμήμα.

Ο κ. Κυριακίδης, με τη σειρά του, απέστειλε
αναφορά για το περιστατικό στον εισαγγελέα και
την αστυνομία ώστε να επιληφθούν επί των
απειλών. "Υπάρχουν νόμοι και διατάξεις στο
Σύνταγμα που πρέπει όλοι να υπακούμε. Θα
επιληφθούν οι  αρμόδιοι  και  οι  δικαστικές
αρχές", συμπλήρωσε ο δήμαρχος.

ΑΔΑ :
9ΠΚΥ Ω Η3-Ν9Ξ
Α Ρ . Π Ρ .
2 5 9 0 2 / 2 2 - 1 2 -
2 0 2 1  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                      

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ                                                              

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ  ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΣΤΕΓΑΣΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ
Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Η Σ

Ο Δήμος Χαϊδαρίου προκ-
ηρύσσει πλειοδοτική, φ αν ερή
και προφ ορική δημοπρασία για
την  «Εκμίσθωση  στεγάστρων
και διαφ ημιστικών  πλαισίων  σε
υφ ιστάμεν ες στάσεις Αστικών
συγκοιν ων ιών  του Δήμου»
όπως περιγράφ ον ται παρακά-
τ ω :

ΘΕΣΟΛΟΓΙΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ
ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

Σύν ολο τριάν τα τέσσερεις (34)
σ τ έ γ α σ τ ρ α

Η μίσθωση θα είν αι τετραετούς
(4) διάρκειας με δυν ατότητα
παράτασης για τρία (3) έτη , ύστε-
ρα από αίτηση του μισθωτή και
με απόφ αση του Δημοτικού
Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ .  

Οι εν διαφ ερόμεν οι πρέπει ν α
εκδηλώσουν  εν διαφ έρον  του-
λάχιστον  εν τός της προθεσμίας
των  δέκα (10) ημερών  από την
δημοσίευση της παρούσης.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την
Δευτέρα την   10/01/2022 , στο
Δημαρχείο Χαϊδαρίου και ώρα
10:00 π.μ..

Υποβολή δικαιολογητικών
συμμετοχής την  ίδια μέρα δημο-
πρασίας  στην  αρμόδια επιτρο-
πή από  09:00 π.μ έως 10:00
π . μ . .  

Ελάχιστο όριο πρώτης προ-
σφ οράς για το σύν ολο των
θέσεων  Α και Β (κατώτερο
μην ιαίο μίσθωμα)  ορίζεται το
πόσο των   8.250,00 ευρώ. Κάθε
αύξηση της προσφ οράς από
την  πρώτη και μετά θα γίν εται
κατά εκατό  (100,00€) ευρώ.

Μαζί με την  συμμετοχή τους οι
εν διαφ ερόμεν οι πρέπει ν α
καταθέσουν  και εγγύηση συμμε-
τοχής η οποία θα αν έρχεται  στο
ποσό των  850,00 ευρώ.

Ο πλειοδότης και ακολούθως
μετά την  ολοκλήρωση της δημο-
πρασίας μισθωτής, υποχρε-
ούται πέραν  της κατάθεσης
εγγυητικής επιστολής για την
καλή εκτέλεση των  όρων  της
μισθωτηρίου και στην  προκατα-
βολή τριών  (3) μην ιαίων  μισθω-
μ ά τ ω ν .

Η δημοπρασία θα γίν ει σύμφ ω-
ν α με τις σχετικές διατάξεις του
άρθρου 192 N. 3463/2006
(Δ.Κ.Κ.) και  του Π.Δ. 270/1981
και βάσει των  όρων  που καθο-
ρίστηκαν  από την  Οικον ομική
Επιτροπή (άρθρο 72 παρ.1 περ.
Ε΄ του Ν. 3852/2010).

Το πλήρες κείμεν ο της προ-
κήρυξης για την  παραπάν ω
δημοπρασία μπορούν  ν α
λάβουν  οι εν διαφ ερόμεν οι από
το Τμήμα Εσόδων  του Δήμου
Χαϊδαρίου που βρίσκεται στο 2Ο
όροφ ο του Δημοτικού Καταστή-
ματος,  τηλ. 21320407323 & 321
κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα και
από την  ιστοσελίδα του Δήμου
w w w . h a i d a r i . g r .   

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ                                      

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 

Χαμηλή φέτος η ζήτηση των 
ντιγριπικών εμβολίων

- Αδιάθετο παραμένει το 30%

Α
διάθετο στα ψυγεία των φαρμακείων και των φαρ-
μακαποθηκών παραμένει ένα ποσοστό περίπου
30% των αντιγριπικών εμβολίων, καθώς η ζήτηση

φέτος είναι χαμηλή, όπως επισημαίνει ο Φαρμακευτικός
Σύλλογος Θεσσαλονίκης.Από τα 500.000 αντιγριπικά
εμβόλια που παρελήφθησαν στο νομό Θεσσαλονίκης για
την περίοδο 2021-2022, όπως εκτιμά ο γραμματέας του
ΦΣΘ Γιώργος Κιοσές, ποσοστό 2% παραμένει αδιάθετο
στις φαρμακαποθήκες και ποσοστό 28% στα φαρμακεία.
Όπως εξηγεί ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου

Θεσσαλονίκης, Διονύσιος Ευγενίδης, «πέρυσι δεν είχαν
κυκλοφορήσει τα εμβόλια κατά του κορωνοϊού και οι
πολίτες έσπευσαν στα φαρμακεία να κάνουν το αντιγρι-
πικό, θέλοντας να προστατευτούν στο βαθμό που μπορ-
ούσαν. Επιπλέον, σε συνδυασμό με τα έκτακτα μέτρα
και το lockdown που είχαν επιβληθεί για να αναχαιτιστεί
η Covid-19, δεν καταγράφηκαν κρούσματα γρίπης. 
Αυτό δημιούργησε τη λανθασμένη εντύπωση ότι και
φέτος δεν θα έχουμε περιστατικά γρίπης, με αποτέλεσμα
οι πολίτες να μην προσέλθουν να κάνουν το αντιγριπικό
εμβόλιο. 
Κάτι τέτοιο δεν ισχύει διότι οι ιώσεις εμφανίστηκαν πολύ

νωρίς και ταλαιπωρούν μικρούς και μεγάλους. Επιπ-
λέον, οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για
πιθανή επικείμενη έξαρση της γρίπης, ενώ τονίζουν ότι
όταν μια χρονιά δεν καταγράφονται περιστατικά, συνήθ-
ως την επόμενη φορά που θα εμφανιστεί η γρίπη, θα
είναι πιο έντονη και δυναμική».
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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
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