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Ο Δημήτρης Νικολαίδης γενικός
αρχηγός στον Πανελευσινιακό

Ο Θοδωρής Καζάντζης νέος
προπονητής στον Ίκαρο Νεοκτίστων

Ο Βύζας Μεγάρων φιλικό με την Αγία
Ελεούσα εκτός έδρας

Σχολεία – Άρχισε η
συζήτηση για παράταση

στο άνοιγμά τους
– Από τι θα κριθεί

Η ΕΛ.ΑΣ εξετάζει εαν συνδέεται
το περιστατικό με δύο καμένα αυτοκίνητα

που έχει εντοπίσει στη Δυτική Αττική.

Απαγωγή στο Ντράφι

1 εκατ. λύτρα
ζητούν

για τον έμπορο
μεταχειρισμένων
ανταλλακτικών

στο Μενίδι

σσεελλ..  99

ΧΧεειιρροοππέέδδεεςς  
σσεε  κκύύκκλλωωμμαα  
δδιιαακκίίννηησσηηςς  
κκοοκκααΐΐννηηςς

 Οι «καβάτζες» 
στη Δυτική Αττική σσεελλ..  33

«Σπάει» τα κοντέρ η Όμικρον 
28.828 νέα κρούσματα  

72 θάνατοι και 620 διασωληνωμένοι

«Στα αζήτητα» η
σορός του 

12χρονου κοριτσιού
που σκοτώθηκε 
σε τροχαίο στον

Ασπρόπυργο

σσεελλ..    55

ΣΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ
ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΠΡΩΙ 

Νέα μέτρα:
Έως τις 12:00, 
χωρίς μουσική

και με 
καθήμενους 
η εστίαση 

– Έως τις 2:00    
το ρεβεγιόν

σσεελλ..  33

σσεελλ..    22

σσεελλ..  1111

σσεελλ..  33

σσεελλ..  22--44
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ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

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

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου 
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

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
Αγίων Ανυσίου επισκόπου 

και Οσιομάρτυρος Ανυσίας εν Θεσσαλονίκη,
Αγίου Γεδεών Καρακαλλινού του νέου

εν Τυρνάβω, Αγίου Φιλεταίρου μάρτυρος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Λιόσης Αναστάσιος Κ.Ειρήνης 2 & Αγίου

Δημητρίου, 2105580218

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Κώτσου - Σαρημπεγιόγλου Κωνσταντίνα Γ.

Βενιζέλου Ελευθερίου 76,2105548122

MANΔΡΑ
Γκίνη Γεωργία Π.

Κοροπούλη Βαγγέλη 1, 2105550309

Άνω Λιόσια
Αεράκης Νικόλαος Λ.

Αιγαίου Πελάγους 32, 2102470189

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΚΑΛΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΜΠΗΛΟΜΑΤΗ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΟΕ Αθηνών 23, 210246543

Η  ΕΛ.ΑΣ εξετάζει εαν συνδέεται το περιστατικό με δύο καμένα αυτοκίνητα
που έχει εντοπίσει στη Δυτική Αττική.

Απαγωγή στο Ντράφι – 1 εκατ. λύτρα ζητούν για τον 
έμπορο μεταχειρισμένων ανταλλακτικών στο Μενίδι 

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της ΕΛΑΣ για
την υπόθεση εξαφάνισης επιχειρηματία ανταλ-
λακτικών αυτοκινήτων, ο οποίος δεν έχει δώσει
σημεία ζωής από την Τρίτη  το βράδυ. Σύμφω-
να με πληροφορίες, ο επιχειρηματίας βρίσκον-
ταν στα Λιόσια και δεν επέστρεψε στο σπίτι του,
όταν έφυγε από την ταβέρνα όπου βρισκόταν.
Παράλληλα, η ΕΛΑΣ εξετάζει και το περιστατικό
με δύο καμένα αυτοκίνητα που έχει εντοπίσει
στη Δυτική Αττική.

Το χρονικό της υπόθεσης
Ο γνωστός επιχειρηματίας Γ.Κ., που δρα-

στηριοποιείται στον χώρο των ανταλλακτικών
αυτοκινήτων και διατηρει  καταστηματα στο
Μενιδι, προχθες βράδυ βρισκόταν σε ταβέρνα
και έτρωγε. Στον δρόμο της επιστροφής προς το
σπίτι του στο Ντράφι, φέρεται να τον απήγαγαν
άγνωστοι. Συγκεκριμένα οι πληροφορίες αναφ-
έρουν ότι οι άγνωστοι δράστες απήγαγαν τον
επιχειρηματία από την οδό Ξανθού, όπου
βρίσκεται και το σπίτι του.

Γροθιά στο στομάχι προκαλεί το γεγονός ότι στα αζήτ-
ητα του νεκροτομείου παραμένει από το βράδυ της Δευ-
τέρας η σορός ενός 12χρονου κοριτσιού, το οποίο βρήκε
φρικτό θάνατο, στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου,
όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο, στο
ύψος των διυλιστηρίων, στον Ασπρόπυργο.

Η αστυνομία λόγω του ότι κανένας από τους γονείς ή
τους συγγενείς της μικρής δεν επικοινώνησε με τις
Αρχές, καλεί οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι να τηλεφωνή-
σει στην τροχαία.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας:
«Την 27-12-2021 και περί ώρα 23:58, επί της

Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου, στο ύψος της χ/θ 15.700
(ύψος Διυλιστηρίων Ασπροπύργου), περιοχής
Δήμου Ασπροπύργου, στο ρεύμα κυκλοφορίας 

προς Αθήνα, έλαβε χώρα τροχαίο δυστύχημα
(παράσυρση), κατά το οποίο τραυματίσθηκε θανά-
σιμα αγνώστων στοιχείων ταυτότητας ανήλικη
πεζή από διερχόμενα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα.

Η ανωτέρω με χαρακτηριστικά μαύρα μαλλιά,
φορούσε κατά την ώρα του ατυχήματος αθλητικό
παντελόνι (φόρμα) χρώματος γκρι σκούρου, αθλ-
ητικό 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».

«Στα αζήτητα» η σορός του 12χρονου
κοριτσιού που σκοτώθηκε 

σε τροχαίο στον Ασπρόπυργο

Συνεχίζεται στη σελ. 4
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Τ
α νέα μέτρα για την
ανάσχεση της παν-
δημίας και  της

μετάλλαξης Όμικρον 

ανακοίνωσε ο υπουργός
Υγείας, Θάνος Πλεύρης.

Όπως είπε ο κ. Πλεύρης, 
από σήμερα Πέμπτη  στις 

6 π.μ. -αντί για τις 3 Ιανο-
υαρίου που προγραμμα-
τιζόταν αρχικά- θα ισχύουν
τα παρακάτω μέτρα:

Οι χώροι  διασκέδα-
σης/εστίασης θα έχουν
ωράριο έως τις 24:00, ενώ
στα τραπέζια θα επιτρέπον-
ται έως έξι άτομα.

Εξαίρεση, ειδικά για την
Παραμονή της Πρωτοχρο-
νιάς, θα αποτελέσουν τα
εστιατόρια, μένοντας ανοικ-
τά έως τις 2 το πρωί.

Δεν θα επιτρέπονται όρθι-
οι πελάτες, ενώ θα απαγορ-
ευτεί η μουσική.

Υποχρεωτική χρήση μάσ-
κας FFP2/KN95 ή διπλή
μάσκα σε σούπερ μάρκετ
και στα μέσα μαζικής μεταφ-
οράς καθώς επίσης και
στους εργαζόμενους στην
εστίαση.

Σύσταση για διπλή μάσκα
ή υψηλής προστασίας
όπου υπάρχει  συγχρωτι-
σμός.

Στα γήπεδα θα υπάρχει
περιορισμός 10% με ανώτα-
το όριο τα 1.000 άτομα.

Τηλεργασία τόσο σε δημό-
σιο όσο και  σε ιδιωτικό
τομέα έως το 50%. Θα
υπάρχει κυλιόμενο ωράριο.

Στις μονάδες φροντίδας
ηλικιωμένων και χρόνιων
πασχόντων, επισκεπτήριο
με PCR 48 ωρών και
αυστηροποίηση επισκε-
πτηρίων στα νοσοκομεία.

Η απόφαση για εφαρμογή
των νέων μέτρων από
αύριο, δηλαδή πριν τις 3
Ιανουαρίου που σχεδιαζό-
ταν αρχικά, ελήφθη και
επίσημα το πρωί, κατά τη
σύσκεψη που πραγματο-
ποιήθηκε στο Μέγαρο
Μαξίμου υπό τον πρωθυ-
πουργό, παρουσία και των
κ. Τσιόδρα και Πλεύρη.

Χειροπέδες σε κύκλωμα με
κοκαΐνη και κάνναβη

 – Οι «καβάτζες» στη Δυτική Αττική

Κύκλωμα που διακινούσε ναρκω-
τικά στην Αγία Βαρβάρα και γενικό-
τερα στη Δυτική Αττική και τον Πειρ-
αιά εξάρθρωσε η Ασφάλεια σε συνε-
ργασία με την ΟΠΚΕ, κατάσχοντας
ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης
και κοκαΐνης.

Οι άνδρες της Υποδιεύθυνσης
Ασφάλειας Πειραιά αξιοποίησαν
σχετική πληροφορία που είχαν, ταυ-
τοποίησαν τέσσερα εμπλεκόμενα
πρόσωπα ηλικίας 34, 38, 41 και 63
ετών, οι οποίοι και συνελήφθησαν
μετά από επιχείρηση. Από τα
στοιχεία που έχει στη διάθεση της η
ΕΛ.ΑΣ. προκύπτει ότι το κύκλωμα
δρούσε τουλάχιστον το τελευταίο
δίμηνο του τρέχοντος έτους, δια-
κινώντας κάνναβη και κοκαΐνη.

Όπως προέκυψε από την έρευνα,
τα μέλη της χρησιμοποιούσαν ως
«καβάτζες» οικίες στη Δυτική Αττι-
κή, απ’ όπου προέβαιναν στην
μεταπώληση των ναρκωτικών
ουσιών. Από τις έρευνες που πραγ-
ματοποιήθηκαν σε δύο οικίες, βρέθη-
καν και κατασχέθηκαν: 1.470 γραμμ.
ακατέργαστης κάνναβης, άλλα 42,4
γραμμ. κοκαΐνης, το χρηματικό ποσό

των 1.763 ευρώ και 4 κινητά τηλέφ-
ωνα τα οποία εξετάζονται από τους
αστυνομικούς της Ασφάλειας.

Οι συλληφθέντες με τη σε βάρος
τους σχηματισθείσα δικογραφία,
οδηγήθηκαν στον κ. εισαγγελέα
Πλημμελειοδικών Αθηνών.

ΣΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΠΡΩΙ 
Νέα μέτρα: Έως τις 12:00, χωρίς μουσική και με καθήμενους 
η εστίαση – Έως τις 2:00 το ρεβεγιόν

«Σπάει» τα κοντέρ η Όμικρον 
28.828 νέα κρούσματα  

72 θάνατοι και 620 διασωληνωμένοι

Δ
ιαδοχ ικό «μαύρο» ρεκόρ με
ν έα εκτόξευση στον  αριθμό
των  κρουσμάτων , που

δείχ ν ει ότι η υπερ-μεταδοτική
μετάλλαξη Όμικρον  έχ ει καταστεί
κυρίαρχ η.
Σε 28.828 αν έρχ ον ται τα ν έα
κρούσματα κορων οϊού στη χ ώρα
το τελευταίο 24ωρο, σύμφων α με
την  εν ημέρωση του ΕΟΔΥ.
Κατά το ίδιο διάστημα, κατεγρά-
φησαν  72 θάν ατοι. Παράλληλα,
σε 620 αν έρχ ον ται οι διασωλην ωμέν οι ασθεν είς στις Μον άδες Εν τατικής Θερα-
πείας.

Αν αλυτικά η αν ακοίν ωση
Τα ν έα εργαστηριακά επιβεβαιωμέν α κρούσματα της ν όσου που καταγράφηκαν  τις
τελευταίες 24 ώρες είν αι 28.828, εκ των  οποίων  19 εν τοπίστηκαν  κατόπιν
ελέγχ ων  στις πύλες εισόδου της χ ώρας.
Ο συν ολικός αριθμός των  κρουσμάτων  αν έρχ εται σε 1.134.713 (ημερήσια μεταβο-
λή +2.6%), εκ των  οποίων  50.4% άν δρες. Με βάση τα επιβεβαιωμέν α κρούσματα
των  τελευταίων  7 ημερών , 215 θεωρούν ται σχ ετιζόμεν α με ταξίδι από το εξωτερ-
ικό και 1.488 είν αι σχ ετιζόμεν α με ήδη γν ωστό κρούσμα.
To Rt για την  επικράτεια βάσει των  κρουσμάτων  εκτιμάται σε 1.27 (95% ΔΕ: 1.09
– 1.45). Οι ν έοι θάν ατοι ασθεν ών  με COVID-19 είν αι 72, εν ώ από την  έν αρξη της
επιδημίας έχ ουν  καταγραφεί συν ολικά 20.636 θάν ατοι. Το 95.2% είχ ε υποκείμεν ο
ν όσημα ή/και ηλικία 70 ετών  και άν ω.Ο αριθμός των  ασθεν ών  που ν οσηλεύον ται
διασωλην ωμέν οι είν αι 620 (60.6% άν δρες). Η διάμεση ηλικία τους είν αι 63 έτη.
To 80.2% έχ ει υποκείμεν ο ν όσημα ή/και ηλικία 70 ετών  και άν ω. Μεταξύ των  ασθ-
εν ών  που ν οσηλεύον ται διασωλην ωμέν οι, 529 (85.32%) είν αι αν εμβολίαστοι ή
μερικώς εμβολιασμέν οι και 91 (14.68%) είν αι πλήρως εμβολιασμέν οι.
Η διάμεση ηλικία των  κρουσμάτων  είν αι 37 έτη (εύρος 0.2 έως 110 έτη), εν ώ η διά-
μεση ηλικία των  θαν όν των  είν αι 78 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη).
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Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ πήρε πίσω την απόφα-
σή της για αναστολή των τοπικών δρο-
μολογίων Άνω Λιόσια – Κορωπί του
Προαστιακού που είχε αποφασίσει για
την περίοδο από τις 27 Δεκεμβρίου
2021 έως τις 7 Ιανουαρίου 2022.

Πρόκειται για τα 6 τοπικά δρομολόγια
που πραγματοποιούνται τις καθημερι-
νές μεταξύ των δύο σταθμών (πλην
αργιών). Έτσι, στη γραμμή του Αεροδρ-
ομίου πρόκειται να πραγματοποιούνται
κανονικά τα δρομολόγια τις επόμενες
δύο εβδομάδες, με εξαίρεση τα Σαββα-
τοκύρια 25 και 26 Δεκεμβρίου και 1 και 

2 Ιανουαρίου, αλλά και στις 6 Ιανουα-
ρίου όταν θα πραγματοποιείται μόνο
ένα δρομολόγιο την ώρα μεταξύ Πειραιά
και Αεροδρομίου και αντίστροφα.

Πλέον, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
στον Προαστιακό της Αθήνας τις μέρες
των γιορτών διαμορφώνονται ως εξής:

Στη γραμμή Πειραιάς – Αεροδρόμιο
αναστέλλονται 1 και 2 Ιανουαρίου 2022
και 6 Ιανουαρίου 2022 τα δρομολόγια
1200 (αναχώρηση από σταθμό Λαρίσης
προς Αεροδρόμιο 4:30 π.μ.) και 1237
(αναχώρηση 22:50 από Αεροδρόμιο
προς σταθμό Λαρίσης).

Στη γραμμή Α. Λιόσια – Αεροδρόμιο
αναστέλλονται όλα τα δρομολόγια στις 1
και 2 Ιανουαρίου 2022 και 6 Ιανουα-
ρίου 2022. Σημειώνεται ότι οι σταθμοί
αυτοί θα εξυπηρετούνται από τα δρο-
μολόγια Πειραιάς – Αεροδρόμιο.

Στη γραμμή Πειραιάς –  Κιάτο ανα-
στέλλονται:

2304 (αναχώρηση 22:17 από Πειρ-
αιά) στις 24 και 25 Δεκεμβρίου 2021,
31 Δεκεμβρίου 2021 και 1 Ιανουαρίου
2022

1301 (αναχώρηση 4:59 π.μ. από
Κιάτο) στις 25 και 26 Δεκεμβρίου 2021,
1 και 2 Ιανουαρίου 2022

Κανονικά εκτελουνται τα δρομολόγια του 
Προαστιακού Α. Λιόσια – Αεροδρόμιο

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 2

Την εξαφάνιση του επιχειρηματία δήλωσε φίλος του, ο
οποίος μιλούσε μαζί του στο τηλέφωνο και όπως υπο-
στηρίζει τον άκουσε να φωνάζει βοήθεια.  Εχθες , έγινε
γνωστό ότι οι απαγωγείς του επιχειρηματία έχουν ήδη απο-
στείλει μήνυμα με το οποίο ζητούν λύτρα ύψους άνω του
1.000.000 ευρώ.

Ο επιχειρηματίας δεν φαίνεται να περίμενε ότι θα πέσει
θύμα απαγωγής, καθώς πριν από την αρπαγή του έτρωγε
σε εστιατόριο στο Ίλιον. Ο ίδιος ανέβασε το τελευταίο
δείπνο του, στο Instagram, λίγες ώρες πριν την εξαφάνισή
του.

Βέβαια, χρειάζεται να υπογραμμίσουμε ότι ο επιχειρ-
ηματίας, μαζί με τον αδερφό του, είχε καταγγείλει απόπειρα
ληστείας αφού είχε δεχθεί επίθεση με πυροβολισμούς το
2020 στο κατάστημα με τα ανταλλακτικά που διατηρεί.

Ο επιχειρηματίας, σύμφωνα με πληροφορίες, διατηρεί
καταστήματα στο Μενίδι και στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης.

Ο επιχειρηματίας, μαζί με τον αδερφό του, είχε καταγγείλει απόπειρα ληστείας 
αφού είχε δεχθεί επίθεση με πυροβολισμούς το 2020 στο κατάστημα με τα ανταλλακτικά που διατηρεί.

Ο επιχειρηματίας, διατηρεί επιχείρηση στο Μενίδι και στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης.
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Π
αρατείνεται έως
τις 31 Μαρτίου
2022 το πρόγρ-

αμμα ενίσχυσης της
απασχόλησης «ΣΥΝ-
ΕΡΓΑΣΙΑ», με απόφαση
των υπουργών Οικονομικών, Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
του αναπληρωτή υπουργού Οικονο-
μικών και του υφυπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου
2022, στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»
εντάσσονται οι εργαζόμενοι που έχουν
εξαρτημένη σχέση εργασίας, πλήρους
απασχόλησης, κατά την 31η Οκτωβρίου
2021, (τα στοιχεία τους αντλούνται από
το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ»)
σε επιχειρήσεις που πληρούν τα οικονο-
μικά στοιχεία που ορίζονται στην απόφ-
αση, τα οποία είναι ίδια με αυτά που

ίσχυαν για την περίοδο Οκτωβρίου-
Δεκεμβρίου 2021.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, το πρόγρ-
αμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», που «τρέχει»
από τον Ιούνιο του 2020, αναδείχθηκε
σε σημαντικό εργαλείο στήριξης της

απασχόλησης κατά την περίοδο της
πανδημίας, ενισχύοντας το εισόδημα
των εργαζομένων και ανακουφίζοντας
παράλληλα τις επιχειρήσεις από ένα
σημαντικό μέρος του μισθολογικού
κόστους.

Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα

στοιχεία, για το πρόγραμμα
«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» έχουν
δαπανηθεί, μέχρι στιγμής,
πάνω από 150 εκατ. ευρώ,
ενώ τον Νοέμβριο ήταν
ενταγμένοι στον μηχανισμό

περί τους 30.000 εργαζόμενους.

Σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του
προγράμματος, υπενθυμίζεται ότι ο
εργοδότης μπορεί να περιορίσει τον
χρόνο εργαζομένου πλήρους απασχόλ-
ησης έως και 50%, χωρίς μεταβολή της
σχέσεως εργασίας. 

Για τον χρόνο που δεν εργάζεται ο
εργαζόμενος, ο κρατικός προϋπολογι-
σμός ενισχύει τον ίδιο τον εργαζόμενο,
καλύπτοντας το 60% της αμοιβής, (μέχρι
ενός συγκεκριμένου ύψους), που αντι-
στοιχεί στο διάστημα αυτό. Για όσο διά-
στημα ο εργαζόμενος είναι ενταγμένος
στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», ο
εργοδότης δεν επιτρέπεται να προβεί σε
καταγγελία της σύμβασης εργασίας.

Βάσει των νέων μέτρων που εξέδωσαν τα συναρμό-
δια υπουργεία, λόγω της ταχύτατης εξάπλωσης της νέα
μετάλλαξης Όμικρον, που έχει οδηγήσει σε ραγδαία
αύξηση των κρουσμάτων, ο Δήμος Ελευσίνας σας
ενημερώνει πως από τις 30 Δεκεμβρίου 2021 και μέχρι
νεοτέρας, όλες οι Υπηρεσίες του Δήμου Ελευσίνας,
συμπεριλαμβανομένων των Νομικών Προσώπων θα,
εξυπηρετούν το κοινό αποκλειστικά κατόπιν ραντεβού
στα κάτωθι τηλέφωνα :

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Τηλεφωνικό Κέντρο : 210 55 37 252 
Πρωτόκολλο : 210 55 37 228, 210 55 37

229                 
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού : 210 55 37 258,

210 55 37 240, 210 55 37 217
Ληξιαρχείο : 210 55 37 251, 210 55 37 283
Δημοτολόγιο : 210 55 37 230, 210 55 37 232, 210

55 37 263, 210 55 37 280

Τμήμα Δημοτικών Προσόδων – Περιουσίας : 210 55
37 226, 210 55 37 241, 210 55 37 243, 210 55 37 245,
210 55 37 261

Ταμειακή Υπηρεσία : 210 55 37 249, 210 55 37 250,
210 55 37 253, 210 55 37 260, 210 55 37 285

Τμήμα Δημοτικού Κοιμητηρίου : 210 55 46 072
Τεχνική Υπηρεσία : 210 55 37 212, 210 55 37 203
Υπηρεσία Δόμησης (πρώην Πολεοδομία) : 213 1601

171, 213 1601 115, 213 1601 177
Συνεργεία Ελευσίνας : 210 55 41 359
Υπηρεσία Καθαριότητας : 210 55 47 942
Υπηρεσία Πρασίνου : 210 55 43 506
Κέντρο Ενημέρωσης Πολιτών : 213 200 68 00 - 06
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής : 213 160 1434, 213

160 1436
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑ
Τηλεφωνικό Κέντρο : 213 214 0410, 213 214 0412,

213 214 0402

Ληξιαρχείο : 213 214 0422, 213 214 0424
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών : 213 214 0425, 210

55 52 013
Δημοτική Αστυνομία 213 2140409
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
210 55 65 606/607

ΠΑΚΠΠΑ
210 55 65 629

Ως εκ τούτου, οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να
εισέλθουν στο Δημαρχείο και τις Υπηρεσίες του Δήμου
ή των Νομικών Προσώπων, θα εισέρχονται μόνο εφό-
σον έχουν κλείσει προηγουμένως ραντεβού και φυσικά
τηρουμένων όλων των ισχυόντων μέτρων:

Α. Χρήση διπλής μάσκας ή Μάσκας ΚΝ95 
Β. πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης
Γ. αρνητικό διαγνωστικού PCR έως 72 ωρών ή rapid

test έως 48 ωρών (για τους μη εμβολιασμένους).

«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»: Παρατείνεται έως 31«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»: Παρατείνεται έως 31
Μαρτίου 2022 το πρόγραμμαΜαρτίου 2022 το πρόγραμμα

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
Νέα μέτρα στην εξυπηρέτηση του κοινού για  
την προστασία από τη διασπορά του COVID-19 
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Εκτενείς καθαρισμοί σε ακάλυπτους
χώρους στους οικισμούς Ψάρι, 
Νεόκτιστα, Θερμοκήπιο & Γκορυτσά
Συνεχίζονται από συνεργεία του Τμήματος Καθαριότητας του Δήμου Ασπρ-

οπύργου και παρουσία του αρμόδιου Αντιδήμαρχου κ. Μ. Ψωμιάδη ακόμα
και τις ημέρες των εορτών οι εκτενείς καθαρισμοί από μπάζα, κλαριά και
σκουπίδια σε ακάλυπτους χώρους στους οικισμούς Ψάρι, Νεόκτιστα, Θερ-
μοκήπιο, Γκορυτσα, Ρουπάκι αλλά και στο Κέντρο της πόλης...

Πολλές ευχαριστίες στους εργαζόμενους για την συνεισφορά τους στην
όλη προσπάθεια...

Θερμή παράκληση στους συμπολίτες μας να περιορίσουν την αλόγιστη
ρίψη των σκουπιδιών και να ειδοποιούν εκ των προτέρων την αρμόδια
υπηρεσία...

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων
του Έργου «Θεμελιώνουμε την 

Κοινωνία» Εκδήλωση 

Μ
ε την  παρουσίαση των  σημαν τικών
αποτελεσμάτων  για τα παιδιά και τις
οικογέν ειες του Θριασίου Πεδίου, πραγ-

ματοποιήθηκε την  Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2021
με διαδικτυακή σύν δεση, η εκδήλωση παρου-
σίασης του έργου «Θεμελιών ουμε την  Κοι-
ν ων ία». Το Κέν τρο Αγάπης Ελευσίν ας υλο-
ποίησε το έργο με στόχ ο την  εν δυν άμωση των
παιδιών  του Θριασίου Πεδίου από τον  Μάρτιο
του 2020 έως και τον  Δεκέμβριο του 2021 υπο-
στηρίζον τας σε σταθερή βάση περισσότερα
από 70 παιδιά και 220 μέλη των  οικογεν ειών  τους. Το
έργο «Θεμελιών ουμε την  Κοιν ων ία», υλοποιήθηκε στο
πλαίσιο του προγράμματος Activ e citizens f und, του
οποίου τη διαχ είριση για την  Ελλάδα έχ ουν  αν αλάβει
από κοιν ού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το
Solidarity Now.

Αν οίγον τας την  εκδήλωση η κ. Θεαν ώ Αγαλόγλου,
Διαχ ειρίστρια Προγραμμάτων  του Ιδρύματος Μποδο-
σάκη, παρουσίασε τον  Χρηματοδοτικό Μηχ αν ισμό του
Ευρωπαϊκού Οικον ομικού Χώρου EEA Grants και
δήλωσε αν αφερόμεν η στο έργο: «Μέσω του έργου
“Θεμελιών ουμε την  Κοιν ων ία”, το οποίο υλοποιήθηκε
κάτω από τις ιδιαίτερα αν τίξοες συν θήκες της παν -
δημίας από τον  Μάρτιο του 2020 έως και τον  Δεκέμ-
βριο του 2021, εν δυν αμώθηκε έν ας πολύ σημαν τικός
αριθμός παιδιών  που αν ήκουν  σε ευάλωτες ομάδες
στην  περιοχ ή του Θριασίου Πεδίου με απώτερο στόχ ο
τη στήριξη τους στην  εκπαιδευτική διαδικασία και την
παραμον ή τους στις σχ ολικές μον άδες».

Ο Πρόεδρος του Κέντρου Αγάπης Ελευσίνας κ.
Χαράλαμπος Πυρουνάκης τόν ισε μιλών τας για τα
παιδιά της Φωλιάς και την  υποστήριξη του έργου:
«Έχ ουμε τα πιο χ αρούμεν α, τα πιο ευτυχ ισμέν α παι-
διά, τα παιδιά με το πιο καθαρό βλέμμα. Και αυτό το
οφείλουμε σε όλους εσάς που μας υποστηρίζετε. Το
Ίδρυμα Μποδοσάκη, αυτή τη φορά, θεμελίωσε πολλά
σημεία της κοιν ων ίας μας. Θεμέλια γερά που δίν ουν
την  ευκαιρία στα παιδιά μας και τις οικογέν ειές τους,
επιτέλους, ν α δουν  μια άσπρη μέρα. Έτσι την  αγάπη
σας ν α τη μοιράζεστε πάν τα, ώστε ν α απλωθεί παν -
τού».

H Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Παι-
δείας – Πρόεδρος ΠΑΚΠΑ του Δήμου Ελευσίνας, κ.
Σεβασμία Άνθη-Γκιόκα, αν αφερόμεν η στη διαχ ρον ι-
κή συν εισφορά του Κέν τρου Αγάπης Ελευσίν ας προς
τα παιδιά και τις οικογέν ειες του Δήμου Ελευσίν ας,
τόν ισε χ αρακτηριστικά: «Από πολύ μικρό παιδί, ως
γέν ν ημα θρέμμα της Ελευσίν ας, έχ ω μεγαλώσει
ακούγον τας για τον  πατήρ Γεώργιο Πυρουν άκη και την
οικογέν εια 

Πυρουν άκη και γν ωρίζω γι’ αυτό το πολύ
σπουδαίο έργο που επιτελείται στην  πόλη
μας. Η ηθική υποστήριξη προς τα παιδιά,
το εκπαιδευτικό έργο, η κοιν ων ικοποίηση
που παρέχ εται στα παιδιά μέσα από επισ-
κέψεις σε θέατρα, μουσεία και μέσα από
ουσιαστικές συν αν αστροφές, οι καλοκαιρι-
ν ές κατασκην ώσεις, οι εθελον τές, όλα αυτά
και άλλα πολλά είν αι έν α τεράστιο και αν ε-
ξάν τλητο έργο για την  περιοχ ή μας».  

Στην  εκδήλωση παρουσιάστηκε από τον
κ. Γιώργο Πυρουν άκη, ταμία ΔΣ του Κέν -
τρου Αγάπης Ελευσίν ας η υλοποίηση και
τα σημαν τικά αποτελέσματα του έργου
«Θεμελιών ουμε την  Κοιν ων ία», εν ώ
παράλληλα τον ίστηκε από τον  ίδιο, ότι η

συγκυρία της παν δημίας με την  κοιν ων ική και οικον ο-
μική κρίση που επέφερε συν έπεσε με αυτήν  την
περίοδο που τα παιδιά του Κέν τρου είχ αν  απόλυτη
αν άγκη τις ζωτικές δράσεις υποστήριξης που τους
προσφέρθηκαν . Από την  πλευρά της η κ. Μαρικαίτη
Κάπουα, παιδαγωγός του Κέν τρου, αν αφέρθηκε αν αλ-
υτικά στις παιδαγωγικές δράσεις που υλοποιήθηκαν
στο πλαίσιο του έργου. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με
την  παρουσίαση της Ψυχ ολόγου και Συμβούλου Στα-
διοδρομίας της Career In Progress, κ. Ιωάν ν ας Ντά-
κου, η οποία αν αφέρθηκε στον  τρόπο υποστήριξης
μιας ομάδας 40 παιδιών , δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
ώστε ν α αν τιληφθούν  το δυν αμικό και τα ταλέν τα
τους, ν α πληροφορηθούν  για τις επαγγελματικές επιλο-
γές τους, ν α συν δέσουν  τις επιλογές σταδιοδρομίας
τους με την  αγορά εργασίας και ν α υποστηριχ θούν
στο ν α αν απτύξουν  τις κατάλληλες δεξιότητες και
δυν άμεις που τους κάν ουν  «μαχ ητές της ζωής» οι
οποίοι μπορούν  ν α αν θίζουν  παρά τις σκληρές αν τι-
ξοότητες. 

Μήνυμα αλληλεγγύης από το Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας: 
«Την αγάπη σας να τη μοιράζεστε πάντα, ώστε να απλωθεί παντού»
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Δ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: Υπεγράφη η σύμβαση
για την προμήθεια υδραυλικών γερανών 
απορριμματοφόρων υπογείων κάδων

Τη «μάχη» της καθημερινότ-
ητας για μία ολοένα και πιο
καθαρή Ελευσίνα και

Μαγούλα έρχεται να ενισχύσει η υπο-
γραφή σύμβασης για την προμήθεια
δύο μηχανισμών υδραυλικών γερ-
ανών.

Οι εν λόγω γερανοί πρόκειται να
τοποθετηθούν σε δύο από τα απορρ-
ιμματοφόρα τύπου πρέσας, που διαθ-
έτει ο Δήμος Ελευσίνας, για την απο-
κομιδή των σκουπιδιών από τους
υπόγειους κάδους, που είναι τοποθετ-
ημένοι σε όλο το εύρος του Δήμου.

Βασικό πλεονέκτημα του γερανού
είναι ότι μπορεί να τοποθετηθεί στην

οροφή της κιβωτάμαξας ενός απορριμματοφόρου χωρίς να προκαλούνται
προβλήματα ευστάθειας (δεν απαιτείται χρήση ποδαρικών σταθεροποίησης
του οχήματος). Έχει δε επαρκή ανυψωτική ικανότητα σε μεγάλη ακτίνα δρά-
σης και προσφέρει ικανοποιητική ταχύτητα αποκομιδής υπόγειων κάδων με
κατάλληλη εργονομία λειτουργία για το εμπλεκόμενο προσωπικό.

Για την υπογραφή τη σύμβασης, ο Δήμαρχος Ελευσίνας, ανέφερε: «Γίνε-
ται μία καθημερινή και σκληρή προσπάθεια στο κομμάτι της καθαριότητας
στην Ελευσίνα και τη Μαγούλα και νομίζω πως αυτή μας η προσπάθεια έχει
γίνει αντιληπτή από τους συμπολίτες μας. Με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο,
Λεωνίδα Παππά και φυσικά τους εργαζόμενους στην καθαριότητα, που
δυστυχώς δεν είναι όσοι θα θέλαμε, φροντίζουμε καθημερινά για τον ευπρ-
επισμό του Δήμου. Γι’ αυτό άλλωστε, φροντίζουμε να ενισχύουμε στοχευμέ-
να τον «στόλο» αποκομιδής απορριμμάτων, με σκοπό την παροχή των μέγι-
στων υπηρεσιών προς τους πολίτες».

Μέσα σε κλίμα γιορτινό και
υπό τους ήχους χριστουγεν-
νιάτικων τραγουδιών τα Τμή-
ματα Στίβου του
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., αψηφώντας το
τσουχτερό κρύο πραγματο-
ποίησαν την τελευταία τους
προπόνηση για το 2021. Τα
παιδιά συνοδευόμενα από
τους γονείς τους  έκαναν τη
προθέρμανσή  τους και έπειτα
έλαβαν μέρος σε δρομικές
ασκήσεις και σκυταλοδρομίες.
Μετά την ολοκλήρωση της
κάθε προπόνησης τους
περίμενε μια έκπληξη αφού ο
Πρόεδρος του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., 

κ. Ιωάννης Κατσαρός μαζί με τον Αντι-
πρόεδρο, κ. Αντώνιο Κοναξή πέρα από τα
αναμνηστικά διπλώματα, μοίρασαν δώρα
και κέρασαν γλυκίσματα. Ευχήθηκαν  σε
παιδιά και γονείς να έχουν καλές γιορτές
και ο Νέος Χρόνος να τους βρει υγιείς
κοντά στα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρ-
όεδρος επισκέφθηκαν και τα Τμήματα
Γυναικών Γυμναστικής του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η.
χαρίζοντάς αναμνηστικά δώρα στις
γυναίκες, ευχόμενοι τον Νέο Χρόνο να
είναι όλοι, γεροί και δυνατοί για να
συνεχίσουν αυτό που κάνουν με τόσο
ζήλο. 

Προπόνηση Στίβου με άρωμα Χριστουγέννων από τον
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. Ασπροπύργου
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Σ
υνεχίζονται οι παρεμβάσεις ανα-
βάθμισης και ανακαίνισης διαβά-
σεων από την Διεύθυνση Διαχείρι-

σης Μητροπολιτικών Υποδομών (Δ.ΔΙ.Μ.Υ.)
της Περιφέρειας Αττικής. Συγκεκριμένα,
στο πλαίσιο της σύμβασης «Συντήρηση
υπογείων διαβάσεων πεζών και οχημάτων
στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Δ.ΔΙ.Μ.Υ. της
Περιφέρειας Αττικής» έγιναν εργασίες
αναβάθμισης και εξωραϊσμού της υπόγει-
ας διάβασης της Λεωφόρου Συγγρού στο
ύψος του Παντείου Πανεπιστημίου.

Στόχος της δράσης είναι οι υπόγειες δια-
βάσεις να αλλάξουν όψη και να γίνουν πιο
φωτεινές και καθαρές. Στο πλαίσιο αυτό η
αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας 

Αττικής συνεργάστηκε με τις πρυτανικές
αρχές του Παντείου Πανεπιστημίου, προ-
κειμένου να προκύψει ένα αισθητικό απο-
τέλεσμα με ιδιαίτερους συμβολισμούς. Τη
διάβαση επισκέφθηκε ο Περιφερειάρχης
Αττικής Γ. Πατούλης προκειμένου να ενημε-
ρωθεί για την πορεία της ανακαίνισης. Στο
σημείο αυτό είχε συνάντηση με την Πρύτανη
του Πανεπιστημίου Χριστίνα Κουλούρη και 

τους αντιπρυτάνεις Χαράλαμπο Οικονό-
μου, Χρίστο Παπαθεοδώρου, Πηνελόπη
Φουντεδάκη και Μαριάννα Ψύλλα. Τον
Περιφερειάρχη συνόδευαν ο Αντιπεριφερ-
ειάρχης Κεντρικού Τομέα Γ. Δημόπουλος, ο
Εκτελεστικός Γραμματέας Γ. Σελίμης, ο
Προϊστάμενος της ΔΔΙΜΥ Π. Καρυώτης και
ο Σύμβουλος Οδικής Ασφάλειας Κ. Λογοθ-
έτης.

Καλλιτεχνική παρέμβαση
Η ανάπτυξη της καλλιτεχνικής παρέμβα-

σης στους τοίχους της υπόγειας διάβασης,
έγινε από το διάσημο street artist Cacao
Rocks και έχει αναφορές στην παιδεία και
τους νέους. Μεταξύ των αισθητικών και
καλλιτεχνικών παρεμβάσεων που έγιναν
είναι η απεικόνιση της Μαρίας Κιουρί και η
αναφορά της φράσης «Dans la vie, rien
n’est a craindre, tout est a comprendre»
Μετάφραση: Τίποτα μη φοβάσαι στη ζωή.
Προσπάθησε να κατανοήσεις τα πάντα.
Επίσης σε άλλο σημείο απεικονίζεται ο
Ρουσσώ και η Φράση «Il faut avoir deja
beaucoup appris de choses pour savoir
demander ce qu’on ne sait pas» Μετάφραση:
Πρέπει να έχεις ήδη μάθει πολλά πράγμα-
τα για να ξέρεις πώς να ρωτάς γι’ αυτά
που δεν ξέρεις.

Στο πλαίσιο των εργασιών έγινε πλήρης
αντικατάσταση των παλαιών φωτιστικών
σωμάτων φθορισμού και νατρίου εντός και
εκτός της Υπόγειας Διάβασης με νέα φωτι-
στικά σώματα αντιβανδαλιστικά, τεχνο-
λογίας LED, κατασκευάστηκε νέο δάπεδο
με ανθεκτική εποξειδική επάλειψη, ενώ
τοποθετήθηκαν διαδρομές πρόσβασης με
φωτιζόμενες πλάκες.

Ε
ν μέσω της νέας κρίσιμης κατάστασης που
επιφέρει η πανδημία στη χώρα μας, ολοκ-
ληρώθηκε η παράδοση 22 ασθενοφόρων

στο ΕΚΑΒ και την Ελληνική Αστυνομία προσφ-
ορά της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, της Αστικής Μη Κερδοσ-
κοπικής Εταιρείας Κοινωνικής Προσφοράς
Ελληνικού Εφοπλισμού. Τα είκοσι ασθενοφ-
όρα παραλήφθηκαν από το ΕΚΑΒ και τα άλλα
δύο παραδόθηκαν στην Ελληνική Αστυνομία.

Τα προσφερόμενα ασθενοφόρα  μάρκας
Peugeot μοντέλου Boxer, είναι σύγχρονα και
πλήρως εξοπλισμένα, τελευταίας τεχνολογίας,
και διαθέτουν μεταξύ άλλων φορείο ηλεκτρικής
υποβοήθησης και κάθισμα μεταφοράς ασθε-
νούς μηχανικής υποβοήθησης, χαρακτηριστικά
ασθενοφόρων επόμενης γενιάς. 

Οι βελτιωτικές αυτές προσθήκες των ασθενο-
φόρων αναβαθμίζουν τις επιχειρησιακές τους
δυνατότητες, καθώς ελαχιστοποιούν την
καταπόνηση των διασωστών κατά τη διάρκεια
του έργου τους, προς όφελος και του ασθε-
νούς.

«Η ναυτιλία των Ελλήνων, έχει βρεθεί από την
πρώτη στιγμή στο πλευρό του Υπουργείου
Υγείας, των ιατρών και των νοσηλευτών μας και
όσων δίνουν την πολύμηνη μάχη για την αντι-
μετώπιση της πρωτόγνωρης υγειονομικής
κρίσης που αντιμετωπίζουμε. Η δωρεά των
είκοσι δύο ασθενοφόρων είναι μέρος της
πολύπλευρης προσφοράς μας, προς το εθνικό
σύστημα υγείας και έρχεται σε μια περίοδο που
οι εξελίξεις στον χώρο της πανδημίας παραμέ-
νουν ανησυχητικές. 

Η προσφορά μας αυτή θα συνεχιστεί καθώς η
ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα πιστεύει ότι ναυ-
τιλία και κοινωνία είναι πάντα μαζί», δήλωσε ο

Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών
και της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, κ. Θεόδωρος Βενιάμης.
Η στήριξη στο δημόσιο σύστημα υγείας της

ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ για την αντιμετώπιση της παν-
δημίας, εκτός από τη δωρεά των εν λόγω ασθε-
νοφόρων, περιλαμβάνει τη διάθεση συνολικά
13,1 εκατ. ευρώ που συγκεντρώθηκαν αποκλει-
στικά για τον σκοπό αυτόν από την ελληνική
εφοπλιστική κοινότητα. 

Έχει προσφερθεί πληθώρα χρήσιμου ιατρι-
κού εξοπλισμού, μηχανημάτων και υλικών για
την επείγουσα ενίσχυση της λειτουργίας ΜΕΘ
και νοσηλείας ασθενών με Covid-19, σε Αθήνα,
Θεσσαλονίκη και σε περισσότερα από 55 νοσο-
κομεία πανελλαδικά. Επίσης δρομολογήθηκαν
δωρεές με ιδιαίτερη έμφαση στην υποστήριξη
του έργου εμβολιασμών σε όλη τη χώρα καθώς
επίσης στη χρηματοδότηση ερευνητικών προ-
γραμμάτων με τα οποία διακεκριμένοι Έλληνες
επιστήμονες μελετούν θεραπείες της νόσου
Covid-19 και παρακολουθούν την εξέλιξη της
πανδημίας.

Πηγή: Reporter.gr

ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ: Σημαντική προσφορά ασθενοφόρων για
την αντιμετώπιση της πανδημίας

Ενισχύεται κι εκσυγχρονίζεται 
ο στόλος του Δήμου 
Μάνδρας- Ειδυλλιας 

Σ
την προσθήκη στο στόλο του συνολικά τεσσάρ-
ων (4) Οχημάτων Ειδικής Κατηγορίας
προχώρησε ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας-

Ερυθρών-Οινόης, στη διαρκή και συντονισμένη προ-
σπάθεια που καταβάλλει για τον εκσυγχρονισμό και την
ενίσχυση των υπηρεσιών του.

Πρόκειται για μηχανήματα έργου που εξασφαλίσθηκαν
μέσω χρηματοδότησης του προγράμματος
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και των μεθοδικών ενεργειών της
Δημοτικής Αρχής που αξιοποίησε τις δυνατότητες της
Πρόσκλησης Ι για «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή
και συνοδευτικού εξοπλισμού», όπως είχε ενημερώσει
με σχετική ανακοίνωση στις 31/12/2020.

Τα οχήματα, δύο φορτωτές και δύο εκσκαφείς φορ-
τωτές, που απεικονίζονται στις σχετικές φωτογραφίες,
αναβαθμίζουν το στόλο του Δήμου και την αποτελεσμα-
τικότητα του, στοχεύοντας, όπως δήλωσε ο Δήμαρχος
Χρήστος Ε. Στάθης "στην εύρυθμη λειτουργία των
πόλεων και των οικισμών, την προστασία της υπαίθρ-
ου και της ποιότητας της ζωής στην καθημερινότητα".

Περιφέρεια Αττικής: «Ενισχύουμε την προσβασιμότητα και την 
ασφάλεια των πεζών στις κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής και 
κάνουμε Πράξη το όραμα για σύγχρονες και πρότυπες διαβάσεις»
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Ουπουργός Υγείας, μεταξύ
άλλων ανέφερε χθες ότι η
κυβέρνηση εξετάζει το μέτρο

της επέκτασης υποχρεωτικότητας του
εμβολιασμού.

«Η Επιτροπή ομόφωνα καλεί τους
πολίτες να εμβολιαστούν και για τη
μετάλλαξη Όμικρον, οι ήπιες νοσήσεις
που αισιοδοξούμε ότι θα υπάρχουν θα
οφείλεται στους εμβολιασμούς και στην
τρίτη δόση. Η κυβέρνηση στο επόμενο
διάστημα θα επανεκτιμήσει το πλαίσιο
της υποχρεωτικότητας στους εμβολια-
σμούς, καθώς υπάρχει επιθυμία των
πολιτών για να εμβολιαστούν.

Παράλληλα, θα επανεκτιμηθεί το χρο-
νικό διάστημα για το πιστοποιητικό
νόσησης» σημείωσε ο κ. Πλεύρης.

Μεταξύ άλλων, ανέφερε:«Όπως είχαμε
προαναγγείλει η κυβέρνηση ζήτησε από
την επιτροπή να συγκληθεί λόγω της
μετάλλαξης Όμικρον για να συζητήσουμε

τη μεταφορά των μέτρων. Η κατάσταση
αυτή τη στιγμή είναι ότι στο ΕΣΥ
νοσηλεύονται κυρίως με μετάλλαξη
Δέλτα. 

Παράλληλα στην κοινότητα η μετάλ-

λαξη Όμικρον είναι πλέον η κυρίαρχη.
Τα κρούσματα που θα δούμε και σήμε-

ρα δείχνουν ότι η μετάλλαξη Όμικρον
κυριαρχεί. Πρέπει το ΕΣΥ να συνεχίσει
να ανταπεξέρχεται. 

Έχουμε έρθει σε συμφωνία με τον
ιδιωτικό τομέα να μας παραχωρήσει
προσωπικό και κλίνες. Οι νοσηλείες από
την Όμικρον είναι λιγότερες και δεν φτά-
νουν στις ίδιες ημέρες.

Παράλληλα η Επιτροπή ομόφωνα
καλεί τους πολίτες να εμβολιαστούν γιατί
το εμβόλιο καλύπτει τους πολίτες από τη
μετάλλαξη Όμικρον και πρέπει να σταμα-
τήσουν οι ψευδείς περί του αντιθέτου
ειδήσεις. Το ότι έχουμε ηπιότερη νόσηση
έχει να κάνει με την εμβολιαστική κάλυψη
που έχει ανέβει κατά 10%. Στην αναμ-
νηστική δόση είμαστε άνω του 75%.

Στις ευάλωτες ομάδες το ποσοστό
υπερβαίνει το 90% είτε να έχουν προγρ-
αμματίσει είτε να έχουν κάνει. Η κυβέρν-
ηση θα επανεκτιμήσει το πλαίσιο και της
υποχρεωτικότητας καθώς επίσης και για
τον χρόνο που θα ισχύουν τα πιστοποιη-
τικά με τα πλήρη δικαιώματα των εμβο-
λιασμένων.

Σχολεία – Αρχισε η συζήτηση για παράταση 
στο άνοιγμά τους – Από τι θα κριθεί

Τι αναφέρθηκε στην Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων 
– Πού στρέφεται η κυβέρνηση.

Μία πρώτη συζήτηση σχετικά με το
άνοιγμα των σχολείων έγινε σήμερα
στην συνεδρίαση της Επιτροπής
των Εμπειρογνωμόνων στο υπουρ-
γείο Υγείας.

Οι ειδικοί σύμφωνα με πληροφο-
ρίες συζήτησαν για την επιδημιολο-
γική κατάσταση στη χώρα και πως θα
μπορούσε αυτή να επηρεάσει το
άνοιγμα των σχολείων, καθώς το
επιδημιολογικό αποτύπωμα της
παραλλαγής Όμικρον όλο και
«δυναμώνει» ειδικά στην Αττική,
ενώ αναμένεται  να επικρατήσει
εντελώς το επόμενο διάστημα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως
δεν θα ληφθούν τωρα αποφάσεις,
ωστόσο η συζήτηση για τα σχολεία
θα ενταθεί στις επόμενες συνεδριά-
σεις.

Μάλιστα μέλη της επιτροπής φέρ-
εται να ανέφεραν πως αν συνεχιστεί
η εκθετική αύξηση των κρουσμάτων
να εισηγηθούν την παράταση μίας
εβδομάδας στο άνοιγμα των σχο-
λείων, ωστόσο αυτό θα συνεκτιμηθ-
εί την επόμενη εβδομάδα, λίγο πριν
δηλαδή ανοίξουν.

Σε κάθε περίπτωση, όπως έχει
αναφερθεί πολλές φορές τις τελικές
αποφάσεις τις λαμβάνει η κυβέρν-
ηση.

Από την πλευρά της πάντως η
κυβέρνηση τονίζει πως δεν τίθεται
ακόμη θέμα παράτασης στο άνοιγμα
των σχολείων, ωστόσο δεν αποκ-
λείει  νέα μέτρα που αφορούν
αυστηροποίηση στον διαγνωστικό
έλεγχο.

Μάλιστα το επικρατέστερο σενάριο
που είναι αυτή τη στιγμή στο τραπέζι
είναι η επιστροφή στα θρανία για
όλους τους μαθητές με αποτέλεσμα
από rapid test στο χέρι.

Θέλουμε άν οιγμα στις 10 Ιαν ο-
υαρίου

Εχθες ο κυβερνητικός εκπρόσω-
πος, κ. Οικονόμου, τόνισε στον
ΣΚΑΪ ότι πρόθεση και σταθερός
προσανατολισμός της κυβέρνησης
είναι να ανοίξουν κανονικά στην ώρα
τους. Διευκρίνισε ότι μέχρι τις 10
Ιανουάριου θα έχουμε και  αλλά
δεδομένα και άλλες συνεδριάσεις
των ειδικών και αν χρειαστεί να
λάβουμε αυστηρότερα μέτρα σε ό,τι
αφόρα τον διαγνωστικό έλεγχο,
ενδεχομένως περισσότερα τεστ, θα
το πράξουμε. «Θα εξαντλήσουμε
κάθε εργαλείο, κάθε πιθανότητα,
που έχουμε στα χεριά μας για να
ατυχούμε το άνοιγμα των σχολείων»
ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Οικονό-
μου.

«Τώρα που οι μαθητές είναι εκτός
σχολικού περιβάλλοντος με την
Όμικρον να δείχνει τη διασπορά και
με τις νέες ηλικίες πιο ευαίσθητες,
χρειάζεται ενδεχομένως κάποια τρο-
ποποίηση, κάποιος πιο αυστηρός
έλεγχος, για να πάμε 10η Ιανουα-
ρίου και να ανοίξουν τα σχολεία».
«Δεν υπάρχει σήμερα κάποια εισήγ-
ηση να μην ανοίξουν τα σχολεία στις
10 Ιανουαρίου» σημείωσε πάντως.

Τ
ους όρους και τις προϋποθέσεις
του ν έου προγράμματος «Πρώτο
Έν σημο»  που ξεκιν ά την  1η

Ιαν ουαρίου 2022 εξειδικεύει Κοιν ή
Απόφαση των  Υπουργών  Οικον ο-
μικών  και Εργασίας και Κοιν ων ικών
Υποθέσεων , στη βάση της ρύθμισης
του Ν. 4855/2021.

Το πρόγραμμα -που υλοποιείται από
το Υπουργείο Εργασίας και Κοιν ω-
ν ικών  Υποθέσεων - στοχ εύει στη διευ-
κόλυν ση της πρώτης έν ταξης των
ν έων  στην  αγορά εργασίας και στη
δημιουργία ν έων  θέσεων  εργασίας  σε
επιχ ειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Μέσω
της επιδότησης παρέχ ον ται κίν ητρα
αφεν ός στους ν έους ν α αν αζητήσουν
την  εν διαφερόμεν η επιχ είρηση που θα
τους προσλάβει για ν α λάβουν  την
επιδότηση, αφετέρου στους εργοδότες
για τη δημιουργία ν έων  θέσεων
εργασίας καθώς θα μειών εται το μισθο-
λογικό κόστος.

Στο πρόγραμμα μπορούν να
συμμετέχουν νέοι ηλικίας 18-29

ετών που δεν διαθέτουν προϋπηρ-
εσία εξαρτημένης εργασίας στον
ιδιωτικό ή τον δημόσιο τομέα.

Οι βασικοί άξον ες του «Πρώτου
Εν σήμου» είν αι οι ακόλουθοι:

Ποιες θέσεις εργασίας επιδοτούν ται
και πώς

Κάθε ν έα θέση εξαρτημέν ης
εργασίας, αορίστου ή ορισμέν ου χ ρό-
ν ου, που δημιουργείται και εν τάσσεται
στο παρόν  πρόγραμμα, επιδοτείται για
χ ρον ικό διάστημα έξι μην ών  ως εξής:

α) Νέα θέση με σύμβαση πλήρους
απασχ όλησης επιδοτείται με ποσό
1.200 ευρώ, που επιμερίζεται μεταξύ
εργαζομέν ου και εργοδότη. Καταβάλ-
λον ται δηλαδή από το Υπουργείο
Εργασίας και Κοιν ων ικών  Υποθέσεων
600 ευρώ απευθείας στον  ν εοπρο-
σλαμβαν όμεν ο, σε έξι ισόποσες
μην ιαίες δόσεις, επιπλέον  του μισθού
του και αν εξάρτητα από το ύψος του.
Ποσό ύψους 600 ευρώ καταβάλλεται

στον  εργοδότη για την  κάλυψη μέρους
της μισθολογικής δαπάν ης με την  ολοκ-
λήρωση του προγράμματος.

β) Το «Πρώτο Έν σημο» αφορά και σε
θέσεις εργασίας μερικής απασχ όλησης,
καθώς απευθύν εται και σε φοιτητές
που επιδιώκουν  ν α αποκτήσουν  επαγ-
γελματική εμπειρία εν ώ σπουδάζουν . Η
ν έα θέση με σύμβαση μερικής
απασχ όλησης -που δεν  μπορεί ν α
υπολείπεται των  20 ωρών  εβδομα-
διαίως- επιδοτείται με 600 ευρώ. Τα 300
ευρώ καταβάλλον ται απευθείας στον
ν εοπροσλαμβαν όμεν ο ν έο σε έξι ισό-
ποσες μην ιαίες δόσεις και τα υπόλοιπα
300 καταβάλλον ται στον  εργοδότη με
την  ολοκλήρωση του προγράμματος..

γ)Εάν  η σύμβαση εργασίας είν αι ορι-
σμέν ου χ ρόν ου διάρκειας μικρότερης
των  έξι μην ών , η ν έα θέση επιδοτείται
αν αλογικά με τη διάρκεια της σύμβασης
εργασίας και σύμφων α με το είδος της
σύμβασης (η μερικής απασχ όλησης
επιδοτείται με το ήμισυ του ποσού). Σε
κάθε περίπτωση η διάρκεια της σύμβα-
σης εργασίας ορισμέν ου χ ρόν ου δεν
μπορεί ν α είν αι μικρότερη του εν ός
μήν α.

Οι ν έοι που εν τάσσον ται στο
«Πρώτο Έν σημο» δεν  μπορούν  ν α
εν ταχ θούν  στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-
ΕΡΓΑΣΙΑ» και οι  συμβάσεις εργασίας
τους δεν  μπορούν  ν α τεθούν  σε αν α-
στολή, εκτός εάν  η δραστηριότητα των
επιχ ειρήσεων  στις οποίες προσλαμβά-
ν ον ται αν αστέλλεται με εν τολή δημό-
σιας αρχ ής.

Ρήτρα διατήρησης θέσεων  εργασίας

Οι θέσεις εργασίας που επιδοτούν ται
με το «Πρώτο Έν σημο» είν αι επιπρό-
σθετες σε σχ έση προς τις υφιστάμεν ες
θέσεις εργασίας. Ο εργοδότης υποχ ρε-
ούται ν α διατηρήσει κατά μέσο όρο τον
ίδιο αριθμό εργαζομέν ων  που είχ ε την
12η Νοεμβρίου 2021 (ημερομην ία
δημοσίευσης της ν ομοθετικής ρύθμισης
για το πρόγραμμα) για το χ ρον ικό διά-
στημα επιδότησης της ν έας θέσης
εργασίας, προσαυξημέν ο κατά τον
αριθμό των  ν έων  επιδοτούμεν ων
θέσεων  εργασίας σύμφων α με το
παρόν  πρόγραμμα.

Έρχεται πρόγραμμα επιδότησης 
εργασίας για νέους 18-29 ετών 
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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



Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2021 θριάσιο-11 

Τα αποτελέσματα
της εμβόλιμης

αγωνιστική στην
Σούπερ Λίγκα 2

Super League 2 – 10η αγωνιστική

Βόρειος όμιλος
ΑΕΛ-Ξάνθη 4-0 (26', 51', 64'
Ογκμποε, 89' Τσουμάνης)
Πανσερραϊκός-Απόλλων Πόντου 2-4
(25’ Ζέρης, 27’ Κανίς – 22’ Μπαργ-
κάν, 58' Eλέ, 62' Γιανναράκης αυτ.,
74' Φράγκος)
Απόλλων Λάρισας-Πιερικός 0-0
Ολυμπιακός Β’-Αν. Καρδίτσας 0-1
(24’ Αθανασιάδης)
Ηρακλής-Βέροια 1-0 (67' Ματίας
Τόμας)
Ολυμπιακός Βόλου-Αλμωπός Αρι-
δαίας 1-1 (41’ Σιάφα - 90')
Τρίκαλα-Θεσπρωτός 2-1 (51' Κου-
σκουνάς, 62' Ευθυμίου - 41’ Βασι-
λάκης)
ΠΑΟΚ Β'-Καβάλα αναβολή
Ρεπό: Νίκη Βόλου

Νότιος όμιλος

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Ζάκυνθος-Παναθηναϊκός Β’ 0-1 (56’
Ρόμπι)

ΟΦΙ-Καλαμάτα 0-2 (5’, 87' Λουκίνας)
Αιγάλεω-Κηφισιά 1-0 (66' Αρναρέλ-
λης)
Λεβαδειακός-Ρόδος 5-0 (6’ Νίλι, 8’
Δούμτσιος, 34’ Βρακάς, 61' Βήχος,
89' Μυτίδης)
Καλλιθέα-ΑΕΚ Β’ 1-0 (79' Κωστίκας)

Χανιά-Καραϊσκάκης 4-0 (14’, 67'
Μπαΐροβιτς, 54' Βάρκας, 79' Κολλάς)
Ηρόδοτος-Επισκοπή αναβολή
Ρεπό: Αστέρας Βλαχιώτη

Τα ζευγάρια του κυπέλλου της προ-
ημιτελικής και της ημιτελικής  φάσης

Εγινε η κλήρωση της προημιτελικής
και την ημιτελική φάση
Τα ζευγάρια των προημιτελικών

1η αγωνιστική: 18-20 Ιανουαρίου και
2η αγωνιστική: 25-27 Ιανουαρίου

Αρης-Λαμία
Παναιτωλικός-Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός-Αναγέννηση
Καρδίτσας

ΠΑΟΚ-ΑΕΚ

Ημιτελικοί
1η αγωνιστική 8-10 Φεβρουαρίου
και 2η αγωνιστική 1-3 Μαρτίου
Νικητής 3 - Νικητής 1
Νικητής 4 – Νικητής 2

*Η τυπικά γηπεδούχος του τελικού
θα είναι η νικήτρια του πρώτου ημι-
τελικού.

Ο Δημήτρης Νικολαίδης γενικός αρχηγός 
στον Πανελευσινιακό

Την θέση του γενικού αρχηγού στην
ομάδα του Πανελευσινιακού ΑΟ αναλαμ-
βάνει ο Μίμης Νικολαίδης(ΦΩΤΌ) έχον-
τας δίπλα του τον έμπειρο Βασίλη
Ηλιάδη.Ο Μίμης Νικολαίδης εχει υπηρε-
τήσει και στο παρελθόν τον Σύλλογο.Στη
θέση του τεχνικού διευθυντή ο Γιώργος
Κάπουας.

Φιλικό σήμερα με τον
Ολυμπιακό Λιοσίων

Ο Πανελευσινιακός προετιμαζόμενος για
την έναρξη του πρωταθλήματος θα δώσει
την Πέμπτη φιλικό αγώνα στις 16:00 στο
γήπεδο Ιλίου με τον Ολυμπακό Λιοσίων.
Ο προπονητής των σταχυοφόρων

Μουράτ Σεροπιάν θα δώσει χρόνο συμμετοχής σε όλους τους παίκτες του να δεί σε
τι κατάσταση βρίσκονται ενόψει της διακοπής των Χριστουγέννων.

ΑΝ.ΤΣ.

Mandraikos Volley

Καλές γιορτές στις αθλήτριες
μας στους προπονητές μας

στους γονείς για την
εμπιστοσύνη τους κ στους

χορηγούς μας για την
συμπαράσταση την αγάπη κ
το μεγάλο ενδιαφέρων για την

ομάδα μας. Σας
ευχαριστούμε πολύ όλους.

Καλή Χρονιά 

Ο Βύζας Μεγάρων φιλικό με την Αγία
Ελεούσα εκτός έδρας

Ο Βύζας Μεγάρων στα
πλαίσια της προετοι-
μασίας θα δώσει φιλικό
αγώνα την Πέμπτη στις
18:00 στην Αγία Βαρβάρα
με την ομάδα της Αγίας
Ελεούσας(Α’ΕΠΣΑ).
Θα είναι μιας πρώτης
τάξης ευκαιρία για τον
προπονητή Θοδωρή
Παχατουρίδη να δεί τους
παίκτες του μετά την δια-
κοπή των χριστουγέννων.

Ο Θοδωρής Καζάντζης
νέος προπονητής στον
Ικαρο Νεοκτίστων

Το ΔΣ του Ικάρου Νεοκτιστων
Ασπροπύργου ανακοινώνει την
πρόσληψη του Θοδωρή Καζάν-
τζη. Του εύχεται καλή επιτυχία
στο έργο του. Επίσης εύχεται
καλή χρονιά και το κυριότερο
υγεία σε αυτή την 

δύσκολη συγκυρία με τον covid
19 σε όλα τα ποδοσφαιρικά
σωματεία της ΕΠΣΔΑ και μακρυά
από τραυματισμούς για τους
ποδοσφαιριστές που υπήρξαν
αρκετοί το 2021 Επίσης Καλή
χρονιά στο ΔΣ της ΕΠΣΔΑ στους
διαιτητές τους παρατηρητές και
γιατρούς Της ΕΠΣΔΑ.
Ο εν λόγω τεχνικός τόνισε:

<<Ήρθα σε μια ομάδα που έχει
στόχους και αυτό είναι κίνητρο
για εμένα να παλέψουμε  μαζί με
όλα τα παιδιά μέχρι το τέλος της
σεζόν ότι ελπίδα μας έχει απο-
μείνει για ότι καλύτερο μπορ-
ούμε Ευχαριστώ όλο το ΔΣ  που
με εμπιστεύτικε 
Εύχομαι σε όλον τον κόσμο
καλές γιορτές να έχει και πολύ
υγεια σε αυτές τις δύσκολες
μέρες>>.

ΑΝ.ΤΣΑΚ.



ΑΠΟΓΡΑΦΟΜΑΣΤΕ
ΣΤΟ ΧΑΪΔΑΡΙ!

Ο Δήμος Χαϊδαρίου ενημερώνει
ότι, για όσους δεν μπόρεσαν να

αυτοαπογραφούν ηλεκτρονικά, η
Απογραφή τους πρέπει να γίνει με
τη βοήθεια των Απογραφέων της

ΕΛΣΤΑΤ που 
θα επισκεφθούν όλες τις κατοικίες

που δεν έχουν απογραφεί. 
Μπορείτε:

1) να συμπληρώσετε το ερωτημα-
τολόγιο μαζί με τον Απογραφέα ή
2) να κλείσετε τηλεφωνικό ραντε-
βού για να συμπληρώσει το ερωτ-
ηματολόγιο σας ο Απογραφέας ή 

3) να το κρατήσετε, να το
συμπληρώσετε και να το παρ-
αδώσετε στον Απογραφέα σε

συμφωνημένο ραντεβού.
Για πληροφορίες μπορείτε να επι-
κοινωνήσετε με την υπηρεσία της
ΕΛΣΤΑΤ στο Χαϊδάρι, οδός Κολο-

κοτρώνη 36 (εντός της Στέγης
Πολιτισμού του Δήμου), 
τηλέφωνα: 210 5323623 

- 210 5819841. 
Σε όλες τις περιπτώσεις θα παρα-
λάβετε από τον Απογραφέα Βεβαι-
ωτικό Απογραφής, το οποίο πρέ-
πει να κρατήσετε τουλάχιστον για
6 μήνες για κάθε έλεγχο που θα

γίνει, γιατί η Απογραφή είναι
υποχρέωση όλων.

12-θριάσιο Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2021
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Πρώτο ελληνικό αίτημα για πληρωμές
από το Ταμείο Ανάκαμψης

Τ
ο συνολικό ύψος της πρώτης δόσης
ανέρχεται σε 3,56 δισ. ευρώ, εκ των
οποίων 1,72 δισ. ευρώ αφορούν στο σκέ-

λος των επιδοτήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης
και 1,84 δισ. ευρώ στο σκέλος των δανείων,
αντίστοιχα.

Η Ελλάδα υπέβαλε, την Τετάρτη 29 Δεκεμ-
βρίου, το πρώτο αίτημα πληρωμής προς την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Εθνικό Σχέδιο Ανά-
καμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», έπειτα 

από την έγκριση του αρμόδιου για το Πρόγραμ-
μα Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών,
Θόδωρου Σκυλακάκη και μετά την πλήρη και
ενδελεχή ολοκλήρωση όλων των σχετικών ορο-
σήμων και στόχων.

Το συνολικό ύψος της πρώτης δόσης ανέρχε-
ται σε 3,56 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 1,72 δισ.
ευρώ αφορούν στο σκέλος των επιδοτήσεων του
Ταμείου Ανάκαμψης και 1,84 δισ. ευρώ στο σκέ-
λος των δανείων, αντίστοιχα.

Η Ελλάδα είναι μία από τις πρώτες χώρες που
υποβάλλει αίτημα πληρωμής, όπως ήταν από τις
πρώτες χώρες που κατέθεσε το Εθνικό Σχέδιο
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στην ΕΕ και από
τις πρώτες που έλαβε τη σχετική έγκριση,
ξεκινώντας άμεσα την υλοποίησή του, υπο-
στηρίζει η ανακοίνωση του υπουργείου Οικονο-
μικών.

Βασική προϋπόθεση για την υποβολή αυτού
του πρώτου αιτήματος πληρωμής ήταν η επιτ-
υχής εκπλήρωση των 15 οροσήμων και στόχων 

που έχουν συμφωνηθεί με την ΕΕ στο πλαίσιο
του Σχεδίου, καθώς και στην Εκτελεστική Απόφα-
ση του Συμβουλίου.

Τα ορόσημα και οι στόχοι που εκπληρώθηκαν
από τις ελληνικές Αρχές αφορούν, μεταξύ άλλων,
στις ενέργειες προετοιμασίας για τη διάθεση των
δανείων προς τις επιχειρήσεις μέσω των Τρα-
πεζών, στη διαμόρφωση του νομοθετικού
πλαισίου για την προώθηση της πράσινης μετά-
βασης και την ενεργοποίηση σχετικών δράσεων,
σε μεταρρυθμίσεις στους τομείς της εργασίας,
της υγείας, της επιχειρηματικότητας, των μεταφο-
ρών και  της φορολογίας, καθώς και  στην
προώθηση υποδομών πολιτικής προστασίας και
δικαιοσύνης.

Υπενθυμίζεται ότι με την υπογραφή της σύμβα-
σης χρηματοδότησης και της δανειακής σύμβα-
σης η Ελλάδα έχει, ήδη, λάβει προχρηματοδότ-
ηση, από τις αρχές Αυγούστου, συνολικού
ύψους 3,96 δισ. ευρώ (2,31 δισ. ευρώ για επι-
δοτήσεις και 1,65 δισ. ευρώ για δάνεια).

Τ
ο Υπουργείο Περιβάλλον τος και
Εν έργειας σε συν εργασία με το
ΤΑΙΠΕΔ, υπέβαλλε αίτηση χ ρημα-

τοδότησης στο Ταμείο Αν άκαμψης,
ύψους 50 εκατ. ευρώ για το «Πρόγραμμα
Προστασίας Δασών ». Το έργο περιλαμ-
βάν ει μελέτες και δράσεις καθαρισμών
για αν τιπυρική προστασία.

Τις τεχ ν ικές προδιαγραφές υπέγραψαν  ο
Υπουργός Περιβάλλον τος και Εν έργειας,
Κώστας Σκρέκας, ο Υφυπουργός Περι-
βάλλον τος και Εν έργειας, Γιώργος
Αμυράς, ο Γ. Γ. Φυσικού Περιβάλλον τος
και Υδάτων , Κων σταν τίν ος Αραβώσης
και ο Γεν ικός Διευθυν τής Δασών  και
Δασικού Περιβάλλον τος, Βαγγέλης Γκου-
ν τούφας, εκ μέρους του ΥΠΕΝ και ο
Εν τεταλμέν ος Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ,
Παν αγιώτης Σταμπουλίδης και θα υποβ-
ληθεί για έγκριση στο Ταμείο Αν άκαμψης.

Κύριος στόχ ος του προγράμματος είν αι
ν α υλοποιηθούν  άμεσα δράσεις αν τιπ-
υρικής προστασίας σε περιοχ ές υψηλού
κιν δύν ου οι οποίες έχ ουν  υποδειχ θεί
από την  Γεν ική Διεύθυν ση Δασών  και
Δασικού Περιβάλλον τος του ΥΠΕΝ.

Σκοπός τους η θωράκιση των  δασικών
οικοσυστημάτων  της χ ώρας από πιθα-
ν ές πυρκαγιές στο μέλλον .

Προτεραιότητα θα δοθεί σε δράσεις
ό π ω ς :

καθαρισμούς δασικών  εκτάσεων
συν τηρήσεις/βελτιώσεις δασικού οδικού
δ ι κ τ ύ ο υ
δημιουργία αν τιπυρικών  ζων ών
Στις περιοχ ές αυτές περιλαμβάν ον ται η
Πεν τέλη, δασικές εκτάσεις στο Καπαν -
δρίτι, η Αίγιν α, η Τροιζην ία και τα Μέθα-
ν α Πόρου, η Σαλαμίν α κι άλλες περιοχ ές
του Πειραιά, τα Μέγαρα, τα όρη
Παγών τας και Δίρφυς στη Χαλκίδα, το
περιαστικό δάσος Θεσσαλον ίκης, η Στρ-
οφυλιά, η Σάμος, η Σκόπελος, η Ικαρία,
ο Αίν ος στην  Κεφαλλον ιά κλπ.

Στο έργο περιλαμβάν εται και η εκπόν -
ηση μελετών  και υλοποίηση εργασιών
καθαρισμών  δασών  και δασικών  εκτά-
σεων  και συν τήρησης δασικού οδικού
δικτύου και αν τιπυρικών  ζων ών , σε
περιοχ ές που δεν  υπάρχ ουν  εγκεκριμέ-

ν ες αν τίστοιχ ες μελέτες όπως στη Ρόδο,
στο Ηράκλειο Κρήτης, στον  αρχ αιολο-
γικό χ ώρο Ολυμπίας και στο δάσος
Φολόης στην  Ολυμπία, στο Λαύριο,
στην  Κόριν θο και το Ξυλόκαστρο, στο
όρος Πάρν ηθας και στη Χίο.

Προβλέπον ται, επίσης, μελέτες Κατάρτι-
σης Σχ εδίων  Αν τιπυρικής Προστασίας
σύμφων α με τις πρόσφατα επικαιροποι-
ημέν ες τεχ ν ικές προδιαγραφές. Οι μελέ-
τες αυτές θα υπάγον ται στην  αρμοδιότ-
ητα των  Δασαρχ είων , σε περιοχ ές οι
οποίες κρίν ον ται ως ευάλωτες από πυρ-
κ α γ ι έ ς .

Κατά την  ωρίμαν ση του έργου και σε
όποιο στάδιο είν αι εφικτό θα συλλέγεται
και θα αξιοποιείται η βιομάζα με περιβαλ-
λον τικά και κοιν ων ικά αειφόρο τρόπο,
εν ώ θα διερευν ών ται οι δυν ατότητες
εν θάρρυν σης της συμμετοχ ής των
Δασικών  Συν εταιρισμών  Εργασίας στους
καθαρισμούς των  δασικών  περιοχ ών .

Ο Υπουργός Περιβάλλον τος και Εν έργει-
ας, Κώστας Σκρέκας, αν έφερε: «Με το
«Πρόγραμμα Προστασίας Δασών » προ-

ν οούμε θωρακίζον τας τα δάση μας από
τον  κίν δυν ο μελλον τικών  καταστροφ-
ικών  πυρκαγιών . Επαν ασχ εδιάζουμε
την  πολιτική πρόληψης και διαμορφών ο-
υμε μια ν έα εθν ική δασική στρατηγική
για τις επόμεν ες δεκαετίες. Είν αι χ ρέος
μας ν α προστατέψουμε τη φυσική μας
κληρον ομιά από τις μεγάλες προκλήσεις
της κλιματικής κρίσης και ν α την  παρ-
αδώσουμε στις επόμεν ες γεν ιές. Η προ-
στασία των  δασικών  οικοσυστημάτων
απαιτεί οργαν ωμέν ες εν έργειες καθ’ όλη
τη διάρκεια του χ ρόν ου».

Ο Υφυπουργός Περιβάλλον τος και Εν έρ-
γειας, Γιώργος Αμυράς, δήλωσε: «Σε
συν εργασία με το ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο μας
εξασφαλίζει γρήγορους χ ρόν ους υλο-
ποίησης, και με την  οικον ομική στήριξη
του Ταμείου Αν άκαμψης κάν ουμε πράξη
την  πρόληψη δασικών  πυρκαγιών ,
μπαίν ουμε στα δάση και τις δασικές
περιοχ ές που κρίν ον ται ευάλωτες και τις
καθαρίζουμε, συν τηρούμε δασικούς δρό-
μους και αν τιπυρικές ζών ες. Η πρόληψη
είν αι το κλειδί και γι’ αυτό συν εργαζόμα-
στε στεν ά και με το Υπουργείο Κλιματι-
κής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας».

ΥΠΕΝ: 50 εκατ. ευρώ για 
καθαρισμούς και τα αντιπυρικά έργα

Αίτηση χρηματοδότησης στο Ταμείο Ανά-
καμψης για το «Πρόγραμμα Προστασίας
Δασών». Σκοπός είναι η θωράκιση των

δασικών οικοσυστημάτων της χώρας από
πιθανές πυρκαγιές στο μέλλον.
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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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""""ΘΘΘΘεεεερρρρμμμμέέέέςςςς    εεεευυυυχχχχέέέέςςςς    ααααππππόόόό    ττττοοοονννν    ΑΑΑΑΔΔΔΔΜΜΜΜΗΗΗΗΕΕΕΕ
γγγγιιιιαααα    μμμμίίίίαααα    γγγγεεεεμμμμάάάάττττηηηη    χχχχρρρροοοοννννιιιιάάάά    μμμμεεεε    υυυυγγγγεεεείίίίαααα,,,,     

χχχχααααρρρράάάά    κκκκααααιιιι     ααααιιιισσσσιιιιοοοοδδδδοοοοξξξξίίίίαααα""""    


