
Η Όμικρον “χτυπά” την Ευρώπη: οι χώρες
με τις περισσότερες μολύνσεις

Ξεπέρασαν τα 100 εκατομμύρια τα κρούσματα στην
“γηραιά ήπειρο”, με την διασπορά ν α έχ ει αυξηθεί

κατά 59% μέσα σε μια εβδομάδα.

Επενδύσεις και
μεταρρυθμίσεις 5 δισ.
ευρώ από το Ταμείο

Ανάκαμψης

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Κ
2239Αρ. Φύλλου 4304 Δευτέρα 3 Ιανουαρίου 2022 Έτος 27ο email: info@thriassio.gr www.thriassio.gr

Πρωτοχρονιάτικος
μποναμάς 14,7 εκατ. Ευρώ
στον Δήμο Φυλής από το

Υπουργείο Ανάπτυξης

Για το Έργο της
Ανάπλασης της
Χωματερής και τη

δημιουργία Πάρκου
Ανανεώσιμων

Πηγών Ενέργειας.

Aθ. Πλεύρης: Τρίτη ή Τετάρτη οι
αποφάσεις για τα σχολεία

- Στόχος να ανοίξουν στις 10/1

Νέες ψηφιακές υπηρεσίες το 2022

- Αλλαγές σε ταυτότητα, δίπλωμα
οδήγησης, διαζύγιο, μεταβίβαση ακινήτων

σσεελλ..  99

ΠΡΑΞΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Προσέφεραν χαρά σε πάνω από 150
παιδιά ωφελούμενων 

οικογενειών μοιράζοντας τους
παιχνίδια και γλυκίσματα. 

σσεελλ..  55

17.633 νέα κρούσματα,  240 στη Δυτική Αττική 
61 θάνατοι, 626 διασωληνωμένοι

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ 
ΤΟΥ 2022 ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ

ΔΙΑΤΑΓΜΑ 
Κατατέθηκε η μελέτη για

την ένταξη της Νέας Ζωής
Μάνδρας στο σχέδιο πόλης
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Δωρεάν rapid tests 
από την Περιφέρεια Αττικής 

και τον ΙΣΑ θα διεξάγονται από σήμερα 
3 Ιανουαρίου σε όλη την Αττική σσεελλ..  77
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κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Καιρός: Ηλιοφάνεια 
Θερμοκρασία απο 9  εως 18 βαθμους Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Γενοβέφα, Γενεβιέβη

Οσίας Γενεβιέβης εκ Παρισίων

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Λεωφόρος Δημοκρατίας & Παναγούλη - Πλατεία
Ωρολογίου, 2105575614

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Βιλλιώτης Νικόλαος Ε.

Δήμητρας 17, 2105560049

MANΔΡΑ
Ροκάς Δημήτριος Π.Σαλαμίνος 7, Μάνδρα -

Εργατικές Κατοικίες, 2105541344

Άνω Λιόσια
Δεληστάθη Μαρία Σ.

28ης Οκτωβρίου 21, Ζεφύρι, 2102322141

ΑΧΑΡΝΕΣ
Παγώνας Σπυρίδων Χ., Πλατεία 
Αγίου Νικολάου 8, 2102467156

Επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις 5 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης

Μ
ε στόχο να ολοκληρώσει επενδύσεις και
μεταρρυθμίσεις πάνω από 5 δισ. ευρώ
και να ξεκινήσει ιδιωτικές επενδύσεις

ύψους περίπου 3 δισ. ευρώ ξεκινά ο νέος χρό-
νος για το ελληνικό πρόγραμμα του Ταμείου Ανά-
καμψης "Ελλάδα 2.0" .

Μετά τους σχετικά αργούς ρυθμούς ένταξης έργων
τούς προηγούμενους μήνες, λόγω και των καθυστερή-
σεων από τις Βρυξέλλες των τυπικών σταδίων της
επίσημης έναρξης του προγράμματος (κυρίως της υπο-
γραφής της επιχειρηματικής σύμβασης μεταξύ ΥΠΟΙΚ
και Ε.Ε.), πλέον η πρωτοβουλία βρίσκεται στην Ελλάδα
να επιταχύνει το στάδιο της εφαρμογής του προγράμ-
ματος σε επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις.

Ήδη έχουν εκδοθεί 50 αποφάσεις εντάξεων έργων
και μεταρρυθμίσεων, με τον κύριο όγκο να αφορά την
ψηφιοποίηση όλων των τομέων του Δημοσίου. Εκτός
των ψηφιακών δράσεων, στις αποφάσεις ένταξης
έργων περιλαμβάνεται και η μεταρρύθμιση που θα
λύσει οριστικά το πρόβλημα του clawback με τις φαρ-
μακευτικές εταιρείες. Με βάση το νέο καθεστώς, ή θα
επιστρέφουν το ποσό που υπερβαίνει το ποσό που θα
έχει εγκριθεί για φαρμακευτική δαπάνη ή θα πρέπει να
αποδεικνύουν ισόποσες δαπάνες για έρευνα και τεχνο-
λογία στον τομέα του φαρμάκου. Έτσι, διά της πλαγίας
οδού, το ποσό που δεν θα επιστρέφεται στο Δημόσιο θα
επιβαρύνει μεν τον κρατικό Προϋπολογισμό, αλλά θα
μετατρέπεται σε δαπάνη για έρευνα.

Στα υπό ένταξη έργα περιλαμβάνονται επίσης πολλές
δράσεις κατάρτισης του υπουργείου Εργασίας, έργα
που αφορούν τη βελτίωση των ψηφιακών υποδομών
της ΑΑΔΕ, των υποδομών των δικαστηρίων και τη
δημιουργία πολεοδομικών σχεδίων για όλη τη χώρα.

Άλλες 50 εντάξεις
Μαζί με τα υπό ένταξη έργα υπάρχουν και άλλες 50

επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις κάθε είδους, που έχουν
ήδη ενταχθεί, αλλά δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί
επίσημα. Ανάμεσά τους βρίσκεται μέρος της χρημα-
τοδότησης του ΒΟΑΚ, η αποκατάσταση του παλιού
βασιλικού ανακτόρου στο Τατόι, αλλά και το κομμάτι
των επενδύσεων που θα χρηματοδοτηθούν από το
"Ελλάδα 2.0" και αφορά τις συγχωνεύσεις, εξαγορές
και συνεργασίες μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η προ-
σπάθεια αυτή, που έχει ως απώτερο στόχο τη μεγέθυ-
νση των ελληνικών επιχειρήσεων ώστε να αποκτήσουν
τραπεζικό προφίλ και να προχωρήσουν σε οικονομίες
κλίμακας, θα ξεκινήσει μετά την ψήφιση του σχετικού
νομοθετικού πλαισίου στις αρχές του χρόνου από τη
Βουλή.

Ο στόχος είναι μέχρι και το τέλος του χρόνου να
έχουν υλοποιηθεί έργα και μεταρρυθμίσεις συνο-
λικού προϋπολογισμού περίπου 5 δισ. ευρώ και 

να έχει προχωρήσει η προετοιμασία μιας σειράς
έργων υποδομής εθνικής σημασίας που θα 

ενταχθούν και θα υλοποιηθούν σταδιακά μέχρι
και το τέλος του 2025.

Επενδύσεις 3 δισ. ευρώ
Ο δεύτερος σημαντικός στόχος είναι μέσα στον χρόνο

να γίνει και μια δυναμική εκκίνηση του σκέλους των
ιδιωτικών επενδύσεων, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν
από τα δάνεια ύψους 12,7 δισ. ευρώ του Ταμείου Ανά-
καμψης. Ο επίσημος στόχος είναι μέσα στον χρόνο να
ξεκινήσουν ιδιωτικές επενδύσεις που θα χρηματοδοτ-
ηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης με 600 εκατ. ευρώ.
Ωστόσο οι προσδοκίες είναι μέχρι και το τέλος του 2022
να έχουν δεσμευτεί σε επενδύσεις πόροι από τα δάνεια
του "Ελλάδα 2.0" ύψους 1,2 - 1,5 δισ. ευρώ.

Με δεδομένο ότι τα χρήματα που θα διαθέτει το υπο-
υργείο Οικονομικών θα καλύπτουν τους προϋπολογι-
σμούς των επενδύσεων σε ποσοστό από 30% έως και
50% του Προϋπολογισμού, οι επενδύσεις που αναμέ-
νεται να ξεκινήσουν το 2022 μέσα από το Ταμείο Ανά-
καμψης θα φτάσουν περίπου τα 3 δισ. ευρώ. Ο ρυθμός
υλοποίησης επενδύσεων αναμένεται να επιταχυνθεί
σημαντικά τα επόμενα χρόνια.

Στην κατεύθυνση αυτή, τις προηγούμενες μέρες υπο-
γράφηκαν συνολικά έξι συμβάσεις συμμετοχής εμπορ-
ικών τραπεζών στις χρηματοδοτήσεις ιδιωτικών επεν-
δύσεων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Συγκεκριμένα,
συμβάσεις υπέγραψαν η Εθνική, η Alpha Bank, η Πει-
ραιώς η Eurobank, η Optima Bank και η Παγκρήτια και
αναμένεται το επόμενο διάστημα να υπογραφεί και μια
έβδομη, με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακε-
δονίας.Μαζί με την ΕΤΕπ, η οποία θα συμμετέχει με
χρηματοδότηση 5 δισ., και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης (EBRD), που θα
συμμετέχει με 1 δισ. ευρώ, η τραπεζική χρηματοδότηση
για τις ιδιωτικές επενδύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης θα
αγγίξει τα 13 δισ. ευρώ.

Οι πρώτες επενδυτικές προτάσεις που θα εγκριθούν
και θα αρχίσουν να χρηματοδοτούνται αναμένεται να
έρθουν περί τα τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου.

Κορονοϊός: 17.633 νέα κρούσματα,
61 θάνατοι, 626 διασωληνωμένοι

Σ
ύμφωνα με την
ενημέρωση του
ΕΟΔΥ, κατά το

τελευταίο 24ωρο στην
Ελλάδα καταγράφονται
61 νέοι θάνατοι ενώ στις
ΜΕΘ της χώρας
νοσηλεύονται 626 δια-
σωληνωμένοι ασθ-
ενείς. Καταγράφονται
συνολικά 17.633 νέα
κρούσματα.

Σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ: 
Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου
που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 17.633 , εκ των
οποίων 25 εντοπίστηκαν κατόπιν  ελέγχων στις πύλες εισό-
δου της χώρας.
Ο συνολικός αριθμός των  κρουσμάτων  ανέρχεται σε
1.258.495 (ημερήσια μεταβολή +1.4%), εκ των οποίων 50.3%
άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευ-

ταίων 7 ημερών, 217 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από
το εξωτερικό και 1.092 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό
κρούσμα.
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 61, ενώ από την
έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 20.910
θάνατοι. Το 95.1% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70
ετών και άνω.
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι
είναι 626 (59.9% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 63 έτη.
To 80.7% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και
άνω. Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμέ-
νοι, 535 (85.46%) είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμέ-
νοι και 91 (14.54%) είναι πλήρως εμβολιασμένοι.
Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ
3.775 ασθενείς. 
Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της
επικράτειας είναι 400 (ημερήσια μεταβολή -9.5%). Ο μέσος
όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 392 ασθενείς.Η διάμε-
ση ηλικία των κρουσμάτων είναι 36 έτη (εύρος 0.2 έως 110
έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 78 έτη (εύρος
0.2 έως 106 έτη).
Από το σύνολο των 17.633 νέων κρουσμάτων του νέου ιού
στη χώρα 32 είναι εισαγόμενα εκ των  οποίων  25
εντοπίστηκαν κατόπιν  ελέγχων στις πύλες εισόδου της
χώρας.

Συνεχιζεται στη σελ. 12
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Τ
ο 2022 ήρθε  με πρωτοχρονιάτικο μπονα-
μά και εξαιρετικά νέα για τον Δήμο Φυλής,
καθώς εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανά-

πτυξης η πίστωση στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων ύψους 14,7 εκατομμυρίων Ευρώ
για το Εμβληματικό Έργο της Ανάπλασης της
Χωματερής και τη δημιουργία Πάρκου Ανα-
νεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Εξασφαλίζεται έτσι,
η άμεση έναρξη και τάχιστη πρόοδος των εργα-
σιών, ώστε το 2023 να έχει ολοκληρωθεί το
σύνολό τους. 

Πρόκειται για ένα πολυσήμαντο έργο που: 
� Εξασφαλίζει Δωρεάν Ρεύμα σε 5.500 ευάλω-

τα νοικοκυριά της περιοχής  

�Αναβαθμίζει το Περιβάλλον και βελτιώνει την
ποιότητα ζωής των Πολιτών, με την αποκατά-
σταση σε πρώτη φάση, 1.500 στρεμμάτων
τηςπρώην Χωματερής  
�Θεμελιώνει ένα νέο Αναπτυξιακό Μοντέλο για

τη μετάβαση του Δήμου Φυλής στη νέα εποχή
της Βιώσιμης Ανάπτυξης, με προστασία του Περ-
ιβάλλοντος και κοινωνική ανταπόδοση στους
Πολίτες της περιοχής. 

“Το όραμα μας για το Εμβληματικό Έργο της
Ανάπλασης της Χωματερής και τη δημιουργία
Πάρκου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με την
έλευση του 2022 παίρνει σάρκα και οστά. Ευχα-
ριστώ θερμά τους συνεργάτες μου που εργά-
στηκαν μεθοδικά για την πραγμάτωσή του, τον
Υπουργό Ανάπτυξης 'Αδωνι Γεωργιάδη και τον
αρμόδιο Υφυπουργό Ιωάννη Τσακίρη που σε
χρονικό διάστημα μόλις δύο μηνών από την
υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, προχωρ-
ούν στην πρώτη γενναία χρηματοδότηση για ένα
έργο που θα αλλάξει ουσιαστικά την πορεία του
Δήμου μας και ευρύτερα της Δυτικής Αττικής,
δίνοντας ταυτόχρονα οικονομική ανάσα σε ευά-
λωτα νοικοκυριά” σημειώνει ο Δήμαρχος Φυλής
Χρήστος Παππούς.

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2022
ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 

Κατατέθηκε η μελέτη για την ένταξη της
Νέας Ζωής Μάνδρας στο σχέδιο πόλης

Κατατέθηκε στις 31/12/2021 στην Περιφέρ-
εια Αττικής προς έγκριση, η μελέτη σχετικά με
την ένταξη της περιοχής "Νέα Ζωή" Δημοτικής
Ενότητας Μάνδρας, στο σχέδιο πόλης.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας στην
Περιφέρεια και το αρμόδιο Υπουργείο, θα

ακολουθήσει, εκτιμάται εντός του νέου χρό-
νου, η έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος
ένταξης, το οποίο θα αποτελέσει το επιστέγα-
σμα μιας προσπάθειας που δίνει λύση σε ένα
μακροχρόνιο ζήτημα που απασχολούσε το
Δήμο Μάνδρας -Ειδυλλιας.

Πρωτοχρονιάτικος μποναμάς 14,7 εκατ. Ευρώ στον
Δήμο Φυλής από το Υπουργείο Ανάπτυξης

Aθ. Πλεύρης: Τρίτη ή
Τετάρτη οι αποφάσεις για
τα σχολεία - Στόχος να
ανοίξουν στις 10/1

Στόχος είναι να ανοίξουν τα σχολεία στις 10
Ιανουαρίου, πιθανόν με αλλαγές στα υγειονομικά
πρωτόκολλα, δήλωσε ο Θάνος Πλεύρης - Δεδομένη η
επέκταση της έμμεσης υποχρεωτικότητας των
εμβολιασμών.

Μέσα στην εβδομάδα, Τρίτη ή Τετάρτη, θα
συνεδριάσει η επιτροπή των ειδικών για να εισηγηθεί
για το άνοιγμα των σχολείων, ωστόσο το βασικό
σενάριο, η βούληση και η αρχική θέση, είναι τα σχολεία
να ανοίξουν στις 10 Ιανουαρίου, αλλά με πιθανή
επικαιροποίηση του υγειονομικού πρωτοκόλλου,
δήλωσε ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης.

«Το πρωτόκολλο που τηρήθηκε, είχε πολύ θετικά
αποτελέσματα, από εκεί και πέρα θα δούμε την πορεία
των κρουσμάτων, αλλά και τη συζήτηση που θα γίνει
στους ειδικούς, και θα γίνει ενδεχομένως και
επικαιροποίηση του πρωτοκόλλου, κυρίως περισσότερα
τεστ. Περιμένουμε την τοποθέτηση των ειδικών.
Θεωρούμε ότι τα σχολεία λειτούργησαν πολύ καλά το
τετράμηνο που πέρασε. Στο τέλος του πρώτου
δεκαπενθημέρου θα γίνει επαναξιολόγηση των μέτρων
συνολικά, θα δούμε την επιδημιολογική κατάσταση της
χώρας τότε».

Από μόνα τους τα κρούσματα δεν σημαίνουν
αναγκαστικά κάτι είπε ο κ. Πλεύρης, είναι ο
συνδυασμός των κρουσμάτων με την πίεση στο σύστημα
υγείας.

«Θεωρούμε ότι η πίεση θα είναι μόνο στις απλές
κλίνες, όχι στις ΜΕΘ. Στις ΜΕΘ έχουμε πληρότητα άνω
του 90% συνολικά, έχουμε 1.300 ΜΕΘ που
μοιράζονται σε COVID και non COVID περιστατικά.
Είναι πιεσμένο το σύστημα» σημείωσε στον ΣΚΑΪ.

Κανονικά θα λειτουργήσουν από σήμερα  3/1
οι βρεφικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί

Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
ενημερώνει ότι οι βρεφικοί, παιδικοί και βρεφονηπιακοί
σταθμοί της χώρας, λειτουργούν κανονικά, αύριο Δευτέρα 3
Ιανουαρίου 2022.

Τα ανωτέρω ισχύουν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.81558/2021 (ΦΕΚ Β&#39; 6290/29-12-
2021) ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-
19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την
Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα,
17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 06:00». 

Για οποιαδήποτε εξέλιξη με σκοπό την διασφάλιση της
υγείας, θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση μετά τις οδηγίες των
ειδικών.

ΟΙΕΛΕ: «Υγειονομικός κίνδυνος» το άνοιγμα
των φροντιστηρίων με ανεπαρκή μέτρα

Την έντονη ανησυχία της εκφράζει η ΟΙΕΛΕ για το άνοιγμα
των φροντιστηρίων  και των λοιπών κέντρων εκμάθησης στις 3
Ιανουαρίου χωρίς επαρκή μέτρα και ελέγχους. «Καμιά οδηγία,
καμιά πρόνοια, χιλιάδες εκπαιδευτικοί και μαθητές
κυριολεκτικά ξεχασμένοι από το Υπουργείο Παιδείας και την
κυβέρνηση» αναφέρει χαρακτηριστικά η ΟΙΕΛΕ.Η ΟΙΕΛΕ
καταθέτει την έντονη ανησυχία της για το άνοιγμα, την  Δευτέρα
3/1, των Φροντιστηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των
Κέντρων Ξένων Γλωσσών με την πανδημία να μαίνεται και με
τους ελέγχους της πολιτείας να είναι ανεπαρκείς.
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Σε 225.160 ανήλθαν το
τριήμερο 30 Δεκεμβρίου-1
Ιανουαρίου οι έλεγχοι της
ΕΛΑΣ, σε όλη τη χώρα, ενώ
βεβαιώθηκαν 1.636 παραβά-
σεις των μέτρων αποφυγής
της διάδοσης του κορωνο-
ϊού.

Πραγματοποιήθηκαν 22
συλλήψεις, 1.363 παραβά-
σεις για μη χρήση μάσκας
και αναστολή λειτουργίας 35
καταστημάτων. Παράλληλα,
στην πλατεία Συντάγματος,
κατά την αλλαγή του χρόνου,
βεβαιώθηκαν 60 παραβά-
σεις για μη χρήση μάσκας
από πεζούς.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα
στοιχεία της ΕΛΑΣ, χθες,
Πρωτοχρονιά, έγιναν 67.549
έλεγχοι, από τους οποίους
οι 33.728 στο Διεθνή Αερο-
λιμένα Αθηνών «Ελευθέρ-
ιος Βενιζέλος».

Αναλυτικά οι έλεγχοι και τα
αποτελέσματα:

• 349 παραβάσεις για μη
χρήση μάσκας και συναφείς
παραβάσεις και επιβλήθη-
καν ισάριθμα πρόστιμα των

300 ευρώ, ως εξής:

90 στην Αττική,

75 στη Θεσσαλονίκη,

44 στην Κρήτη,

29 στην Ήπειρο,

22 στην Κεντρική Μακε-
δονία,

21 στο Βόρειο Αιγαίο,

17 στην Πελοπόννησο,

17 στη Δυτική Ελλάδα,

12 στα Ιόνια Νησιά,

8 στο Νότιο Αιγαίο,

6 στη Θεσσαλία,

6 στη Δυτική Μακεδονία
και

2 στην Ανατολική Μακε-
δονία και Θράκη.

5 παραβάσεις για περιορι-
σμό μετακίνησης με επιβολή
ισάριθμων προστίμων των
300 ευρώ στο Βόρειο
Αιγαίο.

48 παραβάσεις και  6
συλλήψεις για κανόνες λειτο-
υργίας καταστημάτων, ιδιω-
τικών επιχειρήσεων κ.λπ.
παραβάσεις της σχετικής
νομοθεσίας (απαγόρευση
λειτουργίας, μη χρήση μάσ-
κας, ποσοστό τ.μ. επιφανείας
ανά άτομο κ.α.).

Στις παραπάνω περι-
πτώσεις επιβλήθηκαν οι
ακόλουθες κυρώσεις για
παραβίαση αναστολής λειτο-
υργίας και συναφείς παραβά-
σεις των σχετικών διατάξεων. 

Στη Θεσσαλία, 25.000
ευρώ πρόστιμο σε κατά-
στημα υγειονομικού ενδιαφ-
έροντος, με επιβολή 15ήμε-
ρης αναστολής λειτουργίας,
για παραβίαση αναστολής 

λειτουργίας.

Στην Πελοπόννησο, 5.000
ευρώ πρόστιμο σε κατά-
στημα υγειονομικού ενδιαφ-
έροντος, με επιβολή 15ήμε-
ρης αναστολής λειτουργίας,
για παραβίαση ωραρίου λει-
τουργίας.

Στην Αττική, 90 παραβά-
σεις των 300 ευρώ, για μη
χρήση μάσκας, σε εξωτερι-
κούς χώρους.

Στη Στερεά Ελλάδα, 15
παραβάσεις των 300 ευρώ,
για μη χρήση μάσκας, από
πελάτες καταστημάτων.

Στη Δυτική Μακεδονία, 1
παράβαση των 300 ευρώ,
για μη χρήση μάσκας, από
ιδιοκτήτη καταστήματος.

ΕΛ.ΑΣ.: Συλλήψεις και λουκέτα σε καταστήματα για παραβίαση 
των μέτρων- 1.363 παραβάσεις σε 3 ημέρες
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Μ
ετά τη διανομή τροφίμων σε 1.200 οικογένειες της
Επισιτιστικής Βοήθειας (ΤΕΒΑ), που πραγμα-
τοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα

καθώς και την τακτική μηνιαία διανομή ειδών πρώτης ανάγκης
στις 300 οικογένειες του Κοινωνικού Παντοπωλείου, οι Κοι-
νωνικές Δομές του Δήμου Ασπροπύργου προχώρησαν
σε μια ακόμα δράση αλληλεγγύης την Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου
2021. 

Συγκεκριμένα, προσέφεραν χαρά σε
πάνω από 150 παιδιά ωφελούμενων οικο-
γενειών μοιράζοντας τους  παιχν ίδια και
γλυκίσματα. 

Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος
Νέων Κοινωνικών Δομών και Πρόεδρος

του ATTICA TV, κ. Δημήτριος Καγιάς μετέφ-
ερε τις ευχές του Δημάρχου Ασπροπύργου
κ. Νικόλαου Μελετίου για τη Νέα Χρόνια
καθώς και όλων των υπαλλήλων των
Δομών,  ευχόμενος  και εκείνος με τη σειρά
του, Καλή Χρονιά, με  Υγεία, Χαρά και Αγάπη
για τον συνάνθρωπο.

Επίσης, ευχαριστεί θερμά τους χορηγούς
που στήριξαν τη δράση αυτή και συγκεκρι-
μένα τις εταιρείες Mattel για τα παιχν ίδια,
Oscar για τα σοκολατάκια και τέλος το
«Μπορούμε» για τους χυμούς που προσφ-
έρθηκαν στα παιδιά. 

Εντός του Δεκεμβρίου, ο Δήμος Ελευ-
σίνας σε συνεργασία με το «Όλοι Μαζί
Μπορούμε» διοργάνωσαν μία άκρως
επιτυχημένη δράση για τα παιδιά.

Η δράση αφορούσε στη συλλογή
παιχνιδιών και βιβλίων για όλα τα παι-
διά που έχουν ανάγκη, με σκοπό να
γίνουν οι Χριστουγεννιάτικες γιορτές
τους πιο όμορφες και χαρούμενες.

Η ανταπόκριση των πολιτών της
Ελευσίνας και της Μαγούλας, καθώς και
η προσφορά της Κατασκευαστικής
Δημητρίου, που εδρεύει στη Μαγούλα
αλλά και των εκδοτικών οίκων Ψυχογι-
ός & Μίνωας, ήταν συγκινητική.

Μετά το πέρας της δράσης, η Κοινω-
νική Υπηρεσία του Δήμου, καθώς και το
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του ΝΠΔΔ
ΠΑΚΠΠΑ ανέλαβαν να μοιράσουν τα
δώρα που συλλέχθηκαν, σε ιδρύματα
και παιδιά. 

Οι εργαζόμενοι των δύο υπηρεσιών
μαζί με την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής
Προστασίας, Εύη Άνθη, και τη Διε-
υθύντρια της Υπηρεσίας, Ζγαντζούρη
Κωνσταντίνα, μερίμνησαν να μοιρα-
στούν παιχνίδια και βιβλία στα παιδιά
ευπαθών οικογενειών της Ελευσίνας
και της Μαγούλας, τη "Φιλική Φωλιά",
τα νοσοκομεία "Θριάσιο" (παιδιατρικό 

τμήμα), "Παίδων Αγία Σοφία",
"Παίδων Πεντέλης" και στο "Κέντρο Βρε-
φών Μητέρα".  

Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Ελευσίνας,
Αργύρης Οικονόμου: «Χριστούγεννα
και γιορτές, χωρίς τη χαρά των παιδιών,
δεν γίνονται. Ο Δήμος μας στέκεται με
κάθε τρόπο δίπλα στα παιδιά που έχουν 

ανάγκη, με σκοπό να μη σβήσει ποτέ
το πολύτιμο χαμόγελό τους. 

Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου,
για ακόμη μία φορά, τους πολίτες της
Ελευσίνας & της Μαγούλας, που έστω
και σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες,
συνέδραμαν όσο μπορούσαν, σε αυτήν
τη δράση».

ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΠΡΑΞΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Προσέφεραν χαρά σε πάνω από 150 παιδιά ωφελούμενων οικογενειών μοιράζοντας τους  παιχνίδια και γλυκίσματα. 

Μοιράστηκαν τα δώρα της δράσης που διοργάνωσε ο Δήμος 
Ελευσίνας με το «Όλοι μαζί Μπορούμε»

Δομές παιδιών και παιδιατρικά νοσοκομεία «γέμισαν» αγάπη
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Με ρίψη βεγγαλικών και στις τρεις Δημοτικές
Κοινότητες Άνω Λιοσίων, Ζεφυρίου και Χασιάς
υποδεχθηκε ο Δήμος Φυλής την έλευση της νέας
χρονιάς. 

Ακριβώς στις 00:00 κι όταν το 2021 έδινε τη
σκυτάλη στο 2022 από τα Δημαρχεία και των τριών
πόλεων του Δήμου Φυλής,ξεκινησε η συντονι-
σμένη ρίψη πυροτεχνημάτων για το καλό της νέας

χρονιάς. “Μέσα στη δύσκολη συνθήκη που ζούμε
όλοι μας, χρειαζόμαστε στιγμές γιορτής και χαράς.
Κάθε νέα χρονιά αποτελεί για τον Δήμο Φυλής
πρόκληση  για νέους στόχους και νέες προοπτικές. 

Ευχή όλως μας το 2022 να είναι μια  χρονιά
γεμάτη Υγεία και όμορφες στιγμές” σημειώνει  ο
Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς.  

Μ
ε κάθε επισημότητα και με
πιστή τήρηση των περιορι-
στικών μέτρων για την προ-

στασία από την πανδημία, πραγμα-
τοποιήθηκε το πρωί της Πρωτοχρο-
νιάς η καθιερωμένη Δοξολογία για
το νέο έτος, προεξάρχοντος του
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ιλίου,
Αχαρνών και  Πετρουπόλεως κ.
Αθηναγόρα και με την παρουσία του 

Δημάρχου Αχαρνών, Σπύρου
Βρεττού στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως
της Θεοτόκου.

Συνοδευόμενος από Αντιδ-
ημάρχους και μέλη της Δημοτικής
Αρχής ο κ. Βρεττός παρακολούθη-
σε τη Δοξολογία για την έλευση του
νέου έτους και μαζί με τον Μητρο-
πολίτη κ. Αθηναγόρα έκοψαν το
πρώτο κομμάτι της βασιλόπιτας, η 

οποία στη συνέχεια μοιράστηκε
στο εκκλησίασμα. Ο Μητροπολίτης
ευχήθηκε Καλή και Ευλογημένη
χρονιά, με γρήγορη απαλλαγή από
την πανδημία ενώ ευχαρίστησε τον
δήμαρχο για τη βοήθειά του στην
εξεύρεση λύσης για το κτιριακό
πρόβλημα του Αγίου Βλασίου.

Από τη πλευρά του ο Δήμαρχος
ευχαρίστησε τον Σεβασμιώτατο για 

την αγαστή συνεργασία που έχει
αναπτυχθεί και ευχήθηκε το νέο
έτος να σημάνει το τέλος της παν-
δημίας και να κυλήσει με υγεία,
δημιουργικότητα και προκοπή για
την πόλη μας.Στον εορτασμό
συμμετείχε και η Φιλαρμονική του
Δήμου, η οποία έπαιξε πρωτοχρο-
νιάτικα τραγούδια στον προαύλιο
χώρο του ναού.

Με επισημότητα η Δοξολογία για το νέο έτος στον Δήμο Αχαρνών

Συνδέθηκε το Δημοτικό γήπεδο
ποδοσφαίρου Μεγάρων 

με το δίκτυο του δημοσίου τομέα

Σ
τα πλαίσια της έν ταξης όλων  των  υπηρεσιών  και
των  δομών  του Δήμου Μεγαρέων  και των
ν ομικών  του προσώπων  στο δίκτυο του

δημοσίου τομέα, ολοκληρώθηκαν  οι εργασίες τηλεπι-
κοιν ων ιακής σύν δεσης του δημοτικού γηπέδου ποδο-
σφαίρου Μεγάρων  (γήπεδο Βύζα) με αυτό, σύμφων α
με δελτίο τύπου του Ν.Π.Δ.Δ. «Ηρόδωρου».

Το δίκτυο του δημοσίου τομέα αν απτύσσεται μέσω
του έργου «Σύζευξις ΙΙ» με σκοπό ν α παρέχ ει ευρυ-
ζων ικές υπηρεσίες σε όλους τους δημόσιους φορείς
βελτιών ον τας την  μεταξύ τους συν έργεια και μειών ον -
τας σημαν τικά τις τηλεπικοιν ων ιακές τους δαπάν ες.
Το δημοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου Μεγάρων  (γήπεδο
Βύζα) πλέον  απέκτησε μια σύγχ ρον η τηλεπικοιν ων ια-
κή υποδομή και μάλιστα με μηδεν ική οικον ομική επι-
βάρυν ση για το Ν.Π.Δ.Δ. Κοιν ων ικής Αλληλεγγύης &
Αθλητισμού «Ηρόδωρος» του Δήμου Μεγαρέων .

Σύν τομα θα ξεκιν ήσουν  εργασίες μετάπτωσης των
τηλεφων ικών  συν δέσεων  και των  υπολοίπων  δημο-
τικών  αθλητικών  εγκαταστάσεων  στο δίκτυο του
δημοσίου τομέα έτσι ώστε όλες τους ν α διαθέτουν
αν αβαθμισμέν ες τηλεπικοιν ων ιακές υπηρεσίες και
διασύν δεση με όλους τους φορείς της γεν ικής κυβέρν -
ησης.

Ο Πρόεδρος, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου και
το προσωπικό του Ν.Π.Δ.Δ. Κοιν ων ικής Αλληλεγγύης
και Αθλητισμού «Ηρόδωρος» του Δήμου Μεγαρέων
σας εύχ ον ται Καλή Χρον ιά με υγεία και ευτυχ ία.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ &

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
«ΗΡΟΔΩΡΟΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΣΙΟΥΝΗΣ

Με πυροτεχνήματα σε 'Άνω Λιόσια – Ζεφύρι – Χασιά
υποδέχθηκε το 2022 ο Δήμος Φυλής 
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Αντικειμενικές: 
Ποδαρικό με αυξήσεις «φωτιά»
- Ντόμινο σε τεκμήρια και άλλους 19

φόρους

Ποδαρικό με εκτίναξη τιμών και άλμα στις φορολογικές
αξίες των ακινήτων φέρνει το 2022 η ένταξη για
πρώτη φορά 3.500 νέων περιοχών στο αντικειμενικό

σύστημα. Η αύξηση της αξίας των ακινήτων θα ανεβάσει συνο-
λικά 20 φόρους και τέλη, όπως τον ΕΝΦΙΑ και τους φόρους
μεταβίβασης που βαρύνουν τα ακίνητα.

Ειδικότερα, από τις παρεμβάσεις επέρχονται αυξήσεις σε
7.634 περιοχές-ζώνες ή στο 52% (οι 6.105 είναι ήδη ενταγμέ-
νες στο σύστημα των αντικειμενικών αξιών και οι υπόλοιπες
1.529 εντάχθηκαν για πρώτη φορά). Σε 2.860 ζώνες (ή 21%
του συνόλου) επήλθε μείωση των τιμών, ενώ αμετάβλητες
έμειναν οι αντικειμενικές αξίες σε 2.729 ζώνες ή στο 27%.

Εως και 40% αναμένεται να αυξηθούν από 1-1-2022 τα τεκ-
μήρια στις περιπτώσεις των κατοικιών που βρίσκονται σε περ-
ιοχές όπου οι τιμές ζώνης διαμορφώνονται πάνω από 2.800
ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Σε όσες περιοχές οι αντικειμενικές
τιμές αυξήθηκαν πάνω από τα 5.000 ευρώ ανά τ.μ. τα τεκμήρ-
ια των κατοικιών θα καταγράψουν άνοδο κατά 21,43%. Στον
αντίποδα, σε όσες περιοχές οι αντικειμενικές τιμές ζώνης
μειώθηκαν κάτω από όριο των 2.800 ευρώ τα τεκμήρια διαβίω-
σης των κατοικιών θα είναι μειωμένα κατά 28,57%. Οι αλλαγές
στα τεκμήρια διαβίωσης θα αποτυπωθούν στις φορολογικές
δηλώσεις που θα υποβάλουν οι φορολογούμενοι το 2023.

Σε ανοδική τροχιά κινoύνται και περιοχές 
όπως η Νέα Πέραμος και η Παχη  

Aπό την Αγία Βαρβάρα, τον Άγιο Δημήτριο και τους Αγίους
Αναργύρους, το Ίλιον, τη Δάφνη, έως το Μοσχάτο, το Καματε-
ρό, την Πάχη, τη Νέα Πέραμο, το Αιγάλεω, το Κερατσίνι, τον
Κορυδαλλό και το Πέραμα, οι αυξήσεις των αντικειμενικών
είναι μεγάλες, συγκριτικά με τις υφιστάμενες, τόσο ως προς την
ανώτερη όσο και προς την κατώτερη τιμή.

Με επισημότητα υποδέχθηκε ο Δήμος
Φυλής την ηλιόλουστη, πρώτη μέρα
του 2022. Στην καθιερωμένη Δοξο-

λογία, που τελέστηκε στον Ιερό Ναό των
πολιούχων Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης,
παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς,
επικεφαλής ομάδας Αντιδημάρχων Δημοτικών
και Τοπικών Συμβούλων.

Τον Δήμαρχο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβου-
λίου υποδέχθηκε ο Αρχιμανδρίτης εφημέριος του
ιερού Ναού πατέρας Τίτος Χρήστου υπό τους ήχους
της Φιλαρμονικής του Δήμου Φυλής, που έδωσε τον
εορταστικό τόνο της ημέρας.

Ακολούθησε η ευλογία και η κοπή της βασιλόπιτας
από τον Πατέρα Τίτο Χρήστου που, παρουσία των
συνεφημερίων του Ιερέων, ευχήθηκε σε όλους να
έχουν το υπέρτατο αγαθό που είναι η Υγεία.

Το πρώτο κομμάτι της βασιλόπιτας έκοψε ο Δήμα-

ρχος Φυλής Χρήστος Παπ-
πούς, ο οποίος εξέφρασε
θερμές ευχές. “Εύχομαι ευτυχι-
σμένο νέο έτος στους συνδημό-
τες μας. Να είμαστε χαρούμε-
νοι, γελαστοί κι αγαπημένοι.
Χρόνια Πολλά σε όλους και
κυρίως στους εορτάζοντες”,
ευχήθηκε.

Τις ευχές του εξέφρασαν εν
συνεχεία κόβοντας ο καθένας
το δικό του κομμάτι, ο Υποψήφ-
ιος Βουλευτής Δυτικής Αττικής
της ΝΔ Σταμάτης Πουλής, ο
Πρόεδρος του Τοπικού Συμβου-
λίου της Κοινότητας Άνω
Λιοσίων Νίκος Λιόσης, οι Αντι-
δήμαρχοι Μιχάλης Οικονομάκ-

ης και Γιώργος Αβράμης, ο Πρόεδρος Αθλητισμού
Πολιτισμού Γιώργος Μαυροειδής, ο Αναπληρωτής
Δημάρχου και Πρόεδρος της Β’ Βάθμιας Σχολικής
Επιτροπής Νίκος Χατζητρακόσιας και ο Δημοτικός
Σύμβουλος Δημήτρης Καμπόλης.

Ο πατέρας Τίτος Χρήστου όπως κάθε χρονιά, έτσι
και φέτος επεφύλαξε στους εκπροσώπους της Δημο-
τικής Αρχής και σε όλο το Εκκλησίασμα μια ευχάρι-
στη πρωτοχρονιάτικη έκπληξη.

Έτσι, στο τέλος της Δοξολογίας πρόσφερε σε
όλους ένα συμβολικό δώρο, αυτή τη φορά, από ένα
μπαλόνι, με την ευχή, “Να ξαναγίνουμε όλοι παιδιά”.

Η Πρωτοχρονιάτικη Δοξολογία ολοκληρώθηκε με
την ανταλλαγή ευχών της Δημοτικής Αρχής με Κληρ-
ικούς και Θρησκευομένους υπό τις κωδωνοκρουσίες
της Εκκλησίας και αγαπημένα Πρωτοχρονιάτικα
ακούσματα από την Φιλαρμονική του Δήμου Φυλής ,
υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της, Νίκου Καλο-
μοίρη.

Κλιμάκια Ιατρών και Νοσηλευτών
θα βρίσκονται  σήμερα στον Δήμο
Ηρακλείου και την Τρίτη 4/1 στο
Πεδίον του  Άρεως

Γ. Πατούλης: «Συνεχίζουμε να ενισχύο-
υμε το δίχτυ προστασίας των πολιτών,
στοχευμένα και μεθοδικά, αξιοποιώντας
ένα σημαντικό εργαλείο, την πρόληψη»

Με αφορμή την νέα έξαρση της
πανδημίας και στο πλαίσιο της
προτεραιότητας που δίνει η

διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής στην
πρόληψη, μετά από σχετική πρωτοβου-
λία του Περιφερειάρχη και Προέδρου του
ΙΣΑ Γ. Πατούλη, ξεκινά  η διενέργεια
δωρεάν rapid tests, σε όσους πολίτες το
επιθυμούν σε όλη την Αττική.

Ειδικότερα σημερα 3 Ιανουαρίου τα
κλιμάκια Ιατρών και Νοσηλευτών του
Κέντρου Επιχειρήσεων της Περιφέρειας
Αττικής και του ΙΣΑ θα βρίσκονται από
τις 10 το πρωί έως και τις  2 το μεσημέρι
στην κεντρική πλατεία του Δήμου Ηρακ-
λείου, ενώ την Τρίτη 4 Ιανουαρίου θα

πραγματοποιούνται δωρεάν διαγνωστι-
κοί έλεγχοι, τις ίδιες ώρες, στο Πεδίον
του Άρεως.

Να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της  δρά-
σης υπάρχει συνεχής συνεργασία με τον
Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας,

στον οποίο παρέχεται ενημέρωση για τα
αποτελέσματα των δειγματοληψιών.

Για να κάνει κάποιος τεστ δεν χρειάζε-
ται ραντεβού παρά μόνο να κρατάει μαζί
του την αστυνομική του ταυτότητα και να
γνωρίζει τον ΑΜΚΑ του. 

Η ειδοποίηση για τα αποτελέσματα του

τεστ θα γίνει εντός της ημέρας σε όλους
τους συμμετέχοντες.

Την ευθύνη συντονισμού της Δράσης
έχει ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Γ.
Κεχρής.

Με αφορμή την έναρξη της Δράσης ο
κ. Πατούλης επισημαίνει σχετικά:

«Η νέα έξαρση κρουσμάτων εξαιτίας
της επικράτησης της μετάλλαξης Ο αλλά
και η εορταστική περίοδος που διανύο-
υμε  με  την κινητικότητα να είναι σε
υψηλά επίπεδα, καθιστά επιτακτική την
ανάγκη αύξησης των διαγνωστικών
ελέγχων, με στόχο τη μείωση της δια-
σποράς.  

Ως Περιφέρεια Αττικής και ΙΣΑ
συνεχίζουμε να ενισχύουμε το δίχτυ προ-
στασίας των πολιτών, στοχευμένα και
μεθοδικά, αξιοποιώντας ένα σημαντικό
εργαλείο, την πρόληψη. Θέλω να ευχαρ-
ιστήσω θερμά τους Ιατρούς και
Νοσηλευτές του Κέντρου Επιχειρήσεων
που συμμετέχουν στη Δράση καθώς και
όλους τους Δήμους για τη συνεργασία».

Δωρεάν rapid tests από την Περιφέρεια Αττικής και τον ΙΣΑ
θα διεξάγονται Δευτέρα 3 Ιανουαρίου σε όλη την Αττική 

Με επισημότητα, ευχές κι εκπλήξεις 
η Πρωτοχρονιά στο Δήμο Φυλής
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ΕΦΚΑ-ΟΑΕ∆: Οι πληρωµές
που θα γίνουν την εβδοµάδα 
3-7 Ιανουαρίου
Περίπου 56,2 εκατ. ευρώ σε πάνω από 90.500 δικαιούχους θα καταβ-

ληθούν στο πλαίσιο των πληρωµών που θα πραγµατοποιηθούν από
τον e-ΕΦΚΑ. Ειδικότερα, σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό

1.Από τον e-ΕΦΚΑ την περίοδο 3-7 Ιανουαρίου θα γίνουν οι ακόλουθες
καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωµών του Φορέα:
16,2 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 600 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης
αποφάσεων για εφάπαξ
406.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 530 δικαιούχους ως παροχές του τ.
ΤΑΥΤΕΚΩ
23.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 40 δικαιούχους για κληρονοµικές παρ-
οχές επικουρικής σύνταξης
2. Από τον ΟΑΕ∆ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
35 εκατ. ευρώ σε 88.000 δικαιούχους για καταβολή επιδοµάτων ανεργίας
και λοιπών επιδοµάτων
4 εκατ. ευρώ σε 700 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούµενων προγραµµά-
των απασχόλησης
600.000 ευρώ σε 700 µητέρες για επιδοτούµενη άδεια µητρότητας.

Φυσικό αέριο: Διαδικασία απόδοσης του
ειδικού τέλους στους Δήμους (ΦΕΚ)

Στο ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η απόφαση του υπουργού Περιβάλλον τος για τη διαδικασία
και τους όρους απόδοσης του ειδικού τέλους που αφορά την  καταν άλωση φυσικού
αερίου, σύμφων α με το πέμπτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν .
2364/1995.

Η Όμικρον “χτυπά” την Ευρώπη: οι χώρες με τις περισσότερες μολύνσεις
Ξεπέρασαν τα 100 εκατομμύρια τα κρούσματα στην “γηραιά ήπειρο”, με την διασπορά να έχει αυξηθεί κατά 59% μέσα σε μια εβδομάδα.

Ε
πίκεν τρο αυτή τη στιγμή της
παν δημίας Cov id-19, η
Ευρώπη ξεπέρασε το όριο των

100 εκατομμυρίων  καταγεγραμμέν ων
κρουσμάτων  από την  αν ακάλυψη του
ιού τον  Δεκέμβριο του 2019, ήτοι
πάν ω από έν α τρίτο του συν όλου των
μολύν σεων  παγκοσμίως, σύμφων α με
μια καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτο-
ρείου, έως τις 20.45 ώρα Ελλάδας της
Πρωτοχ ρον ιάς, λίγη ώρα μετά την  αν α-
κοίν ωση των  ν έων  κρουσμάτων  στην
Ελλάδα, που ξεπέρασαν  τις 30.000
μέσα σε 24 ώρες. 

Οι 100.074.753 μολύν σεις που κατα-
γράφηκαν  στην  περιοχ ή της Ευρώπης
(52 χ ώρες και εδάφη από τις ακτές του
Ατλαν τικού έως το Αζερμπαϊτζάν  και τη
Ρωσία) αν τιπροσωπεύουν  πάν ω από
το έν α τρίτο των  288.279.803 κρου-
σμάτων  που έχ ουν  καταγραφεί παγκο-
σμίως, από την  αρχ ή της παν δημίας. 

Με περισσότερες από 4,9 εκατομμύρια μολύν σεις
που έχ ουν  καταγραφεί τις τελευταίες επτά ημέρες (59%
περισσότερες σε σύγκριση με την  προηγούμεν η εβδο-
μάδα), η περιοχ ή βρίσκεται αυτή τη στιγμή αν τιμέτωπη
με άν ευ προηγουμέν ου επίπεδα κρουσμάτων . 

Οι δέκα χ ώρες, εκτός των  μικροκρατών , με τον
υψηλότερο δείκτη επίπτωσης (αριθμό κρουσμάτων  σε

επτά ημέρες για 100.000 κατοίκους) παγκοσμίως
βρίσκον ται όλες στην  Ευρώπη. Μεταξύ άλλων  η Δαν ία
(με επίπτωση 2.045), και η Ιρλαν δία (με επίπτωση
1964).

Στη Γαλλία, περισσότερα από 1 εκατομμύριο
κρούσματα (1.103.555) εν τοπίστηκαν  τις τελευταίες
επτά ημέρες, ήτοι σχ εδόν  το 10% του συν ολικού αριθ-
μού των  κρουσμάτων  που καταγράφηκαν  στη χ ώρα,
από την  αρχ ή της παν δημίας. 

Μεταξύ των  52 χ ωρών  και εδαφών
που αποτελούν  την  περιοχ ή της
Ευρώπης, οι 17 εξ αυτών  έσπασαν  τις
τελευταίες ημέρες τα ρεκόρ τους κατα-
γεγραμμέν ων  κρουσμάτων  σε μία
εβδομάδα. 

Οι αριθμοί αυτοί βασίζον ται σε απο-
λογισμούς που δημοσιεύουν  καθημερι-
ν ά οι υγειον ομικές αρχ ές κάθε χ ώρας.
Έν α σημαν τικό μέρος των  λιγότερο
σοβαρών  ή ασυμπτωματικών  κρου-
σμάτων  παραμέν ει μη αν ιχ ν εύσιμο
παρά την  εν τατικοποίηση της διεν έρ-
γειας τεστ σε πολλές χ ώρες, από την
αρχ ή της παν δημίας, μετά την  αν α-
κάλυψη του ιού στα τέλη του 2019.
Επιπλέον , οι πολιτικές διεν έργειας
τεστ διαφέρουν  από χ ώρα σε χ ώρα.

Η επιτάχ υν ση των  μολύν σεων  δεν
συν οδεύεται, προς το παρόν , στην
ευρωπαϊκή ήπειρο από μια αύξηση

των  θαν άτων . 
Έν ας μέσος όρος 3.413 ημερήσιων  θαν άτων  κατα-

γράφηκε στην  Ευρώπη τις τελευταίες επτά ημέρες,
έν ας αριθμός μειωμέν ος κατά 7% σε σύγκριση με την
περασμέν η εβδομάδα. 

Στα υψηλότερα επίπεδά του, αυτός ο αριθμός είχ ε
φθάσει στην  ήπειρο τους 5.735 θαν άτους την  ημέρα
κατά μέσο όρο, τον  Ιαν ουάριο του 2021.



Δευτέρα 3 Ιανουαρίου 2022 θριάσιο-9

Νέες ψηφιακές υπηρεσίες το 2022 
- Αλλαγές σε ταυτότητα, δίπλωμα οδήγησης, διαζύγιο, μεταβίβαση ακινήτων 

Μ
ε μια δέσμη νέων ψηφιακών υπηρεσιών
με επίκεντρο τον πολίτη έρχεται το
2022. Όπως έχει επισημάνει ο υπο-

υργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιε-
ρρακάκης στις προτεραιότητες της στρατηγικής
του υπουργείου είναι να γίνει πιο εύκολη η ζωή
των πολιτών, να χρησιμοποιηθούν απλά τεχνο-
λογικά εργαλεία για να αλλάξει ο τρόπος που
παρέχονται οι κρατικές υπηρεσίες στους πολίτες
και ο τρόπος με τον οποίο αλληλεπιδρούν με το
κράτος.

Οι νέες εφαρμογές αναμένεται να έχουν ολοκ-
ληρωθεί και να αρχίσουν να λειτουργούν το
πρώτο εξάμηνο της καινούργιας χρονιάς. Ειδικό-
τερα, οι υπηρεσίες που θα γίνονται ηλεκτρονικά
θα είναι: 

Ψηφιακές υπογραφές

Από τις αρχές κιόλας του νέου χρόνου, εντός
Ιανουαρίου, πρόκειται να διατεθούν συνολικά
376.500 υπογραφές για συγκεκριμένες επαγγε-
λματικές ομάδες, όπως διαχειριστές επιχειρή-
σεων, λογιστές, δικηγόρους, συμβολαιογράφο-
υς. Αυτό έχει υπογραμμίσει ο κ. Πιερρακάκης.
Ειδικότερα, οι υπογραφές που θα διατεθούν
είναι:

-οι 270.000 σε διαχειριστές επιχειρήσεων

-οι 60.000 σε λογιστές

-οι 43.500 σε δικηγόρους

-οι 3.000 σε συμβολαιογράφους.

Ταυτότητα και δίπλωμα οδήγησης στο κινητό
Μετά την εισαγωγή της ψηφιακής ταυτότητας στο

κινητό τηλέφωνο που δίνει την δυνατότητα στους
πολίτες να αποδεικνύουν την ταυτοπροσωπία με
το πιστοποιητικό εμβολιασμού χωρίς να απαι-
τείται η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας, το
υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σχεδιάζει
την επέκταση αυτής της εφαρμογής ώστε να γίνε-
ται χρήση των στοιχείων της ταυτότητά μας και για

άλλες υπηρεσίες. «Στοχεύουμε στο τέλος του
πρώτου τριμήνου του 2022 να έχουμε το
μεγαλύτερο κομμάτι αυτής της δουλειάς» δήλωσε
ο κ. Πιερρακάκης, ενώ όσον αφορά και στο
δίπλωμα οδήγησης υπάρχει σχεδιασμός εντός
του 2022 να δημιουργηθεί μια εφαρμογή όπου
θα συγκεντρώνονται στο κινητό το δίπλωμα, τα
στοιχεία του αυτοκινήτου, του οδηγού.

Μεταβιβάσεις ακινήτων

Όπως έχει ήδη αναφέρει ο υπουργός Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης έχει σχεδιαστεί ένα σύστημα
«ο ψηφιακός φάκελος μεταβίβασης ακινήτων.
Όλα θα γίνονται στον συμβολαιογράφο». Το
σύστημα με τη συναίνεση των ενδιαφερομένων
θα αντλεί όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά από
τα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου.

Ίδρυση ατομικής επιχείρησης

Η όλη διαδικασία θα ολοκληρώνεται με μία
ενέργεια, αποφεύγοντας όλες τις γραφειοκρατικές
διαδικασίες και την ταλαιπωρία των ενδιαφερόμε-
νων. «Ψηφιοποιούμε και απλοποιούμε τις διαδι-
κασίες, ενδυναμώνουμε τους επαγγελματίες»
έχει επισημάνει ο υπουργός.

Άυλο διαζύγιο

Έρχεται η εφαρμογή που θα δίνει την δυνατότ-
ητα σε ζευγάρια που επιθυμούν να τραβήξουν

χωριστούς δρόμους να
προχωρήσουν γρήγορα και
από το σπίτι τους στην έκδο-
ση του συναινετικού δια-
ζυγίου. Ολόκληρη η διαδι-
κασία θα πραγματοποιείται
μέσω μιας εφαρμογής στο
διαδίκτυο. Αυτό που προβλέ-
πεται είναι ότι οι δύο πλε-
υρές, μέσω πληρεξούσιου
δικηγόρου, θα μπορούν
ηλεκτρονικά από την πλατφ-
όρμα στην ενιαία ψηφιακή

πύλη gov.gr να λύουν τον γάμο τους μέσα σε διά-
στημα 10 ημερών, χωρίς να φτάσουν στο δικα-
στήριο.

Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών

Για πρώτη φορά το κράτος καταγράΟκτώ φει και
προτυποποιεί όλες τις διοικητικές διαδικασίες
του. Πρόκειται για «ένα project στρατηγικής
σημασίας» όπως το έχει χαρακτηρίσει ο υπο-
υργός, καθώς θα αποτυπώνονται βήμα προς
βήμα όλες οι  διαδικασίες του ελληνικού
Δημοσίου, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, το πότε
αυτά δίνονται ψηφιακά ή φυσικά και πού.

Το Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών θα είναι
δημόσια προσβάσιμο σε όλους, ώστε τόσο οι
πολίτες όσο και οι δημόσιοι υπάλληλοι, θα
βρίσκουν εύκολα και γρήγορα το σύνολο των
δικαιολογητικών και ενεργειών που απαιτούνται
για την ολοκλήρωση οποιαδήποτε διοικητικής
διαδικασίας.

Υπηρεσίες τηλεψυχιατρικής

Στο πλαίσιο της τηλεϊατρικής που έχει ήδη ανα-
κοινώσει ο κ. Πιερρακάκης θα προσφέρεται δωρ-
εάν τηλεσυμβουλευτική για θέματα ψυχικής
υγείας μέσα από συγκεκριμένη πλατφόρμα.

Τέλος, εντός του νέους έτους θα δημοπρατηθ-
εί το 90% των έργων που περιλαμβάνονται στην
Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και θα χρημα-
τοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Μειωμέν οι θα είν αι οι λογαριασμοί
κιν ητής τηλεφων ίας ξεκιν ών τας απ’
αυτόν  τον  μήν α, καθώς μπαίν ει σε
εφαρμογή το ν έο μειωμέν ο τέλος
κιν ητής που διαμορφών εται πλέον  στο
10%. 

Μεγαλύτερο θα είν αι το όφελος για

τους ν έους έως 29 ετών  που
απαλλάσσον ται πλήρως από το ειδικό
τέλος.

Ειδικότερα, από τη 1 Ιαν ουαρίου
τίθεται σε ισχ ύ η κατάργηση τελών
κιν ητής τηλεφων ίας για φυσικά
πρόσωπα 15 έως 29 ετών  και η μείωση

και σταθεροποίηση των  τελών  κιν ητής
τηλεφων ίας στο 10% για φυσικά
πρόσωπα άν ω των  30 ετών  και για
επιχ ειρήσεις.

Η μείωση του τέλους θα γίν ει
αυτόματα αλλά για την  κατάργησή του
για τους δικαιούχ ους 15-29 ετών  θα
πρέπει ν α γίν ει μια δήλωση εγγραφής
στο Μητρώο Αιτήσεων  Δικαιούχ ων
Απαλλαγής Τελών  Κιν ητής Τηλεφων ίας
που αν αμέν εται ν α αν οίξει μετά τις 10
Ιαν ουαρίου.

Η απαλλαγή εφαρμόζεται για έν αν
αριθμό τηλεφών ου αν ά δικαιούχ ο. Η
δήλωση γίν εται μέσω του gov .gr μέσω
κωδικών  Taxisnet. Εάν  πρόκειται για
αν ήλικο δικαιούχ ο, η υποβολή της
δήλωσης γίν εται από τον  γον έα ή τον
έχ ον τα τη γον ική μέριμν α

Δεδομέν ου πως το τέλος μέχ ρι τώρα
ήταν  κλιμακωτό, αν άλογα με το ύψος

του μην αίου λογαριασμού, από 12%
έως και 20% επί του κόστους, το
όφελος προς όλους τους καταν αλωτές,
είτε είν αι ιδιώτες ή επιχ ειρήσεις,
κυμαίν εται μεταξύ 2% και 10% για κάθε
μην ιαίο λογαριασμό. 

Όπως είν αι λογικό όσο μεγαλύτερος ο
λογαριασμός τόσο μεγαλύτερο και το
όφελος. 

Η μείωση του τέλους θα επηρεάσει
και την  καρτοκιν ητή και πλέον  κάθε
κάρτα θα δίν ει περισσότερα λεπτά
ομιλίας και data.

Όπως είχ ε δηλώσει ο υπουργός
Ψηφιακής Διακυβέρν ησης, Κυριάκος
Πιερρακάκης επικαλούμεν ος στοιχ εία
του Γεν ικού Λογιστηρίου του Κράτους η
απαλλαγή των  τελών  για τους ν έους έως
29 ετών  και η μείωση των  τελών  για θα
αφαιρούν  έν α βάρος από τους πολίτες
ύψους 68 εκατ. ευρώ ετησίως.  

ΠΠιιοο  φφθθηηννοοίί  οοιι  λλοογγααρριιαασσμμοοίί  κκιιννηηττήήςς  ααππόό  φφέέττοοςςΠΠιιοο  φφθθηηννοοίί  οοιι  λλοογγααρριιαασσμμοοίί  κκιιννηηττήήςς  ααππόό  φφέέττοοςς
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ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,

210 5570337, 210 5580816

48

Η ΕΤΕΜ ζητεί:Η ΕΤΕΜ ζητεί:

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

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

Οι υποψήφιοι, πρέπει ν α διαθέτουν  τα
ακόλουθα προσόντα: 

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

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

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

Ζητούνται εργάτες παραγωγής απο την 
εταιρία ΕΤΕΜ στη Μαγούλα
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Σ
την παράταση τουλάχιστον για
ένα μήνα της λειτουργίας της
πλατφόρμας με την οποία

δίνεται  δεύτερη ευκαιρία στους
ιδιοκτήτες να δηλώσουν στους
Δήμους την πραγματική επιφάνεια
των ιδιοκτησιών τους, χωρίς να επι-
βαρυνθούν με πρόστιμα και αναδρ-
ομικές επιβαρύνσεις για τα έτη έως
και το 2019, προσανατολίζονται τα
συναρμόδια υπουργεία.

Στην προκειμένη περίπτωση η
παράταση κρίνεται  υποχρεωτική
καθώς η αποκάλυψη των πραγμα-
τικών τετραγωνικών είναι απαραίτητη
και για τις μεταβιβάσεις των ακινή-
των. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας
θα επιτρέψει στους ενδιαφερόμενο-
υς να αποφύγουν επιπλέον
χρεώσεις αναδρομικών για τις χρο-
νιές πριν το 2020.

Παρόλα αυτά, οι ενδιαφερόμενοι
θα πρέπει  να γνωρίζουν ότι  η
δήλωση των πραγματικών τετραγω-
νικών θα φέρει επιπλέον χρεώσεις
για τα δημοτικά τέλη που αναλογούν
από την 1 Ιανουαρίου 2020 και
μέχρι  την ημερομηνία που θα
υποβληθεί η δήλωση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν στην
πλατφόρμα να αποκαλύψουν ή να
διορθώσουν το εμβαδό των ακινή-
των τους, σε σχέση με αυτό που
αναγράφεται στους λογαριασμούς
της ΔΕΗ.

Σύμφωνα με την τροπολογία που
έχει ψηφιστεί στη Βουλή, διαγράφε-
ται το σύνολο των κάθε είδους
τελών και  προστίμων μέχρι  31
Δεκεμβρίου 2019, που
προκύπτουν από τις διαφορές τετρ-
αγωνικών μέτρων για τους υπόχρε-
ους που θα υποβάλλουν τις
δηλώσεις εντός του χρονικού δια-
στήματος που ορίζεται από τη διαδι-
κασία.

Ωστόσο, η νέα ρύθμιση δεν
συμπεριλαμβάνει και τη δήλωση
των μη ρευματοδοτούμενων ακινή-
των, ώστε να απαλλαγούν από τα
δημοτικά τέλη καθαριότητας και
φωτισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να
γνωρίζουν ότι η νέα ρύθμιση προβ-
λέπει απαλλαγή από τα βάρη των
προστίμων και των αναδρομικών,
ωστόσο, για την περίοδο από 1η
Ιανουαρίου 2020 μέχρι την ημερομ-
ηνία υποβολής της δήλωσης, τα

τέλη που αντιστοιχούν στα ορθά
τετραγωνικά μέτρα καταβάλλονται με
πρόστιμο 20% επί του ποσού που
προκύπτει από τη διαφορά των τετρ-
αγωνικών μέτρων αυτού του διαστή-
ματος και σύμφωνα με το οριζόμενο
πρόγραμμα δόσεων.

Η είσοδος στη εφαρμογή θα γίνεται
με τους κωδικούς του ΤΑΧΙSnet και
στη συνέχεια ο ιδιοκτήτης πρέπει να
επιλέξει το Δήμο στον οποίο ανήκει
το ακίνητο. Κάθε ακίνητο θα πρέπει
να δηλωθεί  ξεχωριστά, αφού ο
ιδιοκτήτης το επιλέξει από τη λίστα
που θα του εμφανιστεί με τα δηλω-
μένα ακίνητα.

Η διαφορά ανάμεσα στα τετραγωνι-
κά μέτρα που είναι δηλωμένα στο
Ε9 και σε εκείνα βάσει των οποίων
γίνεται μέχρι τώρα η χρέωση των
δημοτικών τελών, θα εμφανιστεί
αυτόματα.

Από τη ρύθμιση ωφελούνται οι
ιδιοκτήτες οι οποίες μπορούν να
προχωρήσουν στις διορθώσεις
που απαιτούνται χωρίς να επωμι-
στούν υπέρογκα βάρη από τα πρό-
στιμα και τις προσαυξήσεις, αλλά και
οι Δήμοι καθώς και σε αυτή τη φάση
αναμένεται  να μπουν σημαντικά
ποσά στα ταμεία τους.

Η εκκαθάριση των νέων δηλώσεων
θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί
από τις αρμόδιες υπηρεσίες των
δήμων μέχρι την 31 Μαρτίου 2022,
δηλαδή σε διάστημα τριών μηνών.

Οι οφειλές προς τους δήμους που
θα προκύψουν από τα πρόσθετα
τετραγωνικά, θα καταβληθούν από
τους υπόχρεους σε 24 ισόποσες
μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστο όριο
μηνιαίας δόσης πλην της τελευταίας
τα 10 ευρώ για φυσικά πρόσωπα και
τα 50 ευρώ για τις επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τα απολογιστικά
στοιχεία της ΚΕΔΕ, κατά την προη-
γούμενη ρύθμιση δηλώθηκαν
60.630.700 τετραγωνικά μέτρα, μ
841.052 μη ηλεκτροδοτούμενα
ακίνητα.ε αποτέλεσμα το ποσοστό
των δηλωμένων επιφανειών στην
επικράτεια να αυξηθεί κατά 35,15%.

Υποβλήθηκαν 2.710.217
δηλώσεις που αντιστοιχούν σε
1.869.050 ηλεκτροδοτούμενα και
σε Βάσει  των συγκεκριμένων
στοιχείων, αντιστοιχούσαν κατά μέσο
όρο 22,4 «αδήλωτα» τετραγωνικά
ανά δήλωση.

Μέσα Μεταφοράς: Νέο ωράριο από 1ηΜέσα Μεταφοράς: Νέο ωράριο από 1η
Ιανουαρίου για μετρό και τραμ Ιανουαρίου για μετρό και τραμ 

Αναστέλλεται η επέκταση του ωραρίου λειτουργίας κάθε Παρασκευή και
Σάββατο στις Γραμμές 2 & 3 του Μετρό, καθώς και στο Τραμ

Στον εισαγγελέα ο δράστης
που κρατούσε όμηρο τη

σύντροφό του το βράδυ της
Πρωτοχρονιάς

Ο εισαγγελέας που έχει αναλάβει την υπόθε-
ση άσκησε σε βάρος του δράστη ποινική δίωξη
για το κακούργημα της αρπαγής και για τα
πλημμελήματα της κατοχής εμπρηστικών
ειδών, επικίνδυνης σωματικής βλάβης, απει-
λής, οπλοφορίας και βία κατά υπαλλήλων.
Ο 34χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη  το βράδυ της
Πρωτοχρονιάς, στον Άγιο Παντελεήμονα γιατί
κρατούσε όμηρο τη σύντροφό του με καταγωγή
από τη Βουλγαρία και απειλούσε με μια φιάλη

υγραερίου και αναπτήρα ότι θα προκαλέσει
έκρηξη στη πολυκατοικία στην οποία διαμένει
και ο ίδιος.
Λίγες ώρες μετά τη σύλληψή του οδηγήθηκε

στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών. Η
δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος του
από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών τον
κατηγορεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας,
αρπαγή, απείθεια, βία κατά υπαλλήλων και
δικαστικών προσώπων, εκρηκτικές ύλες και
παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.
Στην οικία του συλληφθέντα μετά από έρευνα

εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μια φιάλη υγραε-
ρίου και αναπτήρας. 
Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στον ανακριτή

και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί.

Αδήλωτα τετραγωνικά: Προς παράταση 
η λειτουργία της πλατφόρμας

Σε παράταση για ένα μήνα ακόμα, της λειτουργίας της πλατφόρμας για
τα αδήλωτα τετραγωνικά, προσανατολίζονται τα συναρμόδια υπουργεία.

Στην  προσωριν ή αν αστο-
λή της επέκτασης του
ωραρίου λειτουργίας κάθε
Παρασκευή και Σάββατο
στις Γραμμές 2 & 3 του
Μετρό, καθώς και στο
Τραμ προχ ώρησε  από
την  1η Ιαν ουαρίου η
ΣΤΑΣΥ ΑΕ.

Η αν αστολή έρχ εται σε
συν έχ εια της εφαρμογής
των  ν έων  μέτρων  για την
αν τιμετώπιση της παν -
δημίας και για όσο αυτά
είν αι σε ισχ ύ.

Αν αλυτικά, τα τελευταία
δρομολόγια των  συρμών
καθ' όλη τη διάρκεια της
εβδομάδας, διαμορ-
φών ον ται πλέον  ως εξής:

ΜΕΤΡΟ: ΓΡΑΜΜΕΣ 2 & 3

από ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ προς
ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις 00:08

από ΕΛΛΗΝΙΚΟ προς
ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 00:04

από ΝΙΚΑΙΑ προς Δ.
ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 00:05

από Δ.ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ 

προς ΝΙΚΑΙΑ στις 00:02

από ΝΙΚΑΙΑ προς
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ στις 23:01

από ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ προς
ΝΙΚΑΙΑ στις 23:32

από το ΣΥΝΤΑΓΜΑ προς
όλες τις κατευθύν σεις στις
00:23

ΤΡΑΜ:

T7 (ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ
ΒΟΥΛΑΣ - ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ)

από ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ
ΒΟΥΛΑΣ προς ΑΓΙΑ
ΤΡΙΑΔΑ στις 23:43

από ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ προς
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
στις 00:42

T6 (ΣΥΝΤΑΓΜΑ -
ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ)

από ΣΥΝΤΑΓΜΑ προς
ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ στις 00:50

από ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ προς
ΣΥΝΤΑΓΜΑ στις 00:10

T6 + Τ7 ΜΕ
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ
ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ

από ΣΥΝΤΑΓΜΑ προς
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
στις 00:30 και προς ΑΓΙΑ
ΤΡΙΑΔΑ στις 23:24

από ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ
ΒΟΥΛΑΣ προς
ΣΥΝΤΑΓΜΑ στις 23:43

από ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ προς
ΣΥΝΤΑΓΜΑ στις 23:37
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Η κατανομή των κρου-
σμάτων

Μειωμένα ήταν την
Κυριακή τα νέα κρούσμα-
τα κορονοϊού με δεδομέ-
νο όμως ότι ήταν Κυριακή
και τα τεστ ήταν λιγότερα.
Ωστόσο, στην Αττική
καταγράφονται για ακόμα
ένα 24ωρο τα περισσότε-
ρα νέα κρούσματα κορο-
νοϊού στην Ελλάδα σύμφ-
ωνα με τη γεωγραφική
κατανομή που ανακοίνω-
σε ο ΕΟΔΥ. Από τα συνο-
λικά 17.633 νέα κρούσματα
κορονοϊού, στην Αττική
καταγράφονται κρούσμα-
τα και στη Θεσσαλονίκη.

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
356

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
997

ΑΝΔΡΟΥ 1
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 178
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 240
ΑΡΤΑΣ 92
ΑΧΑΪΑΣ 579
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 129
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΑΘΗΝΩΝ 984
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 80
ΔΡΑΜΑΣ 154
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 240
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΑΘΗΝΩΝ 674
ΕΒΡΟΥ 162
ΕΥΒΟΙΑΣ 366
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 17
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 47
ΗΛΕΙΑΣ 173
ΗΜΑΘΙΑΣ 137
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 650
ΘΑΣΟΥ 11
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 97
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2001
ΘΗΡΑΣ 13
ΙΚΑΡΙΑΣ 23
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 276

ΚΑΒΑΛΑΣ 168
ΚΑΛΥΜΝΟΥ 35
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 233
ΚΑΡΠΑΘΟΥ 3
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 59
ΚΕΑΣ – ΚΥΘΝΟΥ 1
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΑΘΗΝΩΝ 1797
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 58
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 27
ΚΙΛΚΙΣ 82
ΚΟΖΑΝΗΣ 354
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 248
ΚΩ 16
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 164
ΛΑΡΙΣΑΣ 420
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 105
ΛΕΣΒΟΥ 128
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 46
ΛΗΜΝΟΥ 28
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 292
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 125
ΜΗΛΟΥ 2
ΜΥΚΟΝΟΥ 9
ΝΑΞΟΥ 12
ΝΗΣΩΝ 75
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΑΘΗΝΩΝ 772
ΞΑΝΘΗΣ 27
ΠΑΡΟΥ 2
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 755
ΠΕΛΛΑΣ 108
ΠΙΕΡΙΑΣ 224
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 103
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 234
ΡΟΔΟΠΗΣ 75
ΡΟΔΟΥ 262
ΣΑΜΟΥ 20
ΣΕΡΡΩΝ 256
ΣΠΟΡΑΔΩΝ 3
ΣΥΡΟΥ 34
ΤΗΝΟΥ 5
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 192
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 109
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 169
ΦΩΚΙΔΑΣ 90
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 87
ΧΑΝΙΩΝ 325
ΧΙΟΥ 59
ΥΠΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 526

Financial Times: Δεν τελειώσαμε με τις μεταλλάξεις 
– Πιο μεταδοτικές αλλά πιο ήπιες οι επόμενες

Κι άλλες μεταλλάξεις του κορονοϊού θα κάνουν
την εμφάνισή τους, οι οποίες θα είναι μεν πιο
ήπιες, αλλά και πιο μεταδοτικές, όπως προβλέ-
πουν επιστήμονες σύμφωνα με δημοσίευμα των
Financial Times. 

Σύμφωνα μάλιστα με τον βρετανικό ιστότοπο,
ακόμα κι αν η μετάλλαξη Όμικρον επικρατήσει
παγκοσμίως έναντι της Δέλτα, η εμφάνιση μιας
νέας μετάλλαξης είναι σίγουρη.

Σε γενικές γραμμές, οι μεμονωμένες αλλαγές
στον γενετικό κώδικα αποτελούν τυχαία συμβάν-
τα κατά τον ιικό πολλαπλασιασμό - και κανείς δεν
είχε προβλέψει την πολλαπλότητα μεταλλάξεων
που χαρακτηρίζουν την Όμικρον, ωστόσο οι
περιβαλλοντικές πιέσεις που επιτρέπουν σε
ορισμένες να ακμάσουν μπορούν να προβλεφθ-
ούν.

Η έκθεση όλο και περισσότερων ανθρώπων 

στον ιό ευνοεί τη δημιουργία παραλλαγών
που μεταδίδονται πιο γρήγορα και πιο εύκολα
και «ξεγελάνε» το ανθρώπινο ανοσοποιητικό
σύστημα.

Οι μεταλλάξεις που κάνουν τον ιό πιο φονικό
μπορεί ακόμα και να αποτελούν μειονέκτημα (για
αυτόν) εάν εμποδίζουν την αποτελεσματική μετά-
δοσή του.

Σε ερώτηση αν μπορεί να υπάρξει μία θανατ-
ηφόρα παραλλαγή που να είναι παράλληλα και
πιο μεταδοτική και πιο επιβλαβής, η καθηγήτρια
κυτταρικής βιολογίας UCL Jennifer Rohn απαν-
τά:

«Δεν ξέρω πόσο εφικτό θα ήταν αυτό για αυτό
τον ιό», είπε χαρακτηριστικά η Jennifer Rohn.
«Το Sars-Cov-2 εξαρτάται από τη μόλυνση των
κυττάρων και μπορεί αυτό ήδη να έχει φτάσει στο
τέλος του "ρεπερτορίου του"».
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Ακαδημία ΠΑΟΚ Μάνδρας: 
Επιτυχία το τουρνουά 
στην Κόρινθο

Με μεγάλη επιτυχία επέστρεψε από το 3ο τουρ-
νουά στην Κόρινθο στην μνήμη του<<Φίλιππου
Παππά>> η ακαδημία του ΠΑΟΚ Μάνδρας που
έγινε υπό την αιγίδα της ΕΠΣ Κορινθίας και πήρε
μέρος η Κ-12 !!!!

Συμμετείχαν οι ομάδες ΠΑΣ Κόριθος, FC Αστέρ-
ας Τρίπολης, Πέλοπας Κιάτου, ΑΟ Ζευγολατιού,
ΠΑΣ Αγίου Γεωργίου, Βελλερέφων Αρχαίας Κορίνθ-
ου, Τενεάτης Αθικίων, Δάφνη Εξαμιλίων. ΑΟ
Μίμας -Μικρασιατική Μελί Μεγάρων.

Η διοίκηση του ΠΑΟΚ Μάνδρας ευχαριστεί τους
διοργανωτές για αυτή την εμπειρία… Συγχαρη-
τήρια σε όλα τα παιδιά που έλαβαν μέρος και τις
ομάδες.

Ακόμα ευχαριστεί πολύ τον Όμιλο εταιριών
Εγνατία για την υποστήριξη της Ακαδημίας
μας!!!! Σας ευχόμαστε με την σειρά μας υγεία,
ευτυχία σε εσάς και τις οικογένειες σας !!! Ανά-
πτυξη και άνοδο στον επαγγελματικό σας τομέα!!!

Ρεπορτάζ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Καλή παρουσία της ακαδημίας του ΑΟ Μίμα στο τουρνουά στην Κόρινθο

Στο 3ο τουρνουά χριστουγεννιάτι-
κου ποδοσφαίρου ακαδημιών που
διεξήχθει στο γήπεδο του συνοικι-
σμού στην Κόρινθο στην μνήμη του
Φίλιππου Παππά η ακαδημία του
ΑΟ Μίμα Μικρασιατικής Μελί Μεγάρ-
ων είχε πολύ καλή παρουσία.
Ελαβαν μέρος  οι ομάδες  ΠΑΣ Κόρ-
ιθος, FC Αστέρας Τρίπολης, Πέλο-
πας Κιάτου, ΑΟ Ζευγολατιού, ΠΑΣ
Αγίου Γεωργίου, Βελλερέφων
Αρχαίας Κορίνθου, Τενεάτης
Αθικίων, Δάφνη Εξαμιλίων. ΑΟ
Μίμας -Μικρασιατική Μελί Μεγάρων.

AN.TΣ.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 56ΤΜ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ,
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΛΑ,
ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΠΡΟΣΟΨΕΩΣ, ΣΤΗΝ
ΟΔΟ ΚΟΝΤΟΥΛΗ
ΠΛΗΣΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6938036179

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

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

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

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.19)

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

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

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

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6
946288952

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

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

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ημερος
τοπος, μονοκατοικία 280
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), μπάνιο, καλή κα-
τάσταση, τιμή 
60.000€, συζητήσιμη.
6953058205

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΕ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. ΤΗΛ.
6981035626

Κυρία ζητά εργασία
εντός σπιτιού στις πε-
ριοχές  Ελευσίνα και
Ασπρόπυργο  Τηλ.
6995524143

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

ΜΑΓΟΥΛΑ- ΜΑΝΔΡΑ.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

ΑΤΟΜΟ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΣΤΙΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 
ΚΙΝ 6947882562

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

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

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

ΣΤΕΛΙΟΣ
ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 

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

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

Ζ Η Τ Ε Ι Τ Α Ι
Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο  
«ΟΔΗΓΟΣ Πωλητής, με
δίπλωμα Γ' κατηγορίας,
ζητείται από εταιρεία γα-
λακτοκομικών προϊόντων
στον Ασπρόπυργο Αττι-
κής. Επιθυμητή προϋπηρ-
εσία σε ex-van πώληση.
Επικοινωνία 10:00-17:00,
2105577698 , email: in-
fo@dikomas.gr
Ζητούνται συνεργάτες
για πωλήσεις προϊόντων
σε εκθεσιακούς χώρους,
ηλικίας από 20 έως 35
ετών. Ώρες επικοινωνίας:
11 π.μ. έως 1 μ.μ. – κος
Ηλίας - Τηλ.: 210 24 70
341 - 694 43 88 304 –e-
mail: ifoniton-
amea@gmail.com  

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ /ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ
16:30-22:00 ΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΣΤΑ ΒΑΡΗ, ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ,

CROSS TRAINING, FUNCTIONAL TRAINING Κ.ΛΠ.) ΚΑΙ ΕΜS KATA ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ.
ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ Ό,ΤΙ ΖΗΤΗΘΕΙ. 

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

ήή  ττηηλλεεφφωωννιικκάά  σσττοο  221100  55557711116600

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΕΧΝΙΤΗΣ
ΛΑΜ ΑΡΙΝΑΣ, Μ Ε ΒΑΣΙΚΕΣ

ΓΝΩΣΕΙΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
ARGON, AΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Μ ΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μ Ε ΕΔΡΑ ΤΟΝ 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

6972807187

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ
ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ

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

2130993031, MAIL: ktl.diametaforiki@gmail.com

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

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

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

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

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

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

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

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

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100

ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

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

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

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS

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

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

Γνώση ΑγγλικώνΕυχέρεια
χρήσης λογιστικών προγρ-
αμμάτων 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS

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

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

αποθήκης 

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

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

Κύρια καθήκοντα: 

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

Περιγραφή θέσης: Εργάτες
Αποθήκης

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

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

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

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

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

Απαραίτητα προσόντα:  
Άδεια Security

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS

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

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

Περιγραφή θέσης: Υδραυ-
λικοί

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

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

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



16-θριάσιο Δευτέρα 3 Ιανουαρίου 2022


