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Ευάγγελος Λιάκος
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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: Ηλιοφάνεια 
Θερμοκρασία απο 9  εως 18 βαθμους Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Θεων άς, Θεών η, Θεόπεμπτος, Θεόπεμπτη

Συγκλητική
Αγίων  Θεόπεμπτου και Θεων ά, Οσίας Συγκλητικής

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Συμεωνίδου Νίνα Κ.Θρασυβούλου & Αγίου

Σπυρίδωνος, 2155453833

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Ζαχαρίου Σεβαστή Κ.Εθνικής Αντιστάσεως 98 &

Περσεφόνης, 2105547900

MANΔΡΑ
ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ Δήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,
2105551232

Άνω Λιόσια
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΟΕ 

Μεγάλου Αλεξανδρου , 2102484258

ΑΧΑΡΝΕΣ
Σφακιανάκη Φωτεινή Α.

Λεωφόρος Θρακομακεδόνων 154, 2102434055

ΕΦΙΑΛΤΗΣ με 50.126 κρούσματα, 
Στους 21.053 οι νεκροί απο την αρχη της πανδημίας

Στο 7,71% διαμορφώθηκε η θετικότητα στις 650 τεστ που έγιναν
το τελευταίο 24ωρο.

Τ
α νέα εργαστηριακά επιβεβαιω-
μένα κρούσματα της νόσου που
καταγράφηκαν τις τελευταίες 24

ώρες είναι 50.126, εκ των οποίων 52
εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες
εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός
των κρουσμάτων ανέρχεται σε 1.344.923,
εκ των οποίων 50.2% άνδρες.

Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα
των τελευταίων 7 ημερών, 264 θεωρ-
ούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξω-
τερικό και 1.203 είναι σχετιζόμενα με ήδη
γνωστό κρούσμα.

Η θετικότητα έφτασε το 7,71% επί των
650.101 τεστ που έγιναν το τελευταίο
24ωρο.

Από τα συνολικά κρούσματα, εντοπίζονται:
19.828 στην Αττική (13.104 προχθες).
5.459 στη Θεσσαλονίκη (3.856 προχθες).
Οι νέες λοιμώξεις στο Λεκανοπέδιο και στην ΠΕ

Νήσων, προέρχονται ανά Περιφερειακή Ενότητα ως
ακολούθως:

2.212 από την Ανατολική Αττική (1.782 προχθες).
3.161 από τον Βόρειο Τομέα Αθήνας (2.058 προχθ-

ες).
671 από τη Δυτική Αττική (463 προχθες).
2.575 από τον Δυτικό Τομέα Αθήνας (1.792 προχθ-

ες).
6.127 από τον Κεντρικό Τομέα Αθήνας (3.582

προχθες).
2.252 από τον Νότιο Τομέα Αθήνας (1.533προχθες).
2.515 από τον Πειραιά (1.756 προχθες).
315 από τις Νήσους Αργοσαρωνικού (138 προχθες).

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 61, ενώ
εκ των υστέρων καταγράφηκαν άλλες δυο απώλειες.
Από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνο-
λικά 21.053 θάνατοι. Το 95.1% είχε υποκείμενο
νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωλ-
ηνωμένοι είναι 619 (χθες 615). Η διάμεση ηλικία τους
είναι 64 έτη. To 79.8% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και
ηλικία 70 ετών και άνω. Μεταξύ των ασθενών που
νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 525 (84.81%) είναι
ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 94
(15.19%) είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Από την αρχή
της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 3.782 ασθ-
ενείς.

Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκο-
μεία της επικράτειας είναι 452 (ημερήσια μεταβολή
+3.43%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου
είναι 429 ασθενείς.

Ένα περίεργο περιστα-
τικό με πρωταγωνιστή
αστυνομικό ερευνούν τις
τελευταίες ώρες οι Αρχές.

Αστυνομικοί σταμάτησαν
για έλεγχο λίγη ώρα μετά
τα μεσάνυχτα της Τρίτης
ένα ύποπτο αυτοκίνητο
κοντά σε καταυλισμό στο
Ζεφύρι.

Η έκπληξη τους ήταν
μεγάλη όταν διαπίστω-
σαν ότι μέσα ήταν ένας
συναδελφός τους ο
οποίος ήταν εκτός υπηρ-
εσίας και μέσα στο ΙΧ του υπήρχε ενας αναλογικός
ασύρματος και στο πορτ μπαγκάζ ενας φάρος.Ο
αστυνομικός δεν έδωσε πειστικές εξηγήσεις για τα
ευρήματα ενώ όπως διαπιστώθηκε ο ασύρματος
δεν ηταν από αυτούς που παραχωρεί η υπηρεσία
στους αστυνομικούς για την άσκηση των καθηκόν-
των τους.

Ο συγκεκριμένος αστυνομικός στο παρελθόν είχε
απασχολήσει τις αρχές για μικροποσότητα ναρκω-
τικών.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και ενημε-

ρώθηκε ο εισαγγελέας ο οποίος ζήτησε να συνεχι-
στεί η έρευνα ενώ ο αστυνομικός αφέθηκε ελεύθε-
ρος.

Ζεφύρι: Ερευνάται αστυνομικός στο
αυτοκίνητο του οποίου 

βρέθηκαν ασύρματος και φάρος
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Σ
ε ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η προκήρυξη
13Κ/2021 του ΑΣΕΠ για την πλήρω-
ση 7 μόνιμων προσλή-

ψεων προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνο-
λογικής Εκπαίδευσης στον Δήμο Ελευσίνας.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών
αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 20 Ιανουα-
ρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 και λήγει
στις 7 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 14:00. 

Οι ειδικότητες οι οποίες αφορούν στον Δήμο
Ελευσίνας είναι οι κάτωθι:

ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (1)
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών (1)

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών (2)
ΠΕ Οικονομολόγων - Λογιστών (1)
ΤΕ Διοικητικό – Λογιστικό (2)

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση
την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της
στο Α.Σ.Ε.Π.

Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και
η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβο-
λής εμφανίζονται στη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτή-
σεων». 

Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην
ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν οι
υποψήφιοι. 

Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται σε

PCR test: Πλαφόν 47 ευρώ από την Πέμπτη 
Κατά 13 ευρώ φθηνό-

τερα θα είναι από την
Πέμπτη, 6 Ιανουαρίου,
τα PCR test, όπως ανα-
κοίνωσε το μεσημέρι
της Τρίτης (04.01.2021)
το υπουργείο Ανά-
πτυξης. Αναμένεται και
απόφαση του Άδωνι
Γεωργιάδη. 

Α
πό τα 60 ευρώ,
που είναι σήμε-
ρα η τιμή ενός

PCR test, με την απόφα-
ση του υπουργείου Ανά-
πτυξης μειώνεται και το
πλαφόν τίθεται στα 47
ευρώ: 35 ευρώ θα είναι
το ανώτερο όριο της
χρέωσης για την ανάλυση
του δείγματος και 12
ευρώ για τη δειγματολ-
ηψία. 

Ωστόσο, αν η δειγμα-
τοληψία για ένα PCR
test δεν γίνει σε διαγνω-
στικό κέντρο ή ιδιωτική 

κλινική, τότε δεν
υπάρχει πλαφόν και η
τιμή μπορεί να διαμορφ-
ωθεί ελεύθερα!

Η ανακοίνωση του
υπουργείου Ανάπτυξης

Η Γενική Γραμματεία
Εμπορίου και Προ-
στασίας Καταναλωτή του
Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων ενημε-
ρώνει το καταναλωτικό
κοινό, τα διαγνωστικά
εργαστήρια και τις ιδιωτι

κές κλινικές ότι από
την Πέμπτη 06/01/2022
τροποποιούνται τα
ανώτατα όρια τιμής
χρέωσης (πλαφόν) για το
διαγνωστικό έλεγχο με τη
μέθοδο PCR ως εξής:

Ανώτατο όριο τιμής
χρέωσης παροχής υπηρ-
εσίας (ανάλυση δείγμα-
τος κ.λπ.), περιλαμβανό-
μενων των απαιτούμε-
νων αντιδραστηρίων και
αναλώσιμων υλικών, το
ποσό των τριάντα πέντε

(35) ευρώ.
Ανώτατο όριο τιμής

χρέωσης της δειγματολ-
ηψίας στα ιδιωτικά διαγ-
νωστικά εργαστήρια και
στις ιδιωτικές κλινικές, το
ποσό των δώδεκα (12)
ευρώ.

Τα προαναφερθέντα
ανώτατα όρια τιμής
χρέωσης δεν εφαρμό-
ζονται στην περίπτωση
κατά την οποία η δειγμα-
τοληψία πραγματοποι-
είται εκτός ιδιωτικών
διαγνωστικών εργα-
στηρίων και ιδιωτικών
κλινικών οπότε η τιμή
τους διαμορφώνεται
ελεύθερα.

Τα ανωτέρω θα προβ-
λέπονται σε Απόφαση
του Υπουργού Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων,
Άδωνι Γεωργιάδη που
βρίσκεται σε διαδικασία
έκδοσης.

Προσλήψεις μονίμων υπαλλήλων
στον Δήμο Ελευσίνας

Ποιες ειδικότητες αφορούν 

Εντάχθηκε στον προϋπολογισμό 
της Περιφέρειας Αττικής 
η χρηματοδότηση του έργου 
ανακατασκευής τοιχίων 
στην παραλία Βαρέας Μεγάρων

Λ. Κοσμόπουλος: «Ένα έργο επιτακτικό
για την οδική ασφάλεια, την εικόνα και
την επισκεψιμότητα της περιοχής μας
μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης»

Στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής
εντάχθηκε η χρηματοδότηση του έργου αποκατάστασης
και αντιμετώπισης προβλημάτων λόγω διάβρωσης και
ανακατασκευή τοιχίων που έχουν καταρρεύσει στην
παραλία Βαρέας Μεγάρων, ύψους 2.130.000 ευρώ.

Το πρόβλημα της διάβρωσης των τοιχίων των πεζο-
δρομίων στο παραλιακό μέτωπο των Μεγάρων είναι
στην χειρότερη φάση από ποτέ, ενώ το σημείο αποτε-
λεί πόλο έλξης επισκεπτών, διέξοδο για άθληση για
τους κατοίκους και επιπλέον και το κυριότερο η διάβρ-
ωση των τοιχίων αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για την
οδική ασφάλεια.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Λευτέρης
Κοσμόπουλος είχε κινητοποιηθεί και συνεργάστηκε με
τον Δήμο Μεγαρέων, που ολοκλήρωσε τη μελέτη του
έργου που καθυστέρησε λόγω θέσης στον αιγιαλό και
εμπλοκής συναρμόδιων κυβερνητικών φορέων. 

Με την ολοκλήρωση της μελέτης από τον Δήμο
Μεγάρεων, η Περιφέρεια Αττικής, με την συμβολή του
Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη αποφάσισε
να εντάξει στον προϋπολογισμό του 2022 την ανακα-
τασκευή των τοιχίων στην παραλία Βαρέας Μεγάρων.
Η Περιφέρεια Αττικής υπογράφει προγραμματική
σύμβαση και το έργο αναμένεται να δημοπρατηθεί
εντός του έτους.

Σχετικά ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Λευ-
τέρης Κοσμόπουλος ανέφερε: «Είναι παραπάνω από
αναγκαίο να ανακατασκευασθούν τα τοιχία των πεζο-
δρομίων στην παραλία της Βαρέας, καθώς η διάβρωση
από την θάλασσα έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα
επικινδυνότητας για πεζούς, ποδηλάτες και οδηγούς
και επιπλέον η περιοχή είναι πόλος έλξης επισκεπτών. 

Ήταν από τις προτεραιότητές μου το έργο αυτό να
χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια Αττικής, ως επι-
τακτικό για την περιοχή μας, για την διέξοδο των
πολιτών και την επισκεψιμότητα. Σήμερα μπαίνει σε
τροχιά υλοποίησης με χρηματοδότηση της Περιφέρειας
Αττικής και συμβολή του Περιφερειάρχη Αττικής Γιώρ-
γου Πατούλη».



Δήμος Ελευσίνας 

Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη 
και Παρασκευή 

διενεργούνται δωρεάν
rapid test από κλιμάκιο του

ΕΟΔΥ, στο ισόγειο του
ΠΑΚΠΠΑ: 
09:30-15:00

Παγκάλου και Κίμωνος
11, Ελευσίνα

4-θριάσιο Τετάρτη 5 Ιανουαρίου 2022
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Σε συμφωνία με ευνοϊκούς
όρους για την ελληνική αγορά
κατέληξαν χθες  οι πολύμηνες δια-
πραγματεύσεις μεταξύ ΔΕΠΑ Εμπο-
ρίας και  Gazprom σε εταιρικό
επίπεδο. 

Όπως τον ίζεται σε αν ακοίν ω-
ση της ΔΕΠΑ, η ν έα συμφων ία, η
οποία εν τάσσεται στο πλαίσιο
του υφιστάμεν ου συμβολαίου με
την  Gazprom, με ορίζον τα έως το
2026,  εξασφαλίζει μια ιδιαίτερα
αν ταγων ιστική τιμή για τη χώρα
μας από το 2022 και εξής, σε
σύγκριση με τα επίπεδα στα
οποία κυμαίν ον ται σήμερα οι
τιμές του φυσικού αερίου στην
περιοχή μας αλλά και την
Ευρώπη εν  γέν ει. 

Σημειώνεται ότι  στη συμφωνία
ρυθμίζονται και επί μέρους θέματα,
πέραν της τιμής του φυσικού
αερίου, με όρους που καθιστούν
ακόμη πιο ελκυστικό το εν λόγω
συμβόλαιο για τα επόμενα χρόνια. 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, κ. Κώστας Σκρέκας
δήλωσε σχετικά: «Η επίτευξη συμφ-
ωνίας μεταξύ της ΔΕΠΑ Εμπορίας
και της Gazprom για την αναπροσα-
ρμογή στην τιμή προμήθειας φυσι-
κού αερίου είναι εξαιρετικά σημαντι-
κή για τη χώρα μας, καθώς δημιο-
υργεί ανάχωμα προστασίας για τα
ελληνικά νοικοκυριά, εν μέσω μιας
παρατεταμένης ενεργειακής κρίσης. 

Τόσο το υπουργείο όσο και η
κυβέρνηση, στηρίζουν και αναλαμ-
βάνουν πρωτοβουλίες για την εξα-
σφάλιση ανταγωνιστικών τιμών
ενέργειας για την ελληνική αγορά».

Από την πλευρά του, ο Διε-
υθύνων Σύμβουλος της ΔΕΠΑ
Εμπορίας, κ. Κωνσταντίνος Ξιφα-
ράς σημείωσε ότι: «Πάγια επιδίωξη
της ΔΕΠΑ Εμπορίας είναι η εξασφ-
άλιση ανταγωνιστικών τιμών στην

προμήθεια φυσικού αερίου, με
γνώμονα το όφελος των οικιακών
και βιομηχανικών καταναλωτών στη
χώρα μας. 

Συνεχίζουμε με σταθερότητα και
αξιοπιστία να συμβάλλουμε στην
ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και
να βελτιώνουμε το αποτύπωμά μας
στην οικονομία, την κοινωνία και το
περιβάλλον.»

Σήμερα Τετάρτη 5 Ιανουαρίου 2022
και ώρα 17:00μμ  θα πραγματοποιηθεί
η  1η τακτική και  μικτή (δια ζώσης και
ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) του Δημο-
τικού Συμβουλίου Μάνδρας Ειδυλλίας
για το 2022. 

Τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης
είναι  τα παρακάτω:

1. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό
των συντελεστών των τελών ύδρευσης
και αποχέτευσης για το οικονομικό έτος
2022.

2. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό
του συντελεστή του Ενιαίου Ανταποδοτι-
κού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού
έτους 2022.

3. Λήψη απόφασης επί των σημειω-
μάτων διαγραφής του Τμήματος Εσό-
δων , που  αφορούν βεβαιώσεις εισφο-
ράς σε χρήμα σε υλοποίηση της πράξης
εφαρμογής των  περιοχών Αγία Αικατε-
ρίνη, Γυμνάσιο και Βαλαρία .

4. Τροποποίηση της υπάριθμ
131/2021 απόφαση Δ.Σ.

5. Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστι-
κής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών
και Αμφισβητήσεων έτους 2022.

6. Λήψη απόφασης περί συγκρότ-
ησης Επιτροπής Σφράγισης καταστημά-
των υγειονομικού ενδιαφέροντος.

7. Ορισμός εκπροσώπων-Συγκρότηση
επιτροπής άρθρου 9 του Ν.2881/2001.

8. Παροχή συναίνεσης του Δήμου
Μάνδρας-Ειδυλλίας για την κυκλοφορια-
κή σύνδεση εισόδου εξόδου οχημάτων
με την παρακείμενη δημοτική οδό (οδός
Αγίου

Δημητρίου) , στην εντός σχεδίου περ-
ιοχή Ο.Τ. 235Α της Δ.Ε. των Ερυθρών,
λόγω ανανέωσης άδειας λειτουργείας
επιχείρησης της εταιρείας ΠΕΝΘΕΑΣ
Α.Ε. (ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΗ ΣΩΚΟΣ Α.Ε.).

9. Παροχή συναίνεσης του Δήμου
Μάνδρας-Ειδυλλίας για την κυκλοφορια-
κή σύνδεση εισόδου- εξόδου οχημάτων
με παρακείμενη κοινόχρηστη οδό (οδός

Ξεροπήγαδου ) , στην εκτός σχεδίου
θέση ‘’ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ’ ’  Δ.Ε. Μάνδρας,

λόγω γνωστοποίησης λειτουργείας
υπάρχοντος Κέντρου Αποθήκευσης και

Διανομής υαλοπινάκων οχημάτων,
από την εταιρεία ΕΡΓΟΦΙΛ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
κ΄ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ

(CARGLASS Α.Ε.)
10. Παροχή συναίνεσης του Δήμου

Μάνδρας-Ειδυλλίας για την κυκλοφορια-

κή σύνδεση εισόδου- εξόδου οχημάτων
με παρακείμενη κοινόχρηστη οδό (οδός

Πελοποννήσου ) , στην εκτός σχεδίου
θέση ‘’ΒΟΡΟ’ ’  Δ.Ε. Μάνδρας, λόγω

ανανέωσης εξοπλισμού υπάρχουσας
βιομηχανίας πλαστικών ειδών και

κατασκευής μητρών από την εταιρεία
ΝΕΟPLAST-ΒΑΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ.

11. Παροχή συναίνεσης του Δήμου
Μάνδρας-Ειδυλλίας για την κυκλοφορια-
κή σύνδεση εισόδου εξόδου οχημάτων
με παρακείμενο κοινόχρηστο δρόμο,
λόγω γνωστοποίησης λειτουργίας μηχα-
νολογικού εξοπλισμού εργοστασίου
κατασκευής

σφαιριστηρίων από τη εταιρεία ΑΦΟΙ
ΣΙΒΙΣΙΔΗ ΑΒΕΕ

12. Λήψη απόφασης περί χορήγησης
άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου
εμπορίου.

13. Λήψη απόφασης περί Διάλυσης
δημόσιας σύμβασης του έργου «Νέα ισό-
γεια οικοδομή (Αναψυκτήριο)» στην
πρώην Κοινότητα Οινόης.

14. Συζήτηση –Ενημέρωση για το Κοι-
νοτικό Κατάστημα Οινόης.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με
φυσική παρουσία αποκλειστικά για
πλήρως εμβολιασμένους ή νοσήσαντες
το τελευταίο εξάμηνο τηρούμενων των
υγειονομικών μέτρων, σύμφωνα με την
αρ.Δ1α/ΓΠ.οικ.50907/13-8-2021 (ΦΕΚ
Β΄ 3793) ΚΥΑ. 

ΔΕΠΑ Εμπορίας: Ευνοϊκή για τη χώρα μας η συμφωνία με
Gazprom - Στόχος η εξασφάλιση ανταγωνιστικών τιμών

Σήμερα η 1η τακτική & μικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μανδρας -Ειδυλλίας για το 2022

Ο καθορισμός τελών καθαριότητας,ύδρευσης και φωτισμού για 
το νεο έτος θα απασχολήσει τη συνεδρίαση 
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Ο Δήμος Πετρούπολης σε συνεργασία με την
Περιφέρεια Αττικής και τον Ι.Σ.Α. προχωρά στη διε-
νέργεια δωρεάν rapid tests, για τους κατοίκους της
πόλης.

Μετά την απόφαση του Περιφερειάρχη Γιώργου
Πατούλη να στηρίξει την προσπάθεια ιχνηλάτησης
κρουσμάτων covid-19 στη δύσκολη συγκυρία που
περνάει η χώρα εξαιτίας της ραγδαίας αύξησης των
κρουσμάτων, κλιμάκιο της Περιφέρειας θα βρίσκε-
ται την Τετάρτη 5 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 10:00
έως 14:00 στην πλατεία Ηρώ, προκειμένου να
πραγματοποιήσει δωρεάν ελέγχους ταχείας
ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), στους πολίτες
της Πετρούπολης και σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσέλθουν
στον χώρο τηρώντας αυστηρά τα μέτρα ασφαλείας.

Οδηγίες – Επισημάνσεις για τους ενδιαφερόμε-
νους

• Να γνωρίζουν τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνι-
κής Ασφάλισής τους (Α.Μ.Κ.Α.)

• Να έχουν απαραίτητα μαζί τους την αστυνομική
τους ταυτότητα

• Στον έλεγχο μπορούν να υποβληθούν και παι-
διά άνω των 10 ετών

Παρακαλούμε για τη συνεργασία και την κατανόη-
ση σας ώστε να ολοκληρωθεί ομαλά και αποτελε-
σματικά η διαδικασία.

Γ
ια μια νέα παραλλαγή του Covid-19,
την "IHU", που ανακαλύφθηκε στη
Γαλλία και έχει περισσότερες

μεταλλάξεις από την Ομικρον γίνεται
λόγος τις τελευταίες ώρες. 

O Αντιπρύτανης του ΕΚΠΑ, Καθηγητής
Μικροβιολογίας, και Μέλος της Επιτρο-
πής Εμπειρογνωμόνων Αθανάσιος Τσα-
κρής μίλησε για κάτι καινούργιο στη Γαλ-
λία: "Ήδη στη Γαλλία περιγράφεται μια
καινούργια παραλλαγή με 30 περίπου
μεταλλάξεις και 25 διαγραφές αμινοξέων
στο γενετικό του υλικό, που δείχνει την
ικανότητα που έχει ο ιός συνεχώς να
μεταλλάσσεται, πιστεύουμε προς
κατεύθυνση που δε θα είναι τόσο παθογό-
νος" υπογράμμισε ο κ. Τσακρής.

Η νέα μετάλλαξη, ονομάστηκε προ-
σωρινά IHU, καθώς ανακαλύφθηκε από
ακαδημαϊκούς που εδρεύουν στο IHU
Mediterranee Infection στις 10 Δεκεμβρίου.
Η ανακάλυψη της παραλλαγής, που ονο-
μάστηκε B.1.640.2, ανακοινώθηκε σε ένα
άρθρο που δημοσιεύτηκε στο medRxiv.

Το B.1.640.2 δεν έχει εντοπιστεί σε
άλλες χώρες ούτε έχει χαρακτηριστεί ως
παραλλαγή υπό έρευνα από τον Παγκό-
σμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).

Η εμφάνιση της νέας παραλλαγής, η
οποία πιθανώς προέρχεται από το Καμε-
ρούν, σύμφωνα με τη μελέτη, φιλοξενεί
και τις δύο υποκαταστάσεις N501Y και
E484K στην πρωτεΐνη ακίδας. Τουλάχι-
στον 12 περιπτώσεις της νέας παραλλα-
γής έχουν αναφερθεί κοντά στη Μασσαλία
και έχουν συνδεθεί με ταξίδια στην αφρι-
κανική χώρα Καμερούν.

"Το σύνολο μεταλλάξεων και η φυλογε-
νετική θέση των γονιδιωμάτων που ελήφ-
θησαν εδώ υποδεικνύουν με βάση τον
προηγούμενο ορισμό μας μια νέα παραλ-

λαγή που ονομάσαμε IHU", είπαν οι
συγγραφείς της μελέτης.

"Αυτά τα δεδομένα είναι ένα άλλο
παράδειγμα του απρόβλεπτου της εμφά-
νισης των παραλλαγών του SARS-CoV-2
και της εισαγωγής τους σε μια δεδομένη
γεωγραφική περιοχή από το εξωτερικό",
πρόσθεσαν.

Παραλλαγή ανησυχίας
Ο επιδημιολόγος Eric Feigl-Ding έκανε

μια δημοσίευση στο Twitter λέγοντας πως
νέες παραλλαγές συνεχίζουν να εμφ-
ανίζονται, αλλά αυτό δεν σημαίνει απαρ-
αίτητα ότι θα είναι πιο επικίνδυνες. "Αυτό
που κάνει μια παραλλαγή πιο γνωστή και
επικίνδυνη είναι η ικανότητά της να πολ-
λαπλασιάζεται λόγω του αριθμού των
μεταλλάξεων που έχει σε σχέση με τον
αρχικό ιό", είπε.

"Αυτό συμβαίνει όταν χαρακτηρίσουμε
μια παραλλαγή "παραλλαγή ανησυχίας"
– όπως συνέβη με την Omicron, η οποία
είναι πιο μεταδοτική και διαφεύγει της
ανοσίας του παρελθόντος. Μένει να δούμε

σε ποια κατηγορία θα ενταχθεί αυτή η νέα
παραλλαγή", συνέχισε ο γιατρός.

Συμπερασματικά, οι ερευνητές λένε ότι
περιέχει 46 μεταλλάξεις — ακόμη περισ-
σότερες από την Όμικρον — γεγονός που
την καθιστά πιο ανθεκτική στα εμβόλια.

Περίπου 12 κρούσματα έχουν εντοπι-
στεί μέχρι στιγμής κοντά στη Μασσαλία,
με το πρώτο να συνδέεται με ταξίδια στην
αφρικανική χώρα Καμερούν.

Οι δοκιμές δείχνουν ότι το στέλεχος
φέρει τη μετάλλαξη N501Y —που πρωτο-
εμφανίστηκε στην παραλλαγή Alpha—
που οι ειδικοί πιστεύουν ότι μπορεί να την
καταστήσει πιο μεταδοτική.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, φέρει
επίσης τη μετάλλαξη E484K, που θα μπο-
ρούσε να σημαίνει ότι η παραλλαγή IHU
θα είναι πιο ανθεκτική σε εμβόλια.

Δεν έχει ακόμη εντοπιστεί σε άλλες
χώρες ή δεν έχει επισημανθεί ως παραλ-
λαγή υπό έρευνα από τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας.

ΝΝΝΝέέέέαααα    ππππααααρρρρααααλλλλλλλλααααγγγγήήήή    ττττοοοουυυυ    κκκκοοοορρρροοοοννννοοοοϊϊϊϊοοοούύύύ    εεεεννννττττοοοοππππίίίίσσσσττττηηηηκκκκεεεε    σσσσττττηηηη    
ΓΓΓΓααααλλλλλλλλίίίίαααα    ----    ΜΜΜΜεεεε    ππππεεεερρρριιιισσσσσσσσόόόόττττεεεερρρρεεεεςςςς    μμμμεεεεττττααααλλλλλλλλάάάάξξξξεεεειιιιςςςς    ααααππππόόόό    ττττηηηηνννν    ΟΟΟΟμμμμιιιικκκκρρρροοοονννν

ΗΗ  ννέέαα  μμεεττάάλλλλααξξηη,,  οοννοομμάάσσττηηκκεε  ππρροοσσωωρριιννάά  IIHHUU  κκααιι  ππεερριιέέχχεειι  4466  μμεεττααλλλλάάξξεειιςς  ——  
γγεεγγοοννόόςς  πποουυ  ττηηνν  κκααθθιισσττάά  ππιιοο  ααννθθεεκκττιικκήή  σστταα  εεμμββόόλλιιαα

Meteo: To 2021 κάηκαν 
τόσα στρέμματα στην 
Ελλάδα όσα κατά την 
οκταετία 2013–2020

Τ ο 2021 κατατάσσεται ως μακράν το
χειρότερο έτος των τελευταίων 13
χρόνων σε ό,τι αφορά τη συνολική

καμένη έκταση της χώρας μας, σύμφωνα με το
meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Ειδικότερα, με βάση τα δεδομένα του Ευρωπαϊκού
Συστήματος Πληροφόρησης για Δασικές Πυρκαγιές, κατά τη
διάρκεια του 2021 χαρτογραφήθηκαν στην Ελλάδα 84
συμβάντα δασικών πυρκαγιών, τα οποία κατέκαψαν
συνολική έκταση που ξεπερνά τα 1.300.000 στρέμματα. Η
συγκεκριμένη «επίδοση» είναι η χειρότερη της περιόδου
2008-2021, με τη συνολική καμένη έκταση το 2021 να
προσεγγίζει το άθροισμα των καμένων εκτάσεων της
οκταετίας 2013-2020.

Κατά το 2021 καταγράφηκε επίσης η χείριστη επίδοση σε
ό,τι αφορά τη μέση καμένη έκταση ανά δασική πυρκαγιά
στη χώρα μας, με το συγκεκριμένο δείκτη να υπολογίζεται
σε πάνω από 1.500 στρέμματα ανά συμβάν, όταν  κατά τα
προηγούμενα 13 έτη (2008 - 2020) o αντίστοιχος μέσος
όρος ήταν κοντά στα 500 στρέμματα ανά συμβάν.

Με την  αντιπυρική περίοδο του 2022 να ξεκινά σε πέντε
μήνες, το meteo τον ίζει ότι είναι απαραίτητη η αναθεώρηση
των  πρακτικών  που εφαρμόζονται στον  τομέα της
πρόληψης και της προετοιμασίας για την  αντιμετώπιση των
δασικών πυρκαγιών.

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ: Διενέργεια δωρεάν rapid tests σημερα
στην κεντρική  πλατεία Ηρώ
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Θετικοί στον κορωνοϊό ο
υφυπουργός Δικαιοσύνης 
Γ.  Κώτσηρας και ο πρόεδρος 
του ΣτΕ μετά τον Κώστα Τσιάρα

Μετά τον υπουργό Δικαιοσύνης, Κώστα Τσιάρα,
θετικός στον κορωνοϊό βρέθηκε και ο υφυπο-
υργός, Γιώργος Κώτσηρας.

Τόσο ο υπουργός Δικαιοσύνης Κωνσταντίνος
Τσιάρας, όσο και ο υφυπουργός Δικαιοσύνης
Γιώργος Κώτσηρας, μετά από rapid test, διαγ-
νώστηκαν θετικοί στον κορονοϊό.

Επίσης, θετικός διαγνώστηκε και ο πρόεδρος
του Συμβουλίου Επικρατείας Δημήτρης Σκα-
λτσούνης. 

Και οι τρεις έχουν ελαφρά συμπτώματα.Σε
ανάρτησή του, ο Κώστας Τσιάρας ανάρτησε
νωρίτερα: «Με εξαιρετικά ήπια συμπτώματα χάρη
στον πλήρη εμβολιασμό μου, βρέθηκα θετικός
στον COVID-19 έπειτα από μοριακό έλεγχο PCR.
Ακολουθώντας το υγειονομικό πρωτόκολλο παρα-
μένω απομονωμένος και τις επόμενες μέρες θα
ασκώ τα καθήκοντά μου εξ αποστάσεως».

Ακόμα ένας χρόνος παράταση 
στην αναστολή προσλήψεων σε 
Δημόσιο-ΟΤΑ (ΦΕΚ)

Δημοσιεύθηκε και αυτές τις γιορτές, όπως κάθε
χρόνο, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
(Φ.Ε.Κ. Α’ 254/«28.12.2021», ημ/νία κυκλοφο-

ρίας 29.12.2021) η καθιερωμένη Πράξη Υπουργικού
Συμβουλίου (ΠΥΣ) που δίνει ακόμα ένα έτος παράταση
στην ισχύ της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ «Αναστολή διορι-
σμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα».

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, και τα
Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου αποφάσισαν ότι η
ΠΥΣ 33/2006, ως ισχύει, παρατείνεται έως την 31η
Δεκεμβρίου 2022, με την επιφύλαξη της εφαρμογής του
αρ.51 του ν.4622/2019, δηλαδή του άρθρου περί ετή-
σιου προγραμματισμού προσλήψεων.

Αιτία αποτελεί, όπως υπογράφουν, η «ανάγκη περι-
στολής, λόγω των δημοσιονομικών συνθηκών, των
δαπανών στο Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου
Δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που ανήκουν
στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα».

Υπενθυμίζεται ότι η παραταθείσα ΠΥΣ 33/2006 «Ανα-
στολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα»
προβλέπει (στο αρ.1) ότι αναστέλλεται ο διορισμός και
η πρόσληψη του πάσης φύσεως προσωπικού του
Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ, των ΠΕΔ, της ΚΕΔΕ
και των ΝΠΙΔ που ανήκουν στο Κράτος ή επιχορη-
γούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετή-
σιου προϋπολογισμού τους. Ταυτοχρόνως περιλαμβά-
νει (στα αρ.2-3) ειδική διαδικασία έγκρισης για κατ’
εξαίρεση προσλήψεις, διορισμούς και σύναψη συμβά-
σεων έργου.  Ορίζει δε σειρά εξαιρέσεων από την ανα-
στολή (στο αρ.4), εξαιρέσεις που με την πάροδο των
ετών τροποποιούνται.

Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι για το 2022 έχει εκδοθεί η
αριθμ. 50/4.11.2021 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου
(ΠΥΣ) «Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων έτους
2022».

Η σημαία του Συλλόγου
Μικρασιατών Ελευσίνας
κυματίζει στο Δημαρχείο
Ελευσίνας, για τα 100 χρό-
νια μνήμης από τη Μικρα-
σιατική Καταστροφή.

Μάλιστα όπως ενημέρωσε
ο δήμαρχος Ελευσινας τις
επόμενες μέρες ολοκ-
ληρώνεται και ο διαγωνι-
σμός για την ανέγερση του
Σπιτιού των Μικρασιατών,
στην Άνω Ελευσίνα.

Η Άνω Ελευσίνα αποκτά
επιτέλους τον δικό της χώρο
πολιτισμού και ο Σύλλογος
Μικρασιατών, το δικό του
"Σπίτι", όπου θα στεγάσει
τις μνήμες, τις εμπειρίες και
την ιστορία του.

Διευκριν ίσε ις
σχετικά με την
κ ά λ υ ψ η

των εργαζομένων που
έχουν διαγνωστεί θετι-
κοί στον κορωνοϊό,
αναμένεται να δοθούν
μέσω Κοινής Υπουργι-
κής Απόφασης, που
θα εκδοθεί ακόμα και
εντός της ημέρας.

Με τα μέχρι στιγμής
δεδομένα, σύμφωνα
με τις νεότερες οδηγίες
του ΕΟΔΥ, όσοι βρεθ-
ούν θετικοί στον κορωνοϊό θα
πρέπει να παραμείνουν
σε καραντίνα  πέντε ημερών.

Πιστοποιητικό νόσησης: Τι
ισχύει για εμβολιασμένους και
ανεμβολίαστους

Οι εργαζόμενοι που έχουν
εμβολιαστεί δεν χρειάζονται
μοριακό τεστ για να είναι καλ-
υμμένοι στην εργασία τους εφό-
σον νοσήσουν από κορωνοϊό,

αλλά αρκεί το θετικό rapid test,
που θα αναρτηθεί στο ηλεκτρο-
νικό σύστημα από τους φαρμα-
κοποιούς ή τα διαγνωστικά κέν-
τρα.

Αντίθετα, οι ανεμβολίαστοι
εργαζόμενοι θα πρέπει να υπο-
βάλλονται σε μοριακό έλεγχο,
PCR τεστ, και εφόσον βγει
θετικό, να το καταθέτουν για να
λάβουν πέντε ημέρες πληρω-
μένης άδειας.

Σημειώνεται ότι ο πληροφορ-

ιακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ»
ενημερώνεται διαλειτουργικά για
το θετικό διαγνωστικό τεστ του
εργαζόμενου. 

Ο ΕΦΚΑ όμως δέχεται μόνο
το μοριακό τεστ για να
πληρώσει την πενθήμερη άδεια
ασθενείας όσων εμβολιασμέ-
νων εργαζομένων νοσούν.

Αυτό το πρόβλημα αναμένεται
να λυθεί τα επόμενα 24ωρα που
θα εκδοθεί η νέα ΚΥΑ.

Πιστοποιητικό νόσησης: Τι ισχύει με την κάλυψη των εργαζομένων

Ποιοι θα το εκδίδουν με μοριακό και ποιοι με rapid

Υψώθηκε η Σημαία του Συλλόγου
Μικρασιατών στην Ελευσίνα

Για τα 100 χρόνια μνήμης από τη Μικρασιατική Καταστροφή.
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ΝΝίίκκααιιαα::  ΣΣυυννεελλήήφφθθηη
1188χχρροοννοοςς  γγιιαα  ππααρράάννοοµµαα
κκααππννιικκάά  ππρροοϊϊόόνντταα

∆εκάδες πακέτα λαθραίων τσιγάρων
εντοπίστηκαν στην οικία του νεαρου

αλλοδαπού 

Ειδικότερα,  στην κατοχή του
συλληφθέντα που επέβαινε σε
ηλεκτρικό µοτοποδήλατο και

ακινητοποιήθηκε προχθες το µεσηµέρι
από στελέχη της Περιφερειακής Οµάδας
∆ίωξης Ναρκωτικών (ΠΟ∆ΙΝ) του Τµή-
µατος Ασφάλειας του Κεντρικού Λιµε-
ναρχείου Πειραιά, βρέθηκαν µία µπλε
πλαστική σακούλα που περιείχε πέντε
συσκευασίες καπνού των πενήντα γραµ-
µαρίων έκαστη καθώς και δύο κούτες
τσιγάρων (20 πακέτα) διάφορων επων-
υµιών, χωρίς να φέρουν την ένσηµη
ταινία ειδικού φόρου κατανάλωσης.

Ακολούθησε νοµότυπη έρευνα στην
οικία του 18χρονου στη Νίκαια, όπου
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά
1.020 πακέτα τσιγάρων και 144 συσκε-
υασίες καπνού των 50 γραµµαρίων έκα-
στη, διαφόρων επωνυµιών, τα οποία
επίσης δεν έφεραν ένσηµη ταινία ειδι-
κού φόρου κατανάλωσης.
Από το Κεντρικό Λιµεναρχείο Πειραιά

που διενεργεί την προανάκριση,
κατασχέθηκαν τα ανωτέρω καπνικά
προϊόντα, που πρόκειται να παραδοθούν
στο Τελωνείο προς υπολογισµό του
ύψους των διαφυγόντων δασµών και
φόρων, ενώ κατασχέθηκε επίσης το
ηλεκτρικό µοτοποδήλατο.

Η ανακοίνωση του Λιµενικού 

Στη σύλληψη ενός 18χρονου αλλοδαπού 

προέβησαν, µεσηµβρινές ώρες προχθες,  
στελέχη της Περιφερειακής Οµάδας
∆ίωξης Ναρκωτικών (ΠΟ∆ΙΝ) του Τµή-
µατος Ασφάλειας και Ανάκρισης του
Κεντρικού Λιµεναρχείου Πειραιά, για
παράβαση του νόµου περί λαθρεµπορίου
καπνικών προϊόντων (Ν. 2960/2001
«Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»).

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αξιοποίησης
πληροφοριών και κατόπιν διακριτικής
επιτήρησης, εντοπίστηκε ο ανωτέρω
αλλοδαπός πλησίον της οικίας του στη
Νίκαια, να επιβαίνει σε ηλεκτρικό µοτο-
ποδήλατο όπου και ακινητοποιήθηκε. 

Στην κατοχή του βρέθηκαν µία (01)
µπλε πλαστική σακούλα που περιείχε
πέντε (05) συσκευασίες καπνού  των
πενήντα  γραµµαρίων (50gr) έκαστη
καθώς και δύο κούτες τσιγάρων (είκοσι
(20) πακέτα) διάφορων επωνυµιών, όλα
χωρίς να φέρουν την ένσηµη ταινία ειδι-
κού φόρου κατανάλωσης. 
Στη συνέχεια διενεργήθηκε νοµότυπη

έρευνα στην οικία του ανωτέρω στη
Νίκαια, όπου βρέθηκαν συνολικά χίλια
είκοσι (1.020) πακέτα τσιγάρων και
εκατόν σαράντα τέσσερις (144) συσκε-
υασίες καπνού των πενήντα γραµµαρίων
(50gr) έκαστη, διαφόρων επωνυµιών,  τα
οποία επίσης δεν έφεραν  ένσηµη ταινία
ειδικού φόρου κατανάλωσης.
Από το Κεντρικό Λιµεναρχείο Πειραιά

που διενεργεί την προανάκριση,
κατασχέθηκαν τα ανωτέρω καπνικά
προϊόντα, τα οποία πρόκειται να παρα-
δοθούν στο Α΄ Τελωνείο Πειραιά Ηρακ-
λείου προς υπολογισµό του ύψους των
διαφυγόντων δασµών και φόρων, ενώ
κατασχέθηκε επίσης το ηλεκτρικό µοτο-
ποδήλατο.

ΥΥΠΠΑΑΑΑΤΤ::  ΆΆννοοιιξξεε  ηη  ηηλλεεκκττρροοννιικκήή
ππύύλληη  κκααττααγγγγεελλιιώώνν  γγιιαα  ττοουυςς  πποολλίίττεεςς

Τη δυν ατότητα στους
πολίτες ν α υποβάλουν
ηλεκτρον ικά τις καταγ-
γελίες τους, αν αφορικά με
θέματα που άπτον ται της
αρμοδιότητας του υπουρ-
γείου και των  εποπτευό-
μεν ων  φορέων  του, δίν ει
από τις αρχ ές του 2022,
το υπουργείο Αγροτικής
Αν άπτυξης και Τρο-
φίμων .

Οι εν  λόγω καταγγελίες
μπορούν  ν α υποβάλλον -
ται μέσω του gov .gr και
συγκεκριμέν α στις παρα-
κάτω θέσεις:

∙ Αρχ ική / Πολίτης και
καθημεριν ότητα / Καταγ-
γελίες / Καταγγελία για
θέματα αρμοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής
Αν άπτυξης και Τροφίμων

∙ Αρχ ική / Γεωργία και
κτην οτροφία / Γεωργία /
Καταγγελία για θέματα
αρμοδιότητας του Υπο-
υργείου Αγροτικής Αν ά-
πτυξης και Τροφίμων

Όπως αν αφέρει στην
αν ακοίν ωση του το
ΥΠΑΑΤ, οι καταγγελίες
αυτές υποβάλλον ται με
τους εξής τρόπους, όπως
διατυπών ον ται στο
άρθρο 4 της
Υ.Α.5030/2021:

α) Ψηφιακά, στον  ιστό-
τοπο του ΥπΑΑΤ
(www.minagric.gr), στη
θέση «Καταγγελίες».

β) Μέσω ηλεκτρον ικού
ταχ υδρομείου, στην
ηλεκτρον ική διεύθυν ση
kataggelies@minagric.gr
.

γ) Μέσω της εφαρμογής
του ΥΠΑΑΤ για κιν ητές
συσκευές i-AGRIC, στην

επιλογή Υποβολή Αιτήμα-
τος / Κατηγορία «Καταγ-
γελίες».

δ) Ταχ υδρομικά, προς
το ΥΠΑΑΤ, στην
ταχ υδρομική διεύθυν ση
Αχ αρν ών  2, 10432,
Αθήν α.

ε) Στη Γραμματεία, με
αυτοπρόσωπη παρουσία
ή μέσω εξουσιοδοτημέ-
ν ου εκπροσώπου, στη
διεύθυν ση Αχ αρν ών  2,
10432, Αθήν α.

στ) Τηλεφων ικά, στην
τηλεφων ική γραμμή 1540.

Το Π.Σ.Δ.Κ. (Πληροφο-
ριακό Σύστημα Διαχ είρι-
σης Καταγγελιών ) αποτε-
λείται από 2 υποσυστή-
ματα: την  Ψηφιακή
Υπηρεσία και την  Εφαρ-
μογή Διαχ είρισης (back-
of f ice).

Η Ψηφιακή Υπηρεσία
αν αρτάται στην  Εν ιαία
Ψηφιακή Πύλη της Δημό-
σιας Διοίκησης (gov .gr)
και στον  ιστότοπο του
Υ Π Α Α Τ
(www.minagric.gr).

Με την  είσοδο στην
ψηφιακή υπηρεσία γίν ε-
ται η ταυτοποίηση των
στοιχ είων  του καταγγέλ-
λον τος μέσω του TAXIS-
NET (my AADE) και στη
συν έχ εια ο καταγγέλλων

συμπληρών ει τα απαι-
τούμεν α στοιχ εία οθόν ης
τυποποιημέν ου εν τύπου
καταγγελίας on line και
κάν ει upload όλα τα
συν οδευτικά αρχ εία που
σχ ετίζον ται με την
καταγγελία. Τόσο στις
οθόν ες της Ψηφιακής
Υπηρεσίας όσο και στην
εκτός αυτής οθόν η, θα
έχ ει πρόσβαση ο καταγ-
γέλλων , όπως ορίζεται
στη παρ.4 του άρθ.2 της
Υ.Α.5030 /2021 [ορισμοί:
''Καταγγέλλων ''].

Όταν  ο καταγγέλλων
ολοκληρώσει την
καταχ ώρηση, κάν ει υπο-
βολή της καταγγελίας.

Τέλος, όπως σημειών ε-
ται στην  ίδια αν ακοίν ω-
ση, υπάρχ ει η δυν ατότ-
ητα ο καταγγέλλων  ν α
υποβάλλει μια καταγγελία
χ ωρίς ν α χ ρησιμοποιήσει
την  ψηφιακή υπηρεσία,
αν  δεν  επιθυμεί ν α ταυ-
τοποιηθεί μέσω του
taxisnet ή δεν  είν αι
δυν ατό αυτό, τόσο τηλε-
φων ικά στο 1540 όσο και
π ρ α γμ α τ ο π ο ι ών τ α ς
λήψη, είτε από τον  ιστό-
τοπο του ΥΠ.Α.Α.Τ. είτε
από τον  σύν δεσμο
«Χρήσιμοι Σύν δεσμοι»
του gov .gr, του τυποποι-
ημέν ου εν τύπου και στη
συν έχ εια εκτυπών ον τας
και αποστέλλον τας το με
τους τρόπους (β', δ', ε').



Τετάρτη 5 Ιανουαρίου 2022 θριάσιο-9

ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 

Τ
ι αλλάζει στους μισθούς και στα
επιδόματα: Έρχονται αυξήσεις
για χιλιάδες εργαζόμενους με

την πληρωμή του Ιανουαριου

Έτσι ο νέος κατώτατος μισθός για τον
εργαζόμενο του ιδιωτικού τομέα με 0
έως 3 χρόνια προϋπηρεσία διαμορ-
φώνεται στα 663 ευρώ και με το επίδο-
μα γάμου στα 729,30.

- Για το μισθωτό με προϋπηρεσία
από 3 έως 6 χρόνια διαμορφώνεται σε
729,3 ευρώ και με το επίδομα γάμου
στα 795.60.

- Για τον μισθωτό με προϋπηρεσία
από 6 έως 9 χρόνια διαμορφώνεται σε
795,6 ευρώ και με το επίδομα γάμου
στα 861,60.

- Για το μισθωτό με προϋπηρεσία
άνω των 9 ετών διαμορφώνεται στα 861,9 ευρώ και με το
επίδομα γάμου στα 928,20 .

Επίσης η αύξηση του κατώτατου μισθού θα συμπαρασύρ-
ει τα επιδόματα του ΟΑΕΔ με το σημαντικότερο το επίδομα
ανεργίας που θα αυξηθεί κατά 8 ευρώ.

Από 1η Ιανουαρίου το επίδομα ανεργίας φτάνει στα
407,25 ευρώ από 399,25 ευρώ που είναι σήμερα. 

Το ύψος του επιδόματος ανεργίας ορίζεται σε ποσοστό
55% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ανεξαρτήτως
από το αν ο άνεργος αμειβόταν με μηνιαίο μισθό ή ημερ-
ομίσθιο (προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε προστατευό-
μενο μέλος). Αντίθετα, το ειδικό επίδομα μακροχρόνιας ανε-
ργίας το οποίο ανέρχεται σε 200 ευρώ τον μήνα δεν πρόκει-
ται να αυξηθεί, καθώς πρόκειται για σταθερό ποσό.

Αναλυτικότερα:
- Επίδομα ανεργίας: 407,25 ευρώ από 399,25 ευρώ που

είναι σήμερα
- Ειδικό βοήθημα λήξης ανεργίας το οποίο ισούται με 13

ημερήσια επιδόματα ανεργίας: Από 207,61 ευρώ σήμερα θα
πάει στα 211,77 ευρώ. Ειδικό βοήθημα δικαιούνται οι ασφα-
λισμένοι, εφόσον παρέμειναν εγγεγραμμένοι στα μητρώα
ανέργων επί ένα μήνα μετά τη λήξη της τακτικής επιδότησης
ανεργίας και δεν είναι εποχικοί (οικοδόμοι, λατόμοι, ασβε-
στοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές/-ριες, εργαζόμενοι/-ες σε
τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα κ.λπ.).

Για την καταβολή του ειδικού βοηθήματος οι ασφαλι-
σμένοι πολίτες απαιτείται:

να παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων επί
ένα μήνα μετά τη λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας

Το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα να μην υπερ-
βαίνει ένα συγκεκριμένο ποσό, όπως αυτό αποδεικνύεται
από το πλέον πρόσφατα διαθέσιμο έγγραφο της οικείας
οικονομικής εφορίας. Για το έτος 2021 το ποσό αυτό ανέρχε-
ται σε 12.325,75 €. Το

ποσό αυτό αυξάνεται κατά 293,47 € κάθε ημερολογιακό
έτος.

- Ειδικό βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στα
μητρώα των ανέργων, ισούται με 15 ημερήσια επιδόματα
ανεργίας:

Από 239,5 ευρώ θα πάει στα 244,35 ευρώ.
- Ειδικό βοήθημα δικαιούνται οι ασφαλισμένοι/-ες, εφόσον

δεν συγκεντρώνουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης,
παραμένουν εγγεγραμμένοι/-ες στο μητρώο ανέργων επί
τρεις (3) μήνες, έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση
ανεργίας εξήντα (60) τουλάχιστον ημέρες εργασίας στο έτος
που προηγείται της έναρξης του τριμήνου και δεν είναι
εποχικοί (όπως οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί,
τραγουδιστές/-ριες, εργαζόμενοι/-ες σε τουριστικά και επι-
σιτιστικά επαγγέματα κ.λπ.).

- Το ειδικό βοήθημα σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της
ελευθερίας, ισούται με 15 ημερήσια επιδόματα ανεργίας: 

Από 239,5 ευρώ θα πάει στα 244,35 ευρώ.
- Το ειδικό βοήθημα λόγω επίσχεσης

εργασίας ή διακοπής εργασιών, ισούται με 20
ημερήσια επιδόματα ανεργίας: Από 319,4 ευρώ
θα πάει στα 325,8 ευρώ.

Δικαιούχοι είναι οι ασφαλισμένοι/-ες που δεν
συγκεντρώνουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότ-
ησης σε περίπτωση διακοπής των εργασιών της
επιχείρησης –εκμετάλλευσης και αδυναμίας για
οποιοδήποτε λόγο καταγγελίας της σύμβασης
εργασίας από τον εργοδότη, ή σε περίπτωση
άσκησης από τον μισθωτό του δικαιώματος της
επίσχεσης εργασίας (άρθρο 325 του Αστικού
Κώδικα).

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να παραμένουν άνε-
ργοι επί τρεις (3) μήνες και να έχουν πραγμα-
τοποιήσει στην ασφάλιση ανεργίας εξήντα (60)
τουλάχιστον ημέρες εργασίας στο έτος που

προηγείται της έναρξης του τριμήνου.
Ο δικαιούχος μπορεί να λάβει το ειδικό βοήθημα μέχρι και

τρεις φορές μέσα στο αυτό ημερολογιακό έτος. Στην
περίπτωση που συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις για την
καταβολή του ειδικού βοηθήματος περισσότερες από μια
φορά στο αυτό ημερολογιακό έτος, δεν απαιτείται η
προϋπόθεση των εξήντα (60) ημερομισθίων που απαιτείται
μόνο για την πρώτη καταβολή του βοηθήματος.

Για την καταβολή του ειδικού βοηθήματος απαιτείται επιπ-
λέον το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του ασφαλι-
σμένου πολίτη να μην υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ποσό
(για το έτος 2021 το ποσό αυτό ανέρχεται στα 12.325,75 €),
όπως αυτό αποδεικνύεται από έγγραφο της οικείας οικονομι-
κής εφορίας.

- Το ειδικό εποχικό βοήθημα - Το ύψος του προκειμένου
για οικοδόμους ορίζεται στο 70% του 37πλασίου του εκάστο-
τε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη: Από 752
ευρώ θα πάει 767,1 ευρώ.

- Το ειδικό εποχικό βοήθημα για τα επαγγέλματα των μου-
σικών – τραγουδιστών, ηθοποιών κ.λπ. στο 70% του
25πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευ-
του εργάτη : Από 508 ευρώ θα πάει 518,35 ευρώ.

- Βοήθημα ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχο-
λουμένων – ασφαλισμένων: Το μηνιαίο ποσό της παροχής
ισούται με το μηνιαίο επίδομα ανεργίας: 407,25 ευρώ από
399,25 ευρώ που είναι σήμερα.

Οι ανακοινώσεις της Νίκης Κερα-
μέως για το άνοιγμα των σχολείων.

Η
υπουργός Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, Νίκη Κεραμέως,
ανακοίνωσε ότι τα σχολεία θα

ανοίξουν κανονικά τη Δευτέρα 10 Ιανο-
υαρίου.

Παράλληλα, η υπουργός δήλωσε ότι η
δια ζώσης εκπαίδευση δεν γίνεται να
υποκατασταθεί, είναι άκρως σημαντική
για την ψυχολογία των παιδιών, ειδικά
εν μέσω της πανδημίας, ενώ υποστήρι-
ξε ότι αυτού του είδους η εκπαίδευση
διασφαλίζει και την ασφάλεια των παι-
διών εν σχέσει με τον νέο κορονοϊό,
μέσω των πολυάριθμων διαγνωστικών

ελέγχων στους οποίους θα υποβάλλον-
ται.

Εν συνεχεία, η κ. Κεραμέως είπε πως
τα σχολεία θα λειτουργήσουν υπό τα
εξής μέτρα:

Την πρώτη εβδομάδα (10-15/1) οι
μαθητές =-εμβολιασμένοι και ανεμβολία-
στοι- θα πάνε με τρία self test. Τα τεστ
θα διανέμονται δωρεάν από τα φαρμα-
κεία από αυτή την εβδομάδα.

Τη δεύτερη εβδομάδα οι μαθητές θα
κάνουν δυο self test, ενώ θα κάνουν
τεστ και οι ανεμβολίαστοι καθηγητές

Επίσης αν εντοπίζεται κρούσμα, τότε
θα μένει πέντε ημέρες σε καραντίνα και
θα επιστρέφει αφού έχει κάνει rapid test 

και όλη η τάξη θα κάνει self test κάθε
μέρα:

Συγκεκριμένα θα γίνονται δύο rapid
κι ένα self test επιπλέον, πέραν των
δύο self test. 

Δηλαδή πέντε συνολικά. Οι εμβολια-
σμένοι μαθητές θα κάνουν 

συνολικά τρία τεστ. 
Οι ανεμβολίαστοι εκπαιδευτικοί θα

κάνουν τα ίδια τεστ με τους ανεμβολία-
στους μαθητές.

Οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί θα
κάνουν συνολικά τρία τεστ.

Σχολεία: Άνοιγμα στις 1100  ΙΙααννοουυααρρίίοουυ  μμεε  
τρία τεστ

- 5 την εβδομάδα όταν υπάρχει κρούσμα 



10 -θριάσιο Τετάρτη 5 Ιανουαρίου 2022

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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Το Πρόγραμμα του εορτασμού των
Θεοφανείων 

στην Ενορία του Καθεδρικού Ναού
του Αγίου Βλασίου Αχαρνών

Αγαπητοί εν ορίτες και αδελφοί χρόν ια πολλά καλή και ευλογημέν η
χρον ιά με υγεία χαρά και κάθε καλό,

με αφορμή την  μεγάλη εορτή των  Θεοφαν είων  ακολουθεί το πρόγρ-
αμμα της εορτής στην  εν ορία μας:

Τετάρτη 5/1/2022 Ώρα 6:00 το πρωί Ακολουθία των  Μεγάλων  Ωρών ,
Εσπεριν ός και Θ. Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου και ακολουθία

του Μικρού Αγιασμού
Τετάρτη 5/1/20220 Ωρα 5:30 το απόγευμα ακολουθία του Εσπεριν ού

Πέμπτη 6/1/2022 Ώρα 7:00 το πρωί Ορθρος και Θ. Λειτουργία στο
τέλος θα τελεστεί η ακολουθία του Μεγάλου Αγιασμού

Πέμπτη 6/1/2022 Ώρα 5:30 το απόγευμα εσπεριν ός Αγίου Ιωάν ν ου
του Προδρόμου

Παρασκευή 7/1/2022 Ώρα 7:30 το πρωί Ορθρος και Θ. Λειτουργία
Αγίου Ιωάν ν ου του Προδρόμου.

Όλες οι ακολουθίες θα τελεστουν  στο παρεκκλήσιο του Αγίου 
Κων σταν τίν ου επί της οδού Αγίου Κων σταν τίν ου 40 Αχαρν ές.

Κατά τη διάρκεια των  ακολουθιών  θα τηρούν ται σχολαστικά όλα τα
μέτρα για την  αποφυγή διασποράς του κορων οϊού.

Ο Ιερός Ναός τόσο την  Τετάρτη όσο και την  Πέμπτη θα είν αι αρκετές
ώρες αν οιχτός έτσι ώστε οι ευλαβεις εν ορίτες και αδελφοί μας ν α

έρχον ται με άν εση για ν α παίρν ουν  αγιασμό. (πρωί έως 2 το
μεσημέρι και απόγευμα από 5 έως 7:30)

Χρόν ια Πολλά και ευλογημέν α σε όλους και ιδιαίτερα σε όσες και
όσους γιορτάζουν .

Εκ του Ιερού Ναού

ΓΑΜΟΣ
Ο ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΝΤΟΥΡΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΛΙΟΥΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ ΤΟ

ΓΕΝΟΣ ΠΕΠΠΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ
ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΑΝΔΡΑΣ.

ΟΑΕΔ: Έρχονται ΝΕΕΣ θέσεις
εργασίας με μισθό 933 ευρώ 

ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

Ο οργανισμός θα προχωρήσει στην προκήρυξη νέου προγράμματος
για την πρόσληψη 4.000 ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω με επιδότ-
ηση μισθού έως 75%. 

Οι δικαιούχοι 

Αντικείμενο της δράσης είναι η
δημιουργία 4.000 νέων θέσεων
εργασίας, πλήρους απασχόλησης
με την πρόσληψη ανέργων, εγγε-
γραμμένων στο μητρώο ανεργίας
του ΟΑΕΔ, ηλικίας 30 ετών και
άνω, στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΠΑΠ). 

Συγκεκριμένα, στις ΠΑΠ συμπεριλαμβάνονται Αττική και Νότιο Αιγαίο.
Ειδικότερα το πρόγραμμα αφορά σε περιοχές υψηλής ανεργίας και συγκε-
κριμένα στην Περιφερειακή Ενότητα του Δυτικού Τομέα Αθηνών, της Δυτι-
κής Αττικής, του Πειραιά και στη Διοικητική Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 

Η δράση υλοποιείται σε κύκλους ως εξής: 
α) Ο πρώτος κύκλος αφορά στη δημιουργία 3.000 θέσεων εργασίας

πλήρους απασχόλησης. 
β) Οι επόμενοι κύκλοι αφορούν στη δημιουργία των υπολοίπων θέσεων

εργασίας έως εξαντλήσεως του συνολικού προϋπολογισμού της δράσης. 
γ) Ο κάθε επόμενος κύκλος προκηρύσσεται μετά την πάροδο 4 μηνών

από την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης του
προηγούμενου κύκλου. 

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής αιτήσεων δημοσιεύονται
στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www. oaed.gr), στην ιστοσελίδα του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (www.ependyseis.gr) και στην ιστο-
σελίδα του ΕΣΠΑ (www.espa.gr). Δικαιούχοι 

Η δράση απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις  και γενικά εργοδότες
του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα και δρα-
στηριοποιούνται στις Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες της χώρας
και συγκεκριμένα στις Περιφερειακές Ενότητες του Δυτικού Τομέα Αθη-
νών, Δυτικής Αττικής και Πειραιά καθώς και στη Διοικητική Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στη δράση είναι
να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του
τελευταίου τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρημα-
τοδότησης (ημερολογιακά). 

Εφόσον ο αριθμός του προσωπικού κατά την ημερομηνία έναρξης του
ελεγχόμενου τριμήνου είναι ίδιος και κατά την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης παραμένει σταθερός -ανεξάρτητα εάν στο διάστημα αυτό υπάρχουν
μεταβολές του προσωπικού- είναι δυνατή η ένταξη της επιχείρησης στη
δράση. 

Η ανωτέρω προϋπόθεση περί μη μείωσης προσωπικού θα πρέπει να
τηρείται και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης έως την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης της
επιχείρησης στη δράση.

Ωφελούμενοι 

Ωφελούμενοι της Δράσης είναι άνεργοι ηλικίας 30 ετών και άνω εγγεγρ-
αμμένοι στο Μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός
μηνός κατά την ημερομηνία υπόδειξης τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2 και
προέρχονται από περιοχές της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας. 

Στις ανωτέρω κατηγορίες ανέργων κατά την υπόδειξή τους πρέπει να
συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις: i. Να έχουν ολοκληρώσει τη δια-
δικασία εξατομικευμέ-νης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατο-
μικό σχέδιο δράσης. i i. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτο-
υς μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και
απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια δια-
μονής για εξαρτημένη εργασία, τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα δια-
ρκεί η δράση. i i i . Να είναι ηλικίας 30 ετών και άνω, δηλαδή να έχουν
συμπληρώσει το 30 έτος της ηλικίας τους και να διανύουν το 31ο έτος κατά
την ημερομηνία υπόδειξης τους από την αρμόδια Υπηρεσία. 

Ως άνεργοι μεγαλύτερης ηλικίας για το σκοπό της παρούσας δράσης
ορίζονται όσοι έχουν συμπληρώσει το 50ο έτος της ηλικίας τους και
διανύουν το 51ο έτος και άνω κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους από την
αρμόδια υπηρεσία ΚΠΑ2.



12-θριάσιο Τετάρτη 5 Ιανουαρίου 2022

Στο αρχείο οι καταγγελίες 28 
αθλητριών της ενόργανης 
για κακοποίηση και 
παρενοχλήσεις
Στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας που διε-

νεργήθηκε, κατέθεσαν συνολικά 28 αθλήτριες από
Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλα μέρη της Ελλάδας,
οι οποίες περιέγραψαν λεπτομερώς τα βασανι-
στήρια αλλά και τις φρικιαστικές σκηνές που
έζησαν.

Στο αρχείο, λόγω παραγραφής, τέθηκε η δικο-
γραφία που αφορά καταγγελίες 28 αθλητριών της
ενόργανης γυμναστικής για εκβιασμούς,
τιμωρίες, αλλά και προσβολή της γενετήσιας
αξιοπρέπειάς τους από θεσμικούς παράγοντες
και προπονητές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο της
εισαγγελικής έρευνας που διενεργήθηκε, κατέθε-
σαν συνολικά 28 αθλήτριες από Αθήνα, Θεσσα-
λονίκη και άλλα μέρη της Ελλάδας, οι οποίες
περιέγραψαν λεπτομερώς τα βασανιστήρια αλλά
και τις φρικιαστικές σκηνές που έζησαν.

Στο 14σέλιδο πόρισμα-διάταξη της Εισαγγελίας,
φέρονται να περιγράφονται περιστατικά που
ξεκινούν περίπου το 1985 και φτάνουν μέχρι το
2000. 

Οι αθλήτριες κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφ-
ορίες, κακοποιητικές συμπεριφορές όσον
αφορά τη σωματική καταπόνηση της προπόν-
ησης, εξαντλητικές δίαιτες, σωματικές τιμωρίες,
ψυχολογική κακοποίηση και εξευτελισμούς, αλλά
και φραστικές σεξουαλικές παρενοχλήσεις.

Ωστόσο, όλες αυτές οι πράξεις, όπως αποφά-
νθηκε η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας,
τιμωρούνται σε βαθμό πλημμελήματος και
συνεπώς έχουν παραγραφεί.

Οσον αφορά στην περίπτωση της Μαρίας
Παπάκου, η οποία κατήγγειλε πως βίωσε σεξο-
υαλική κακοποίηση από προπονητή της όταν
ήταν 14 ετών, αυτή εντάσσεται, πιθανόν, σε
κακούργημα, ωστόσο επίσης έχει υποπέσει σε
15ετή παραγραφή.

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών εξέτασε ενδελεχώς
μία προς μία όλες τις καταγγελίες και αποφάσισε
να τις θέσει στο αρχείο για λόγους παραγραφής,
άποψη με την οποία συντάχθηκε και η Εισαγ-
γελία Εφετών.

Μ
ε ν έο, ακόμη
πιο έν τον ο
κύμα αν ατι-

μήσεων  απ’ αυτό
που έχει περάσει
ήδη στην  καταν άλω-
ση το προηγούμεν ο
τρίμην ο κάν ει ποδα-
ρικό η ν έα χρον ιά.

Γαλακτοκομικά, ζυμαρ-
ικά, άλευρα, έλαια, κρέα-
τα, κατεψυγμέν α
προϊόν τα, μπίρες,
σν ακ, όσπρια, σαρακο-
στιαν ά, κ.ά. βρίσκον ται
στη γραμμή εκκίν ησης
μιας ν έας αν ατιμητικής
κούρσας, η οποία θα
φαν εί σε όλη της την
έκταση από το δεύτερο
δεκαπεν θήμερο του
Ιαν ουαρίου. Περίοδο
όπου θα έχ ουν  εξαν -
τληθεί οι προμήθειες των
εορτών  και τα αποθέμα-
τα που είχ αν  στοκάρει
τα σούπερ μάρκετ για τις
γιορτές.

Σύμφων α με εκτιμή-
σεις στελεχ ών  της αγο-
ράς, οι τιμές των  τρο-
φίμων  αλλά και άλλων
βασικών  προϊόν των
όπως είν αι τα είδη προ-
σωπικής υγιειν ής θα
αυξηθούν  μεσοσταθμικά
γύρω στο 10% τους επό-
μεν ους μήν ες. Δηλαδή
ποσοστιαία αύξηση πολ-
λαπλάσια από τις αν ατι-
μήσεις που έχ ουν  περά-
σει μέχ ρι σήμερα στο
σύν ολο των  προϊόν των .

Aυτό ίσως οδηγήσει
κάποια προϊόν τα όπως
η φέτα ν α φύγουν
τελείως από το τραπέζι
καθώς η τιμή έχ ει
ξεφύγει, λέει, μιλών τας
στο Euro2day .gr υψηλό-
βαθμο στέλεχ ος γν ω-
στής αλυσίδας σούπερ 

μάρκετ, που δεν  αποκ
λείει το εν δεχ όμεν ο το

συγκεκριμέν ο προϊόν
ν α αν τικατασταθεί στο
τραπέζι από άλλα φθη-
ν ότερα τυροκομικά. «Και
αυτό δεν  θα είν αι προς
όφελος της εθν ικής οικο-
ν ομίας», συμπληρών ει.

Η φέτα όμως δεν  είν αι
το μον αδικό προϊόν  που
η τιμή του έχ ει «πετάξει»
ακόμη και στα 17 ευρώ
το κιλό, λόγω έλλειψης
στην  πρώτη ύλη και
αύξησης στην  τιμή παρ-
αγωγού. Σε όλα τα γαλακ-
τοκομικά προϊόν τα οι
αυξήσεις που έχ ουν
περάσει και αυτές που
έρχ ον ται, με βάση τους
ν έους τιμοκαταλόγους,
ξεπερν ούν  το 10%, λέει
στέλεχ ος γν ωστής βιομ-
ηχ αν ίας που θέλησε ν α
διατηρήσει την  αν ων -
υμία του. 

Και η λίστα των
προϊόν των , οι τιμές των
οποίων  έχ ουν  αυξηθεί
ήδη πάν ω από 5% και
αν αμέν εται ν α αυξηθ-
ούν  ακόμη περισσότερο
μέσα στις επόμεν ες
ημέρες δεν  περιορίζεται
μόν ο στα γαλακτοκομικά
- τυροκομικά προϊόν τα.

Άλευρα, ζυμαρικά,
αν αψυκτικά, μπίρες,
κατεψυγμέν α προϊόν τα,
κρέας, πουλερικά, αλλά
και τα σαρακοστιαν ά
είδη όπως είν αι π.χ . το
χ ταπόδι που εισάγεται,
παίρν ουν  σειρά για ν έο
γύρο αν ατιμήσεων . 

Ειδικά στα σαρακο-
στιαν ά και συγκεκριμέν α
στο χ ταπόδι, οι ποσότ-
ητες που θα εισαχ θούν
θα είν αι περιορισμέν ες
και οι τιμές που θα φθά-
σει το προϊόν  στο ράφι
ίσως ν α είν αι απαγορευ

τικές, αν αφέρουν  στε-
λέχ η της αγοράς στο
Euro2day .gr.

Οι υψηλότερες τιμές,
και όχ ι μόν ο του
σούπερ μάρκετ αλλά και
των  πάγιων  αν ελα-
στικών  δαπαν ών  όπως
είν αι οι λογαριασμοί των
παρόχ ων  εν έργειας,
ασκούν  πίεση στους
προϋπολογισμούς πολ-
λών  καταν αλωτών ,
αν αγκάζον τάς τους ν α
αλλάξουν  τον  τρόπο με
τον  οποίο ψών ιζαν
μέχ ρι χ θες. 

Στρέφον ται σε
προϊόν τα ιδιωτικής ετικέ-
τας -το μερίδιό τους έχ ει
αυξηθεί από 22,4% που
ήταν  τον  Ιούλιο στο
23,2% τον  Οκτώβριο-,
στην  αν αζήτηση φθην ό-
τερων  προϊόν των  άλλης
μάρκας και στον  περιορ-
ισμό των  αγορών . Κάτι
που φάν ηκε ήδη στο
ταμείο των  σούπερ μάρ-
κετ τον  Νοέμβριο, όπου
οι πωλήσεις υποχ ώρη-
σαν  άν ω του 5,5% σε
αξία και 8,5% σε όγκο.

Aυτό αποτελεί τον
μεγαλύτερο πον οκέφαλο
για τα επιτελεία των
σούπερ μάρκετ και των
προμηθευτών . Γιατί
γν ωρίζουν , με βάση τις
έρευν ες που έχ ουν  στα
χ έρια τους, πως 1 στους
2 καταν αλωτές είν αι δια-
τεθειμέν ος ν α αλλάξει
μάρκα, εάν  αυτή που
επέλεγε ακριβύν ει, 4
στους 10 θα αγοράσουν
ό,τι βρίσκεται σε προσφ-
ορά αν εξαρτήτως μάρκας
και θα αν αζητήσουν
προϊόν τα ιδιωτικής ετικέ-
τας. 

Και αυτό θα «χ τυπή-
σει» όχ ι μόν ο στον
τζίρο και στον  όγκο 

πωλήσεών  τους αλλά
και στην  τελική γραμμή.

Για τον  λόγο αυτό
προμηθευτές και λιαν έμ-
ποροι προσπαθούν  ν α
βρουν  τη χ ρυσή ισορρ-
οπία μεταξύ βιωσιμότ-
ητας της εταιρείας τους,
που πιέζεται από το
εν εργειακό κόστος το
οποίο έχ ει εκτοξευθεί, τι
μέρος αυτού του κόστο-
υς μπορούν  ν α απορρο-
φήσουν  και τι ποσοστό
μπορούν  ν α μετακ-
υλίσουν  στην  καταν ά-
λωση και ν α αν τέξει ο
πελάτης τους, όπως λέν ε
στο Euro2day .gr.

Μέχ ρι στιγμής πάν τως
λύση σε αυτή την  εξίσω-
ση δεν  έχ ει βρεθεί. Αν
και σύμφων α με τον
επιχ ειρηματία κ. Σπύρο
Θεοδωρόπουλο, «δεν
υπάρχ ουν  πολλές μέθο-
δοι αν τιμετώπισης τέτοι-
ων  προβλημάτων  παρά
μόν ο μέσω της αύξησης
των  τιμών », όπως έχ ει
πει σε συν έν τευξή του
στο Euro2day .gr.

Βέβαια εκτός από τις
φαν ερές αν ατιμήσεις
υπάρχ ουν  και οι κρυφ-
ές. Δηλαδή μέσω του
περιορισμού των  προ-
σφορών  ή της μείωσης
των  συσκευασιών . Ήδη
τους τελευταίες μήν ες
έχ ουν  μειωθεί οι προω-
θητικές εν έργειες. Εν ώ
το πρώτο τετράμην ο του
2021 το 62,2% των
επών υμων  ταχ υκίν ητων
προϊόν των  διατέθηκαν
σε προσφορά, το ποσο-
στό αυτό υποχ ώρησε
τον  Ιούν ιο στο 44,1%,
για ν α πέσει στο 35,2%
τον  περασμέν ο
Οκτώβριο. (Στοιχ εία
Nielsen IQ).

Μετά τα Φώτα νέο κύμα ανατιμήσεων
Γαλακτοκομικά, ζυμαρικά, άλευρα, έλαια, κατεψυγμένα, κρέατα, οπωροκηπευτικά,

μπίρες και... σαρακοστιανά σέρνουν το νέο κύμα. Ποια είναι η μεσοσταθμική
αύξηση. Ο φόβος για ελλείψεις λόγω εφοδιαστικής αλυσίδας και τιμών.



Σε αγωνιστική δράση
ξαναρχίζει  το Σαββα-
τοκύριακο η Α΄και
Β΄κατηγορία στην Δυτι-
κή Αττική. Αναλυτικά οι
αγώνες τα γήπεδα και η
ώρα έναρξης.

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(12η
αγωνιστική)

Α Σ Τ Ε Ρ Α Σ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ - Δ.Α.Ο
Ζ Ω Φ Ρ Ι Α Σ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ    Σάββατο
08/01/22    15:00        

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ
ΑΠΟ - ΕΘΝΙΚΟΣ
Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Τ Ο Σ
ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ    Σάββα-
το    08/01/22    15:00    

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ -
Α Κ Ρ Α Τ Η Τ Ο Σ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟΥ    Σάββατο
08/01/22    15:00        

Α.Ο. ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ -
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-
ΔΟΞΑ     ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΜΕΓΑΡΩΝ (ΒΥΖΑ)
Σάββατο    08/01/22
15:00    

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
ΦΥΛΗΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ     ΔΗΜ.
ΣΤΑΔΙΟ ΦΥΛΉΣ

Κυριακή    09/01/22
15:00        

ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ - ΑΣ
ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ
Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο
ΜΕΓΑΡΩΝ (ΒΥΖΑ)
Κυριακή    09/01/22
15:00    

ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ -
ΒΥΖΑΣ     ΔΗΜΟΤΙΚΟ
Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Τ Ο Σ
Κυριακή    09/01/22
15:00        

ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΠΑΟ
Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Ω Ν
Μ Α Ν Δ Ρ Α Σ
Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ
Ρ Ο Υ Μ Ε Λ Ι Ω Τ Η Σ

Κυριακή    09/01/22
15:00        

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(12η
αγωνιστική)

ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. -
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ
Α Τ Τ Ι Κ Η Σ
Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο
Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Τ Ο Σ
Σάββατο    08/01/22
15:00    

Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΑΙΑΣ
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ.
Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ
Ρ Ο Υ Μ Ε Λ Ι Ω Τ Η Σ
Σάββατο    08/01/22
15:00    

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ - ΑΣ
Δ Υ Ν Α .
Α Σ Π Ρ Ο Π Υ Ρ Γ Ο Υ
Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ
Ρ Ο Υ Μ Ε Λ Ι Ω Τ Η Σ
Κυριακή    09/01/22
11:30    

ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ - Α.Π.Σ
ΙΚΑΡΟΣ    ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ    
Κυριακή    09/01/22
11:30    

Κ Ρ Ι Ο Σ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - ΑΠΣ
Ο ΛΕΩΝ
ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ   
Κυριακή    09/01/22

15:00    
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Επέστρεψε στη Νέα Πέραμο ο Σωτήρης
Τσαούσης
Σε γνώριμα λημέρια ο Σωτήρης
Τσαούσης. Ενα δικό της παιδί από
τα σπλάχνα της ομάδος έκανε
δικό της η ομάδα της Νέας Περά-
μου. Πρόκειται για τον εν λόγω 30
χρονο.
Ο εν λόγω ποδοσφαιριστής έχει
αγωνιστεί ακόμα στον Αστέρα
Μαγούλας, Αμφιάλη, Ατρόμητο
Χιλιομοδίου, Χαραυγή, και Φοίνικα
Επιδαύρου για τέταρη συνεχή χρονιά .
Ο Σωτήρης Τσαούσης στα τέσσερα αυτά χρόνιας παρουσίας
που έχει αγωνιστεί στην τελευταία ομάδα σε 56 αγώνες και
έχει πετύχει συνολικά 33 τέρματα .
Με την ευφυΐα του και την ποιότητά του θα βοηθήσει τα
μέγιστα για την επίτευξη των στόχων της ομάδας.

ΑΝ.ΤΣΑΚ.

Θρήνος για την απώλεια
του Στέλιου Σεραφείδη

Βυθισμέν η στην  πιο βαθιά θλίψη η οικογέ-
ν εια της ΑΕΚ αποχαιρετά με σεβασμό και
δέος τον  αιών ιο αρχηγό της ομάδας, Στέλιο
Σεραφείδη.

Η μορφή του, η ψυχή του, το αγων ιστικό του
πάθος και η προσήλωσή του στην  κιτριν όμα-
υρη ιδέα ταυτίστηκαν  με την  ίδια την  ΑΕΚ. Η
αν ιδιοτέλειά του απέν αν τι στην  αγαπημέν η
του ομάδα πρέπει ν α αποτελέσει παράδειγ-
μα για όλους μας.

Ο τεράστιος αγών ας, που έδωσε για ν α
προλάβει ν α μπει στο ν έο μας γήπεδο μπορ

εί τυπικά ν α μην  δικαιώθηκε, αλλά η ψυχή
του θα ζει αιών ια αν άμεσά μας και θα
υπάρχει σε κάθε γων ιά του σπιτιού μας.

Όπως αιών ιοι ήταν  οι αγών ες που έδωσε
για ν α πραγματοποιηθεί αυτό το όν ειρο της
ομάδας μας, την  οποία αγάπησε περισσότε-
ρο και από τη ζωή του.

Η διοίκηση της ΠΑΕ ΑΕΚ, οι συμπαίκτες του
και ολόκληρος ο σύν δεσμος παλαιμάχων  της
ΑΕΚ και το ποδοσφαιρικό τμήμα αποχαιρε-
τούν  τον  ηγέτη της ομάδας μας και απε-
υθύν ουν  τα πιο ειλικριν ή συλλυπητήρια
στην  οικογέν ειά του. Καλό ταξίδι, Στέλιο Σερ-
αφείδη!

Καλό ταξίδι, αιών ιε αρχηγέ της ΑΕΚ!
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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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