
ΥΥΠΠΕΕΣΣ::  ΣΣυυννααγγεερρμμόόςς  γγιιαα  τταα  κκεεννάά
ττηηςς  ΌΌμμιικκρροονν  σσττοο  ΔΔηημμόόσσιιοο

 Εναλλακτικά σενάρια λειτουργίας εάν αυξηθεί 
ο αριθμός εργαζομένων που νοσεί

Επιστράτευση ιδιωτών γιατρών για
να καλυφθούν κενά στο ΕΣΥ

Τα φύλλα πορείας θα έχουν σταλεί μεταξύ
Παρασκευής και Δευτέρας 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Κ 2239Αρ. Φύλλου 4307 Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2022 Έτος 27ο email: info@thriassio.gr www.thriassio.gr

∆∆ΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 9/1 Η ΕΚΛΟΓΗ
ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Προθεσμία στους ΔήμοΠροθεσμία στους Δήμο--
υς έως 15/1 να υς έως 15/1 να 

ορίσουν χώρουςορίσουν χώρους
για δωρεάν για δωρεάν internetinternet

ΜΜΕΕΣΣΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΔΔΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟΥΥΧΧΟΟΥΥΣΣ  
ΟΟ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΑΑΧΧΑΑΡΡΝΝΩΩΝΝ

17 Δήμοι καλούνται να υποβάλλουν
στρατηγικό πλάνο 

για την μετατροπή τους σε “έξυπνες
πόλεις‘’

σσεελλ..  33

ΠΠιισσττοοπποοιιηηττιικκόό
εεμμββοολλιιαασσμμοούύ::

--  ΘΘαα  λλήήγγεειι  σσττοο  77μμηηννοο

Στους 9 μήνες η ισχύς του Ευρωπαϊκού 
πιστοποιητικού σσεελλ..  88

ΕΝΑΡΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2022

Τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου το αφιέρωμα στη
Μικρασιατική Καταστροφή 

Έως και το 
Σάββατο η διάθεση 
self-test σε μαθητές
και εκπαιδευτικούς

σσεελλ..  55

σσεελλ..  99

ΜΜάάννδδρραα::  ΠΠλληησσιιάάζζεειι  ηη  έέκκδδοοσσηη
ττηηςς  ππρρωωττόόδδιικκηηςς  εεττυυμμηηγγοορρίίααςς

γγιιαα  ττιιςς  ππλληημμμμύύρρεεςς
Στις 10 Ιανουαρίου οι απολογίες των 21 κατηγορουµένων

σσεελλ..  22

σσεελλ..    22 σσεελλ..  33

σσεελλ..  33

σσεελλ..  88

ΕΠΣΔΑ Αναβολή και μετάθεση αγώνων λόγω
αύξησης των κρουσμάτων COVID-19 

σσεελλ..  1133



2-θριάσιο Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2022

Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

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

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου 
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Καιρός: Ηλιοφάνεια 
Θερμοκρασία απο 9  εως 18 βαθμους Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Γιάν ν ης,  Τζαν ής, Γιάγκος, Ιωάν ν ης, Ζαν ν έτος,

Γιάν ν α, Γιαν ν ούλα, Ιωάν ν α, Ζαν ν έτα, Ζαν ν έττα,
Ζαν έτ, Προδρομάκης, Μάκης

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΜΑΣΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΚΕ

ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 2
2111820405

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΣΤΥΛΙΑΡΑ ΕΛΕΝΗ - ΜΑΡΟΥΓΚΑ ΑΘΗΝΑ Ο.Ε. 

ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 88, 2105541216

MANΔΡΑ
ΠΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 1 ΚΑΙ ΣΤΡ. Ν. ΡΟΚΑ 2105555236

Άνω Λιόσια

ΚΟΚΑ ΙΡΕΝΑ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ 179, 2102475026

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 237-239, 2102316737

Μάνδρα: Πλησιάζει η έκδοση της πρωτόδικης
ετυμηγορίας για τις πλημμύρες

Στις 10 Ιανουαρίου οι απολογίες των 21 κατηγορουµένων

Τ
έσσερα και πλέον χρόνια από τη φονική
πληµµύρα στη Μάνδρα, η οποία στοίχισε
τη ζωή σε 24 πολίτες, η στιγµή για την

έκδοση της πρωτόδικης ετυµηγορίας της ∆ικαι-
οσύνης για την υπόθεση πλησιάζει.

Στις 10 Ιανουαρίου θα αρχίσουν ενώπιον του Τριµε-
λούς Πληµµελειοδικείου της Αθήνας οι απολογίες των
21 κατηγορουµένων στην υπόθεση, µεταξύ των
οποίων η πρώην περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρ-
ου. Επίσης, στη λίστα των κατηγορουµένων περι-
λαµβάνονται πρώην άρχοντες της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης, υπάλληλοι δασαρχείων και της Πολεοδοµίας.

Η ποινική δίωξη που έχει ασκηθεί για την υπόθεση
είναι σε βαθµό πληµµελήµατος και αφορά τα αδικήµατα
της ανθρωποκτονίας από αµέλεια, της σωµατικής βλά-
βης από αµέλεια, της πληµµύρας από αµέλεια και της
παράβασης καθήκοντος.

Εξελίξεις εντός των επόμενων μηνών
Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών, θα έρθει η

ώρα της εισαγγελικής πρότασης και στη συνέχεια το
δικαστήριο θα εκδώσει εντός των πρώτων µηνών του
2022 την απόφασή του, ρίχνοντας έτσι την αυλαία σε
µια υπόθεση που συγκλόνισε το Πανελλήνιο.

Οι μαθητές όλων των
βαθμίδων, εμβολιασμένοι και
μη, καθώς και οι εμβολιασμέ-
νοι εκπαιδευτικοί, θα προμ-
ηθεύονται  έως και το Σάββα-
το 8 Ιανουαρίου, πέντε (5)
δωρεάν αυτοδιαγνωστικά
(self) τεστ από τα φαρμακεία,
προκειμένου να καλύψουν τις
ανάγκες ελέγχου των δυο
πρώτων εβδομάδων επανα-
λειτουργίας των σχολείων,
δηλαδή από 10 Ιανουαρίου
έως και 21 Ιανουαρίου 2022.

Υπενθυμίζεται ότι:

το self-test πραγματοποιείται έως και 24 ώρες πριν από
την προσέλευση κάθε Τρίτη και Παρασκευή στο σχο-
λείο, ενώ για την πρώτη εβδομάδα (10-15/1) το self- test
θα πραγματοποιηθεί έως και 24 ώρες πριν την προσέ-
λευση της Δευτέρας (10/1), της Τρίτης (11/1) και της
Παρασκευής (14/1).
ο προσυμπτωματικός διαγνωστικός έλεγχος για τον νέο
κορωνοϊό μέσω αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας (self test)
είναι υποχρεωτικός για όλους τους μαθητές και τις μαθ-
ήτριες, εμβολιασμένους και μη, καθώς και για τους
εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς.
βεβαίωση αρνητικού self test οφείλουν να φέρουν όλοι
οι μαθητές από 4 έως 18 ετών καθώς και οι εμβολια-
σμένοι εκπαιδευτικοί.
η δωρεάν διάθεση self test από τα φαρμακεία συνεχι-
σθηκε και εχθες  αργία των Θεοφανίων, την Πέμπτη 6/1,
από εφημερεύοντα φαρμακεία.

η δήλωση και το αποτέλεσμα για τις δημόσιες σχολικές
μονάδες καταχωρίζεται στη πλατφόρμα edupass.gov.gr
(και όχι στην πλατφόρμα του self-testing.gov.gr), από
την οποία εκδίδεται και η Σχολική Κάρτα για COVID-19
οι εκπαιδευτικοί που δεν είναι εμβολιασμένοι θα πρέπει
να πραγματοποιήσουν δυο ράπιντ τεστ και ένα σελφ
τεστ – όλα με δική τους επιβάρυνση – την πρώτη εβδο-
μάδα λειτουργίας των σχολείων και συγκεκριμένα  το
ραπιντ τεστ θα πρέπει πραγματοποιηθεί έως και 48
ώρες πριν την προσέλευση της Δευτέρας (10/1) και
της Παρασκευής (14/1) ενώ θα πρέπει να πραγ-
ματοποιηθεί και σελφ τεστ έως 24 ώρες πριν την
προσέλευση της Τρίτης (11/1). Από την δεύτερη
εβδομάδα λειτουργίας των σχολείων, οι μη εμβο-
λιασμένοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να πραγματο-
ποιούν δύο ράπιντ τεστ την εβδομάδα, πριν από
την προσέλευση της Τρίτης και της Παρασκευής
εκάστης εβδομάδας.

Έως και το Σάββατο η διάθεση self-test σε
μαθητές και εκπαιδευτικούς

Συνεχιζεται στη σελ. 4
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Ο
Δ ή μ α ρ χ ο ς
Α σ π ρ ο π ύ ρ -
γου, κ. Νικό-

λαος Μελετίου και η
Πρόεδρος του Πνε-
υματικού Κέντρου
Ασπροπύργου, κ.
Γεωργία Πηλιχού,
ενημερώνουν τους
δημότες   για την επι-
κείμενη έναρξη των
διαλέξεων του
Ανοιχτού Πανεπι-
στημίου του Δήμου
Ασπροπύργου, για
την νέα χρονιά. 

Η χρονιά φέτος θα
ξεκινήσει, τη Δευτέρα
10 Ιανουαρίου 2022,
στις 19.30, στην ισό-
γεια αίθουσα
εκδηλώσεων (Δ. Καλ-
λιέρης) του Πνευματι-
κού Κέντρου Ασπρ-
οπύργου (Αλέκου
Παναγούλη 13), με αφιέρωμα σε ένα τα τραγικό-
τερα γεγονότα, που σημάδεψαν τη σύγχρονη
Ιστορία της Ελλάδας, τη Μικρασιατική Καταστρ-
οφή. 

Την έναρξη των διαλέξεων θα πραγματοποιήσει
ο Δρ. Ιστορίας Μαθ-
ηματικός και συγγρ-
αφέας ο κ. Βλάσης
Αγτζίδης. Ο Δρ.
Βλάσσης Αγτζίδης
είναι  διδάκτωρ
Σύγχρονης Ιστο-
ρίας του Τμήματος
Ιστορίας και Αρχαι-
ολογίας της Φιλο-

σοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης. Βασικές του σπουδές είναι τα μαθηματι-
κά και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές (Φυσικομαθ-
ηματική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών). Έχει τιμ-
ηθεί με το Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών για τη
συγγραφή της Ιστορίας της ελληνικής διασπο-
ράς στα βορειοανατολικά παράλια του Εύξεινου
Πόντου. 

Έχει εκδώσει και επιμεληθεί 15 βιβλία καθώς
και δημοσιεύσει δεκάδες άρθρα. Από το 1987
αρθρογραφεί σε εφημερίδες (Καθημερινή, Ελευθ-
εροτυπία κ.α.) όπως και σε πολλά περιοδικά.
Υπήρξε επιστημονικός σύμβουλος σε ντοκιμαν-
τέρ της ελληνικής τηλεόρασης, συμμετείχε σε επι-
στημονικά συνέδρια και έχει δώσει διαλέξεις σε
όλη την  Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Επιστράτευση ιδιωτών γιατρών για να καλυφθούν κενά στο ΕΣΥ
Τα φύλλα πορείας θα έχουν σταλεί μεταξύ Παρασκευής και Δευτέρας 

Το “καμπανάκι” του κινδύνου σήμανε
μετά την πρόσφατη αύξηση κατά 30%
στον εβδομαδιαίο μέσο όρο των νέων
εισαγωγών στα νοσοκομεία.

Εντωμεταξύ, η πίεση στα συστήματα
Υγείας αρχίζει να απειλεί πολλές χώρες
της Ευρώπης, στις οποίες έχει επικρατή-
σει η μετάλλαξη Όμικρον. Ίλιγγο προκα-
λούν οι εκατοντάδες χιλιάδες νέες
μολύνσεις σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη,
εξαιτίας της νέας υπερμεταδοτικής παρ-
αλλαγής Όμικρον.

Παρά το γεγονός ότι ο χρόνος
νοσηλείας από τη νέα μετάλλαξη αναμέ-
νεται να είναι βραχύς και η νόσος που
προκαλεί δεν φαίνεται να απειλεί τους
εμβολιασμένους, ο τεράστιος όγκος των

νέων λοιμώξεων
οδηγεί χιλιάδες
ασθενείς με Covid-
19 και πάλι στα
νοσοκομεία.

Στη νέα αυτή επι-
βάρυνση, έρχονται
να προστεθούν οι
δεκάδες μολύνσεις
του υγειονομικού
προσωπικού από
την Όμικρον, κατά-
σταση που απειλεί να αποδεκατίσει τα
ήδη επιβαρυμένα και αποψιλωμένα
νοσοκομεία.

Την αποστολή των φύλλων επιστρά-
τευσης σε γιατρούς ώστε να καλύψουν

τα κενά που έχουν προκύψει στο ΕΣΥ
από τα κρούσματα κορονοϊού που δεν
αφήνουν αλώβητα ούτε τα νοσοκομεία,
προανήγγειλε η αναπληρώτρια υπο-
υργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα.

Η Μίνα Γκόγκα, ανέφερε συγκεκριμέ
να: «Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία

που βγαίνουν εκτός μάχης λόγω κορο-
νοϊού είναι μικρό ποσοστό. Προχωράμε
σε επιτάξεις, βοηθάει και ο ιδιωτικός
τομέας. 

Πιέζονται κυρίως τα τμήματα επειγόν-
των και είναι σημαντικό όταν έχουμε
rapid θετικό δεν χρειάζεται το PCR, να
μην πιέζουμε τα νοσοκομεία για πράγ-
ματα που δεν χρειάζονται. Η πίεση είναι
μεγάλη για τεστ, ενώ μπορούμε να το
αποφύγουμε. 

Τα φύλλα πορείας είτε την Παρασκευή
είτε την Δευτέρα θα έχουν σταλεί για να
καλυφθούν τα κενά που έχουν δημιο-
υργηθεί».

ΕΝΑΡΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ 2022
Τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου το αφιέρωμα

στη Μικρασιατική Καταστροφή ΠΟΥ: Ηπιότερα τα 
συμπτώματα της Όμικρον, 
αλλά απειλή για 
τους ανεμβολίαστους

Περισσότερα στοιχεία προκύπτουν ότι η παραλλαγή
Όμικρον πλήττει την άνω αναπνευστική οδό, προ-
καλώντας ηπιότερα συμπτώματα απ' ό,τι προηγούμενες
παραλλαγές, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος του Παγκό-
σμιου Οργανισμού Υγείας.

«Βλέπουμε πως όλο και περισσότερες μελέτες επι-
σημαίνουν ότι η Όμικρον μολύνει το άνω τμήμα του
σώματος. Αντίθετα με τις άλλες παραλλαγές, που μπορ-
ούν να προκαλέσουν σοβαρή πνευμονία», δήλωσε σε
δημοσιογράφους στη Γενεύη ο Διευθυντής Εκτάκτων
Καταστάσεων του ΠΟΥ Αμπντί Μαχαμούντ, υπογραμ-
μίζοντας πως πρόκειται για «καλά νέα».

Ωστόσο πρόσθεσε πως η υψηλή μεταδοτικότητα της
Όμικρον σημαίνει ότι θα γίνει κυρίαρχη μέσα σε διά-
στημα εβδομάδων σε πολλά μέρη, δημιουργώντας μια
απειλή σε χώρες στις οποίες υψηλό ποσοστό του πληθυ-
σμού παραμένει ανεμβολίαστο.

Οι παρατηρήσεις του περί μειωμένων κινδύνων σοβα-
ρής νόσησης συμπίπτουν με άλλα δεδομένα, περιλαμ-
βανομένης μιας μελέτης από τη Νότια Αφρική, η οποία
ήταν μία από τις πρώτες χώρες στις οποίες ταυτοποι-
ήθηκε η Όμικρον.

Ωστόσο ο Μαχαμούντ εξέφρασε επίσης μια επιφύλαξη,
χαρακτηρίζοντας τη Νότια Αφρική «ξεχωριστή περίπτω-
ση», καθώς μεταξύ άλλων έχει νεαρό πληθυσμό.

Ερωτηθείς αν υπάρχει ανάγκη για ένα εμβόλιο ειδικά
για την Όμικρον, ο Μαχαμούντ δήλωσε πως είναι πολύ
νωρίς για να πει κανείς κάτι τέτοιο, όμως υπογράμμισε
ότι η σχετική απόφαση απαιτεί παγκόσμιο συντονισμό
και δεν θα πρέπει να αφεθεί ο εμπορικός τομέας να
αποφασίσει μόνος του.



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 Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2022

Συνεχιζεται από τη σελ. 2

H πλατφόρμα edupass.gov.gr αφορά μόνο τις
δημόσιες σχολικές μονάδες. Οι γονείς/κηδεμόνες
των μαθητών/τριών που φοιτούν σε ιδιωτικές σχο-
λικές μονάδες και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί
θα εξακολουθήσουν να δηλώνουν το αποτέλεσμα
των self-test στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr
και να εκδίδουν την Σχολική Κάρτα για COVID-19.
«Συνεχίζουμε να παροτρύνουμε τους γονείς μαθη-
τών 5 ετών και άνω να εμβολιάσουν τα παιδιά
τους, να αξιοποιήσουν το ισχυρό αυτό όπλο της
επιστήμης απέναντι στην COVID-19», παρατηρεί
το Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων..

Κεραμέως: Δωρεάν, σε δημόσιες δομές του ΕΟΔΥ,
τα rapid test στους μαθητές

Όπως ανέφερε το 84% των εργαστηριακά επιβε-
βαιωμένων κρουσμάτων το περασμένο διάστημα
είχε ανιχνευτεί από τα self test, ποσοστό το οποίο
μειώθηκε στο 40% όταν έκλεισαν.
Απευθυνόμενη στους γονείς που έχουν αποφ-
ασίσει να μην στείλουν τα παιδιά τους τη Δευτέρα
στο σχολεί, διερωτήθηκε: 
«Εάν υπάρξει ένα κρούσμα στον περίγυρο, θα
κάνουν πέντε τεστ;»
Επανέλαβε μάλιστα ότι σε περίπτωση κρούσμα

τος τα παιδιά θα κάνουν τεστ κάθε μέρα. 
«Προτιμούμε να βάζουμε πολλά τεστ για να θωρ-
ακίσουμε την εκπαιδευτική κοινότητα», υπογράμ-
μισε.
Αναφερόμενη στα rapid test για τους μαθητές είπε
ότι θα γίνονται δωρεάν σε δημόσιες δομές του
ΕΟΔΥ, με βεβαίωση του διευθυντή.
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για την τηλεκ-
παίδευση, είπε ότι η πλατφόρμα λειτουργεί ακόμα
και για περιπτώσεις καταστροφών, όπως μετά τον
σεισμό στο Αρκαλοχώρι της Κρήτης.
Τέλος, για τα πανεπιστήμια, η υπουργός Παιδείας
τόνισε ότι η Εξεταστική θα γίνει κανονικά.
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Ν
α προσδιορίσουν οι Δήμοι
τα 2.500 σημεία, υπαίθριοι
ή κλειστοί δημόσιοι χώροι,

όπου θα αναπτυχθεί η δωρεάν
πρόσβαση στο διαδίκτυο, ζητά το
Υπουργείο Ψηφιακής
Διακυβέρνησης.

Με Επιστολή του Υπουργού
Επικρατείας & Ψηφιακής
Διακυβέρν ησης, Κυριάκου Πιερρακάκη,
και του Υφυπουργού Ψηφιακής
Διακυβέρν ησης, Θοδωρή Λιβάν ιου,
προς τους 332 Δήμους της Χώρας,
ζητήθηκε ν α προσδιοριστούν  έως τις
15/1/2022 τα προτειν όμεν α από
αυτούς σημεία, προκειμέν ου ν α
προχ ωρήσουν  οι Αν άδοχ οι εν τός του
έτους στην  τοποθέτηση και θέση σε
λειτουργία των  σημείων  ασύρματης
πρόσβασης.

Με τον  τρόπο αυτό, ο Διαγων ισμός
«WiFi4GR - Αν άπτυξη δημοσίων
σημείων  ασύρματης ευρυζων ικής
πρόσβασης στο διαδίκτυο» του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρν ησης
εισέρχ εται στο τελευταίο στάδιο
υλοποίησης.

Στο πλαίσιο του έργου θα

παρασχ εθεί η δυν ατότητα ευρυζων ικής
πρό

σβασης στο διαδίκτυο μέσω WiFi
Hotspots σε υπαίθριους ή/και
κλειστούς δημόσιους χ ώρους, εν ώ
υπολογίζεται ότι θα υλοποιηθούν
περίπου 2.500 περιοχ ές ασύρματης -
WiFi πρόσβασης, σε όλη την
επικράτεια.

Οι χ ώροι που θα αποτελέσουν
σημεία εγκατάστασης των  ασύρματων
σημείων  ευρυζων ικής πρόσβασης θα

συγκεν τρών ουν  έν α σύν ολο από
χ αρακτηριστικά όπως:

α) Ιδιαίτερα υψηλή πληθυσμιακή
συγκέν τρωση, όπως εν δεικτικά:

- χ ώροι συν άθροισης κοιν ού
- χ ώροι αν αμον ής-μετακίν ησης
- χ ώροι εκδηλώσεων
- σημεία τουριστικού και πολιτιστικού

εν διαφέρον τος
- αθλητικές ή πολιτιστικές

εγκαταστάσεις
β) καταν ομή σε όσο δυν ατόν

ευρύτερη γεωγραφική έκταση.

Η δράση στοχ εύει στην  περαιτέρω
αν άπτυξη της ευρυζων ικότητας σε
περιοχ ές της ελλην ικής επικράτειας,
όπου παρατηρείται υστέρηση, στην  

παροχ ή προστιθέμεν ης αξίας σε
αν απτυξιακές δραστηριότητες στην
περιοχ ή, στην  αύξηση της χρήσης του
διαδικτύου και των  ν έων  τεχ ν ολογιών
από τους πολίτες, στη διαθεσιμότητα
του διαδικτύου μέσω ασύρματων
μεθόδων  πρόσβασης, κάν ον τάς το
προσιτό σε κατηγορίες χ ρηστών  που
δεν  βρίσκονται απαραίτητα σε κάποιο

Για μια ακόμη χρονιά
γιορτάζουμε τα Άγια Θεο-
φάνεια σε πρωτόγνωρες
συνθήκες, με ιδιαίτερα
μέτρα προφύλαξης και
αποφυγής της διασπο-
ράς του COVID-19. Ευχή
και επιθυμία μου, να προ-
σέξουμε λίγο ακόμα  και
να αποφύγουμε τον
συγχρωτισμό και τις
δημόσιες συγκεντρώσεις. 

Είθε λοιπόν αυτά τα
Θεοφάνεια, ο Σταυρός
να αγιάσει όχι μόνο τα
ύδατα των  λιμένων , των 

θαλασσών, των
ποταμών και των λιμνών,
αλλά και τα ύδατα των
ψυχών μας.  Όπως φανε-
ρώθηκε η Αγία Τριάδα
στον Ιορδάνη Ποταμό,
τότε, κατά την βάπτιση
του Κυρίου, ας φανερωθ-
ούν και στις καρδιές  μας
η Αγάπη,  η Προσωπική
Ευθύνη και η Κοινωνική
Αλληλεγγύη. 

Εύχομαι Χρόνια Πολλά
σε όλες και όλους και
καλή μας Φώτιση !  

ΕΕΤΑΑ-παιδικοί σταθμοί: Κάρτα παρουσίας παιδιού για τους
ωφελούμενους κατά την είσοδο (οδηγίες)

Δεκάδες   Δήμοι ενημερώνουν ότι, σύμφωνα με
ανακοίνωση της ΕΕΤΑΑ, ξεκινάει και επίσημα
το νέο ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής παρ-
ουσιών Enarmonisys για τους ωφελούμενους
της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» και του προ-
γράμματος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΗΛΙΚΙΑΣ», περιόδου 2021-2022.

Για την προσέλευση στους Παιδικούς 

Σταθμούς οι ωφελούμενοι θα πρέπει να διαθ-
έτουν την κάρτα παρουσίας του παιδιού, την
οποία θα φέρουν μαζί τους καθημερινά, προ-
κειμένου να σαρώνεται με ειδική συσκευή από
το προσωπικού του Σταθμού.

Για την έκδοση της κάρτας παρουσίας παι-
διού, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εισέλθουν
στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ
https://www.eetaa.gr/index.php?tag=paidikoi
_2021 και να επιλέξουν την Ειδική Εφαρμογή
Ωφελούμενων.

Μήνυμα του Δημάρχου 
Ασπροπύργου 

Ευχή και επιθυμία μου, να προσέξουμε λίγο
ακόμα  και να αποφύγουμε 

τον συγχρωτισμό
και τις δημόσιες συγκεντρώσεις.

Προθεσμία σττοουυςς ΔΔήήμμοουυςς  έέέέωωωωςςςς     11115555 ////1111     νννναααα
ορίσουν χώροουυςς γγγγ ιιιιαααα    δδδδωωωωρρρρεεεεάάάάνννν    iiiinnnntttteeeerrrrnnnneeeetttt
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Σ
υνεργεία του Δήμου με μέριμνα του Αντιδ-
ημάρχου κ. Μ. Ψωμιάδη & του Προέδρου του
τοπικού Συλλόγου -

Αντιπροέδρου ΟΑΦΝΤΗ προχώρησαν και φέτος σε
εργασίες καθαρισμού, καλλωπισμού και σημαιοστολι-

σμού του Ενοριακού Ι. Ναού Αναλήψεως Κυρίου 
Παραλίας Ασπροπύργου έτσι ώστε να είναι όλα

έτοιμα για τον καθιερωμένο Καθαγιασμός των Υδά-
των, που έγινε χθες  ...τηρώντας βεβαιώς όλα τα
μέτρα ασφαλείας ...

Η
“Κοινωνία της Πληροφορίας” ανα-
κοίνωσε ότι εκδόθηκε η Πρόσ-
κληση 90.000.000,00 ευρώ, που

έχει ως δικαιούχους 16 Δήμους πληθυσμού
άνω των 100.000 κατοίκων και το Δήμο
Τρικκαίων.

Αναλυτικότερα:
« Σε πορεία υλοποίησης εισέρχεται μια

από τις κομβικές δράσεις του Εθνικού
Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Ελλάδα 2.0. Συγκεκριμένα, δημοσιεύθηκε
από την Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε
σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης η Πρόσκληση υποβο-
λής προτάσεων του Προγράμματος
“Έξυπνες Πόλεις”, συνολικού προϋπολο-
γισμού 90.000.000 ευρώ.

Αφορά 16 μεγάλους Δήμους με πληθυ-
σμό άνω των 100.000 κατοίκων συν τον
Δήμο Τρικκαίων, ως πρότυπο “έξυπνου
Δήμου”.

Οι Δήμοι καλούνται εντός του επόμενου
διμήνου να υποβάλλουν στρατηγικό
πλάνο για την μετατροπή τους σε
“έξυπνες πόλεις”, σύμφωνα με τον οδηγό
υποβολής προτάσεων που τους απέστει-
λε η Κοινωνία της Πληροφορίας. Στον
οδηγό συμπεριλαμβάνεται ένα ευρύ 

πλέγμα “έξυπνων” δράσεων ανάλογα
με τις προτεραιότητες και τις ανάγκες
κάθε Δήμου σε νευραλγικούς τομείς της
καθημερινότητας όπως: κινητικότητα,
ασφάλεια, υγεία, ενέργεια, πολιτική προ-
στασία και περιβάλλον, διαχείριση απο-
ρριμμάτων – υδάτινων πόρων, οικονομική
ανάπτυξη και δόμηση, συμμετοχικότητα
και συνδεσιμότητα.

Οι 17 Δήμοι είναι οι ακόλουθοι:

Αθηναίων, Θεσσαλονίκης, Πατρέων,
Ηρακλείου, Πειραιώς, Λαρισαίων,
Βόλου, Περιστερίου, Ρόδου, Ιωαν-
νίνων, Χανίων, Αχαρνών, Νίκαιας – Αγ.
Ιωάννη Ρέντη, Χαλκιδαίων, Κορδελιού
– Ευόσμου, Καλλιθέας και Τρικκαίων.

Κεντρικός στόχος του έργου είναι η
ανάπτυξη και χρήση νέων τεχνολογικών
μέσων που θα βελτιώσουν τη διαχείριση
και λειτουργικότητα του αστικού περιβάλ-
λοντος, στις ελληνικές πόλεις. Η παρέμ-
βαση αποσκοπεί επίσης στον σταδιακό
μετασχηματισμό των ελληνικών πόλεων
σε “έξυπνες πόλεις” μέσω της ανάπτυξης
νέων υποδομών, ψηφιακών πλατφορμών
και πληροφοριακών συστημάτων. Οι προ-
τεινόμενες λύσεις επιτρέπουν στις πόλεις
να χρησιμοποιούν την τεχνολογία και τα
δεδομένα για τη βελτίωση των αστικών
υποδομών, των ηλεκτρονικών υπηρεσιών,
καθώς και για την τόνωση της τοπικής
οικονομίας.

Η υλοποίηση της δράσης των “έξυπνων
πόλεων”, όπως και σε ολόκληρη την
Ευρώπη, θα σημάνει για τους πολίτες
μεταξύ άλλων: α) Αύξηση της αποτελε-
σματικότητας και της προσβασιμότητας
στις δημοτικές και δημόσιες υπηρεσίες, β)
Διευκόλυνση της κινητικότητας και δημιο-
υργία συνθηκών ασφάλειας απέναντι σε
φυσικές και άλλες καταστροφές, γ) Μείω-
ση της ρύπανσης και των περιβαλλον-
τικών επιπτώσεων

Επιπλέον, όπως εξάλλου αποδείχθηκε
και από την πανδημία του covid-19, η

μετατροπή των πόλεων σε “έξυπνες
πόλεις” επηρεάζει θετικά την καθημερινή
ζωή των ατόμων, των εργαζομένων και
των επιχειρήσεων μέσω μιας σειράς
αλλαγών, που σχετίζονται, για παράδειγ-
μα με την τηλεργασία, την ηλεκτρονική
δημοκρατία και τη ενίσχυση της διαφάνει-
ας, και δίνουν τη δυνατότητα στους πολίτες
για πιο ενεργή συμμετοχή στη διαδικασία
λήψης αποφάσεων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της “Κοινωνία
της Πληροφορίας” Μ.Α.Ε, κ. Σταύρος Ασθ-
ενίδης τονίζει σχετικά: “Η επένδυση σε
έξυπνες πόλεις φέρνει στο προσκήνιο μια
εθνική, ευρωπαϊκή, αλλά και παγκόσμια
πρόκληση, που σχετίζεται με την ψηφιακή,
αλλά και την πράσινη μετάβαση. Προς
αυτή την κατεύθυνση οι έξυπνες πόλεις
αποτελούν κομβικό έργο για την ανάπτυξη
ψηφιακών εφαρμογών και την εγκατάστα-
ση “έξυπνου εξοπλισμού” σε Δήμους της
χώρας με στόχο την αναβάθμιση της ποι-
ότητας ζωής των πολιτών, τη βελτίωση της
καθημερινότητας τους, την αύξηση της
συμμετοχής τους στα κοινά του τόπου τους,
την προστασία του περιβάλλοντος, την
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και
τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώμα-
τος”.  »

ΜΜΕΕΣΣΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΔΔΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟΥΥΧΧΟΟΥΥΣΣ  ΟΟ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΑΑΧΧΑΑΡΡΝΝΩΩΝΝ
17 Δήμοι καλούνται να υποβάλλουν στρατηγικό πλάνο 

για την μετατροπή τους σε “έξυπνες πόλεις‘’

Γενική Γραμματεία Εμπορίου και 
Προστασίας Καταναλωτή

Παράταση των ειδικών
τηλεφωνικών χρεώσεων του
1520, λογω των δυσκολων

συνθηκών 

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και
Προστασίας Καταναλωτή ενημερώνει  το
καταναλωτικό κοινό ότι  ο Όμιλος ΟΤΕ,
λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερα δύσκολες
συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί από την
πανδημία και την ανάγκη που έχει προκύψει για
διευκόλυνση των καταναλωτών, αποφάσισε την
παράταση των ειδικών χρεώσεων προς τον
τετραψήφιο αριθμό επικοινωνίας 1520 (Γραμμή
Καταναλωτή) μέχρι  τις 30/06/2022, με τις
ακόλουθες χρεώσεις:

0,18 € / Κλήση από COSMOTE σταθερό &
0,19 € / Κλήση από COSMOTE κινητό.

Εργασίες καθαρισμού, καλλωπισμού 
και σημαιοστολισμού του Ενοριακού Ι. Ναού 
Αναλήψεως στην Παραλία Ασπροπύργου
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Πτώμα σε προχωρημένη σήψη 
βρέθηκε στην Αυλίζα Αχαρνών
Εχει διαταχθεί νεκροψία και νεκροτομή, 
προκειμένου να διευκρινιστούν τα αίτια θανάτου.

Πτώμα σε προχωρημένη σήψη και τυλιγμένο σε κουβέρτα, βρέθη-
κε δίπλα σε ρέμα στο Μενίδι Αττικής.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έγιναν γνωστές από
αστυνομικές πηγές, φαίνεται ότι πρόκειται για άνδρα και πιθανολο-
γείται ότι ήταν κάποιος άστεγος ή χρήστης ναρκωτικών, καθώς η περ-
ιοχή που βρέθηκε είναι καταφύγιο τοξικομανών, ενώ ο άνδρας φορ-
ούσε πολλά ρούχα, (δύο παντελόνια και πανωφόρια), που παραπέμ-
πουν σε άτομο που μένει στην ύπαιθρο και ήθελε να προστατευθεί
από το κρύο.

Η σορός βρέθηκε από έναν διερχόμενο δίπλα σε τοιχίο, εξωτερικά
εγκαταλειμμένου κτιρίου που ήταν παλιά σχολείο, κοντά στην συμβο-
λή των οδών Λουντέμη και Βαρδουσίων, στην περιοχή Αυλίζα.

Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από το τμήμα Ανθρω-
ποκτονιών της Ασφάλειας Αττικής, σε συνεργασία με την Ασφάλεια
Δυτικής Αττικής, ενώ έχει διαταχθεί νεκροψία και νεκροτομή, προκει-
μένου να διευκρινιστούν τα αίτια θανάτου.

Σε υποχρεωτική απογραφή και
κατάθεση των απαραίτητων
δικαιολογητικών καλούνται οι

στρατεύσιμοι που είναι γεννημένοι το
2004 και είναι γραμμένοι στα μητρώα
του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας ή διαμέ-
νουν στο Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας. 

Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο της
Στρατολογικής Υπηρεσίας η προθεσμία
απογραφής ορίζεται από 2 Ιανουαρίου
έως και 31 Μαρτίου 2022.

Οι στρατεύσιμοι μπορούν να
συμπληρώσουν το Δελτίο Απογραφής
τους στη Στρατολογική Υπηρεσία Δυτικής
Αττικής (Στρατόπεδο ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ),
οδός Πέτρου Ράλλη 2, Ρουφ ή στα Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες. . 

Οι στρατεύσιμοι οφείλουν να προσ-
κομίσουν (πρωτότυπα ή ευκρινή
αντίγραφα) των απαραίτητων δικαιο-
λογητικών:

-Δελτίο Ταυτότητας ή Ελληνικό Διαβα-
τήριο

-Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ η οποία
εκδίδεται από την αρμόδια ΔΟΥ

-Βεβαίωση ΑΜΚΑ η οποία εκδίδεται
από το δικτυακό τόπο www.amka.gr
αφού η η αναγραφή των ανωτέρω
στοιχείων (ΑΔΤ-ΑΦΜ-ΑΜΚΑ) είναι
υποχρεωτική.

- Εφόσον πάσχουν από σοβαρά
προβλήματα υγείας, ιατρική γνωμάτευ-
ση ή βεβαίωση στην οποία θα περιγρά-
φεται με σαφήνεια η πάθηση

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής
Γ. Πατούλη, ξεκινά άμεσα η εγκατάστα-
ση φωτιστικών σωμάτων led για τον

φωτισμό και την ανάδειξη των γεφυρών του οδικού
δικτύου της Αττικής με χρηματοδότηση της Περιφ-
έρειας, συνολικού προϋπολογισμού 3.7 εκ. ευρώ.

Πρόκειται για μία πρωτοβουλία η οποία εντάσ-
σεται στη γενικότερη στρατηγική της διοίκησης της
Περιφέρειας η οποία έχει ως προτεραιότητα την
ενίσχυση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της

Αττικής, μέσα από
την αξιοποίηση
σύγχρονων εργα-
λείων. 

Ήδη προς αυτή
την κατεύθυνση είναι
σε εξέλιξη το μεγάλο
έργο εκσυγχρονι-
σμού και αναβάθμι-
σης του φωτισμού
του οδικού δικτύου
αρμοδιότητας της
Περιφέρειας, με την
αντικατάσταση των
πεπαλαιωμένων και
ενεργοβόρων λαμ-
πτήρων νατρίου, με

σύγχρονα φωτιστικά σώματα Led, μία παρέμβαση
συνολικού προϋπολογισμού 37 εκατομμυρίων €.

Ειδικότερα θα αντικατασταθούν 25.000 φωτιστι-
κά σώματα σε ολόκληρο το οδικό δίκτυο αρμοδιότ-
ητας της περιφέρειας Αττικής, με σώματα led τα
οποία θα είναι πλήρως τηλεδιαχειριζόμενα κάτι
που σημαίνει ότι ο χρήστης θα μπορεί να βλέπει
σε μία οθόνη αν το φωτιστικό λειτουργεί καθώς και
τα βασικά στοιχεία  της λειτουργίας του, σε πραγ-
ματικό χρόνο, όπως είναι η κατανάλωση, η ένταση

φωτισμού, η ομοιομορφία φωτισμού και ούτω καθ-
εξής. Επισημαίνεται πως μέχρι σήμερα έχουν
τοποθετηθεί 1200 φωτιστικά στην παραλιακή λεω-
φόρο τμηματικά στο Φλοίσβο, από την λεωφόρο
Αμφιθέας μέχρι τη Γλυφάδα και από τη συμβολή
της Βουλιαγμένης με την Ποσειδώνος μέχρι το
Ασκληπιείο, καθώς και στην Κηφισίας από τη
συμβολή με την Πανόρμου μέχρι το  ύψος του
Χαλανδρίου.

Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ.
Πατούλης επισημαίνει σχετικά: 

« Προχωράμε σε μία νέα καινοτόμα δράση με
στόχο το φωτισμό και την ανάδειξη των γεφυρών
του δικτύου αρμοδιότητας μας, με τρόπο σύγχρο-
νο και φιλικό προς το περιβάλλον. Με σύγχρονα
εργαλεία επενδύουμε στην καλύτερη θωράκιση
της οδικής ασφάλειας, στην προστασία του περι-
βάλλοντος αλλά και στην εξοικονόμηση χρημάτων,
υπέρ των πολιτών. Χρηματοδοτούμε σημαντικά
έργα με στόχο την ενίσχυση του περιβαλλοντικού
αποτυπώματος της Περιφέρειάς μας αλλά και τον
εκσυγχρονισμό της εικόνας της, όπως άλλωστε
αρμόζει σ΄ένα μητροπολιτικό κέντρο όπως είναι η
Αττική μας. Δεν σταματάμε όμως εδώ. Θα
συνεχίσουμε και με άλλες παρεμβάσεις με ισχυρό
αναπτυξιακό πρόσημο. Αλλάζουμε την Αττική,
βελτιώνουμε τις ζωές μας».

Ξεκινά η εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων led για τον φωτισμό 
και την ανάδειξη των γεφυρών του οδικού δικτύου

της Αττικής συνολικού προϋπολογισμού 3.7 εκ. ευρώ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 
Πρόσκληση παρουσίασης 

Στρατεύσιμων κλάσης 2025
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EEιιδδιικκήή,,  δδιιαα  ζζώώσσηηςς,,  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  ττοουυ  ∆∆ηηµµοοττιικκοούύ
ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ,,    θθαα  ππρρααγγµµααττοοπποοιιηηθθεείί  ττηηνν  99ηη
ΙΙααννοουυααρρίίοουυ  22002222,,  ηηµµέέρραα  ΚΚυυρριιαακκήή  κκααιι  ώώρραα
1111..0000  ττοο  ππρρωωίί,,  ώώσσττεε  νναα  δδιιεεξξααχχθθεείί  ηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα
εεκκλλοογγήήςς  ττωωνν  µµεελλώώνν  ττοουυ  ΠΠρροοεεδδρρεείίοουυ  ττοουυ

∆∆ηηµµοοττιικκοούύ  ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ  κκααιι  ττωωνν  µµεελλώώνν  ττηηςς
ΟΟιικκοοννοοµµιικκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  κκααιι  ττηηςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς
ΠΠοοιιόόττηηττααςς  ΖΖωωήήςς,,  εεννώώ  θθαα  ττηηρρηηθθοούύνν  όόλλαα  τταα  µµέέττρραα
ππρροοσστταασσίίαα  πποουυ    ππρροοββλλέέπποοννττααιι  κκαατταα  ττηηςς
δδιιαασσπποορράάςς  ττοουυ  κκοορρωωννοοιιοουυ..  

ΠΠιισσττοοπποοιιηηττιικκόό
εεμμββοολλιιαασσμμοούύ::  

--  ΘΘαα  λλήήγγεειι  σσττοο  77μμηηννοο

«Κλείδωσε» επίσημα η
λήξη του πιστοποιητικού
εμβολιασμού και πλέον  η
διάρκεια ισχ ύος θα είν αι
στους 7 μήν ες, σύμφων α
με τον  υπουργό Υγείας.

Αλλάζει και επίσημα η
διάρκεια ισχ ύος του πιστο-
ποιητικού εμβολιασμού,
σύμφων α με τον  Θάν ο
Πλεύρη. 

Ο υπουργός Υγείας
σημείωσε πως πλέον  το
πιστοποιητικό θα λήγει
στους 7 μήν ες για όλες τις
ηλικίες, εν ώ θα αν αν εών ε-
ται μόν ο σε όσους έκαν αν
την  τρίτη δόση. 

Έτσι, σε περίπτωση
που κάποιος δεν  εμβολια-
στεί με την  αν αμν ηστική
δόση, θα θεωρείται αν εμ-
βολίαστος.

«Έχ ει “κλειδώσει” ότι το
πιστοποιητικό εμβολια-
σμού των  7 μην ών  θα
μεταφερθεί σε όλες τις
ηλικίες. Αν  κάποιος δεν
έχ ει κάν ει τρίτη δόση στο
7μην ο, θα θεωρείται αν εμ-
βολίαστος», είπε χ αρακ-
τηριστικά ο υπουργός
Υγείας.

Σημειών εται πως, μέχ ρι

σήμερα, αν εμβολίαστοι
θεωρούν ται όσοι πολίτες
60 ετών  και άν ω έχ ουν
κλείσει 7 μήν ες από τη
δεύτερη δόση του εμβολίου
και δεν  έχ ουν  κάν ει την
αν αμν ηστική δόση.

Ευρωπαϊκό πιστοποιη-
τικό εμβολιασμού: Λήγει
στους 9 μήν ες

Μπορεί το ελλην ικό
πιστοποιητικού εμβολια-
σμού ν α λήγει στους 7
μήν ες, όμως το ευρωπαϊκό
έχ ει διάρκεια ισχ ύος τους
9 μήν ες, σύμφων α με την
Κομισιόν .

Συγκεκριμέν α, η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή αν α-
κοίν ωσε στις 21 Δεκεμ-
βρίου του 2021, ότι το ευρ-
ωπαϊκό πιστοποιητικό
εμβολιασμού θα παρα-
μείν ει σε ισχ ύ για μια
περίοδο χ άριτος επιπλέον
τριών  μην ών  πέραν
αυτών  των  έξι μην ών ,
προκειμέν ου ν α διασφαλι-
στεί ότι οι εθν ικές εκστρα-
τείες εμβολιασμού μπορ-
ούν  ν α προσαρμοστούν
και οι πολίτες θα έχ ουν
πρόσβαση σε αν αμν ηστι-
κές δόσεις.

∆∆ΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ
ΤΤΗΗΝΝ  ΚΚΥΥΡΡΙΙΑΑΚΚΗΗ  99//11  ΗΗ  ΕΕΚΚΛΛΟΟΓΓΗΗ  ΜΜΕΕΛΛΩΩΝΝ  ΤΤΗΗΣΣ

ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗΣΣ
ΠΠΟΟΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ  ΖΖΩΩΗΗΣΣ
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Κ
ορύφωση του κύματος της
Όμικρον στις 18-20 Ιανουα-
ρίου με πάνω από 65.000

κρούσματα, προέβλεψε ο καθη-
γητής Πνευμονολογίας Νίκος Τζα-
νάκης, σημειώνοντας ωστόσο ότι
ο αριθμός των μολύνσεων θα εξα-
ρτηθεί και από την εφαρμογή των
μέτρων.

Σε ό,τι αφορά τα σχ ολεία, ο κ. Τζα-
ν άκης σημείωσε ότι «η απόφαση τώρα
έχ ει παρθεί, αυτό που πρέπει ν α
κάν ουμε είν αι την  υποστηρίξουμε
όσοι εμπλεκόμαστε με τα σχ ολεία, ν α
εφαρμόσουμε τα υγειον ομικά πρωτό-
κολλα που είν αι αυστηρά και ν α
αποδώσει αυτή η απόφαση». 

«Όλοι θέλουν  τα παιδιά ν α είν αι στα
σχ ολεία, όλοι θέλουν  δια ζώσης
εκπαίδευση... 

Το θέμα δεν  είν αι η γν ώμη του καθεν ός, αλλά ν α
υποστηριχ θεί αυτή η απόφαση» είπε ο κ. Τζαν άκης
μιλών τας στον  τηλεοπτικό σταθμό Mega και υπο-
γράμμισε πως ο ίδιος είχ ε προτείν ει μια εβδομάδα
παράτασης των  διακοπών , ώστε ν α φαν εί η πορεία

των  γεν ικών  δεικτών  της παν δημίας.
Για τα self  test στους μαθητές, ο κ. Τζαν άκης υπο-

γράμμισε ότι το χ ρον ικό «παράθυρο» που θετικοποι-
είται είν αι διαφορετικό από το χ ρον ικό «παράθυρο»
μετάδοσης του ιού. 

«Έτσι έν α παιδί την  Κυριακή ν α έχ ει αρν ητικό 

τεστ, αλλά ν α επωάζεται ο ιός και
ν α βγει θετικό την  Τετάρτη. 

Όμως Δευτέρα και Τρίτη θα έχ ει
μεταδώσει τον  ιό στην  τάξη» αν έφ-
ερε.

Υπέρ της καθυστέρησης της επα-
ν αλειτουργίας των  σχ ολείων  τάχ θη-
κε ο καθηγητής Πν ευμον ολογίας
Ιωάν ν ης Κιουμής, υπογραμμίζον τας
ότι το μήν υμα της αποφυγής του
συν ωστισμού που επαν αλαμβάν ει
η κυβέρν ηση «υπον ομεύεται από
την  έν αρξη των  σχ ολείων , καθώς
τα σχ ολεία είν αι εστίες συν ωστι-
σμού».

Ο ίδιος σημείωσε ότι η μετάλλαξη
Όμικρον  έχ ει αλλάξει τα δεδομέν α,
καθώς πρόκειται για τον  πιο μετα-
δοτικό ιό που υπήρξε ποτέ στην

Ιστορία της Ιατρικής.
«Αυτή η μετάλλαξη προκαλεί ηπιότερη ν όσο, αλλά

αυτό δεν  σημαίν ει ότι μπορούμε ν α τις δώσουμε τις
“ευκαιρίες” ν α είν αι παρούσα σε υψηλές συγκεν -
τρώσεις, γιατί τότε υπον ομεύουμε το “αύριό” μας»
είπε.

Με τα κρούσματα να έχουν ξεπερά-
σει τις 50.000 και όταν μάλιστα
οδεύουμε σε νέο μαυρο ρεκόρ, η
ανησυχία για την εύρυθμη λειτο-
υργία των υπηρεσιών χτυπάει «κόκ-
κινο».

Συν αγερμός έχ ει σημάν ει σε όλη την
Ευρώπη καθώς όλο και περισσότεροι
εργαζόμεν οι θα χ ρειαστεί ν α τεθούν  σε
καραν τίν α λόγω Όμικρον , γεγον ός που
απειλεί την  οικον ομική και κοιν ων ική
ζωή.

Η ίδια αν ησυχ ία υπάρχει και στην
Ελλάδα, με το ΥΠΕΣ ν α εξετάζει εν αλ-
λακτικό σχ έδιο σε περίπτωση μεγάλης
διασποράς του κορον αϊού σε συγκεκρ-
ιμέν η υπηρεσία.

Σύμφων α με πληροφορίες της Καθ-
ημεριν ής το ΥΠΕΣ με έγγραφό του στις
διευθύν σεις των  δημόσιων  οργαν ισμών
ζητά ν α υπάρξει έκτακτο σχ έδιο σε
κάθε υπηρεσία εν  μέσω ραγδαίας εξάπ-
λωσης της Όμικρον .

Η καταληκτική ημερομην ία για τη
σύν ταξη του εν αλλακτικού σχ εδίου για
κάθε υπηρεσία, το οποίο θα εφαρμο-
στεί σε έκτακτη περίπτωση, ήταν  η
Τετάρτη  , καθως εχ θες ηταν  αργια.
Όπως ζητείται, ο αρμόδιος προϊστάμε-
ν ος θα πρέπει ν α εξασφαλίσει και ν α
προσδιορίσει το αν θρώπιν ο δυν αμικό
αν ά κλάδο και ειδικότητα, το οποίο
είν αι κατ’ ελάχ ιστο απαιτούμεν ο προ-
κειμέν ου ν α μπορέσει ν α λειτουργήσει
η συγκεκριμέν η υπηρεσία αιχ μής.

Μεταφορές υπαλλήλων  από
άλλες υπηρεσίες

Υπάρχ ουν  υπηρεσίες οι
οποίες δεν  μπορούν  ν α
μείν ουν  χ ωρίς υπαλλήλους,
οπότε σε περίπτωση που
υπάρχ ουν  πολλά κρούσματα
θα πρέπει ν α μεταφερθούν
υπάλληλοι από άλλη υπηρ-
εσία, η οποία μπορεί για μικρό
χ ρον ικό διάστημα ν α επιβρ-
αδύν ει ή και ν α αν αστείλει τη λειτουργία
της, αν αφέρει στέλεχ ος του υπουργείου
Εσωτερικών .

Επισημαίν ει, πάν τως, ότι αυτή τη
φορά το σταυρόλεξο είν αι πιο εύκολο,
καθώς αν άλογο έγγραφο είχ ε εκδοθεί
και στις 16.3.2020, όταν  φάν ταζε πιθ-
αν ό το σεν άριο ν α χ ρειαστεί ν α
«κλείσει» όλος ο δημόσιος τομέας προ-
κειμέν ου ν α αποφευχ θεί η εξάπλωση
της παν δημίας.

Λιγότερες οι μέρες καραν τίν ες – Περ-
ισσότερα τα κρούσματα

Επίσης, σε αυτή τη φάση οι ημέρες
καραν τίν ας –και άρα αν αρρωτικής άδει-
ας που προβλέπον ται για το Δημόσιο–
είν αι μόλις πέν τε. Τον  αριθμό των  απα-
ραίτητων  υπαλλήλων  σε κάθε υπηρεσία
θα αποφασίσει ο αρμόδιος προϊστάμε-
ν ος, ο οποίος γν ωρίζει τις αν άγκες που
υπάρχ ουν  και τι θεωρείται «κρίσιμη λει-
τουργία». Χαρακτηριστικά, τα ΚΕΠ θεω-
ρούν ται σαφώς υπηρεσίες πρώτης
γραμμής, ωστόσο υπάρχει η δυν ατότ-
ητα ν α λειτουργήσουν  με λιγότερους 

υπαλλήλους για μερικές ημέρες εφό-
σον  αρκετά πιστοποιητικά εκδίδον ται
πλέον  διαδικτυακά.

Οσον  αφορά το υπουργείο Εσωτερ-
ικών , για παράδειγμα, δεν  είν αι
δυν ατόν  ν α μείν ει χ ωρίς υπαλλήλους
εν  μέσω παν δημίας το τμήμα Πειθαρχ ι-
κής Ευθύν ης και Δεον τολογίας, το
οποίο είν αι αρμόδιο για την  έκδοση
των  σχ ετικών  εγκυκλίων , οπότε σε
περίπτωση κρουσμάτων  θα πρέπει ν α
μεταφερθούν  υπάλληλοι από άλλη
υπηρεσία.

Οι «ευαίσθητες» υπηρεσίες και η
τηλεργασία

Σημειών εται ωστόσο ότι δεν  μπορεί
ν α γίν ει μεταφορά υπαλλήλων  από
υπουργείο σε υπουργείο, εν ώ επίσης
το αν ώτατο ποσοστό τηλεργασίας για
το Δημόσιο –όπου αυτό είν αι εφικτό–
έχ ει καθοριστεί στο 50%.

Αν τίστοιχ η πρόν οια πρέπει ν α
υπάρξει και στους δήμους. «Οι διοικητι-
κές υπηρεσίες εν ός δήμου μπορούν  ν α
λειτουργήσουν  για λίγες ημέρες με λιγό-
τερο προσωπικό, αλλά δεν  είν αι 

δυν ατόν  ν α μην  υπάρχ ουν  υπάλ-
ληλοι στο τμήμα ηλεκτροφωτισμού ή
στην  αποκομιδή απορριμμάτων », αν α-
φέρει στέλεχ ος του υπουργείου Εσωτε-
ρικών .

Επιβεβαιών ει ο  Βορίδης το εν αλλακ-
τικό σχ έδιο

«Αυτή τη στιγμή δεν  υπάρχ ει κάποιο
ζήτημα σε υπηρεσία του δημοσίου (με
τη μετάλλαξη Όμικρον ) στο οποίο
δημιουργείται ακραία δυσλειτουργία
εξαιτίας των  ν οσήσεων » διαβεβαίωσε ο
υπουργός Εσωτερικών . 

Πρόκειται για μια προληπτική άσκηση
προκειμέν ου ν α μάς προσδιορίσουν
τις υπηρεσίες που είν αι κρίσιμες για τη
λειτουργία τους ώστε ν α υπάρξει μεγι-
στοποίηση της ασφάλειας και της προ-
στασίας και πώς θα εφαρμοστούν  υγει-
ον ομικά πρωτόκολλα, διευκρίν ισε ο
Μάκης Βορίδης.

Χρειάζεται ετοιμότητα, χ ρειάζεται ν α
γίν ει διάκριση μεταξύ υπηρεσιών , και
για τις υπηρεσίες που είν αι απολύτως
κρίσιμο ν α λειτουργούν , ν α δούμε τη
δυν ατότητα αν απληρώσεών  τους.

ΥΥΠΠΕΕΣΣ::  ΣΣυυννααγγεερρμμόόςς  γγιιαα  τταα  κκκκεεεεννννάάάά    ττττηηηηςςςς    ΌΌΌΌμμμμιιιικκκκρρρροοοονννν    σσσσττττοοοο    ΔΔΔΔηηηημμμμόόόόσσσσιιιιοοοο    
  Εναλλακτικά σενάρια λειτουργίας εάν  Εναλλακτικά σενάρια λειτουργίας εάν ααααυυυυξξξξηηηηθθθθεεεε ίίίί     οοοο    ααααρρρριιιιθθθθμμμμόόόόςςςς     εεεερρρργγγγααααζζζζοοοομμμμέέέέννννωωωω νννν    πππποοοουυυυ    ννννοοοοσσσσεεεείίίί

Ν. Τζανάκης: Κορύφωση της Όμικρον στις 18-20 Ιανουαρίου με πανω από 65.000 κρούσματα
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Η ΕΤΕΜ ζητεί:Η ΕΤΕΜ ζητεί:

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

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

Οι υποψήφιοι, πρέπει ν α διαθέτουν  τα
ακόλουθα προσόντα: 

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

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

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

Ζητούνται εργάτες παραγωγής απο την 
εταιρία ΕΤΕΜ στη Μαγούλα

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. 

ΤΗΛ. 6981035626
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ΓΑΜΟΣ
Ο PLAKOU KLODIAN TOY SAMI ΚΑΙ ΤΗΣ

MANUSAKE KURTI ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΜΠΑΣΑΝ
ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΜΥΖΥΡΙ

ΛΟΡΕΝΑ ΤΟΥ ΤΖΑΦΕΡΡ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΠΟΥΚΟΥΡΟΣΕ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΟΚΟΛΙ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ

ΤΣΟΡΟΒΟΝΤΕ ΣΚΡΑΠΑΡ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

Αναμόρφωση του γραφείου εξυπηρέτησης
κοινού Αθλητικών Προγραμμάτων 

της ΔΗΦΑ στο “Μπάμπης Χολίδης” 

Σε ριζική αναμόρφωση και ανακαίνιση του χώρου εξυπηρέτησης δημοτών
των Προγραμμάτων Αθλητισμού, στο κλειστό Γυμναστήριο του Δήμου Αχα-
ρνών “Μπάμπης Χολίδης”, προχώρησε η Διοίκηση της Δημοτικής Φρον-
τίδας Αχαρνών.
Βασικός στόχος των εργασιών ήταν η δημιουργία ενός άνετου και λειτουργι-
κού χώρου εργασίας και εξυπηρέτησης του κοινού.

Η Διοίκηση της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών προχώρησε επίσης στην
προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού, για την
καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών αλλά και την ευχέρεια των εργαζομένων
προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις εργασίες που απαιτούνται.

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,

210 5570337, 210 5580816



12-θριάσιο Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2022

Νέο επίδομα γονικής άδειας:
Άνοιξε η πλατφόρμα για τις ηλεκτρ-
ονικές αιτήσεις - Ποια η διαδικασία

Ενεργοποιήθηκε στις 5 Ιανουαρίου 2022, η ηλεκτρονική
αίτηση για την επιδότηση της γονικής άδειας του νόμου
4808/2021 για την «Προστασία της Εργασίας» του υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονι-
κά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού
Δημοσίου με κωδικούς TAXISnet ή ΟΑΕΔ (εδώ). Συγκεκριμένα
η διαδρομή είναι: gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Αποζ-
ημιώσεις και παροχές → Επίδομα γονικής άδειας.

Μετά την υποβολή της αίτησης και την ανάρτηση στο Πληρ-
οφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του ειδικού εντύπου «Γονική
'Αδεια» από τον εργοδότη, ο ΟΑΕΔ θα καταβάλει το επίδομα
στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Από σήμερα, το ειδικό έντυπο «Γονική 'Αδεια» θα είναι διαθ-
έσιμο στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» για τη συμπλήρωσή του από τους
εργοδότες. Οι πληρωμές θα εμφανίζονται στους λογαρια-
σμούς εντός τριών εργάσιμων ημερών, μετά την καταβολή
τους.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, δεν υπάρχει
κανένας λόγος προσέλευσης στα Κέντρα Προώθησης
Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του Οργανισμού.

Όσες αιτήσεις είχαν ήδη υποβληθεί στα ΚΠΑ2, κατά την
περίοδο πριν την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής
αίτησης, δεν χρειάζεται να υποβληθούν ξανά ηλεκτρονικά. Τα
ΚΠΑ2 θα επεξεργαστούν τις αιτήσεις που περιλάμβαναν
βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη για τη χορήγηση
της γονικής άδειας, ενώ για τις αιτήσεις που δεν περιλάμβα-
ναν αντίστοιχες βεβαιώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις, θα αναζ-
ητηθούν αυτεπάγγελτα τα ειδικά έντυπα «Γονικής 'Αδειας»
από τα ΚΠΑ2, μέσω του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», εφόσον έχουν ανα-
ρτηθεί από τον εργοδότη.

Η γονική άδεια διάρκειας τεσσάρων μηνών χορηγείται
συνεχόμενα ή τμηματικά και για τους δύο γονείς με επίδομα
από τον ΟΑΕΔ για τους δύο πρώτους μήνες, ίσο με τον
κατώτατο μισθό. Μόνη προϋπόθεση είναι η επί ένα έτος
απασχόληση του εργαζόμενου στον ίδιο εργοδότη. Αν
υπάρχουν περισσότερα παιδιά, οι γονείς έχουν δικαίωμα να
πάρουν άδεια και γι' αυτά, εφόσον από τη λήξη της άδειας που
δόθηκε για το προηγούμενο παιδί μεσολάβησε ένας χρόνος
πραγματικής απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη.

Κατ' εξαίρεση, γονείς διδύμων, τριδύμων ή και περισσότε-
ρων πολύδυμων τέκνων, δικαιούνται να λάβουν τη γονική
άδεια για κάθε παιδί ξεχωριστά, διακεκομμένα ή και συνεχό-
μενα, χωρίς να μεσολαβήσει ένας χρόνος πραγματικής
υπηρεσίας.

Σε περίπτωση υιοθεσίας ή αναδοχής τέκνου, ηλικίας έως 8
ετών, η άδεια χορηγείται από την ένταξη του παιδιού στην οικο-
γένεια.

Έπειτα από αίτηση του εργαζόμενου, η γονική άδεια μπορ-
εί να χορηγείται εναλλακτικά με τη μορφή μειωμένου ημερή-
σιου ωραρίου ή σε ημέρες άδειας, χωρίς να θίγεται το δικαίω-
μα του εργαζόμενου να λάβει το επίδομα γονικής άδειας.

Σύμφωνα με μεταβατική διάταξη, ο ΟΑΕΔ θα καταβάλει το
επίδομα της γονικής άδειας και στους γονείς που έλαβαν την
άδεια με βάση το προηγούμενο πλαίσιο, που δεν προέβλεπε
επίδομα, εφόσον η άδεια αυτή δεν είχε λήξει στις 19 Ιουνίου
2021, ημερομηνία που τέθηκε σε ισχύ ο νέος νόμος.

Ο χρόνος του τμήματος της άδειας, κατά τον οποίο ο
εργαζόμενος λαμβάνει επίδομα από τον ΟΑΕΔ, λογίζεται ως
χρόνος ασφάλισης στους κλάδους κύριας σύνταξης και ασθέ-
νειας του οικείου φορέα ασφάλισης, καθώς και στους οικείους
φορείς επικουρικής ασφάλισης.

Παράταση έως τις
30 Ιουνίου του 2022
στο πρόγραμμα
επιδότησης παγίων
δαπανών. Αυτό ανα-
κοίνωσαν τα αρμόδια
Υπουργεία Οικονο-
μικών και Εργασίας.

Ειδικότερα, τα Υπουρ-
γεία Οικον ομικών  και
Εργασίας έδωσαν  παρά-
ταση μέχ ρι και τις 30
Ιουν ίου του 2022 στην
εφαρμογή του μέτρου της
επιδότησης των  παγίων
δαπαν ών , για όσες
επιχ ειρήσεις δεν  έκα-
ν αν  χ ρήση του πιστωτι-
κού κουπον ιού για
εξόφληση φορολογικών
και ασφαλιστικών
υποχ ρεώσεων .

Σύμφων α με την  αν α-
κοίν ωση, «η κυβέρν ηση
και τα υπουργεία Οικο-
ν ομικών  και Εργασίας &
Κοιν ων ικών  Υποθέ-
σεων , αν ταποκριν όμε-
ν οι στις αν άγκες των
επιχ ειρήσεων  που
έχ ουν  επηρεαστεί αρν -
ητικά από την  κρίση της
παν δημίας του κορον ο-
ϊού, προχ ώρησαν  σε
τροποποίηση του καθε-
στώτος για τη στήριξη
επιχ ειρήσεων  με τη
μορφή επιδότησης
παγίων  δαπαν ών ».

Πιο συγκεκριμέν α με
την  υπό στοιχ εία
ΓΔΟΥ 1078/30.12.2021
(Β΄ 6367) Απόφαση,
τροποποιήθηκε η αρχ ι-
κή Απόφαση των  Υπο-
υργείων  Οικον ομικών

και Εργασίας & Κοιν ω-
ν ικών  Υποθέσεων  με
την  οποία καθορίζεται η
διαδικασία και οι προϋ-
ποθέσεις για την
εν ίσχ υση, παρατείν ον -
τας την  ισχ ύ του καθε-
στώτος.

Πρόγραμμα επιδότ-
ησης παγίων
δαπανών για πυρόπ-
ληκτες επιχειρήσεις

Όπως αν αφέρει η
απόφαση τα ποσά
εν ίσχ υσης με τη μορφή
πιστωτικού προς τη
φορολογική αρχ ή και τον
e-ΕΦΚΑ, που είχ αν
εκδοθεί στο πλαίσιο της
εν ίσχ υσης με τη μορφή
επιδότησης παγίων
δαπαν ών  και μπορ-
ούσαν  ν α χ ρησιμοποι-
ηθούν  έως την  31η
Δεκεμβρίου 2021, μπορ-
ούν  πλέον  ν α χ ρησιμο-
ποιηθούν  μέχ ρι την  30ή
Ιουν ίου 2022, για όσες
επιχ ειρήσεις δεν  τα χ ρη-
σιμοποίησαν  στο
σύν ολό τους, σύμφων α
με τη δήλωση που έχ ει
ήδη υποβληθεί.

Ειδικότερα, η
εν ίσχ υση κατά το μέρος
που αφορά δικαίωμα
έκπτωσης από φορολο-
γικές οφειλές, εφαρμόζε-
ται ως έκπτωση από
φορολογικές υποχ ρ-
εώσεις των  ετών  2021
και 2022, οι οποίες
καθίσταν ται πληρωτέες
από την  1η Ιουλίου 2021
έως την  30ή Ιουν ίου
2022, εν ώ κατά το μέρος

που αφορά κάλυψη ασφ-
αλιστικών  εισφορών , το
ποσό εν ίσχ υσης εν τάσ-
σεται ως πιστωτικό υπό-
λοιπο στις μερίδες των
δικαιούχ ων  επιχ ειρή-
σεων  και συμψηφίζεται
με τις τρέχ ουσες ασφαλι-
στικές υποχ ρεώσεις που
προκύπτουν  από τις
Αν αλυτικές Περιοδικές
Δηλώσεις των  μισθολο-
γικών  περιόδων  Ιουν ίου
2021 έως και Μαΐου
2022.

Επιπλέον , λαμβάν ον -
τας υπόψη τις ειδικές
συν θήκες που αν τι-
μετώπισαν  οι επιχ ειρή-
σεις που επλήγησαν
από τις πρόσφατες πυρ-
καγιές και δη εκείν ων
της Βόρειας Εύβοιας,
προβλέπεται η απαλλαγή
των  συγκεκριμέν ων
επιχ ειρήσεων  από την
υποχ ρέωση διατήρησης
του προσωπικού.

Ειδικότερα, οι επιχ ει-
ρήσεις που επλήγησαν
αποδεδειγμέν α, σύμφω-
ν α με στοιχ εία που θα
αποσταλούν  από την
εκάστοτε οικεία Περιφέρ-
εια και τον  ΕΛΓΑ, από
τις πυρκαγιές του καλο-
καιριού που εκδηλώθη-
καν  σε περιοχ ές της
χ ώρας, όπως αυτές
έχ ουν  οριοθετηθεί με τις
υπό στοιχ εία
Δ.Α.Ε.Φ.Κ. –
Κ . Ε / 1 3 7 5 8 /
Α325/20.08.2021 (Β΄
3905), Δ.Α.Ε.Φ.Κ. –
Κ . Ε / 1 3 9 7 5 /
Α325/20.08.2021 (Β΄
3898), Δ.Α.Ε.Φ.Κ. –

Κ . Ε / 1 3 6 6 5 /
Α325/17.08.2021 (Β΄
3863) και Δ.Α.Ε.Φ.Κ. –
Κ . Ε / 1 1 2 0 3 / Α 3 2 5 /
09.07.2021 (Β΄ 3077)
Αποφάσεις των  Υπο-
υργών  Οικον ομικών ,
Αν άπτυξης & Επεν -
δύσεων , Εσωτερικών ,
Υποδομών  & Μεταφο-
ρών , δεν  υποχ ρεούν ται
στη διατήρηση του επι-
πέδου απασχ όλησης.
Ειδικά οι επιχ ειρήσεις
που έχ ουν  έδρα ή υπο-
κατάστημα στους Δήμο-
υς Μαν τουδίου – Λίμν ης
– Αγίας Άν ν ας και
Ιστιαίας – Αιδηψού της
Περιφερειακής Εν ότητας
Εύβοιας της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, οι
οποίοι επλήγησαν  από
την  πυρκαγιά του
Αυγούστου 2021, δεν
υποχ ρεούν ται στη δια-
τήρηση του επιπέδου
απασχ όλησης, χ ωρίς ν α
απαιτείται η προσκόμιση
περαιτέρω δικαιολογ-
ητικών .

Και η αν ακοίν ωση
καταλήγει: Η κυβέρν ηση
και τα αρμόδια υπουρ-
γεία συν εχ ίζουν  την
έμπρακτη στήριξη των
επιχ ειρήσεων  που
έχ ουν  επηρεαστεί αρν -
ητικά από την  κρίση της
παν δημίας του κορον ο-
ϊού, αλλά και εκείν ων
που έχ ουν  πληγεί από
τις πρόσφατες πυρκαγι-
ές, τροποποιών τας τα
ισχ ύον τα καθεστώτα
όπου απαιτείται, με
στόχ ο τη βέλτιστη δυν α-
τή στήριξη της οικο-
ν ομίας.

Πρόγραμμα επιδότησης παγίων δαπανών: 
Παρατείνεται έως 30 Ιουνίου – Τι προβλέπει



Μόνο ένα από 16 παιχνίδια θα διε-
ξαχθούν στην 11η στροφή της δεύτε-
ρης εθνικής.

H έξαρση των κρουσμάτων κορωνο-
ϊού στην χώρα μας, δεν άφησε ανεπ-
ηρέαστη την Super League 2. Αρκε-
τές ομάδες έχουν πολλά κρούσματα
και γι ' αυτό τα 15 παιχνίδια της 11ης
αγωνιστικής αναβλήθηκαν. 
Συγκεκριμένα, μόνο το Επισκοπή-
Λεβαδειακός, του Νότιου ομίλου, θα

διεξαχθεί.

Η ανακοίνωση της SL2: «Σας ενημε-
ρώνουμε ότι οι κάτωθι αγώνες της
11ης αγωνιστικής για το Πρωτάθλημα
της Betsson Super League 2, ανα-
βάλλονται λόγω Covid 19.

A Όμιλος
ΠΑΕ Απόλλων Πόντου – ΠΑΕ ΠΟΤ
Ηρακλής
ΠΑΕ Αναγέννηση Καρδίτσας – ΠΑΕ

Πανσερραϊκός
ΠΑΕ Πιερικός – ΠΑΕ Ολυμπιακός
Σ.Φ.Π Β
ΠΑΕ Α.Ο Ξάνθη – ΠΑΕ Απόλλων
Λάρισας
ΠΑΕ ΑΟ Καβάλα – ΠΑΕ Α.Ο. Τρίκα-
λα
ΠΑΕ Αλμωπός Αριδαίας – ΠΑΕ
ΠΑΟΚ Β
ΠΑΕ Νίκη Βόλου – ΠΑΕ
Ολυμπιακός Βόλου
ΠΑΕ Θεσπρωτός – ΠΑΕ ΑΕΛ

Β Ομιλος
ΠΑΕ Κηφισιά – ΠΑΕ ΠΑΣΑ Ηρόδο-
τος
ΠΑΕ ΑΕΚ Β – ΠΑΕ Αιγάλεω
ΠΑΕ Π.Σ. Καλαμάτα – ΠΑΕ Καλλιθέα
ΠΑΕ Παναθηναϊκός Β – ΠΑΕ ΟΦ
Ιεράπετρας
ΠΑΕ Καραϊσκάκης Αρτας – ΠΑΕ ΑΠΣ
Ζάκυνθος
ΠΑΕ Εργοτέλης ΓΣ 88 – ΠΑΕ Χανιά
ΠΑΕ Αστέρας Βλαχιώτη – ΠΑΕ
Διαγόρας». 
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Αναβλήθηκαν τα ματς της 11ης αγωνιστικής
στην Super League 2

ΕΠΣΔΑ
Αναβολή και μεταθεση
αγώνων λόγω
αύξησης των κρουσμά-
των του COVID-19 

Η ΕΕ της ΕΠΣΔΑ δημοσίευσε
την παρακάτω ανακοίνωση:

“Ενημερώνουμε όλα τα
Σωματεία μας πως λόγω της
αύξησης των κρουσμάτων
του COVID-19 αναβάλλεται η
12η αγωνιστική που είχε

προγραμματιστεί για το
Σαβ/κο 8-9/01/2022 και
μετατίθεται για το επόμενο
Σαβ/κο 15-16/01/2022.”.

Επίσης αναβάλλεται και η
αγωνιστική του Κυπέλλου,
για τους αγώνες που είχαν
προγραμματιστεί την Τετάρτη
12/1/2022 και μετατίθεται για
την Τετάρτη 19/1/2022.
Αντίστοιχα και οι αγώνες που
είχαν προγραμματιστεί την
Τετάρτη 19/1/2022 μετατίθεν-
ται την Τετάρτη 26/1/2022″.

Νέες προσθήκες στο ρόστερ του Αχαρναϊκού

Στην ενίσχυση της ομάδας πρόκειται να συμβάλλουν ο έμπειρος
μέσος Θάνος Καριατλής που έπαιζε στους Αγίους Αναργύρους

Ο δυναμικός φορ Κλαούντιο Λένγκα που αγωνιζόταν στον
Ολυμπιακό Λιοσίων (φωτό)

Ο ταλαντούχος 18χρονος ακραίος χαφ Κώστας Μαρκοπου-
λιώτης από τον Εθνικό.

Ετσι, ο κόουτς Μάκης Παπαδόπουλος θα έχει στη διάθεση του
σημαντικά εφόδια στη μάχη της ομάδας για τη συνέχεια του
πρωταθλήματος.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 56ΤΜ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ,
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΛΑ,
ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΠΡΟΣΟΨΕΩΣ, ΣΤΗΝ
ΟΔΟ ΚΟΝΤΟΥΛΗ
ΠΛΗΣΙΟΝ 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

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 Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2022


