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Δωρεάν rapid tests σε περιοχές
της Δυτικής Αττικής

Λ. Κοσμόπουλος: «Πρέπει να ελεγχθούμε για να προστατευθούμε
και να κόψουμε τις αλυσίδες μετάδοσης»

Δ
ωρεάν rapid tests
θα διενεργηθούν σε
περιοχές της Δυτικής

Αττικής, από κλιμάκια της
Περιφέρειας Αττικής και του
Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών,
με συντονισμό του Περιφερει-
άρχη Αττικής Γιώργου
Πατούλη και ενέργειες του
Αντιπεριφερειάρχη Λευτέρη
Κοσμόπουλου.

Τα  κλιμάκια Ιατρών και
Νοσηλευτών του Κέντρου
Επιχειρήσεων της Περιφέρει-
ας και του Ιατρικού Συλλόγου
Αθηνών θα βρίσκονται: 

Σήμερα  Τρίτη 11/01/2022
στον Δήμο Μεγαρέων (στο
Δημαρχείο Μεγάρων, ώρες:
10 π.μ.-2 μ.μ.)

Θα ακολουθήσουν αντίστοιχα, δράσεις έλεγχου στον
Δήμο Μάνδρας Ειδυλλίας και στον Δήμο Φυλής. 

Οι συμπολίτες που θέλουν να κάνουν δωρεάν rapid
tests χρειάζεται να έχουν μόνον την Αστυνομική τους
Ταυτότητα και τον ΑΜΚΑ. Δεν απαιτείται ραντεβού. 

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα των δειγματολ-
ηψιών καταχωρούνται στη βάση δεδομένων του ΕΟΔΥ
και οι διαδικασίες που ακολουθούνται είναι σύμφωνες
με τα πρωτόκολλα και τις οδηγίες του. 

Συντονιστής της Δράσης είναι ο Αντιπεριφερειάρχης
Υγείας Γ. Κεχρής, ενώ τους ελέγχους επιβλέπει ο κ.

Γιώργος Στεφανάκος Συντονιστής του Επιχειρησιακού
Κέντρου της Περιφέρειας Αττικής και του Ιατρικού
Συλλόγου Αθηνών.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Λ. Κοσμόπου-
λος σχετικά ανέφερε: «Η προστασία της υγείας των
συμπολιτών μας αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για
εμάς στην Περιφέρεια Αττικής. Ευχαριστώ τους Δήμους
για την παραχώρηση των χώρων για να διεξαχθούν
μαζικοί έλεγχοι από τα κλιμάκια της Περιφέρειας Αττι-
κής και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών σε συμπολίτες
μας, σε μια κρίσιμη φάση μεγάλης διασποράς της παν-
δημίας».

Την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου
ανοίγει ο κύκλος απολογιών των
21 κατηγορουμένων για τη φονική
πλημμύρα στη Μάνδρα τον Νοέμ-
βριο του 2017, με πρώτη εκ των
υπόλογων που θα ανέβει στο βήμα
για να λογοδοτήσει ενώπιον του
Τριμελούς Πλημμελειοδικείου την
πρώην περιφερειάρχη Αττικής,
Ρένα Δούρου.

Η εκδίκαση της υπόθεσης της
πλημμύρας, που κόστισε τη ζωή
25 ανθρώπων και τεράστιες υλικές
καταστροφές, εισέρχεται στην τελι-
κή ευθεία, με τη Δικαιοσύνη να
ετοιμάζεται -πλέον- να αποφανθεί
μετά από πολύμηνη διαδικασία
εάν οι κατηγορούμενοι, υπεύθυνοι της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης και υπηρεσιών του Δημοσίου, φέρουν
ευθύνες εξαιτίας αμέλειάς τους, για την ανείπωτη τρα-
γωδία που εκτυλίχθηκε στη Δυτική Αττική και να αποτι-
μήσει ποινικά τον ρόλο ενός εκάστου.

Η απολογία της άλλοτε περιφερειάρχη Αττικής είχε προ-
γραμματιστεί να ξεκινήσει σήμερα, ωστόσο η διαδικασία
αναβλήθηκε καθώς νοσεί με κορονοϊό ένα μέλος του
δικαστηρίου. Η κ. Δούρου είχε βρεθεί από νωρίς το
πρωί στην αίθουσα Τελετών του Εφετείου όπου διεξάγε-
ται η δίκη και είχε πάρει τη θέση της στο εδώλιο έχοντας
μαζί της δεκάδες έγγραφα και φορητό υπολογιστή.

Για την τραγωδία στη Μάνδρα καλούνται να λογοδοτή-
σουν, πλην της κ. Δούρου, η τότε δήμαρχος Μάνδρας
και οι τότε δήμαρχοι Ελευσίνας και Μεγαρέων αλλά και
οι κατά τον επίμαχο χρόνο αρμόδιος αντιπεριφερει-
άρχης, αρμόδιοι υπάλληλοι των Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου Μάνδρας, οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Δασα-
ρχείου Αιγάλεω, αλλά και των Πολεοδομιών Αιγάλεω και
Ελευσίνας, καθώς και στελέχη φορέων του Δημοσίου.
Οι 21 κατηγορούμενοι είναι αντιμέτωποι με κατηγορίες
που, ανά περίπτωση, αφορούν τα αδικήματα της πρόκ-
λησης πλημμύρας από αμέλεια, ανθρωποκτονίας από
αμέλεια κατά συρροή, σωματικών βλαβών και παραβία-
σης κανόνων οικοδόμησης.

Nοσεί με κορονοϊό ένα μέλος του δικαστηρίου
Αναβολή της δίκης για τη Μάνδρα 

Συνεχιζεται στη σελ. 11

Διακόπηκε η δίκη για τις φονικές πλημμύρες στη Μάνδρα λόγω κρούσματος.
Συνεδριάζει εκ νέου την Παρασκευή το δικαστήριο.
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Ξ
ξεκίνησε τη λειτουργία του το Εμβολια-
στικό Κέντρο για ηλικίες 5-11 ετών στο
ΓΝΕ Θριάσιο Νοσοκομείο.

Την είδηση   έκανε γνωστή ο δήμαρχος Ελευσι-
νας , ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι η ΚΥΑ
που εκδόθηκε και αφορά στη στελέχωση του
Νοσοκομείου με Στρατιωτικό πνευμονολόγο, ο
οποίος και ανέλαβε υπηρεσία της προηγούμενες
μέρες.

Οι αμέσως επόμενες ενέργειες μας αφορούν
στην καλύτερη στελέχωση της παιδιατρικής κλι-
νικής, ενώ συνεχίζεται ο αγώνας για τη στελέχω-
ση του Θριασίου με επιπλέον πνευμονολόγους.

Είμαστε πάντοτε δίπλα στις ανάγκες του
Θριασίου, αναγνωρίζοντας το σπουδαίο έργο
γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού και θα
κάνουμε ο,τι περνά απ' το χέρι μας για την παρ-
οχή των καλύτερων δυνατών υπηρεσιών προς
όλους,καταλήγει η ανακοινωση του Δήμου.

Δ. Παπαστεργίου:Οι δήμοι συνέβαλαν για την ασφαλή 
επανέναρξη της λειτουργίας των σχολείων σε όλη τη χώρα

‘’Ευχαριστώ όλους τους Δημάρχο-
υς , που ανταποκρίθηκαν άμεσα και
προχώρησαν στην προμήθεια και
παράδοση self test,  για όσους
μαθητές και εκπαιδευτικούς δεν κατά-
φεραν έγκαιρα να τα προμηθευθ-
ούν’’.

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος
ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα του
Υπουργείου Παιδείας και Εσωτερικών
να συμβάλλει η Αυτοδιοίκηση Α’  Βαθ-
μού στην ασφαλή επανέναρξης της λει-
τουργίας των σχολείων όλης της χώρας,
με την προμήθεια και διάθεση ποσότ-
ητας self test.

Συγκεκριμένα, μετά τη δυσλειτουργία
της τροφοδοσίας που παρατηρήθηκε την
Παρασκευή, μέσω της Κ.Ε.Δ.Ε. ζητήθη-
κε από όλους τους Δήμους της χώρας
να προχωρήσουν με κατεπείγουσες δια-
δικασίες στην προμήθεια ικανού αριθ-
μού self test, τα οποία μέσω των σχο-
λικών επιτροπών θα παραδίδονταν
έγκαιρα σήμερα Δευτέρα πρωί στις σχο-
λικές μονάδες μέσω των Διευθύνσεων
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης.

Η Κ.Ε.Δ.Ε ήρθε σε συνεννόηση με
τους συλλόγους των φαρμακαποθηκών
και απέστελλε στους Δήμους λίστα με τις
ανοικτές το Σαββατοκύριακο φαρμακα-
ποθήκες σε όλες τις περιοχές της χώρας,
ζητώντας τους να προχωρήσουν άμεσα
-και στο μέτρο του εφικτού- τις διαδι-
κασίες προμήθειας και παραλαβής των
τεστ, καθώς και της έγκαιρης διανομής
τους στα σχολικές μονάδες, κάτι που
τελικά επετεύχθη.

Με αφορμή το γεγονός αυτό, ο Πρόε-
δρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων
Ελλάδος και Δήμαρχος Τρικκαίων
Δημήτρης Παπαστεργίου έκανε την παρ-
ακάτω δήλωση:

«Για τους Δήμους αποτελεί προτεραι-
ότητα η ασφαλής λειτουργία των σχο-
λείων μας και η διασφάλιση της υγείας
μαθητών και εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα
την περίοδο της πανδημίας. Για το λόγο
αυτό και παρά το γεγονός ότι δεν απο-
τελεί ευθύνη κι αρμοδιότητά μας, αντα-
ποκριθήκαμε άμεσα και με υπευθυνότ-
ητα στο αίτημα του Υπουργείου Παιδείας
να προχωρήσουμε σε ελάχιστο χρονικό
διάστημα, στην προμήθεια ικανού αριθ-
μού self test. Χάρη στα αποθέματα που

ήδη υπήρχαν στα σχολεία αλλά και σε
αυτά που προμηθευτήκαμε και διαθέσα-
με εμείς, διαγνώστηκαν σήμερα 14.000
νέα κρούσματα, κάτι που δείχνει την
αξία της κοινή πρωτοβουλίας Υπουρ-
γείου Παιδείας, Εσωτερικών και ΚΕΔΕ».

Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους

Δημάρχους και το προσωπικό των
Δήμων που για μια ακόμη φορά υπερέ-
βαλλαν εαυτό και συνέβαλαν καθοριστι-
κά, στην ασφαλή επανέναρξη της σχολι-
κής χρονιάς καθώς και τις φαρμακα-
ποθήκες που ανταποκρίθηκαν, παρά
την αργία».

Ξεκίνησε τη λειτουργία του 
το Εμβολιαστικό Κέντρο για ηλικίες 5-11 ετών 

στο Θριάσιο Νοσοκομείο

27.766 κρούσματα, 85 
θάνατοι, 654 διασωληνωμένοι

Τα ν έα εργαστηριακά επιβεβαιωμέν α κρούσματα της
ν όσου που καταγράφηκαν  τις τελευταίες 24 ώρες είν αι
27.766 , εκ των  οποίων  85 εν τοπίστηκαν  κατόπιν
ελέγχ ων  στις πύλες εισόδου της χ ώρας. 
Οι ν έοι θάν ατοι ασθεν ών  με COVID-19 είν αι 85, εν ώ
από την  έν αρξη της επιδημίας έχ ουν  καταγραφεί
συν ολικά 21.479 θάν ατοι. Το 95.1% είχ ε υποκείμεν ο
ν όσημα ή/και ηλικία 70 ετών  και άν ω.
Ο αριθμός των  ασθεν ών  που ν οσηλεύον ται διασωλ-
ην ωμέν οι είν αι 654 (57.6% άν δρες). Η διάμεση ηλικία
τους είν αι 64 έτη.
To 80.6% έχ ει υποκείμεν ο ν όσημα ή/και ηλικία 70

ετών  και άν ω. Μεταξύ των  ασθεν ών  που ν οσηλεύον -
ται διασωλην ωμέν οι, 545 (83.33%) είν αι αν εμβολία-
στοι ή μερικώς εμβολιασμέν οι και 109 (16.67%) είν αι
πλήρως εμβολιασμέν οι. Από την  αρχ ή της παν δημίας
έχ ουν  εξέλθει από τις ΜΕΘ 3.828 ασθεν είς.

Οι εισαγωγές ν έων  ασθεν ών  Cov id-19 στα ν οσοκο-
μεία της επικράτειας είν αι 536 (ημερήσια μεταβολή -
15.19%). Ο μέσος όρος εισαγωγών  του επταημέρου
είν αι 570 ασθεν είς.
Η διάμεση ηλικία των  κρουσμάτων  είν αι 36 έτη (εύρος
0.2 έως 106 έτη), εν ώ η διάμεση ηλικία των  θαν όν των
είν αι 78 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη).
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Παρά το γεγον ός ότι ο Ιατρ-
ικός Σύλλογος Αθην ών  έχ ει
ξεκαθαρίσει απολύτως τη θέση
του όσον  αφορά τη διεξαγωγή
και το κόστος των  μοριακών
ελέγχ ων , κάποιοι επιμέν ουν
ν α τον  εμπλέκουν  σε μια δια-
δικασία που έχ ει καμία
απολύτως ευθύν η, αφού δεν
αν ήκει στις αρμοδιότητές του. 

Με αφορμή λοιπόν  μια σειρά
σημεριν ών  δημοσιευμάτων ,
δηλώσεων  και αν αρτήσεων ,
που διαστρεβλών ουν  την
πραγματικότητα, είμαστε
υποχ ρεωμέν οι ν α τοποθετηθ-
ούμε ξαν ά στο συγκεκριμέν ο
ζήτημα, γιατί δεν  θα επιτρέψο-
υμε σε καν έν αν  που θέλει ν α
εξυπηρετήσει προσωπικά ή
μικροπολιτικά συμφέρον τα,
ν α χ ρησιμοποιήσει τον  ΙΣΑ
και τη Διοίκησή του.

Ξεκαθαρίζουμε λοιπόν
ότι:

Πρώτον , ποτέ ο Ιατρικός
Σύλλογος Αθην ών  και η
Διοίκησή του δεν  παρεν έ-
βησαν  για ν α κρατηθεί ψηλά η
τιμή διεξαγωγής των  μοριακών
τεστ. Ποτέ και σε καν έν α

επίπεδο. Άλλωστε με βάση
την  ισχ ύουσα ν ομοθεσία δεν
έχ ουμε αρμοδιότητα ούτε ν α
διεν εργούμε διαγων ισμούς για
την  προμήθεια υλικών , ούτε
φυσικά ν α καθορίζουμε την
τιμή ή τη συν ταγογράφηση
μιας ιατρικής πράξης.

Δεύτερον , βλέπον τας την
κατάσταση που έχ ει διαμορφ-
ωθεί τα τελευταία δύο περίπου
χ ρόν ια με την  εξέλιξη της
παν δημίας καθώς και την
αν άγκη πρόσβασης των
πολιτών  στη διεξαγωγή μορ-
ιακών  ελέγχ ων , έχ ουμε ξεκάθ-
αρα και με απόλυτη σαφήν εια
ζητήσει από την  Πολιτεία, στο
πλαίσιο του θεσμικού μας
ρόλου και υπερασπίζον τας το
αυτον όητο δικαίωμα όλων  των
πολιτών  της χ ώρας, χ ωρίς
εξαίρεση, στην  ελεύθερη πρό-
σβαση τους σε κατάλληλες και
ποιοτικές υπηρεσίες υγείας:

ν α δώσει άμεσα τη δυν ατότ-
ητα για συν ταγογράφηση και
χ ορήγηση σε κάθε ασφαλισμέ-
ν ο των  μοριακών  τεστ, εφό-
σον  αυτό προτείν εται από
τον  θεράπον τα ιατρό τους,

όπως ισχ ύει για κάθε κλιν ικο-
εργαστηριακή εξέταση που
αποζημιών εται από τους ασφ-
αλιστικούς φορείς σήμερα -
από ειδικό κωδικό όμως και
χ ωρίς claw back-.

ν α διασφαλίσει στους αν α-
σφάλιστους πολίτες το ίδιο
δικαίωμα, μέσα από τις δημό-
σιες δομές υγείας.

ν α καθορίσει την  τιμή του
κάθε μοριακού τεστ σε τέτοιο
ύψος που ν α επιβεβαιών ει ότι
στην  Ελλάδα τα PCR τεστ
είν αι από τα πιο φθην ά στην

Ευρώπη.
Τρίτον , ο ΙΣΑ και η Περιφέρ-

εια Αττικής από την  πρώτη
στιγμή της παν δημίας βρέθη-
καν  στην  πρώτη γραμμή αν τι-
μετώπισης του cov id, υλο-
ποιών τας διάφορες δράσεις
και διασφαλίζον τας μεταξύ
άλλων  σε πολίτες της Αττικής
τη διεξαγωγή δεκάδων  χ ιλιά-
δων  δωρεάν  ελέγχ ων
αν ίχ ν ευσης του κορον οϊού,
μέσω των  κιν ητών  μον άδων
που θέσαμε σε λειτουργία.
Εν ώ δημιουργούμε κι έν α

εκτεταμέν ο δίκτυο πρωτοβάθ-
μιας φρον τίδας, με τη συμμε-
τοχ ή ιδιωτών  ιατρών  μελών
μας, για ν α μπορούν  οι
πολίτες που ν οσούν  από
κορον οϊό ν α έχ ουν  πρόσβα-
ση σε θεράπον τα ιατρό.

Ο ΙΣΑ και η Διοίκηση του με
πράξεις κι όχ ι με λόγια, με
σοβαρότητα και υπευθυν ότ-
ητα, στηρίζει την  εθν ική προ-
σπάθεια για ν α αν τιμετωπι-
στούν  οι συν έπειες της παν -
δημίας. 

Δωρεάν μαστογραφίες σε γυναίκες-μέλη 
του ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ασπροπύργου

Ο
Δήμος Ασπρ-
οπύργου, μέλος
του Ελληνικού

Διαδημοτικού Δικτύου
Υγιών Πόλεων, συνεχίζει
και το 2022 να υλοποιεί
προγράμματα πρόληψης
μέσω του ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ.

Στο πλαίσιο αυτό ο
Δήμαρχος Ασπροπύρ-
γου, κ. Νικόλαος
Μελετίου και η Αντιδήμα-
ρχος Κοινωνικής Προ-
στασίας, Παιδείας, Πολιτι-
σμού και Νεολαίας κα
Σοφία Μαυρίδη, καλούν
τις γυναίκες του Ασπρ-

οπύργου να συμμε-
τάσχουν στη δράση παρ-
οχής δωρεάν μαστογραφ-
ιών που συνδιορ-
γανώνουν το ΚΕΠ
ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου Ασπρ-
οπύργου, το ΕΔΔΥΠΠΥ
και ο Σύλλογος Φίλων
Ογκολογικού Νοσοκο-
μείου «Οι Άγιοι Ανάργυρ-
οι».  Η δράση απευθύνε-
ται σε γυναίκες ευπαθών
και ευάλωτων ομάδων
του τοπικού πληθυσμού,
ηλικίας 40-69 ετών. Η
εξέταση θα πραγματοποι-
ηθεί την Παρασκευή 14

Ιανουαρίου 2022 στις
09:00 π.μ. στο Κέντρο
Μαστού (Τίρυνθος 2,
Άνω Πατήσια).

Ο Σύλλογος Φίλων
Ογκολογικού Νοσοκο-
μείου «Οι Άγιοι Ανάργυρ-
οι»  παρέχει δωρεάν τις
μαστογραφίες  στις εξε-
ταζόμενες, ενώ το λοιπό
κόστος της δράσης, θα το
αναλάβει ο Δήμος Ασπρ-
οπύργου. Η μεταφορά
από και προς το Κέντρο
Μαστού, θα πραγματο-
ποιηθεί με όχημα του
Δήμου, που διατίθεται

αποκλειστικά για τον
συγκεκριμένο σκοπό.

Οι εξεταζόμενες  θα
πρέπει να είναι εγγεγρ-
αμμένες στο ΚΕΠ Υγείας
Ασπροπύργου, να μην
έχουν εμφανίσει καρκίνο
του μαστού  και προτεραι-
ότητα θα δοθεί στις ανα-
σφάλιστες ή ασφαλισμέ-
νες, με χαμηλό εισόδημα,
ήτοι 6.000 ατομικό εισόδ-
ημα ετησίως και 12.000
οικογενειακό προσα-
υξανόμενο κατά 1.000
ευρώ για κάθε παιδί.   

Δηλώσεις συμμετοχής
αναλαμβάνει η Διεύθυνση
Κοινωνικής Προστασίας
του Δήμου (πληροφορίες-
συμμετοχές : κα Ηλία
Πολυτίμη Αν. Προϊστα-
μένη Τμ. Προστασίας &
Προαγωγής Δημόσιας
Υγείας , Τηλ.
2105575596  έως
13/01/2022, Δευτέρα –
Παρασκευή 09:00-14:00).

Τέλος, η όλη διαδικασία
προς και από το Κέντρο
Μαστού θα πραγματοποι-
ηθεί με την τήρηση όλων
των απαραίτητων μέτρων
προφύλαξης, ασφάλειας
και υγιεινής, που επιβά-
λουν οι κανονισμοί προ-
στασίας λόγω της παν-
δημίας του Covid 19.   

Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών: Η θέση μας είναι απόλυτα διαυγής: 
Συνταγογράφηση των PCR και χαμηλό κόστος για το Κράτος

Aνακοίνωση του Συλλόγου
Κρητών Άνω Λιοσίων &
Ζεφυρίου "Η Μεγαλόνησος"

ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΛΟΓΩ  ΕΞΑΡΣΗΣ

ΤΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ 

1. Θα θέλαμε ν α εν ημερώσουμε τα Μέλη μας, ότι η
εκλογοαπολογιστική Γεν ική Συν έλευση  που είχ ε
οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για τις αρχ ές
Ιαν ουαρίου δε μπορεί ν α πραγματοποιηθεί, λόγω των
έκτακτων  μέτρων  που αν ήγγειλε η κυβέρν ηση για
τους εσωτερικούς χ ώρους, λόγω των  υψηλών
κρουσμάτων  κορων οϊού στη χ ώρα μας. 

Σε καμία περίπτωση δε θέλουμε ν α θέσουμε σε
κίν δυν ο την  υγεία των  Μελών  μας, γι' αυτό και η
εκλογοαπολογιστική Γεν ική Συν έλευση θα γίν ει όταν
το επιτρέψουν  οι συν θήκες. 

Αν αμέν ον ται οι αποφάσεις της κυβέρν ησης για το
θέμα αυτό. 

2. Επίσης εν ημερών ουμε ότι οι δραστηριότητες του
Συλλόγου μας δε θα πραγματοποιηθούν  για το μήν α
Ιαν ουάριο εκτός και αν  υπάρξει κάποια καλή εξέλιξη
στο θέμα των  κρουσμάτων  (αποκλιμάκωση). Για
οποιαδήποτε αλλαγή θα εν ημερώσουμε τα Μέλη μας
με ν έα αν ακοίν ωση. 

Σας ευχ αριστούμε πολύ για την  καταν όηση. 

Με εκτίμηση 

Το Διοικητικό Συμβούλιο
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Σ
ε εφαρμογή του
“ Μ ηχα ν ι σμ ού
α π ο τ ρ ο π ή ς

συσσώρευσης ληξιπρ-
όθεσμων οφειλών
προς τρίτους από τους
ΟΤΑ”, που έχει
θεσπίσει η νυν
Κυβέρνηση στο αρ.107
του ν.4714/2020, οι
Δήμοι και οι Περιφέρ-
ειες υποχρεούνται να
υποβάλουν την αναλ-
υτική κατάσταση ληξι-
πρόθεσμων για το δ΄ τρίμηνο του 2021 το αργότερο μέχρι
την 15η Ιανουαρίου 2022.  

Τη ν υποχρέωση επισημαίνει Εγκύκλιος του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, όπου δίνονται σχετικές οδηγίες αναφο-
ρικά με τις μεταβολές που έχουν επέλθει στον Πίνακα με
την κατάσταση παραστατικών, αλλά και με τη συμπλήρ-
ωση της στήλης “διευκρινίσεις-τεκμηρίωση”.

Σε περίπτωση μη υποβολής αναλυτικής κατάστασης, ο
έλεγχος ισοζυγίου του Ειδικού Λογαριασμού θα πραγμα-
τοποιηθεί βάσει των στοιχείων του Κόμβου Διαλειτουρ-
γικότητας.

Αυτό σημαίνει ότι δεν θα αφαιρεθούν οι εξαιρούμενες
δαπάνες με αναπόφευκτη επίπτωση τη δέσμευση στον
Ειδικό Λογαριασμό του ΟΤΑ στο Ταμείο Παρακαταθηκών

& Δανείων μεγαλύτερ-
ου ποσού από αυτό που
απαιτείται για την κάλ-
υψη των ληξιπρόθε-
σμων υποχρεώσεων.

Συνεπώς, σύμφωνα
με το Υπουργείο, η μη
υποβολή αναλυτικής
κατάστασης, εκτός από
παράλειψη οφειλόμεν-
ης ενέργειας η οποία
προβλέπεται απευθ-
είας σε διάταξη νόμου,
λειτουργεί τελικά και

εις βάρος των συμφερόντων του Φορέα.

Οι ενέργειες των Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρε-
σιών των ΟΤΑ ως προς την τροφοδότηση των Ειδικών
Λογαριασμών πρέπει να είναι άμεσες, τονίζει η
Εγκύκλιος, έτσι ώστε να μην διαταραχθεί η ροή της εξόφλ-
ησης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της
31ης.12.2021.

Το χρονικό περιθώριο των 15 ημερών από τη λήξη του
τριμήνου αναφοράς, το οποίο ορίζεται στο νόμο α) για την
υποβολή της κατάστασης και β) για την κατάθεση του
απαιτούμενου ποσού στον Ειδικό Λογαριασμό, είναι το
μέγιστο δυνατό για την ολοκλήρωση των ενεργειών των
υπόχρεων ΟΤΑ.

ΠΠρροοθθεεσσμμίίαα  έέωωςς  ττιιςς  1155//11  σσεε  ΔΔήήμμοουυςς  
κκααιι  ΠΠεερριιφφέέρρεειιεεςς  γγιιαα  τταα  λληηξξιιππρρόόθθεεσσμμαα  

δδ’’  ττρριιμμήήννοουυ  22002211

Τ
α παλιά κλιματιστικά θα
είν αι οι πρώτες συσκευές
που θα αν τικατασταθούν

από το πρόγραμμα επιδοτήσεων
που ετοιμάζει το υπουργείο Περι-
βάλλον τος για τις οικιακές ηλεκτρι-
κές συσκευές.

Εκτός από τα air conditions η
αν τικατάσταση σε πρώτη φάση
θα αφορά επιπλέον  πλυν τήρια,
ψυγεία και κουζίν ες με χ αμηλότερ-
ες εν εργειακές αποδόσεις που
αν εβάζουν  σημαν τικά το κόστος
του ηλεκτρικού ρεύματος. Σύμφω-
ν α με δημοσίευμα της εφημερίδας
«Ελεύθερος Τύπος» η σχ ετική
πλατφόρμα του υπουργείου Περι-
βάλλον τος βρίσκεται ήδη στον ...
αέρα και είν αι έτοιμη για υποβολή
αιτήσεων  υπαγωγής στο πρόγρ-
αμμα το πρώτο εξάμην ο του
έτους.

Το υπουργείο Περιβάλλον τος σε
δεύτερη φάση είν αι πιθαν ό ν α
εν τάξει και άλλες οικιακές συσκε-
υές όπως για παράδειγμα τις
αν τλίες θερμότητας, επιδότηση
που ήδη υπάρχ ει στο «Εξοικο-
ν ομώ».

Ο στόχ ος του προγράμματος
είν αι διπλός: αφεν ός μεν  η
καλύτερη εν εργειακή απόδοση και
αφετέρου οι χ αμηλότεροι λογαρια-
σμοί ρεύματος

Σύμφων α με τον  υπουργό Περ-

ιβάλλον τος, Κώστα Σκρέκα, «το
ν έο πρόγραμμα αν τικατάστασης
παλαιών  εν εργοβόρων  ηλεκτρ-
ικών  συσκευών  θα είν αι στα
πρότυπα του «Εξοικον ομώ»,
δηλαδή θα μπορούν  ν α συμμε-
τάσχ ουν  και ν α επιδοτηθούν  όλα
τα ν οικοκυριά, ωστόσο οικογέν ει-
ες που είν αι ευάλωτες και εν δεχ ο-
μέν ως ν α έχ ουν  αρκετά παλιές
ηλεκτρικές συσκευές ν α λάβουν
περισσότερη εν ίσχ υση».

Πρακτικά αυτό σημαίν ει πως θα
υπάρχ ουν  κριτήρια προτεραιο-
ποίησης αν άλογα με την  οικον ο-
μική κατάσταση του κάθε ν οικοκ-
υριού, χ ωρίς όμως ν α αποκλείεται
κάποιος πολίτης.

Η μελέτη του υπουργείου 

Οπως προκύπτει από μελέτη
του υπουργείου, οι ηλεκτρικές
συσκευές παλαιότερης τεχ ν ο-
λογίας καταν αλών ουν  περισσότε-
ρο ρεύμα από ό,τι οι σύγχ ρον ες,
εν ώ ταυτόχ ρον α δεν  αποδίδουν ,
δημιουργών τας πρόβλημα στα
ν οικοκυριά. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα, οι παλιές κλιματιστι-
κές μον άδες που χ ρησιμοποιούν
διάφοροι πολίτες ειδικά κατά τη
χ ειμεριν ή περίοδο, σε πολυκα-
τοικίες μάλιστα που δεν  βάζουν
πια πετρέλαιο, έχ ον τας ως αποτέ-
λεσμα οι λογαριασμοί ρεύματος ν α

εκτοξεύον ται στα ύψη. Μάλιστα,
αρκετοί είν αι εκείν οι που εν ώ
διατηρούν  μια σταθερή θερμοκρ-
ασία ο πέλεκυς παραμέν ει μεγά-
λος.

Αξίζει ν α σημειωθεί ότι στο
σύστημα βαθμολόγησης στις περ-
ισσότερες κατηγορίες συσκευών ,
εκτός από την  εν εργειακή κλάση
Α, υπάρχ ουν  ακόμα οι B, C, D,
E, F, G. Η πιο εν εργειακά απο-
δοτική συσκευή αν ήκει στην
υψηλότερη τάξη εν εργειακής από-
δοσης (που είν αι χ ρωματισμέν η
με έν τον ο πράσιν ο χ ρώμα/Α),
εν ώ η λιγότερο αποδοτική συσκε-
υή αν ήκει στη χ αμηλότερη τάξη
εν εργειακής απόδοσης (που είν αι
χ ρωματισμέν η με έν τον ο κόκκιν ο
χ ρώμα/G). Για μερικές συσκευές,
οι κλάσεις Α+ εξακολουθούν  ν α
απεικον ίζον ται στην  ετικέτα,
αλλά θα αφαιρεθούν  σύν τομα για
ν α υπάρχ ει μεγαλύτερη σαφή-
ν εια.

Επιδότηση ηλεκτρικών συσκευών για όλους: 
Χωρίς κριτήρια αλλά με... προτεραιότητες

Προσλήψεις 2 ατόμων στο
Δ. Μεγαρέων

Ο
Δήμος Μεγαρέων  αν ακοιν ών ει την  πρόσληψη, με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμέν ου
χ ρόν ου, συν ολικά δύο (2) ατόμων  για την  υλο-

ποίηση της Πράξης «Κέν τρο Κοιν ότητας με Παράρτημα
Ρομά Δήμου Μεγαρέων » με κωδικό ΟΠΣ (MIS)
5002274, στο πλαίσιο του Επιχ ειρησιακού Προγράμμα-
τος «Αττική 2014-2020», στον  Δήμο Μεγαρέων που
εδρεύει στα Μέγαρα της Περιφερειακής Εν ότητας Δυτι-
κής Αττικής,

Η υποβολή αιτήσεων  αρχ ίζει από την  ΤΡΙΤΗ 11
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 έως και την  ΠΕΜΠΤΗ 20
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 .
Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα στέλ-
ν ον ται , είτε με ηλεκτρον ικό ταχ υδρομείο στην  ηλεκ-
τρον ική διεύθυν ση :  F.Sty lianopoulou@megara.gr ,
είτε ταχ υδρομικά με συστημέν η επιστολή στην
ταχ υδρομική διεύθυν ση : Δήμος Μεγαρέων  - Δ/ν ση
Αν θρώπιν ου Δυν αμικού - Τμήμα Προσωπικού Χρ.
Μωραϊτου και Γ. Μαυρουκάκη Μέγαρα Τ.Κ. 19100 

Ίλιον: Συμμορία λήστεψε μαθητές
– Χρήματα και κινητά έκαναν «φτερά»

Τον  τρόμο σκόρπισε συμμορία, κατά πάσα
πιθαν ότητα εφήβων , στο Ίλιον . Στόχος των
δραστών  έγιν αν  μαθητές που βγήκαν  ν α
πουν  τα κάλαν τα των  Θεοφαν είων  στη γειτο-
ν ιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr, τέσσερ-
ις ανήλικοι ηλικίας 12 και 14 ετών στο Ίλιον είχαν
βγει βόλτα για τα κάλαντα το απόγευμα των Θεοφα-
νείων 07.01.2022).
Ξαφνικά, στην οδό Ξυλοκάστρου εμφανίστηκαν
μπροστά τους δύο νεαροί. Αφού απείλησαν και
έσπρωξαν τους τέσσερις μαθητές, άρπαξαν τα λίγα
χρήματα που είχαν μαζέψει από τα κάλαντα, αλλά
και τα κινητά τους τηλέφωνα.
Οι τέσσερις ανήλικοι γύρισαν έντρομοι στα σπίτια
τους και αργότερα μαζί με τους γονείς τους πήγαν
στο τοπικό Τμήμα Ασφαλείας όπου και κατήγγει-
λαν το περιστατικό.
Μέχρι στιγμής, οι θρασύτατοι έφηβοι ληστές παρ-
αμένουν ασύλληπτοι, χωρίς να αποκλείονται τις
επόμενες ώρες εξελίξεις.
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Επανεξελέγη στην θέση του
προέδρου του Δημοτικού

Συμβουλίου Αχαρνών 
ο Θέμης Οικονόμου

ΟΘέμης Οικονόμου  επανεξελέγη μετά από πρότα-
ση  του Δημάρχου Σπύρου Βρεττού, Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών κατά την

ειδική συνεδρίαση που διεξήχθη, δια ζώσης, την Κυριακή
9  Ιανουαρίου 2022 στο κλειστό γυμναστήριο «Μπάμπης
Χολίδης», με προεδρεύοντα τον πρώτο σε σταυρούς
δημοτικό σύμβουλο, Μιχάλη Βρεττό.

Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εξελέγη από
την παράταξη «Αχαρνές Ξανά», ο Σπύρος Βάθης και γραμ-
ματέας του Δ.Σ από την παράταξη «Νέα Δύναμη», η Όλγα
Παυλίδου.

Κατά τη διαδικασία τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα
υγειονομικά πρωτόκολλα λόγω της πανδημίας.

Ακολούθησαν οι δημαιρεσίες για την ανάδειξη μελών
των Επιτροπών στις οποίες προέδρευσε το ως άνω
εκλεγμένο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα
αποτελέσματα να έχουν ως εξής:

Οικονομική Επιτροπή

Μέλη (αντιδήμαρχοι) που ορίζονται από το Δήμαρχο:

Πρόεδρος: Σπυρίδων Βρεττός

Μιχάλης Βρεττός
Νικόλαος Δαμάσκος
Μέλη που εκλέχθηκαν στις δημαιρεσίες:

Τακτικά Μέλη

Χριστίνα Κατσανδρή, Άγγελος Αραμπαντζής, Δημήτρης
Τσιμπογιάννης, Όλγα Παυλίδου, Γεώργιος Αλέξανδρος
Φωτιάδης και Ιωάννης Αβραμίδης.

Αναπληρωματικά Μέλη

Γιώργος Πετάκος, Χρύσανθος  Κόνταρης, Πέτρος Βαρε-
λάς, Δημήτρης Κωφός, Παναγιώτης Χαλκίδης.

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Μέλη (αντιδήμαρχοι) που ορίζονται από το Δήμαρχο:

Πρόεδρος: Σπυρίδων Βρεττός

Νίκος Ξαγοράρης
Γιώργος Σιδηρόπουλος
Μέλη που εκλέχθηκαν στις δημαιρεσίες: 

Τακτικά Μέλη

Γιώργος Πετάκος, Λουίζα Κοσμίδου, Σπύρος Βάθης,
Όλγα Παυλίδου,  Παναγιώτης Χαλκίδης και Μιχάλης Τσορ-
πατσίδης.

Αναπληρωματικά μέλη

Στάθης Τοπαλίδης, Χρύσανθος Κόνταρης, Επα-
μεινώνδας Βρεττός, Γεωργία Ευθυμιάδου, Γεώργιος Αλέ-
ξανδρος Φωτιάδης.

Στο σύντομο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Αχαρνών
ευχήθηκε η νέα θητεία του Προεδρείου του Δημοτικού
Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής
και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να είναι γόνιμη και
δημιουργική προς όφελος της πόλης και των δημοτών.

Για μια ακόμα φορά η κυβέρνηση αρνείται να
αφουγκραστεί τις αγωνίες εκατοντάδων χιλιά-
δων γονιών και ανοίγει τα σχολεία στις 10
Γενάρη χωρίς κανένα ουσιαστικό μέτρο προ-
στασίας μαθητών και εκπαιδευτικών.

Παρά τον δεκαπλασιασμό σχεδόν των κρου-
σμάτων το 15ήμερο των διακοπών λόγω Χρι-
στουγέννων, το Υπουργείο Παιδείας επιμένει
στην γνωστή συνταγή του στοιβάγματος 25 και
27 παιδιών ανά τάξη με μόνο μέσο προστασίας
τις μάσκες και τα ανοικτά παράθυρα. Ούτε κου-
βέντα για αραίωση των παιδιών στα τμήματα με
ταυτόχρονη πρόσληψη εκπαιδευτικών, για πρό-
σληψη του απαιτούμενου προσωπικού καθαρι-
ότητας, για δωρεάν ειδικές μάσκες και κάθε
είδους προληπτικού ή διαγνωστικού τεστ, για
κατάργηση του απαράδεκτου πρωτοκόλλου του
50%+1.

Ως Σύλλογος Γονέων κ. Κηδεμόνων 1ου Γενι-
κού Λυκείου Ασπροπύργου αρνούμαστε να
αποδεχθούμε πως για 3η συνεχή χρονιά δεν
δίνεται ούτε ένα ευρώ από τον κρατικό προϋπο-
λογισμό για την αναχαίτιση του ιού στα σχολεία
μας. 

Απαιτούμε εδώ και τώρα:
Αραίωση των μαθητών ανά τάξη. Ανάκληση

των φετινών συγχωνεύσεων.
Άμεση πρόσληψη εκπαιδευτικού και βοηθητι-

κού προσωπικού.
Μαζικά, δωρεάν και επαναλαμβανόμενα τεστ

στα σχολεία, με ευθύνη του ΕΟΔΥ. Δωρεάν
rapidκαι μοριακά τεστ. Δωρεάν παροχή των
ειδικών μασκών.

Καμπάνια εμβολιασμού επιστημονικά τεκμηρ-
ιωμένη μέσα στα σχολεία. 

Σύνδεση των σχολείων με την Πρωτοβάθμια
Υγεία και ενίσχυση της τελευταίας.

Κατάργηση της Τράπεζας Θεμάτων και της
Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής.

Καλούμε όλες τους Γονείς κ. Κηδεμόνες τους
Συλλόγους Γονέων Δήμου Ασπροπύργου
καθώς και όλα τα σωματεία των εκπαιδευτικών
να μπούμε μπροστά στην διεκδίκηση των παρ-
απάνω, αρχής γενομένης από το 

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 11 ΓΕΝΑΡΗ, ΣΤΙΣ 5:30 μ.μ.
Ασπρόπυργος 7 Γενάρη 2022

Ο πρόεδρος               Η Γεν. Γραμματέας
ΤΣΟΚΑΝΗΣ Ν. 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ                               

Στην προσπάθεια ασφαλούς
επιστροφής των μαθητών
στα σχολεία, από τις διακο-

πές των Χριστουγέννων πρωτοστα-
τεί ο Δήμος Φυλής. 

Ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς
ανταποκρίθηκε, άμεσα, στη σύστα-
ση του Προέδρου της Κεντρικής
Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ)
και ζήτησε από τους Προέδρους

των Σχολικών Επιτροπών Νίκο
Χατζητρακόσια και Γιάννη Κρεμύδα
να προχωρήσουν στην άμεση προ-
μήθεια 3.000 self test, τα οποία
φυσικά  διατέθηκαν  το πρωί της
Δευτέρας 10 Ιανουαρίου 2022,
στους Διευθυντές όλων των σχο-
λικών μονάδων του Δήμου Φυλής.

“Βρισκόμαστε σε ετοιμότητα για
να συμβάλλουμε στην ασφαλή λει-

τουργία των σχολείων και γενικότε-
ρα στην αντιμετώπιση της παν-
δημίας. 

Οι συνάδελφοι Νίκος Χατζητρ-
ακόσιας και Γιάννης Κρεμύδας παρ-
ακολουθούν από κοντά τις εξελίξεις
και είναι στο πλευρό της σχολικής
κοινότητας”, τόνισε ο Δήμαρχος
Χρήστος Παππούς.

Δήμος Φυλής: Μοιράσε 3.000 self test για τα σχολεία

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ  1ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΚΑΜΠΟΛΗ ΑΝ.
ΟΛΥΜΠΙΑ
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Τι λένε οι ειδικοί για τα
5,3 Ρίχτερ στη Φλώρινα

Την εκτίµηση ότι η µετασεισµική εικόνα δείχνει
εκτόνωση του φαινοµένου εκφράζουν οι σει-
σµολόγοι, µετά τον σεισµό των 5,3 Ρίχτερ που

σηµειώθηκε λίγο πριν τα µεσάνυχτα της Κυριακής
στη Φλώρινα, προκαλώντας υλικές ζηµιές, ενώ δεν
έχουν αναφερθεί τραυµατισµοί.

«Πάει καλά. Θα περιµένουµε να δούµε πώς θα εξε-
λιχθεί ένα µε δύο 24ωρα ακόµη», δήλωσε ο καθηγητής
και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύµης Λέκκας στο Αθη-
ναϊκό Πρακτορείο.
Η περιοχή δεν έχει δώσει µεγάλους σεισµούς στο

παρελθόν, όπως πρόσθεσε ο κ. Λέκκας, ο οποίος διευ-
κρίνισε ότι ο σεισµός προήλθε από ένα ρήγµα στις
παρυφές της πεδιάδας της Φλώρινας.

Ο Γεράσιµος Χουλιάρας, µιλώντας στην ΕΡΤ,
εκτίµησε ότι το φαινόµενο βαίνει προς εκτόνωση.
Όπως ανέφερε, ο χάρτης της σεισµικότητας δείχνει

την εκτόνωση του φαινοµένου τις πρώτες ώρες.

«Φαίνονται γύρω στις 30 µικρότερες δονήσεις, µε τη
µεγαλύτερη να είναι 4,2 Ρίχτερ µετά τον σεισµό των
5,4 (σ.σ. αργότερα αναθεωρήθηκε σε 5,3) Ρίχτερ, όπως
είναι το επιθυµητό», δήλωσε ο κ. Χουλιάρας ο οποίος
σχολίασε ότι το µήκος του ρήγµατος δεν είναι πολύ
µεγάλο.
«Πάµε καλά τις πρώτες ώρες και ας ελπίζουµε ότι θα
περιοριστεί σε αυτό το µέγεθος», είπε ακόµη.
Μιλώντας για τη σεισµικότητα της περιοχής, ανέφερε
ότι δεν µας έχει συνηθίσει σε µεγάλους σεισµούς.
«Κάθε ρήγµα έχει διαφορετική γεωµετρία. Η βοή, που
είναι συνηθισµένο γεγονός, ακούγεται συνήθως σε
επιφανειακούς σεισµούς», σηµείωσε.
Από πλευράς του, ο Άκης Τσελέντης, µιλώντας στον
ΣΚΑΪ το πρωί της ∆ευτέρας ανέφερε η πιθανότητα για
µεγαλύτερο σεισµό είναι πολύ µικρή και σηµείωσε
πως η αιτία που έγινε τόσο αισθητή η δόνηση είναι
γιατί έγινε πολύ κοντά στην πόλη της Φλώρινας.
Μιλώντας δε στο MEGA, είπε: «Το 1994 είχαµε στην
περιοχή σεισµό 6 Ρίχτερ από παρακλάδι αυτού του
ρήγµατος και παρακολουθούµε το φαινόµενο. Οι
κάτοικοι πρέπει να θωρακίζουν το εσωτερικό των σπι-
τιών τους. Να αποφεύγουν ετοιµόρροπους τοίχους.
Στα σπίτια πρέπει να στερεώνουµε τα βαριά αντι-
κείµενα», συνέχισε.

ΟΟ  ∆∆ήήµµααρρχχοοςς  ΒΒααγγγγέέλληηςς  ΝΝττηηννιιαακκόόςς  εεππιισσ--
κκέέφφθθηηκκεε  ττοο  ΥΥπποουυρργγεείίοο  ΤΤοουυρριισσµµοούύ  όόπποουυ
εείίχχεε  σσυυννάάννττηησσηη  µµεε  ττηηνν  ΥΥφφυυπποουυρργγόό
ΣΣοοφφίίαα  ΖΖααχχααρράάκκηη  µµεε  θθέέµµαα  ττιιςς  δδυυννααττόόττ--
ηηττεεςς  ττοουυρριισσττιικκήήςς  ππρροοββοολλήήςς  ττηηςς  ππόόλληηςς  ..
ΩΩςς  γγννωωσσττόό,,  ττοο  ΧΧααϊϊδδάάρριι  εείίννααιι  ππλλοούύσσιιοο  σσεε
ιισσττοορριικκοούύςς  ττόόπποουυςς  ,,  µµννηηµµεείίαα  κκααιι  σσηηµµεείίαα
µµεεγγάάλληηςς  φφυυσσιικκήήςς  οοµµοορρφφιιάάςς..  
ΗΗ  ααννάάδδεειιξξήή  ττοουυςς  θθαα  σσυυµµββάάλλεειι  σσηηµµααννττιικκάά

σσττηηνν  εεξξωωσσττρρέέφφεειιαα  ττηηςς
ππόόλληηςς    κκααιι  σσττηηνν  ττόόννωωσσηη  ττηηςς
ττοοππιικκήήςς  οοιικκοοννοοµµίίααςς  κκααιι
ααγγοορράάςς..  ΜΜεε  δδηηµµιιοουυρργγιικκόό
όόρρααµµαα,,  σσωωσσττόό  σσχχεεδδιιαασσµµόό
κκααιι  κκααλλήή  σσυυννεερργγαασσίίαα  µµεε  ττοο
ααρρµµόόδδιιοο  ΥΥπποουυρργγεείίοο,,  µµπποορρ--
οούύµµεε  νναα  ττοο  ππεεττύύχχοουυµµεε!!ήήτταανν
ττοο  µµηηννυυµµαα  ττοουυ  δδηηµµάάρρχχοουυ..

ΣΣυυννάάννττηησσηη  ττοουυ  δδηηµµάάρρχχοουυ  ΒΒααγγγγέέλληη  ΝΝττηηννιιαακκοούύ
µµεε  ττηηνν  υυφφυυπποουυρργγόό  ΤΤοουυρριισσµµοούύ  ΣΣοοφφίίαα  ΖΖααχχααρράάκκηη

Τηλεδιάσκεψη της ηγεσίας του
υπουργείου Ανάπτυξης

με τον Σύνδεσμο σούπερ μάρκετ
για τις ανατιμήσεις

Οι ανατιμήσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο τηλε-
διάσκεψης της πολιτικής ηγεσίας του υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με στελέχη

των σούπερ μάρκετ.

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ.
Άδωνις Γεωργιάδης, ο αναπληρωτής υπο-

υργός, κ. Νίκος Παπαθανάσης και ο Γενικός
Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας του Κατα-
ναλωτή, κ. Σωτήρης Αναγνωστόπουλος  πραγ-

ματοποίησαν χθες Δευτέρα 10 Ιανουαρίου,
τηλεδιάσκεψη με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων

Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος (ΣΕΣΜΕ) για να
συζητήσουν μέτρα για την αντιμετώπιση των

ανατιμήσεων σε βασικά προϊόντα. 

Οι δύο πλευρές δεσμεύτηκαν να πραγματοποι-
ήσουν νέα τηλεδιάσκεψη στις αρχές της επό-

μενης εβδομάδας. 
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Ηβεβαίωση, την ανάπτυξη και λειτουργία της
οποίας έχει το υπουργείο Ψηφιακής Διακ-

υβέρνησης, χορηγείται αποκλειστικά για απουσία
από την εργασία και δεν επιβεβαιώνεται από την
εφαρμογή Covid Free GR.

Βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου κορ-
ονοϊού μέσω του gov.gr για απουσία από την
εργασία μπορούν να εκδίδουν οι εργαζόμενοι
που είναι θετικοί στην covid-19 εφόσον έχουν
διενεργήσει rapid test. Οι νοσήσαντες εργαζόμε-
νοι μπορούν να δηλώνουν στην εν λόγω εφαρ-
μογή το θετικό αποτέλεσμα του τεστ ώστε να θεω-
ρείται δικαιολογημένη η απουσία τους.

Η βεβαίωση, την ανάπτυξη και λειτουργία της
οποίας έχει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρν-
ησης, χορηγείται αποκλειστικά για απουσία από
την εργασία και δεν επιβεβαιώνεται από την εφα-
ρμογή Covid Free GR.

Οι εργαζόμενοι μπορ-
ούν να λάβουν την
βεβαίωση θετικού απο-
τελέσματος σε διαγνω-
στικό έλεγχο κορωνοϊού
χρησιμοποιώντας :

• τους προσωπικούς
κωδικούς πρόσβασης
στο Taxisnet

• τον ΑΜΚΑ τους

Αξίζει να σημειωθεί ότι
σε περίπτωση που
έχουν κάνει περισσότερ-
ους του ενός διαγνωστι-
κούς ελέγχους, η
βεβαίωση εκδίδεται για
το τελευταίο θετικό απο-
τέλεσμα.

Σ
τη διεύρυνση των μέτρων στήριξης για
τους εργαζομένους και τις επιχειρήσεις
που πλήττονται από τη μετάλλαξη «Όμι-

κρον» πρόκειται να προχωρήσει το επόμενο
διάστημα το οικονομικό επιτελείο, αφού
σχηματίσει μια πρώτη ολοκληρωμένη εικόνα
σχετικά με τις πραγματικές επιπτώσεις της παν-
δημίας στον τζίρο των επιχειρήσεων.

Στην κυβερνητική ατζέντα περιλαμβάνεται η επέκ-
ταση του μέτρου των αναστολών και σε άλλους κλά-
δους (ΚΑΔ), πέραν εκείνων που «τρέχουν», όπως
η εστίαση, ο αθλητισμός και τα κέντρα διασκέδασης,
ενώ στο τραπέζι έχει τεθεί η μετάθεση των πληρ-
ωμών για οφειλές στην εφορία και στα ασφαλιστικά
ταμεία που λήγουν στο τέλος του Ιανουαρίου, αλλά
και η επιδότηση ενοικίου.

«Tα μέτρα θα είναι απολύτως στοχευμένα, δεν θα
υπάρχουν οριζόντια μέτρα στήριξης, όπως άλλωστε
προβλέπει η βασική ντιρεκτίβα του Eurogroup και με
βασικό κριτήριο τον επιχειρηματικό τζίρο και τον
βαθμό συρρίκνωσής του», τονίζουν στη Realnews
υψηλόβαθμα στελέχη του οικονομικού επιτελείου.

Ειδικότερα μελετάται να μπουν δικλείδες ασφα-
λείας για την εφαρμογή των νέων αναστολών
συμβάσεων εργασίας θέτοντας σε κάθε επιχείρηση
που μπαίνει συγκεκριμένο ποσοστό εργαζομένων
που μπορεί να βάλει σε αναστολή.

Στο μεταξύ η αναστολή συμβάσεων εργασίας των
εργαζομένων προαναγγέλλεται, τουλάχιστον την
προηγούμενη μέρα της έναρξης της αναστολής. Η
προαναγγελία μπορεί να αφορά, είτε αυτοτελή χρο-
νικά διαστήματα εντός του τρέχοντος μήνα, είτε
ολόκληρο τον μήνα.

Ειδικά, για συμβάσεις
εργασίας εργαζομένων
που τίθενται σε αναστο-
λή από την 1η Ιανουα-
ρίου 2022 έως και την
10η Ιανουαρίου 2022,
οι υπεύθυνες δηλώσεις
των επιχειρήσεων-
εργοδοτών έπρεπε
υποχρεωτικά να
δηλωθούν στο ΠΣ
ΕΡΓΑΝΗ μέχρι χθες
Δευτερα .

Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η διαδικασία της
προαναγγελίας η υπεύθυνη δήλωση είναι άκυρη
και δεν παράγει τα αποτελέσματα της αναστολής
σύμβασης εργασίας, και κατά συνέπεια ο εργοδότ-
ης συνεχίζει εκείνος να αμείβει τους εργαζόμενους
του.

Σε δύο δόσεις

Βούληση είναι να εξελιχθούν σε δύο φάσεις,
πέραν των ανακοινώσεων που ήδη έχουν γίνει:

η πρώτη είναι αυτή που θα πραγματοποιηθεί τις
επόμενες ημέρες με την ανακοίνωση του στοχευμέ-
νου πακέτου ενίσχυσης.

Σε δεύτερο χρόνο, μέχρι τον Μάρτιο, το οικονο-
μικό επιτελείο θα υπολογίσει τη συνολική ζημιά που
έχουν υποστεί οι επιχειρήσεις από το πέμπτο κύμα
της πανδημίας και, εάν χρειαστεί, θα επανεξετάσει
τα ποσοστά «κουρέματος» των επιστρεπτέων προ-
καταβολών κατά τις επτά πρώτες φάσεις του συγκε-
κριμένου μέτρου.

Χρονικά περιθώρια εκτιμάται ότι υπάρχουν του-
λάχιστον μέχρι την άνοιξη, καθώς μέχρι τότε έχει
παραταθεί το περιθώριο για την εφάπαξ καταβολή
του ποσού με το πρόσθετο κίνητρο της έκπτωσης
του 15%, ενώ η έναρξη της διαδικασίας αποπληρ-
ωμής των δόσεων έχει μετατεθεί χρονικά για τον
Ιούνιο.

Σημειώνεται ότι -με τα σημερινά δεδομένα- έχουν
τη δυνατότητα να «κουρέψουν» έως και κατά
78,75% το κρατικό δάνειο της επιστρεπτέας προκα-
ταβολής, υπό προϋποθέσεις, οι επιχειρήσεις και οι
επαγγελματίες που ενισχύθηκαν με «ζεστό χρήμα»
την περίοδο της πανδημίας και των lockdowns.

Έρχονται νέες παρεμβάσεις για τις επιχειρήσεις 
 που μπαίνουν σε αναστολή

Κορωνοϊός: Μέσω gov.gr η βεβαίωση θετικού 
διαγνωστικού ελέγχου για απουσία από την εργασία

ΕΠΕΛΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ
‘’ΔΙΟΜΗΔΗΣ’’ ΜΕ ΧΙΟΝΙΑ ΚΑΙ

ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΑΝΕΜΟΥΣ 

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Αισθητή πτώση
της θερμοκρασίας από την Τετάρτη

Σφοδρή κακοκαιρία
με κατά τόπους
ισχυρές βροχές και
καταιγίδες, πολύ
θυελλώδεις ανέμους,
πυκνές χιονοπτώσεις
κυρίως στα ορεινά και
αισθητή πτώση της
θερμοκρασίας προβ-
λεπεται από την
Τετάρτη (12-01-2022).

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που
εκδόθηκε σήμερα Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2022 από την Εθνική Μετεωρο-
λογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), καιρικό σύστημα με το όνομα "Διομήδης"
("Diomedes") προβλέπεται να προκαλέσει κακοκαιρία  με κύρια χαρακ-
τηριστικά τις κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τους πολύ
θυελλώδεις ανέμους και τις πυκνές χιονοπτώσεις κυρίως στα ορεινά.
Από την Τετάρτη (12-01-2022) αναμένεται να σημειωθεί αισθητή πτώση
της θερμοκρασίας.

Πιο αναλυτικά:

. Ήση απο χθες  (10-01-2022) ισχυρές βροχές και καταιγίδες έκαναν την
εμφάνισή τους  στα Δωδεκάνησα, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τη
Νότια Κρήτη, τα θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα της Κεντρικής και
Ανατολικής Μακεδονίας και το βράδυ επεκτάθηκαν στο Κεντρικό και το
Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, την Ανατολική Στερεά και τη Θεσσαλία.

Την Τρίτη (11-01-2022) ισχυρές βροχές προβλέπονται στη Θεσσαλία,
τις Σποράδες, τα νοτιότερα τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας, την Κεν-
τρική και Ανατολική Στερεά (κυρίως στη Φθιώτιδα και την Ευρυτανία) και
τη Βόρεια Εύβοια. Τοπικά ισχυρές καταιγίδες θα εκδηλώνονται στα νησιά
του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Την Τετάρτη (12-01-2022) κατά τόπους ισχυρές βροχές προβλέπονται
στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και μέχρι το μεσημέρι στη
Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια.

Β. Πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν την Τρίτη (11-
01-2022) στο Βόρειο Αιγαίο και την Τετάρτη (12-01-2022) και την Πέμπτη
(13-01-2022) στο μεγαλύτερο μέρος του Αιγαίου. Μικρή εξασθένηση των
ανέμων αναμένεται από το βράδυ της Πέμπτης.

Γ. Πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειώνονται από το βράδυ της Δευτέρας
(10-01-2022) στα ορεινά της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας και της
Θεσσαλίας. Την Τρίτη (11-01-2022) κατά τόπους πυκνές χιονοπτώσεις θα
σημειωθούν στα ορεινά - ημιορεινά Μακεδονίας, Θεσσαλίας, της Κεντρ-
ικής και Ανατολικής Στερεάς και βαθμιαία σε πεδινές περιοχές της
Θράκης και της Ανατολικής Μακεδονίας. Την Τετάρτη (12-01-2022) πρόσ-
καιρα πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κατά τόπους στις προαναφ-
ερθείσες περιοχές και στην Εύβοια.
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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

Δωρεάν rapid test στις 11/01
στην αίθουσα του Δημοτικού

Συμβουλίου Δ. Μεγαρέων

Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Μεγαρέων σε συνερ-
γασία με την περιφέρεια Αττικής και τον Ιατρικό

Σύλλογο Αθηνών την Τρίτη 11/01/22 θα διενεργή-
σει δωρεάν rapid test για την ανίχνευση του Covid-
19 στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου από

τις 10:00 έως και τις 14:00.

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,

210 5570337, 210 5580816



Α
παλλαγή από τα τέλη κινητής
και καρτοκινητής τηλεφωνίας
μπορούν να έχουν από σήμε-

ρα οι νέοι ηλικίας 15-29 ετών, καθώς
τα υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρν-
ησης και Οικονομικών έθεσαν σε
παραγωγική λειτουργία το mobile-
fees.gov.gr. Την πλατφόρμα υλο-
ποίησε η Γενική Γραμματεία Πληρο-
φοριακών Συστημάτων Δημόσιας
Διοίκησης με τη συνδρομή της Γενι-
κής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών
και Ταχυδρομείων. 

Μέσω αυτής, οι νέοι ηλικίας 15-29
ετών μπορούν να δηλώσουν το κιν-
ητό τους τηλέφωνο στο Μητρώο
Δικαιούχων Απαλλαγής Τελών Συνδρ-
ομητών Κινητής Τηλεφωνίας και
Καρτοκινητής Τηλεφωνίας
(Μη.Δ.Α.Τε.), ώστε να απαλλάσσονται
από τα τέλη κινητής και καρτοκιν-
ητής.

Η εγγραφή στο Μητρώο είν αι ιδιαίτερα
απλή και ολοκληρών εται με τη δήλωση
του ΑΜΚΑ (ή ΠΑΑΥΠΑ), του αριθμού
κιν ητού του δικαιούχ ου και του παρ-
όχ ου στον  οποίο λειτουργεί ο αριθμός
κιν ητού τηλεφών ου προς απαλλαγή
τελών .

Η είσοδος στο mobilef ees.gov .gr γίν ε-
ται μέσω κωδικών  Taxisnet:

είτε του δικαιούχ ου, αν  αυτός είν αι
εν ήλικας (18-29 ετών ),

είτε εκείν ου που έχ ει την  επιμέλεια
του δικαιούχ ου, αν  αυτός είν αι αν ήλικος
(15-17). Η σχ έση επιμέλειας ελέγχ εται
αυτόματα, κατόπιν  διασταύρωσης με το
Μητρώο Πολιτών  ή εν αλλακτικά με το
έν τυπο Ε1 της πιο πρόσφατης δήλωσης 

φορολογίας εισοδήματος.
Με την  ολοκλήρωση της υποβολής της

αίτησης στο Μητρώο, ο πάροχ ος υπηρ-
εσιών  κιν ητής τηλεφων ίας εν ημερών ε-
ται αυτόματα για την  εφαρμογή της
απαλλαγής κατά την  έκδοση λογαρια-
σμού ή την  αν αν έωση χ ρόν ου ομιλίας,
χ ωρίς ν α απαιτείται κάποια άλλη εν έρ-
γεια από πλευράς του δικαιούχ ου. Σε
περίπτωση μεταφοράς του αριθμού σε
άλλη εταιρεία (φορητότητα), ο ν έος πάρ-
οχ ος εν ημερών εται αυτόματα μέσω του
Μητρώου ότι ο συγκεκριμέν ος αριθμός
δικαιούται απαλλαγής. 

Τέλος, αυτόματα θα γίν εται και η δια-
κοπή της απαλλαγής για δικαιούχ ους
που συμπληρών ουν  το 29ο έτος.

Κάθε δικαιούχ ος μπορεί ν α καταχ ωρή-
σει έν αν  αριθμό κιν ητού τηλεφών ου για
ν α αιτηθεί απαλλαγή. Αν ά πάσα στιγμή,
ο δικαιούχ ος μπορεί ν α διαγράψει την
αίτηση απαλλαγής σε έν αν  αριθμό και
ν α την  εν εργοποιήσει σε άλλον  που
έχ ει στην  κατοχ ή του, εφόσον  το επιθ-
υμεί. 

Οι πολίτες μπορούν  ν α υποβάλλουν
περισσότερες από μία αιτήσεις, σε
περίπτωση που έχ ουν  περισσότερους
από έν αν  δικαιούχ ους υπό την  επιμέ-
λειά τους.

Η δυν ατότητα εγγραφής στο Μητρώο
θα δίν εται σταδιακά, αρχ ής γεν ομέν ης
από σήμερα, Δευτέρα 10 Ιαν ουαρίου, με
βάση το καταληκτικό ψηφίο του ΑΦΜ
του αιτούν τος, ως εξής:

10 Ιαν ουαρίου 2022: εν εργοποίηση
ΑΦΜ με καταληκτικό ψηφίο 0

11 Ιαν ουαρίου 2022: εν εργοποίηση
ΑΦΜ με καταληκτικό ψηφίο 1

12 Ιαν ουαρίου 2022: εν εργοποίηση
ΑΦΜ με καταληκτικό ψηφίο 2

13 Ιαν ουαρίου 2022: εν εργοποίηση
ΑΦΜ με καταληκτικό ψηφίο 3

14 Ιαν ουαρίου 2022: εν εργοποίηση
ΑΦΜ με καταληκτικό ψηφίο 4

15 Ιαν ουαρίου 2022: εν εργοποίηση
ΑΦΜ με καταληκτικό ψηφίο 5

16 Ιαν ουαρίου 2022: εν εργοποίηση
ΑΦΜ με καταληκτικό ψηφίο 6

17 Ιαν ουαρίου 2022: εν εργοποίηση
ΑΦΜ με καταληκτικό ψηφίο 7

18 Ιαν ουαρίου 2022: εν εργοποίηση
ΑΦΜ με καταληκτικό ψηφίο 8

19 Ιαν ουαρίου 2022: εν εργοποίηση
ΑΦΜ με καταληκτικό ψηφίο 9.

Οι δικαιούχοι που δεν  διαθέ-
τουν  κωδικούς Taxisnet ή οι

πολίτες που υποβάλλουν  αίτηση
για αν ήλικο δικαιούχο και η

σχέση επιμέλειας δεν  μπορεί ν α
επιβεβαιωθεί με ηλεκτρον ική δια-
σταύρωση, μπορούν  ν α απευθυ-
ν θούν  στα Κέν τρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών  για ν α πραγματοποιή-

σουν  την  εγγραφή τους στο
Μητρώο.

Η υποβολή των  αιτήσεων  στα
ΚΕΠ θα είν αι διαθέσιμη από την

20ή Ιαν ουαρίου 2022.

Σύμφων α με τα δύο υπουργεία, η
συγκεκριμέν η πρωτοβουλία έρχ εται ν α
συμπληρώσει το ν έο, εν ιαίο και σταθε-
ρό τέλος κιν ητής και καρτοκιν ητής τηλε-
φων ίας ύψους 10%, που ισχ ύει για
όλους από την  1η Ιαν ουαρίου 2022.
«Υλοποιείται, έτσι, πλήρως η δέσμευση
του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσο-
τάκη για μείωση της φορολογίας στις
τηλεπικοιν ων ίες, όπως την  εξήγγειλε
στην  ομιλία του στη Διεθν ή Έκθεση
Θεσσαλον ίκης τον  Σεπτέμβριο του
2021. 

Το μέτρο συμβάλλει στην  ελάφρυν ση
ν οικοκυριών  και επιχ ειρήσεων  από τα
φορολογικά βάρη, με στόχ ο την
εν ίσχ υση του διαθέσιμου εισοδήματος
και τη βελτίωση των  προοπτικών  όλων
των  πολιτών , και ιδίως των  ν έων ».

Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2022 θριάσιο-11 

Άνοιξε η πλατφόρμα για απαλλαγή των νέων από τα τέλη κινητής
 Πώς γίνεται η είσοδος στο mobilefees.gov.gr  

Η Μάνδρα επλήγη τα ξημερώματα της
15ης Νοεμβρίου 2017, όταν τεράστιες
ποσότητες νερού και φερτών υλικών
κατέκλυσαν την πόλη κατεβαίνοντας
ορμητικά από το όρος Πατέρα, όπου
από τη νύχτα είχε ξεκινήσει πολύ έντονη
βροχόπτωση.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, στην οποία
περιλαμβάνονται πορίσματα ειδικών,
λόγω ανθρωπίνων παρεμβάσεων και
εμποδίων εντός των ρεμάτων, ο όγκος
του νερού τελικά διαπέρασε την πόλη
της Μάνδρας και εκτονώθηκε στη
θαλάσσια περιοχή Ελευσίνας και Νέας

Περάμου. Η εισαγγελική έρευνα για την
υπόθεση ανέδειξε παράγοντες παρα-
λείψεων και αμέλειας που οδήγησαν στο
φονικό αποτέλεσμα, καθώς διαπιστώθη-
κε ότι στην περιοχή ήταν ανύπαρκτα
καίριας σημασίας αντιπλημμυρικά έργα,
δεν υπήρχε χάραξη και οριοθέτηση
ρεμάτων, ενώ επεδείχθη -επί σειρά
ετών- ανοχή σε σειρά σοβαρών αυθαιρ-
εσιών. Συνολικά, η δικογραφία αναφέρε-
ται σε 39 αυθαίρετες κατασκευές εντός
ρεμάτων, μεταξύ των οποίων δημοτικό
αμαξοστάσιο, κέντρο διασκέδασης, βεν-
ζινάδικα, γήπεδο, κατοικίες και αποθή-
κες.
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Eurostat: 
Στο 13,4% η ανεργία στην 
Ελλάδα τον Νοέμβριο

Τ
η δεύτερη θέση με το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας
στην Ευρωζώνη-

πίσω από την Ισπανία-
διατήρησε η Ελλάδα τον Νοέμβριο καταγράφοντας

ποσοστό 13, 4%. Σύμφωνα με τα στοιχεία, που έδωσε στη
δημοσιότητα η Eurostat, το ποσοστό ανεργίας σημείωσε
ελαφρώς αύξηση από το 13,3% τον Οκτώβριο και 13,1%
τον Σεπτέμβριο. Απέχει, ωστόσο, αρεκτά από το 16,2% στο
οποίο βρισκόταν ένα χρόνο νωρίτερα, τον Νοέμβριο του
2020. 

Η αρν ητική πρωταθλήτρια Ισπαν ία κατέγραψε
ποσοστό ανεργίας 14,1%, επίσης αισθητά μειωμένο σε
σχέση με τον  Νοέμβριο του 2020 που είχε καταγράψει
16,2%. 

Στο σύνολο της Ευρωζώνης το ποσοστό της ανεργίας
υποχώρησε στο 7,2% τον  Νοέμβριο, από 7,3% τον
Οκτώβριο, 7,4% τον  Σεπτέμβριο και 8,1% έναν  χρόνο
νωρίτερα. 

Στην  Ε.Ε. των  27 μειώθηκε στο 6,5% τον  Νοέμβριο,
από 6,7% έναν  μήνα νωρίτερα.

Τα στοιχεία αποτελούν  αξιοσημείωτη βελτίωση σε
σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, όταν  το ποσοστό
ανεργίας ήταν  8,1% στη ζώνη του ευρώ και 7,4% στην
ευρύτερη ΕΕ. Η πτωτική τάση της ανεργίας εμφαν ίστηκε
«ανθεκτική» στις ν έες εστίες της παραλλαγής Δέλτα-
εκείνη την  περίοδο- σε χώρες όπως η Γερμαν ία, η
Ολλαν δία και το Βέλγιο, υποδηλών ον τας ότι οι
κυβερνητικές αποφάσεις για την  επιβολή περιορισμών
διατήρησαν  το ρυθμό των  οικονομιών  τους.

Πολλές χώρες προσπαθούν  ν α ακολουθήσουν
παρόμοια προσέγγιση στην  απάν τησή τους στην
εξαιρετικά μεταδοτική παραλλαγή Όμικρον , παρόλο που
τα καθημερινά ποσοστά κρουσμάτων  έχουν  αυξηθεί σε
πρωτοφανή επίπεδα σε όλη την  Ευρώπη.

Η Eurostat υπολογίζει ότι 13,984 εκατομμύρια άνδρες
και γυν αίκες στην  ΕΕ, εκ των  οποίων  11,829
εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ, ήταν  άνεργοι τον
Νοέμβριο του 2021. Σε σύγκριση με τον  Οκτώβριο του
2021, ο αριθμός των  ανέργων  μειώθηκε κατά 247.000
στην  ΕΕ και κατά 222.000 στη ζώνη του ευρώ. Σε
σύγκριση με τον  Νοέμβριο του 2020, η ανεργία μειώθηκε
κατά 1,659 εκατ. στην  ΕΕ και κατά 1,411 εκατ. στη
ζώνη του ευρώ.

Το ποσοστό ανεργίας πέφτει στην  Ευρωζώνη για
έβδομο συνεχόμενο μήνα, γεγονός που αποτελεί το πιο
πρόσφατο σημάδι αισιοδοξίας για την  αγορά εργασίας
της Ευρώπης, καθώς περισσότεροι άν θρωποι
επιστρέφουν  στην  εργασία τους μετά την  αναστολή
εργασίας, καθεστώς στο οποίο τέθηκαν  εκατομμύρια
κατά τη διάρκεια της πανδημίας. 

«Η ανεργία στην  Ευρωζώνη έχει σχεδόν  κλείσει το
χάσμα με τα καλύτερα ποσοστά που καταγράφονταν
πριν  από την  πανδημία», δήλωσε στο Twitter ο Bert
Colijn, οικονομολόγος της ING, ο οποίος απέφωσε τις
ισχυρές επιδόσεις στην  παρέμβαση των  προγραμμάτων
στήριξης και την  υποστήριξη για τον  διαρκώς υψηλότερο
μεσοπρόθεσμο πληθωρισμό. 

Ωστόσο, η ανεργία στην  Ευρωζώνη παραμένει πολύ
υψηλότερη από ό,τι στις ΗΠΑ, ενώ δεν  υπάρχουν
πολλές ενδείξεις ότι οι αυξήσεις των  μισθών  για τους

Σ
τα 126.600,00  ευρώ
αν έρχ ον ται τα πρόστιμα τα
οποία επιβλήθηκαν  σε

παραβάτες από τη Γεν ική Διεύθυ-
ν ση Βιώσιμης Αν άπτυξης και Κλι-
ματικής Αλλαγής της Περιφέρειας
Αττικής κατά τη διάρκεια ελέγχ ων
που πραγματοποιήθηκαν  στο
σύν ολο των  Περιφερειακών  εν ο-
τήτων  από την  1/12/2021 έως και
τις 23/12/2021. Να σημειωθεί ότι
με σχ ετικό έγγραφο του Περιφερει-
άρχ η Αττικής Γ. Πατούλη είχ ε
ζητηθεί πριν  από την  εορταστική
περίοδο εν τατικοποίηση των
ελέγχ ων . 

Συγκεκριμέν α, κατά τη διάρκεια
των  συστηματικών  ελέγχ ων  σε
σημεία παραγωγής, εμπορίας και
διακίν ησης τροφίμων ,  επιχ ειρή-
σεις  που παρέχ ουν  υπηρεσίες
στους πολίτες (ταξί, πρατήρια καυ-
σίμων , κ.α.) και σε χ ώρους
πάσης φύσεως που παρουσιά-
ζουν  καταν αλωτική κίν ηση την
εορταστική περίοδο (χ ώροι εστία-
σης, αν αψυχ ής, καταστήματα
υγειον ομικού εν διαφέρον τος,
εμπορικά, κ.α.) διεν εργήθηκαν
4.987 έλεγχ οι. Σε αυτούς τους
σχ ετικούς ελέγχ ους εν τοπίστηκαν
114 παραβάσεις και επιβλήθηκαν
πρόστιμα 126.600,00 €. 

Αν αλυτικά, από τις υπηρεσίες
της Γεν ικής Διεύθυν σης Βιώσιμης
Αν άπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής
της Περιφέρειας Αττικής, οι σημαν -
τικότερες παραβάσεις  διαπι-
στώθηκαν  στις λαϊκές αγορές
καθώς σε 3748, διαπιστώθηκαν  72
παραβάσεις και επιβλήθηκαν  πρό-
στιμα ύψους 35.600,00 € . Σε
επίπεδο προστίμων  τα αυστηρό-
τερα επιβλήθηκαν  σε επιχ ειρ-

ηματίες που δραστηριοποιούν ται
σε Ταξί και καταστήματα πώλησης
-συν τήρησης ταξιμέτρων . Συγκε-
κριμέν α σε δύο ελέγχ ους διαπι-
στωθήκαν  παραβάσεις και επιβ-
λήθηκαν  πρόστιμα ύψους 26.000
ευρώ. 

Ο χ ώρος της  εστίασης (ταχ υφα-
γεία, εστιατόρια, ταβέρν ες, πιτσα-
ρίες, σουβλατζίδικα κλπ) έρχ εται
τρίτος σε επίπεδο επιβολής προ-
στίμων . Συγκεκριμέν α σε 276
ελέγχ ους διαπιστώθηκαν  18 παρ-
αβάσεις και επιβλήθηκαν  πρόστι-
μα 23.000 ευρώ. Στο πίν ακα των
παραβάσεων  ακολουθούν  στην
τέταρτη θέση τα SUPER MARKET
– Υπεραγορές. Σε 91 ελέγχ ους ,
διαπιστώθηκαν   7 παραβάσεις και
επιβλήθηκαν  πρόστιμα ύψους
14.500 ευρώ. Την  Πέμπτη θέση
στον  κατάλογο των  προστίμων
καταλαμβάν ει η κατηγορία,  Παν -
τοπωλεία (συν οικιακά), οπωροπω-
λεία, κρεοπωλεία, ψαράδικα,
μπαχ αρικά, mini market, περίπτε-
ρα, ψιλικά κλπ. . Σε 312 ελέγχ ους
διαπιστώθηκαν   7 παραβάσεις και
επιβλήθηκαν  πρόστιμα ύψους
11.500 ευρώ. Στην  έκτη θέση
είν αι τα πρατήρια υγρών  καυ-
σίμων , όπου σε 30 ελέγχ ους δια-
πιστώθηκαν  2 παραβάσεις και
επιβλήθηκαν  πρόστιμα 10.000
ευρώ. Στον  πίν ακα των  ελέγχ ων
εν διαφέρον  παρουσιάζει η
περίπτωση των  φαρμακείων  όπου
σε 22 ελέγχ ους δεν  επιβλήθηκε
καν έν α πρόστιμο καθώς δεν  δια-
πιστώθηκε καμία  σοβαρή παρά-
βαση. 

Με αφορμή τα σχ ετικά στοιχ εία
της Γεν ικής Διεύθυν σης Βιώσιμης
Αν άπτυξης και Κλιματικής Αλλα-

γής, ο Περιφερειάρχ ης Αττικής Γ.
Πατούλης δήλωσε: 

«Η προστασία της υγείας των
πολιτών  και ο εν τοπισμός περι-
πτώσεων  αισχ ροκέρδειας αποτε-
λεί προτεραιότητα μας. Στόχ ος μας
είν αι ν α πατάξουμε με κάθε τρόπο
φαιν όμεν α παραβατικότητας.
Οφείλουμε όλοι μας, τη δύσκολη
αυτή περίοδο της παν δημίας, ν α
είμαστε στο πλευρό των  πολιτών
και ν α τους προστατέψουμε. Όλος
ο ελεγκτικός μηχ αν ισμός της Περ-
ιφέρειας Αττικής, παρά τις ελλείψεις
που έχ ει σε επίπεδο αν θρώπιν ου
δυν αμικού και υποδομών , εργάζε-
ται με συστηματικό τρόπο και διε-
ν εργεί ελέγχ ους που συμβάλλουν
στην  πρόληψη και καταστολή φαι-
ν ομέν ων  αισχ ροκέρδειας και
αλλοίωσης προϊόν των . Έχ ω ζητή-
σει οι έλεγχ οι ν α πραγματοποι-
ούν ται με μεγάλη προσοχ ή και
αυστηρότητα, αλλά και με πν εύμα
συν εργασίας με τους επαγγε-
λματίες οι οποίοι στην  πλειον ότ-
ητά τους ακολουθούν  τους καν ό-
ν ες υγιειν ής, ασφάλειας και ορθής
τιμολόγησης». 

Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τους
πολίτες ν α απευθύν ον ται στις
αρμόδιες ελεγκτικές αρχ ές της,
προκειμέν ου αυτές ν α επεμ-
βαίν ουν  άμεσα σε περίπτωση
που διαπιστών ουν  διάθεση υπο-
βαθμισμέν ων , ακατάλληλων ,
αλλοιωμέν ων  ή με παραπλαν ητι-
κές εν δείξεις προϊόν των . Οι
έλεγχ οι θα συν εχ ιστούν  καθ’ όλη
τη διάρκεια του έτους με στόχ ο
την  προστασία των  καταν αλωτών
και με έμφαση στην  πάταξη φαι-
ν ομέν ων  αισχ ροκέρδειας.

Πρόστιμα και κυρώσεις κατά την εορταστική περίοδο
 από τη Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ανάπτυξης 
και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής

–Διενεργήθηκαν  4.987 έλεγχοι, διαπιστώθηκαν 114 παραβάσεις–Διενεργήθηκαν  4.987 έλεγχοι, διαπιστώθηκαν 114 παραβάσεις
και επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 126.600,00 €και επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 126.600,00 €



Επιστρέφουν στην
αγωνιστική δράση οι 
ομάδες της τρίτης εθνικής

Οι άνθρωποι της ΕΠΟ πήραν την απόφαση να
ξεκινήσει και πάλι το πρωτάθλημα της Γ' Εθνι-
κής, το προσεχές σαββατοκύριακο (15-16/1)
θέλοντας να κρατήσουν αρχικά τις ομάδες σε
αγωνιστικούς ρυθμούς και στην συνέχεια να μην
χαλάσουν το καλεντάρι της χρονιάς και να ολοκ-
ληρωθεί το πρωτάθλημα τότε που είχαν προγρ-
αμματίσει από την αρχή της σεζόν.
Οι αγώνες του προηγούμενου σαββατοκύριακου
(8-9/1), που αναβλήθηκαν, θα διεξαχθούν στις
19 Ιανουαρίου, ημέρα Τετάρτη.

OOιι  δδιιααιιττηηττέέςς  ττωωνν  εεξξ  ααννααββοολλήήςς
ααγγώώννωωνν  ττηηςς  ΣΣοούύππεερρ  ΛΛίίγγκκααςς  11
Ανακοινώθηκαν οι διαιτητές των δύο εξ αναβολής
αναμετρήσεων της Σούπερ Λίγκας 1, που είναι
προγραμματισμένοι  για την Τετάρτη 12
Ιανουαρίου 2021. Αναλυτικά:

17.15: ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός 

Διαιτητής: Ζαμπάλας (Ηπείρου)

Βοηθοί : Χασάν (Ξάνθης), Καραγκιζόπουλος
(Ημαθίας)
Τέταρτος: Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)
VAR: Διαμαντόπουλος (Αρκαδίας), AVAR:
Μπαλτάς (Αχαΐας)

17.15: Απόλλων Σμύρνης - ΟΦΗ
Διαιτητής: Μανούχος (Αργολίδας)
Βοηθοί : Τζιουβάρας (Κοζάνης), Παγουρτζής
(Πειραιά) 
Τέταρτος: Γκάμαρης (Αθηνών)
VAR: Μπέμπεκ (Κροάτία), Μωυσιάδης (Ηπείρου)

O Πανελευσινιακός με τον
Αία Σαλαμίνας στις 19/1

Mετά την  απόφαση της Ε.Π.Ο. για αν αβολή των
αγών ων  της Γ΄ Εθν ικής Κατηγορίας χ θες Κυριακή
9/1/2022, που ελήφθη για την  προστασία των
Αθλητών  καθώς και των  Αξιωματούχ ων  και όλων  των
εμπλεκομέν ων  από τον  COVID-19, η Ομοσπον δία
εν ημέρωσε για την  επαν έν αρξη του Πρωταθλήματος
όπως παρακάτω :
Κυριακή 16/1/2022 - ώρα έν αρξης αγών α 15:00
Αγών ας Πρωταθλήματος - 11η Αγων ιστική
Δημοτικό Γήπεδο Ραφήν ας
΄΄Α.Π.Ο. ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ΄΄ - ΄΄Α.Σ.Σ. ΑΙΑΣ΄΄

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/1/2022 - ώρα έν αρξης αγών α 15:00
Αγών ας Πρωταθλήματος / Εξ αν αβολής αγών ας 10ης
Αγων ιστικής
Δημοτικό Γήπεδο Αμπελακίων  Σαλαμίν ας
΄΄Α.Σ.Σ. ΑΙΑΣ΄΄ – ΄΄Α.Ο. ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ΄΄
Επόμεν ος Αγών ας Πρωταθλήματος - 12η Αγων ιστική
Κυριακή 23/1/2022- ώρα έν αρξης αγών α 15:00
Γήπεδο Πυλίου ΚΩ
΄΄Α.Ο. ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ΄΄ - ΄΄Α.Σ.Σ. ΑΙΑΣ΄΄

Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2022 θριάσιο-13  

Ανακοινώθηκαν από την
ΚΕΔ οι  διαιτητές της 13ης
αγωνιστικής της Super
League 2.

Super League 2 – 13η αγων ι-
στική

ΤΕΤΑΡΤΗ (12/1)

Βόρειος Ομιλος (15:00)

Αν αγέν ν ηση Καρδίτσας-Βέρ-
οια

Διαιτητής: Βεργέτης (Αρκαδίας)

Βοηθοί: Λιόν τος (Ηπείρου),
Μποζατζίδης (Μακεδον ίας)
4ος: Βλάχ ος (Αν . Αττικής)

Πιερικός-Ηρακλής

Διαιτητής: Ψυχ ουλάς (Βοι-
ωτίας)
Βοηθοί: Φίλος (Βοιωτίας),
Δελής (Βοιωτίας)
4ος: Νικολάου (Αθην ών )

Ξάν θη-Παν σερραϊκός
Διαιτητής: Τσιάρας (Καβάλας)
Βοηθοί: Καμπερίδης (Καβά-
λας), Κουκούμης (Καβάλας)
4ος: Τσιμεν τερίδης (Κοζάν ης)

Θεσπρωτός-Ολυμπιακός Β
Διαιτητής: Καδδάς (Αχ αϊας)
Βοηθοί: Κακαφών ης (Αχ αϊας),

Οικον όμου (Αχ αϊας)
4ος: Μπούμπας (Ηπείρου)
Καβάλα-Απόλλων  Λάρισας
Διαιτητής: Στυλιαν ός (Τρικά-
λων )
Βοηθοί: Μαν ασης (Τρικάλων ),
Κουβαλάκης (Δράμας)
4ος: Πουλικίδης (Δράμας)

Αλμωπός Aριδαίας-ΑΕΛ

Διαιτητής: Κακουλίδης (Θράκ-
ης)
Βοηθοί: Τζιότζιος (Θράκης),
Σάββας (Σέρρων )

4ος: Μέγας (Πιερίας)
Ολυμπιακός Βόλου-ΠΑΟΚ Β

Διαιτητής: Ρηγόπουλος
(Ηλείας)

Βοηθοί: Καραλής (Ηλείας),
Φαλτάκας (Γρεβεν ών )
4ος: Τσαμούρης (Πειραιά)

Νίκη Βόλου-Τρίκαλα (13/1 –
15:00)
Διαιτητής: Μελτζαν ίδης
(Ημαθίας)
Βοηθοί: Δέλλιος (Ημαθίας),
Κοττορός (Δωδεκαν ήσου)
4ος: Τσιοφλίκη (Λάρισας)

Νότιος Ομιλος (15:00)

Κηφισιά-Ρόδος
Διαιτητής: Τσαγκαράκης
(Χαν ίων )
Βοηθοί: Δασκαλάκης (Ηρακ-
λείου), Φραγκιαδάκης
(Λασιθίου)
4ος: Στάμος (Ηλείας)

ΑΕΚ Β-Λεβαδειακός
Διαιτητής: Μαλούτας (Ημαθίας)
Βοηθοί: Νατσιόπουλος (Μακε-
δον ίας), Μαυραν των άκης
(Ηρακλείου)
4ος: Βρέσκας (Πιερίας)

Καλαμάτα-Ηρόδοτος
Διαιτητής: Μπαΐλης (Πρέβεζας-
Λευκάδας)
Βοηθοί: Δημόπουλος (Δυτ.
Αττικής), Οικον όμου (Δυτ.
Αττικής)
4ος: Αλάμπεης (Αθην ών )

Παν αθην αϊκός Β-Αιγάλεω
Διαιτητής: Μπαϊρακτάρης
(Αθην ών )
Βοηθοί: Αραβίδης (Αθην ών ),
Τσολακίδης (Αθην ών )
4ος: Μαχ αίρας (Αθην ών )

Καραϊσκάκης-Καλλιθέα

Διαιτητής: Σιν τόρης (Θεσπρ-
ωτίας)
Βοηθοί: Φραγκούλης (Πρέβε-
ζας-Λευκάδας), Κων στάν τιος
(Ευβοίας)
4ος: Κατσικογιάν ν ης (Ηπείρ-
ου)

Εργοτέλης-ΟΦ Ιεράπετρας
Διαιτητής: Μπακογιάν ν ης
(Αθην ών )
Βοηθοί: Αϊν αλής (Μακε-
δον ίας), Δίπλαρης (Καρδίτσας)
4ος: Κουκουράκης (Χαν ίων )

Αστέρας Βλαχ ιώτη-Ζάκυν θος
Διαιτητής: Θεοχ άρης (Θεσ-
σαλίας)
Βοηθοί: Πλάκας (Δυτ. Αττι-
κής), Αθαν ασοπούλου (Μεσ-
σην ίας)
4ος: Καλατζής (Θεσσαλίας)

Διαγόρας-Χαν ιά
Διαιτητής: Λάμπρου (Ευβοίας)
Βοηθοί: Πριόν ας (Ευβοίας),
Δετση (Δωδεκαν ήσου)
4ος: Δραγάτης (Αν . Αττικής)

Οι διαιτητές της 13ης αγωνιστι-
κής την Τετάρτη στην  Super

League 2

Νίκη στο φιλικό με
τον ΑΟ Μίμα 

Μικρασιατική o
Πανελευσινιακός

Ένα δυνατό φιλικό ματς
προετοιμασίας έδωσε ο
Πανελευσινιακός  στα

Μέγαρα  αντιμετωπίζοντας
την ομάδα του ΑΟ Μίμα

Μικρασιατικής.
Μια αναμέτρηση στην

οποία οι δύο προπονητές
Χάρης Κουστέρης και

Μουράτ Σεροπιάν ήθελαν
να διαπιστώσουν  την

αγωνιστική κατάσταση στις
ομάδες τους.

Η ήττα και το τελικό 
αποτέλεσμα με σκορ 0-5
δεν έχει απολύτως καμία
σημασία, ειδικά τη δεδο-
μένη χρονική στιγμή που
διεξήχθη το συγκεκριμένο

φιλικό ματς.

ΑΝ.ΤΣ.
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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 επαγγε-
λματικός χώρος (ισόγειο)
στη διασταύρωση Ασπρ-
οπύργου (πλησίον ΙΚΑ
και στάσης λεοφωρείου),
126 τεραγωνικά μέτρα,
κατάλληλο 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
Πολυτεχνείου.
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
κατάσταση, 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 γκαρσονι-
έρα για ενοικίαση στην
περιοχή του Ασπροπύρ-
γου 
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 προϋπ-
ηρεσία 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-

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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