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Ένταξη 105 έργων,
προϋπολογισμού 340 εκατ.

ευρώ στο "Αντώνης Τρίτσης"
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ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

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

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου 
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Καιρός: Νεφώσεις και ισχυρες καταιγίδες  
Θερμοκρασία απο 4  εως 11 βαθμους Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Τατιανή, Τατιάνα, Τάτια, Τίτη, Τάνια

Μέρτιος, Μέρτος,  Μύρτος, Μερτία, Μέρτα, Μυρ-
τιά, Μυρτούλα

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΛΙΟΣΗ ΙΩΑΝΝΑ - ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Σαλαμίνος 17Α & Τσίγκου Α., 2105576927

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Θεοτόκης Αλέξανδρος Δ.

Βενιζέλου Ελευθερίου 61, 2105548498

MANΔΡΑ
Μαρτζέλης Χρήστος Ι.

Στρατηγού Ρόκκα 56, 2105555550

Άνω Λιόσια

ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ
ΕΕΛεωφόρος Φυλής 197, 2102474337

ΑΧΑΡΝΕΣ
Μητροκώτσα Δήμητρα - Μαρία
Αριστοτέλους 132, 2102462255

Καμία χαλάρωση στα μέτρα
για μια εβδομάδα τουλάχιστον

λένε οι λοιμωξιολόγοι
- Σήμερα θα υπάρξουν επίσημες εισηγήσεις

Η
αύξηση των κρουσμάτων σε
συνδυασμό με το άνοιγμα των
σχολείων κάνει τους ειδικούς να

είναι ιδιαιτέρως προβληματισμένοι.

Ιδιαιτέρως επιφυλακτικοί είναι οι λοιμω-
ξιολόγοι στη μερική αναθεώρηση των μέτρ-
ων, καθώς η επιδημιολογική κατάσταση
που επικρατεί στην χώρα είναι ακόμα ρευ-
στή.

Η αύξηση των κρουσμάτων που αναμένε-
ται , σε συνδυασμό με το άνοιγμα των σχο-
λείων προβληματίζει τους ειδικούς, που
θέλουν να έχουν στα χέρια τους περισσότε-
ρα δεδομένα για την πορεία της μετάλλαξης
"Όμικρον".

Το κλίμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην επιτροπή,
που θα κάνει σήμερα μια πρώτη αξιολόγηση της πορ-
είας της νόσου, είναι να υπάρξει μια μικρή παράταση

των μέτρων για μία ακόμη εβδομάδα, ώστε να έχουν
μια πιο ξεκάθαρη εικόνα. Ωστόσο, η τελική εισήγηση
των ειδικών προς την κυβέρνηση, όπως όλα δείχνουν,
θα γίνει σήμερα  Τετάρτη, με όλα τα ενδεχόμενα να
είναι ανοιχτά.

ΟΔήμαρχος Ασπροπύργου και
Μέλος του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε., κ.
Νικόλαος Μελετίου, ενημερώνει

όλους τους Ασπροπύργιους ότι, μετά
από τη δημοσίευση της Υπουργικής
Απόφασης, με αριθμό
ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/124788/2150 (ΦΕΚ
6302/Β/29-12-2021), υπάρχει η
δυνατότητα ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ στη
ΔΕΗ, των νοικοκυριών που έχουν απο-
συνδεθεί από το δίκτυο της ΔΕΗ, λόγω
οφειλών κατά το χρονικό διάστημα ΠΡΙΝ
τις 31-12-2021, ενώ πληρούν και τα
απαραίτητα εισοδηματικά κριτήρια.

Κατόπιν αυτού, οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να καταθέσουν

*ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ
ΡΕΥΜΑΤΟΣ στο Πρωτόκολλο του Δήμου και να προσ-
κομίσουν τα κάτωθι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1.Λογαριασμό της ΔΕΗ (αριθμός παροχής), που αφορά
το ακίνητο το οποίο έχει αποσυνδεθεί από το δίκτυο
λόγω οφειλών.

2.Φορολογική Δήλωση (Ε1) φορολογικού έτους 2021,
ΟΛΩΝ των μελών του νοικοκυριού.

3.Εκκαθαριστικό φορολογικού έτους 2021, ΟΛΩΝ των
μελών του νοικοκυριού.

4.Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) ΟΛΩΝ των μελών

του νοικοκυριού και εφόσον υπάρχει (προβλέπεται η
υποχρέωση υποβολής της).

5.Εκκαθαριστικό (Πράξη διοικητικού προσδιορισμού)
ΕΝ.Φ.Ι.Α. φορολογικού έτους 2021 ΟΛΩΝ των μελών
του νοικοκυριού.

6.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

7.Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας ΚΕ.ΠΑ., για
άτομα της οικογένειας που έχουν ποσοστό αναπηρίας
67% και άνω.

8.Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκο-
μείου για χρήση συσκευής μηχανικής υποστήριξης απα-
ραίτητης για την ζωή ατόμου ή ατόμων του νοικοκυριού.

* ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ διατίθεται από το γραφείο
Πρωτοκόλλου του Δήμου

Δήμος Ασπροπύργου: 
Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για επανασύνδεση

ρεύματος με επιδότηση

Συνεχιζεται στη σελ. 11
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Ε
κατόν πέντε έργα, συνολικού
προϋπολογισμού 340 εκατ.
ευρώ, εντάσσονται  στο

πρόγραμμα για την τοπική
αυτοδιοίκηση "Αντώνης Τρίτσης",
με απόφαση του αναπληρωτή
υπουργού Εσωτερικών, Στέλιου
Πέτσα.

Οι πράξεις αφορούν, μεταξύ
άλλων:

Δεκαοκτώ έργα στον άξονα
προτεραιότητας "Ποιότητα ζωής
και  εύρυθμη λειτουργία των

πόλεων, της υπαίθρου και των
οικισμών" συνο

λικού προϋπολογισμού 104,1
εκατ. ευρώ, όπως το έργο που
αφορά την ανακαίνιση
προσφυγικών κατοικιών του
Δήμου Πατρέων, ύψους 10,8 εκατ.
ευρώ.

Επτά έργα στον άξονα
προτεραιότητας "Περιβάλλον",
συνολικού προϋπολογισμού 58,4
εκατ. ευρώ, που αφορούν
ολοκληρωμένα προγράμματα για

Καταβολή μη επιστρεπτέας ενίσχυσης, ύψους 54,7  εκ. € 
σε ακόμα 2.500 επιχειρήσεις

Η
Περιφέρεια Αττικής, σε συνερ-
γασία με το Υπουργείο Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων και

τις αρμόδιες Διευθύνσεις, ολοκλήρωσε
την πρώτη εβδομάδα του Ιανουαρίου
την εκταμίευση του υπολειπόμενου
ποσού των 54,7 εκ. € προς τον
ΕΦΕΠΑΕ ( Ενδιάμεσος Φορέας
Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων),
προκειμένου άμεσα να αποπληρωθούν
οι περίπου 2.500 επιχειρήσεις,  για τις
οποίες εκκρεμούσε η καταβολή της μη
επιστρεπτέας ενίσχυσης.

Δυνατότητα ανάλωσης κεφαλαίου
μέσα στο 2022.

Παράλληλα, με πρωτοβουλία του Περ-
ιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη και ενέρ-
γειες της Διαχειριστικής Αρχής της Περ-
ιφέρειας Αττικής, δόθηκε η δυνατότητα
ανάλωσης του κεφαλαίου κίνησης εντός 

του έτους 2022, κατ’  εξαίρεση, για
συγκεκριμένες περιπτώσεις επιχειρή-
σεων. 

Συγκεκριμένα,  εκδόθηκε η με αρ.
πρωτ. 3760/23.12.2021 τροποποίηση
της πρόσκλησης (ΑΔΑ: 94Ρ87Λ7-
ΗΦΜ), στην οποία προβλέπεται ότι :

«Κατ’  εξαίρεση, οι δικαι-
ούχοι/επιχειρήσεις στις οποίες 

i) η καταβολή του κεφαλαίου κίνησης
θα πραγματοποιηθεί εντός του 2022 ή 

ii) ήταν κλειστές με κρατική εντολή και
διέκοψαν τη λειτουργία τους για κάποιο
διάστημα μετά την 1/7/2021 και ανεξα-
ρτήτως του έτους καταβολής της
ενίσχυσης (2021 ή 2022),

δύνανται κατόπιν αίτησής τους κατά
τον έλεγχο των υποχρεώσεων δικαι-
ούχου μετά την ολοκλήρωση της πράξ-
ης, να αιτηθούν την υποχρέωση της
ανάλωσης του καταβληθέντος κεφαλαίου
κίνησης για το έτος 2022»

195 εκ. σε 7.300 επιχειρήσεις. Και
συνεχίζουμε…

Τέλος σημειώνουμε ότι μέχρι σήμερα
έχουν εκταμιευτεί περίπου 195 εκ. € και
έχουν ενισχυθεί περισσότερες 

από 7.300 μικρές και πολύ μικρές
επιχειρήσεις, επί συνόλου 9.855 επιχει-
ρήσεων, των οποίων τα αιτήματα
χρηματοδότησης εγκρίθηκαν, για να
λάβουν μη επιστρεπτέα ενίσχυση ως
40.000 ευρώ.

Ένταξη 105 έργων, 
προϋπολογισμού 340 εκατ. ευρώ, 

στο "Αντώνης Τρίτσης"

Κορωνοϊός: 32.694 νέα κρούσματα 

– 80 θάνατοι και 640 διασωληνωμένοι

Ε
πιβεβαιώθηκαν οι φόβοι για νέα εκτίναξη των λοιμώξεων με
32.694 νέα κρούσματα 80 θανάτους και 640 διασωληνωμένους.
Συνολικά διενεργήθηκαν 583.206 τεστ με τη θετικότητα στο 5,61%.

Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 537 (83.91%)
είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 103 (16.09%) είναι
πλήρως εμβολιασμένοι. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από
τις ΜΕΘ 3.844 ασθενείς.

Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας
είναι 497 (ημερήσια μεταβολή -7.28%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του
επταημέρου είναι 576 ασθενείς.Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι
36 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων
είναι 78 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη).

Oσον αφορά τα λύματα εκτίναξη του ιικού φορτίου σημειώθηκε στο Ρέθ-
υμνο +430%, στην Ξάνθη +221% και στην Αλεξανδρούπολη +142% .

Συνεχίζεται στη σελ  4
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τ η ν

επεξεργασία των
απορριμμάτων σε

μεγάλα αστικά κέντρα και Δήμους ανά την χώρα.

Δεκαεπτά έργα που αφορούν την αγροτική
οδοποιία, συνολικού προϋπολογισμού 47,6
εκατ. ευρώ, που αφορούν στη βελτίωση και
αναβάθμιση του δικτύου αγροτικής οδοποιίας σε
περιοχές όπως του Δήμου Φλώρινας, του Δήμου
Μετσόβου και  του Δήμου Ιεράς Πόλης
Μεσολογγίου.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της πρόσκλησης
"Ελλάδα 1821-Ελλάδα 2021" εντάχθηκαν προς
χρηματοδότηση επτά έργα συνολικού
προϋπολογισμού 1,05 εκατ. ευρώ.

Περιλαμβάνονται , επίσης, στον άξονα
προτεραιότητας "Παιδεία, Πολιτισμός,
Τουρισμός και 

Αθλητισμός", 11 έργα που αφορούν στην
"Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των
Δήμων", συνολικού προϋπολογισμού 38,7 εκατ.
ευρώ, που περιλαμβάνουν δράσεις ανέγερσης
και συντήρησης σχολείων, καθώς και τέσσερα
έργα που αφορούν στη "Συντήρηση δημοτικών
ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων,
προσβασιμότητα ΑμΕΑ", συνολικού
προϋπολογισμού 4,7 εκατ. ευρώ.

Επισημαίνεται ότι εντάχθηκαν για πρώτη φορά
έργα, συνολικού ύψους χρηματοδότησης 46,7

Συνεχίζεται από τη σελ. 3
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Εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον
καθορισμό του αριθμού των μαθητευόμενων των
ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ, οι οποίοι θα πραγ-
ματοποιήσουν Μαθητεία (πρόγραμμα μάθησης σε
εργασιακό χώρο) σε Φορείς του Δημοσίου Τομέα,
κατά το σχολικό έτος 2021-2022.

Στη Λίστα των 136 Φορέων υποδοχής, που
περιλαμβάνεται στο ανωτέρω Φ.Ε.Κ., εντοπίζεται
πλήθος Δήμων και γενικότερα Φορέων της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης, με τον αριθμό των θέσεων να
ορίζεται αναλυτικά για τον καθένα.

Συνολικά, ο αριθμός των μαθητευομένων βάσει
της ΚΥΑ ανέρχεται σε 2.821.

Της έκδοσης της ΚΥΑ προηγήθηκαν οι Αποφά-
σεις των Δ.Σ. των Φορέων υποδοχής ή Αποφάσεις
των ανώτατων μονοπρόσωπων ή συλλογικών
οργάνων, καθώς και οι αναλήψεις υποχρέωσης.

Μεταξύ των ΟΤΑ που θα απασχολήσουν οι
μαθητές είναι και δήμοι της Δυτικής Αττικής 

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
10 ΜΑΘΗΤΕΣ 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
28 ΜΑΘΗΤΕΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
15 ΜΑΘΗΤΕΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

34 ΜΑΘΗΤΕΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ- ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 
21 ΜΑΘΗΤΕΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
Εκλογή νέου Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου,

Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών και μελών σε
Οικονομική Επιτροπή & Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Ολοκ ληρώθ η -
καν, την Κυριακή
9 Ιανουαρίου, οι
διαδικασίες εκλο-
γής νέου Προέδρ-
ου του Δημοτικού
Συμβουλίου αλλά
και των μελών της
Οικονομικής Επι-
τροπής και της
Επιτροπής Ποιότ-
ητας Ζωής, όπως
ορίζει η νομοθεσία.

Νέος Πρόεδρ-
ος του Δημοτικού Συμβουλίου, εκλέχτηκε ομόφωνα
ο Δημοτικός Σύμβουλος, Παύλος Κουκουναράκης,
ο οποίος και διαδέχτηκε τον Γιώργο Ηλιόπουλο,
που θήτευσε σχεδόν δύο χρόνια στη θέση του
Προέδρου Δ.Σ.

Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εξελέγη η
Ρεντούμη Βαρβάρα και Γραμματέας ο Λιάσκος Δημήτρης.

Στη θέση του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών
και μετά την παραίτηση του Βιλλιώτη Νικόλαου, ορίζεται
ο Ηλιόπουλος Γιώργος.

Παράλληλα, στη νέα σύνθεση της Οικονομικής Επιτρ-
οπής, προεδρεύει ο Δήμαρχος, Αργύρης Οικονόμου και
στις θέσεις των ορισμένων Αντιδημάρχων, ο Αθανάσιος
Μαυρογιάννης και ο Μενέλαος Μίχας. 

Ως τακτικά μέλη εξελέγησαν οι: 
Ηλιόπουλος Γιώργος (Δημοτική Αρχή)
Παππάς Λεωνίδας (Δημοτική Αρχή)

Τ σ ά τ σ η ς
Δημήτρης (Ενω-
τικός Συνδυα-
σμός)

Κ ώ ν σ τ α ς
Κώστας (Λαϊκή
Συσπείρωση) 

Ως αναπληρω-
ματικά μέλη εξε-
λέγησαν οι:

Κάβουρα Στέλλα
(Δημοτική Αρχή)

Άνθη Εύη
(Δημοτική Αρχή)

Α ν δ ρ ώ ν η ς
Χαράλαμπος (Ενωτικός Συνδυασμός) 

Αλεξανδρόπουλος Αντώνης (Λαϊκή Συσπείρωση)

Στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, προεδρεύει ο Δήμα-
ρχος, Αργύρης Οικονόμου και στις θέσεις των ορισμέ-
νων Αντιδημάρχων η Άνθη Εύη και η Κάβουρα Στέλλα.

Ως τακτικά μέλη εξελέγησαν οι: 
Βιλλιώτης Νικόλαος (Δημοτική Αρχή) 
Στραϊτούρη Ζωή (Δημοτική Αρχή) 
Οικονόμου Δέσποινα (Ενωτικός Συνδυασμός) 
Κώνστας Κώστας (Λαϊκή Συσπείρωση) 

Ως αναπληρωματικά μέλη εξελέγησαν οι: 

Μίχας Μενέλαος (Δημοτική Αρχή) 
Τατάκης Φώτης (Δημοτική Αρχή) 
Παραδείση Κούλα (Ενωτικός Συνδυασμός)
Αλεξανδρόπουλος Αντώνης (Λαϊκή Συσπείρωση) 

ΕΚΔΟΘΗΚΕ Η ΚΥΑ
ΕΚΓΡΙΘΗΚΑΝ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΕΠΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ 
ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ 

Εντυπωσιακό graffiti με τον «Μικρό
Πρίγκιπα» και αναβάθμιση 

του φωτισμού με λαμπτήρες led.
στο 3ο Δημοτικό Άνω Λιοσίων

Έναν πανέμορφο χώρο, γεμάτο χρώματα και ζωγραφιές, αντίκρισαν μαθητές και δάσκαλοι στο 3ο
Δημοτικό Άνω Λιοσίων με την επιστροφή τους από τις διακοπές των Χριστουγέννων. Μεγάλη
έκπληξη για τα παιδιά αποτέλεσε το εντυπωσιακό graffiti με τον «Μικρό Πρίγκιπα» που κοσμεί τον μακρύ

διάδρομο του ισογείου.
Με πρωτοβουλία του Προέδρου της Πρωτοβάθμιας Σχολικής
Επιτροπής του Δήμου Φυλής Γιάννη Κρεμύδα, οι χώροι του ισο-
γείου και της αίθουσας εκδηλώσεων αναβαθμίστηκαν, εξωραΐ-
στηκαν και βάφτηκαν με όμορφα χρώματα και ζωγραφιές.
Παράλληλα, τοποθετήθηκαν εντυπωσιακά φωτιστικά σώματα
και έγινε αναβάθμιση του φωτισμού με λαμπτήρες led.
Την ικανοποίησή του για το αισθητικό αποτέλεσμα εξέφρασε ο
Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς, ο οποίος επανέλαβε ότι η
Παιδεία αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα, γεγονός το
οποίο αποτυπώνεται στα σχολεία του Δήμου.
Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής
Επιτροπής Γιάννης Κρεμύδας ευχαρίστησε, για μια ακόμα φορά,
τον Χρήστο Παππού για την αμέριστη συμπαράστασή του σε
κάθε πρωτοβουλία με επίκεντρο τους μαθητές ενώ, δανειζόμε-
νος την αγαπημένη φράση του Μικρού Πρίγκιπα, ανέφερε: «Το
μυστικό μας είναι πολύ απλό: Μόνο με την καρδιά βλέπεις καλά.
Την ουσία τα μάτια δεν τη βλέπουν. Και εμείς ικανοποιούμε με
την καρδιά μας τα αιτήματα της εκπαιδευτικής κοινότητας για να
βλέπουμε τη χαρά των παιδιών μας ζωγραφισμένη στα μάτια
τους».
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Μ
ε Κοινοβου-
λευτική Αναφ-
ορά προς

τους Υπουργούς Οικο-
νομικών, Ανάπτυξης &
Επενδύσεων και
Εργασίας & Κοινω-
νικών Υποθέσεων, ο
Τομεάρχης Ανάπτυξης
& Επενδύσεων Κ.Ο.
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξης Χαρίτσης και ο αν. Τομεάρχης Χάρης
Μαμουλάκης κατέθεσαν το αίτημα της Ελληνικής Συνομο-
σπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας – ΕΣΕΕ με το
οποίο ζητείται η χορήγηση ειδικού επιδόματος ασθενείας
σε αυτοαπασχολούμενους εμπόρους που νοσούν από
Covid-19.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή της ΕΣΕΕ, αποτελεί
δυσάρεστη έκπληξη το γεγονός ότι δεν έχει ληφθεί καμία
πρόνοια από την Κυβέρνηση για όσους αυτοαπασχο-
λούμενους επαγγελματίες – που στον κλάδο του εμπορίου
σήμερα ξεπερνούν τις 140.000 – αναγκάζονται να
κλείνουν τις επιχειρήσεις τους, όταν νοσούν από Covid-19.
Πρόκειται για μία κραυγαλέα παράλειψη, την ώρα μάλι-
στα που ο εμπορικός κόσμος αγωνιά για την οικονομική
του επιβίωση και ταυτόχρονα νιώθει τον κλοιό της παν-
δημίας να απειλεί ακόμη και τη ζωή του.

Η ΕΣΕΕ ζητάει να θεσπιστεί Ειδικό Επίδομα Ασθενείας
για τους νοσούντες από COVID – 19 αυτοαπασχολούμε-

νους εμπόρους, το
οποίο μπορεί να χορη-
γείται από τον ΕΦΚΑ ή
τον ΟΑΕΔ. Επισημαίνει
παράλληλα ότι ανάλο-
γο επίδομα χορηγείται
και σε άλλες ευρωπαϊ-
κές χώρες, όπως στην
Κύπρο ήδη από τον
περασμένο Ιούλιο, με

βάση υπολογισμού του τις ασφαλιστέες αποδοχές των
αυτοαπασχολουμένων. Τονίζεται επίσης ότι θα πρέπει
να προβλέπεται η επέκταση και η διεύρυνση του Ειδικού
Επιδόματος Ασθενείας σε περίπτωση απουσίας του
νοσήσαντος αυτοαπασχολουμένου περισσότερων των 5
ημερών, ή/και σε περίπτωση επιδείνωσης της υγείας του
η οποία θα απαιτήσει την εισαγωγή του στο νοσοκομείο,
πάντα κατ΄ αναλογία με τα προβλεπόμενα για όλους
τους εργαζόμενους στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Αναφορικά με το δημοσιονομικό κόστος που θα επιφέρ-
ει η προτεινόμενη χορήγηση του Ειδικού Επιδόματος Ασθ-
ενείας, η ΕΣΕΕ εκτιμά ότι θα μπορούσε να είναι μηδαμινό,
εφόσον τα απαραίτητα ποσά εκταμιεύονταν για τη χρήση
αυτή από τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας του ΟΑΕΔ,
στον οποίο όλοι οι έμποροι καταβάλλουν από το 2011 κάθε
μήνα 10 ευρώ, πέραν των ασφαλιστικών τους εισφορών,
χωρίς όμως ποτέ το κεφάλαιο πολλών εκατομμυρίων
ευρώ που έχει συγκεντρωθεί να έχει χρησιμοποιηθεί για
την ενίσχυση των ανέργων εμπόρων ή για οποιοδήποτε
άλλο σκοπό υπέρ του κλάδου.

Αίτημα της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας – ΕΣΕΕ 

«Χορήγηση ειδικού επιδόματος ασθενείας σε αυτοαπασχολούμενους
εμπόρους που νοσούν από Covid-19»

Ο
κο ςΚ.  Χατζηδάκης,
σε πρόσφατη δήλω-
ση του τόν ισε "η

κυβέρν ηση έχ ει ξεκαθαρίσει
για τον  κατώτατο μισθό ότι
δεν  θα μείν ει στο 2%. Θα
ξεκιν ήσουν  άμεσα οι διαδι-
κασίες, με στόχ ο ν α καταλή-
ξουμε στο πρώτο εξάμην ο
του 2022 στον  ν έο κατώτατο
μισθό", σημείωσε ο κ. Χατ-
ζηδάκης, διευκριν ίζον τας ότι
επιδίωξη είν αι οι διαδικασίες
ν α ξεκιν ήσουν  μέσα στον  Ιαν ο-
υάριο”.

Τόν ισε, μάλιστα, ότι θα εφαρμο-
στεί ο ν όμος, ο οποίος προβλέπει
διαβούλευση με τους κοιν ων ικούς
εταίρους, με τα επιστημον ικά
ιν στιτούτα, με το ΚΕΠΕ, με την
ΤτΕ, με την  αν εξάρτητη αρχ ή
εμπειρογν ωμόν ων . Ωστόσο,
όπως επαν έλαβε, η διαδικασία θα
ξεκιν ήσει όσο πιο ν ωρίς γίν εται.

Σύμφων α με αυτή, οι αποφάσεις
της κυβέρν ησης θα πρέπει ν α
ληφθούν  έως τα τέλη του ερχ όμε-
ν ου Ιουλίου.

Ωστόσο, σύμφων α με τις τελευ-
ταίες πληροφορίες του Capital.gr,
οι αποφάσεις θα ληφθούν  πολύ
ν ωρίτερα, έτσι ώστε η αύξηση του
κατώτατου ν α ισχ ύσει το αργότερα
από την  1η Ιουν ίου 2022. Όσον

αφορά το ποσοστό της αύξησης,
αυτή, σύμφων α με τις ίδιες πληρο-
φορίες θα κυμαίν εται γύρω στο 5%
-5,5% έτσι ώστε ν α φτάσει τα 700
ευρώ μικτά (από τα 663 ευρώ).

Το μέτωπο των τριετιών
Την  ίδια στιγμή, αν οιχ τό παρα-

μέν ει το "μέτωπο” των  τριετιών ,
καθώς εκκρεμεί εδώ και πάν ω από
2,5 χ ρόν ια η απόφαση του
Συμβούλιο της Επικρατείας σε
σχ έση με την  προσφυγή του ΣΕΒ
εν άν τια στην  εγκύκλιο της τέως
Υπ. Εργασίας, κ. Έφης Αχ τσιόγ-
λου με την  οποία προβλεπόταν
αύξηση 11% στις κατώτατες απο-
δοχ ές των  δικαιούχ ων  επιδομά-
των  προϋπηρεσίας (σ.σ.
"τριετίες").

Το τι θα συμβεί με αυτές τις
αυξήσεις, θα εξαρτηθεί από το
ακριβές περιεχ όμεν ο των  αποφά-

σεων  του ΣτΕ.

Αν  το ΣτΕ κρίν ει
ν όμιμη την  εγκύκλιο
Αχ τσιόγλου θα
συν εχ ίσουν  ν α ισχ ύουν .
Αν  την  κρίν ει παράν ομη,
θα τεθεί θέμα ακύρωσης
τους, εκτός αν  οι κοιν ω-
ν ικοί εταίροι (ΣΕΒ, ΓΣΕΕ,
κλπ.) στη βάση εν ός
ν έου θεσμικού πλαισίου,
το οποίο εν δεχ ομέν ως θα

μπορούσε –σύμφων α με ορισμέν α
σεν άρια- ν α διαμορφώσει η
κυβέρν ηση – ν α ρυθμίσουν  το
θέμα αυτό, με έν α άλλο
τρόπο,όπως αν αφέρουν  πηγές
του Capital.gr.

Ο ΣΕΒ υποστηρίζει πως με
βάση τη ν ομοθεσία του 2012-
2014, οι "τριετίες", όχ ι μόν ο έχ ουν
"παγώσει" για όσους τις είχ αν
κατοχ υρώσει το 2012 , αλλά
έχ ουν  καταργηθεί. Συν επώς, οι
ήδη προσαυξημέν ες, το 2012,
αποδοχ ές λόγω της προϋπηρεσίας
όσων  είχ αν  προσληφθεί τουλάχ ι-
στον  από το 2009, πρέπει ν α
παραμείν ουν  στο επίπεδο εκείν ο,
εν ώ καν είς από όσους προσλήφ-
θηκαν  μετά το 2012, δεν  έπρεπε
και δεν  πρέπει ν α λάβει αύξηση
λόγω προϋπηρεσίας. Δικαιούται
αύξηση μόν ο επί του κατώτατου
μισθού ως "μον αδιαία αξία".

Εργαζόμενοι ΣΤΑ.ΣΥ.:
Συνθήκες «υγειονομικής
βόμβας» στα ΜΜΜ
- Να ληφθούν τώρα μέτρα

Την άμεση λήψη μέτρων για την προστασία της υγείας του
προσωπικού και των επιβατών στα μέσα σταθερής τροχιάς
έναντι της Covid-19 ζητεί το Σωματείο Εργαζομένων στις
Σταθερές Συγκοινωνίες.

Όπως επισημαίνει, το νέο κύμα της πανδημίας, με την
επικράτηση της μετάλλαξης «Όμικρον» και την εκτόξευση
των κρουσμάτων στην Αττική και γεν ικότερα στη χώρα, σε
συνδυασμό με τον δραματικά υψηλό αριθμό θυμάτων του
κορωνοϊού, «αναδεικνύει τις τεράστιες ευθύνες της κυβέρν-
ησης στη διαχείριση της πανδημίας.

Ειδικά, στον κρίσιμο χώρο των συγκοινωνιών, η κυβέρν-
ηση φάνηκε αδιάφορη ή αν ίκανη επί δύο ολόκληρα χρόνια
να εν ισχύσει τα δρομολόγια λεωφορείων και μέσων σταθε-
ρής τροχιάς ώστε να εκλείψουν τα καθημερινά φαινόμενα
συνωστισμού, που δημιουργούν συνθήκες "υγειονομικής
βόμβας" στα ΜΜΜ.

Και τώρα - μετά από δύο χρόνια - διαβάζουμε σε Μέσα
Ενημέρωσης για τη διαμόρφωση ενός σχεδίου από τον
ΟΑΣΑ εκτάκτων δρομολογίων ανάλογα με το διαθέσιμο προ-
σωπικό!

Για τους εργαζόμενους και τους επιβάτες, που βιώνουν
την δύσκολη καθημερινότητα αυτά τα σχέδια, για τα οποία
οι εργαζόμενοι στις Σταθερές Συγκοινωνίες δεν έχουν καμία
ενημέρωση, ακούγονται μόνο ως τραγική ειρωνεία.

Εκείνο που γνωρίζουμε είναι ότι στη ΣΤΑ.ΣΥ η σημερινή
και η προηγούμενη διοίκηση πήρε πολλές φορές μέτρα προ-
στασίας της Υγείας επιβατών και εργαζόμενων μόνο κάτω
από την πίεση των Σωματείων» αναφέρουν οι εργαζόμενοι
στις Σταθερές

Ζητούν:

«Να γίνονται συχνότερα απολυμάνσεις σε συρμούς και
εργασιακούς χώρους.

Να μην εφαρμοστεί το "επιεικώς απαράδεκτο πρωτόκολ-
λο" της επιστροφής στην εργασία μετά από πενθήμερη καρ-
αντίνα όπως χαρακτηρίστηκε και από την Επιτροπή Υγιει-
νής και Ασφάλειας της εταιρείας και να παραμένει σε
14ημερη καραντίνα όποιος νοσεί.

Επίσης, να μπαίνει σε καραντίνα όποιος εργαζόμενος
έρχεται σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα και να μην
επιστρέφει κανένας στην εργασία του χωρίς αρνητικό μορ-
ιακό τεστ.

Να εφαρμοστεί η τηλεργασία, όπου είναι εφικτό, ιδιαίτερα
σε χώρους εργασίας, όπου οι συνάδελφοι συγχρωτίζονται
σε λίγα τετραγωνικά μέτρα και ένα κρούσμα μπορεί να
κλείσει ολόκληρο τμήμα».

Μαζί με όλους τους εργαζόμενους διεκδικούν:

Να εν ισχυθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Να γίνουν άμεσα
προσλήψεις σε όλα τα νοσοκομεία και να δημιουργηθούν το
συντομότερο νέες ΜΕΘ.

Να εν ισχυθούν τα κέντρα πρωτοβάθμιας περίθαλψης ώστε
να μην δημιουργούνται ουρές για την διενέργεια των τεστ. Να
καλύπτεται το κόστος των μοριακών τεστ από τα ταμεία
Υγείας.
«Η υγεία των εργαζόμενων, των οικογενειών τους και η προ-
στασία των επιβατών είναι θέματα αδιαπραγμάτευτα! Οι
εργαζόμενοι, που τα δύο χρόνια της πανδημίας κράτησαν, με
αγώνες και κόστος, αδιαλείπτως σε κίνηση τις Σταθερές
Συγκοινωνίες θα συνεχίσουν να υπερασπίζονται την ασφά-
λεια των Δημόσιων Συγκοινωνιών προς όφελος του κοινωνι-
κού συνόλου!» τον ίζει το Σωματείο Εργαζομένων στη
ΣΤΑ.ΣΥ.

Tι έρχεται για τον κατώτατο μισθό και τις τριετίες
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Για τη βίαιη εισβολή 

κουκουλοφόρων και την
επίθεση εναντίον καθηγητή

Την Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 16:20, ομάδα
15 περίπου κουκουλοφόρων εισέβαλε με βίαιο και τρο-
μοκρατικό τρόπο σε αμφιθέατρο του Οικονομικού Πανε-
πιστημίου Αθηνών και ξυλοκόπησε καθηγητή την ώρα
που παρέδιδε μάθημα παρουσία των φοιτητριών-φοιτ-
ητών που το παρακολουθούσαν.

Το δημόσιο Πανεπιστήμιο πλήττεται ξανά από βίαιες
και αντιδημοκρατικές ενέργειες εναντίον  μελών της
ακαδημαϊκής κοινότητας και μάλιστα ενώπιον των φοιτ-
ητριών και φοιτητών που έρχονται να παρακολουθή-
σουν τα μαθήματά τους, παρά την έξαρση της παν-
δημίας.

Το Πρυτανικό Συμβούλιο καταδικάζει  απερίφραστα
και με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τη νέα αυτή
άσκηση ωμής  βίας που τραυματίζει το κύρος του
Ιδρύματος ως ελεύθερου, ανοικτού και δημοκρατικού
δημόσιου πανεπιστημίου. Κάθε τέτοια ενέργεια στρέφε-
ται κατά του συνόλου της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Οι πρυτανικές αρχές του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών ενημέρωσαν άμεσα τις αρμόδιες αρχές και
ζητούν τον εντοπισμό των υπευθύνων και τη παραπομ-
πή τους στη δικαιοσύνη.

Σε επιφυλακή τέθηκε  ο
μηχανισμός Πολιτικής
Προστασίας της Περιφέρει-
ας Αττικής με αφορμή τη
πρόβλεψη της ΕΜΥ για
έντονα καιρικά φαινόμενα.
Μηχανήματα έργου θα
βρίσκονται σε σημεία
υψηλής επικινδυνότητας
καθ΄ όλη τη διάρκεια της
κακοκαιρίας, με στόχο την
άμεση παρέμβαση για την
αντιμετώπιση πλημμυρ-
ικών φαινομένων. 

Παράλληλα, τα συνερ-
γεία της Περιφέρειας Αττικής, συνεχίζουν απρόσ-
κοπτα και με εντατικούς ρυθμούς τους καθαρι-
σμούς ρεμάτων, στο πλαίσιο των προγραμματι-
σμένων εργασιών. 

Ειδικότερα, στις 10/1/22 πραγματοποιηθηκαν
οι εξής εργασίες: 

Α. Βόρειος Τομέας

1. Καθαρισμός τμήματος ρέματος Σαπφούς επί
της οδού Σίνα του Δήμου Αμαρουσίου 

2. Καθαρισμός τμήματος ρέματος Κοκκιναρά
επί της οδού Γούναρη του Δήμου Κηφισιάς

Επιπλέον,  βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες
καθαρισμού που ξεκίνησαν από την προη-
γούμενη εβδομάδα στα εξής ρέματα:

Α. Π.Ε Ανατολικής Αττικής

1. Ρέμα Αγίου Γεωργίου επί της οδού Λαυρίου,
στην περιοχή της Δ.Ε. Καλυβίων του Δήμου Σαρ-
ωνικού

2. Ρέμα επί της οδού
Κλειούς στην Δ.Ε. Αγ. Στε-
φάνου του Δήμου
Διονύσου

3. Ρέμα Ασπροποτάμου
επί της οδού Αλ. Σακελάρ-
ιου του Δήμου Αχαρνών.

Επίσης, ολοκληρώθηκαν
οι εργασίες σε τμήματα των εξής ρεμάτων: 

Α. Βόρειος Τομέας

1.Απομάκρυνση 1 πεσμένου δέντρου και καθα-
ρισμός τμήματος του ρέματος Ποδονίφτη από την
οδό Ελ. Βενιζέλου έως την οδό Καλλιγά του
Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού

Β. Νότιος Τομέας

1. Καθαρισμός  του ρέματος Πικροδάφνης από
την οδό Αργοναυτών έως την οδό Δαιδάλου του

Δήμου Παλαιού Φαλήρου
2.Καθαρισμός  του

ρέματος Αγίου Δημητρίου
- Λαγκαδίων από την οδό
Θεομήτωρος έως την οδό
Θουκυδίδου του Δήμου
Αλίμου

Γ. Π. Ε Δυτικής Αττικής

1. Καθαρισμός  τμήμα-
τος του ρέματος  Σαραν-
ταπόταμος του Δήμου
Ελευσίνας

2. Καθαρισμός  του
ρέματος στη Λάκκα του
Δήμου Μεγάρων

3. Καθαρισμός τμημά-
των ρεμάτων του Αλε-
ποχωρίου στο Δήμου
Μεγάρων

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης τονίζει
σχετικά:

« Είμαστε σε διαρκή επαγρύπνηση για την
αποτελεσματική προστασία και την ασφάλεια των
πολιτών. Ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας
της Περιφέρειας θα βρίσκεται επί ποδός, ενώ
εστιάζοντας στην πρόληψη, με έγκαιρο προγραμ-
ματισμό και συντονισμένες παρεμβάσεις, όπου
απαιτείται, λαμβάνουμε συγκεκριμένα προληπτι-
κά μέτρα στις περιοχές υψηλής επικινδυνότ-
ητας».

Στην προσθήκη στο στόλο
του ακόμη δύο (2) οχημά-
των τα οποία ενισχύουν,

όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Χρήστος
Ε. Στάθης, την προσπάθεια προ-
στασίας της υπαίθρου και της ποι-
ότητας της καθημερινότητας των
πολιτών, προχώρησε ο Δήμος Μάν-
δρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών-Οινόης.

Πρόκειται για σύγχρονα καλαθο-
φόρα οχήματα εξοπλισμένα με
ανυψωτικό μηχανισμό, τα οποία
εξασφαλίσθηκαν μέσω χρημα-
τοδότησης του προγράμματος
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και των μεθο-
δικών ενεργειών της Δημοτικής
Αρχής που αξιοποίησε τις δυνατότ-
ητες της Πρόσκλησης Ι για «Προ-
μήθεια μηχανημάτων έργου ή και
συνοδευτικού εξοπλισμού», όπως
είχε ενημερώσει με σχετική ανα-
κοίνωση στις 31/12/2020.

Τα δύο οχήματα, παρέλαβε
οαρμόδιος Αντιδήμαρχος Πανα

γιώτης Κολοβέντζος, ενώ όπως
τονίζει ο Δήμαρχος Χρήστος Ε. Στά-
θης, συνεχίζονται οι προσπάθειες
ώστε τα νέα οχήματα που ανα-
βαθμίζουν το στόλο του Δήμου και
τις δυνατότητες του να έχουν τις
θέσεις τους στο νέο αμαξοστάσιο –
εργοτάξιο.  

Ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας-
Ερυθρών-Οινόης στο πλαίσιο της
διαρκούς και συντονισμένης προ-
σπάθειας που καταβάλλει για τον
εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση
των υπηρεσιών του, έχει αποκτήσει
συνολικά έξι (6) νέα οχήματα τον
τελευταίο ενάμιση μήνα.

ΝEA OXHMATA ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΟΥΝ 
ΤΟΝ ΣΤΟΛΟ ΤΟΥ Δ. ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 

Επί ποδός ο μηχανισμός της Περιφέρειας Αττικής για το νέο κύμα κακοκαιρίας 

– Σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας  βρίσκονται χωματουργικά μηχανήματα άμεσης επέμβασης
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Ανοιχτό άφησε το ενδεχό-
µενο µείωσης του ΦΠΑ
σε σειρά προϊόντων για

την αναχαίτιση της ακρίβειας, ο
υπουργός Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων Άδωνις Γεωργιάδης
µιλώντας  στην εκποµπή
«Μεγάλη Εικόνα».

Ο υπουργός ανέφερε ότι η
κυβέρνηση εξετάζει τη µείωση

του συντελεστή ΦΠΑ σε συγκε-
κριµένα προϊόντα προσθέτοντας
ότι πρόκειται για ένα µέτρο που
βρίσκεται υπό διερεύνηση προ-
κειµένου να υπάρξει παρέµβαση
δια της φοροελάφρυνσης σε ορι-
σµένα είδη προϊόντων και να
αναχαιτιστεί το πληθωριστικό
κύµα που βιώνει η χώρα.
Πιο συγκεκριµένα δήλωσε:
"Έχουµε βάλει µια άσκηση στο

καλάθι της νοικοκυράς για να
δούµε που πρόκειται να κυµα-
νθεί τους επόµενους µήνες.
∆ουλεύουµε για να δούµε που
πρόκειται να έχουµε το επόµενο
διάστηµα λογικά τις µεγαλύτερ-
ες αυξήσεις για να δούµε και
αυτό το θέµα, αν γίνεται δια της
φορολογίας να παρέµβουµε σε
ορισµένα είδη έτσι ώστε να µπο-
ρέσουµε να ανακουφίσουµε

αυτό το αναπόφευκτο πληθωρι-
στικό κύµα. Είναι ανοικτό το
ενδεχόµενο για αυτό το µέτρο,
αν δούµε ότι οι αυξήσεις είναι
υπερβολικές, να πάρουµε επιπ-
λέον µέτρα για να ελέγξουµε το
κύµα της ακρίβειας. Σας διαβε-
βαιώ ότι η κυβέρνηση και ο
πρωθυπουργός προσωπικά είναι
πάνω από αυτό το θέµα, όπως σε
όλα. ∆εν έχουµε αφήσει κανέ-
ναν µόνο του και κανέναν στην
τύχη του… 

Κάνουµε την άσκηση για το
καλάθι της νοικοκυράς για να
εξετάσουµε τα µέτρα τα οποία
µπορούµε να πάρουµε, για να το
κάνουµε αυτό λιγότερο
οδυνηρό. Όλοι αντιλαµβανόµα-
στε ότι οι επόµενοι 2 µε 3 µήνες
θα είναι δύσκολοι στον τοµέα
της ακρίβειας."
Υπενθυµίζεται ότι προχθες η

πολιτική ηγεσία του υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων είχε τηλεδιάσκεψη µε
εκπροσώπους των σούπερ µάρ-
κετ για την αντιµετώπιση των
ανατιµήσεων σε βασικά προϊόν-
τα ενώ θα πραγµατοποιήσει
τηλεδιάσκεψη και µε τους
µεγάλους προµηθευτές, δηλαδή
κατά βάση µε τις µεγάλες βιοµ-

ηχανίες τροφίµων, εν όψει και
των ανακοινώσεων από την
ΕΛΣΤΑΤ. Σηµειώνεται ότι στις
13 Ιανουαρίου, αναµένονται οι
ανακοινώσεις της ΕΛΣΤΑΤ για
τον πληθωρισµό ∆εκεµβρίου
2021 και εκεί θα υπάρχει ένα
σαφές στίγµα για την πορεία
των τιµών. Στο µεταξύ όµως,
όπως είπε και ο υπουργός, οι
καταναλωτές βρίσκονται ήδη
ενώπιον ενός νέου κύκλου ανα-
τιµήσεων, το οποίο προσπαθεί
να διαχειριστεί η κυβέρνηση.

Με βάση πάντως όσα αναφέρ-
θηκαν στη χθεσινή τηλεδιάσ-
κεψη και µετέφερε και ο ίδιος ο
υπουργός στο MEGA, οι
αλυσίδες λιανικής και οι προµ-
ηθευτές το προηγούµενο διά-
στηµα προσπάθησαν να απορρο-
φήσουν, όσο µπορούσαν. τις
αυξήσεις, που κυρίως προέρχον-
ται από την εκτόξευση των
πρώτων υλών και την ενέργεια,
ενώ τα περιθώρια να απορροφή-
σουν περαιτέρω αυξήσεις έχουν
εξαντληθεί, ειδικά λόγω του
ενεργειακού κόστους, που σε
επίπεδο λειτουργικών εξόδων
για τα σούπερ µάρκετ φτάνει το
20% του συνολικού κοστο-
λογίου.

Να αντιµετωπιστούν οι… αρρυθµίες που
µπορεί να παρατηρηθούν στα σχολεία το
επόµενο διάστηµα µετά τα χιλιάδες

κρούσµατα που καταγράφθηκαν το πρώτο 48ωρο
σε µαθητές αλλά και σε εκπαιδευτικούς επιχειρεί
το υπουργείο Παιδείας.

Στις δύο πρώτες ηµέρες λειτουργίας των σχο-
λείων, καταγράφηκαν εξαιτίας των self test πάνω
από 25.οοο κρούσµατα, µε τα περισσότερα εκ των
οποίων να αφορούν µαθητές.

Ωστόσο, ανάµεσα στα κρούσµατα περιλαµβάνον-
ται και χιλιάδες εκπαιδευτικοί – σύµφωνα µε
εκτιµήσεις µπορεί να ξεπερνούν και τις 4.000 –
γεγονός που µπορεί δηµιουργήσει ζητήµατα στην
εύρυθµη λειτουργία των σχολείων.
Με δεδοµένο ότι η διασπορά του ιού εξαιτίας και
της Όµικρον θα συνεχιστεί τις επόµενες καθώς η
κορύφωση του πανδηµικού κύµατος αναµένεται
προς τα τέλη Γενάρη, θεωρείται βέβαιο ότι καθ-

ηµερινά θα προκύπτουν χιλιά-
δες νέα κρούσµατα και δεν αποκ-
λείεται να κλείσουν και σχολι-
κές τάξεις.

Προσλήψεις για τα κενά

Η ηγεσία του υπουργείου Παι-
δείας παρακολουθεί την εξέλιξη
της διασποράς µεταξύ µαθητών
και εκπαιδευτικών και λαµβάνει
µέτρα ώστε να µην διαταραχθεί
η λειτουργία των τµηµάτων.

Για τον λόγο αυτό, προαναγγέλθηκαν σχεδόν
5.000 προσλήψεις αναπληρωτών προκειµένου να
καλύπτονται να κενά που θα παρουσιάζονται.

Σύµφωνα µε ανακοίνωση του υπουργείου Παι-
δείας, δροµολογούνται άµεσα 4.784 προσλήψεις
αναπληρωτών εκπαιδευτικών, 3.576 εξ αυτών µε 

συµβάσεις τρίµηνης διάρκειας και 1208 αναπληρ-
ωτών (γενικής εκπαίδευσης, µαθητείας, ψυχολό-
γοι/κοινωνικοί λειτουργοί) µε συµβάσεις ως τη
λήξη του σχολικού έτους, προκειµένου να
καλύψουν αυξηµένες ανάγκες που προκύπτουν
από απουσίες εκπαιδευτικών σχετιζόµενες µε την
πανδηµία του κοροναϊού.

ΧΧιιλλιιάάδδεεςς  ππρροοσσλλήήψψεειιςς  εεκκππααιιδδεευυττιικκώώνν  γγιιαα  ττηηνν
κκάάλλυυψψηη  ττωωνν  κκεεννώώνν  σστταα  σσχχοολλεείίαα

ΣΣττοο  ττρρααππέέζζιι  µµεείίωωσσηη  ττοουυ  ΦΦΠΠΑΑ  σσεε  σσεειιρράά  
ππρροοϊϊόόννττωωνν  σσοούύππεερρ  µµάάρρκκεεττ
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Με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπο-
υργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκ-

ης αναφέρθηκε στην 11η Ιανουαρίου 2021, ημερομηνία έναρξ-
ης της "Επιχείρησης Ελευθερία". Συγκεκριμένα, όπως
σημειώνει "ξεχωριστή θέση στη ζωή και τις αναμνήσεις όλων
μας στην ομάδα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει
η βραδιά της 11ης Ιανουαρίου 2021. Ήταν η ημερομηνία έναρξ-
ης της "Επιχείρησης Ελευθερία", της εκστρατείας εμβολιασμού
για το γενικό πληθυσμό της χώρας, με την πλατφόρμα να
ανοίγει αρχικά για τους συμπολίτες μας άνω των 85 ετών"

Ο υπουργός επισημαίνει ότι "αυτή τη στιγμή έχουν πραγμα-
τοποιηθεί περισσότερα από 17.900.000 ραντεβού για εμβολια-
σμό. Πάνω από το 80% του ενήλικου πληθυσμού είναι πλέον
καλυμμένο έστω και μερικώς, ενώ παράλληλα σχεδόν 4 εκα-
τομμύρια συμπολίτες μας έχουν ήδη κάνει την αναμνηστική
τους δόση. Σήμερα, μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε πως η
Ελλάδα κατάφερε να οικοδομήσει ένα ψηφιακό σύστημα
διαχείρισης του εμβολίου, όταν άλλες μεγάλες χώρες απέτ-
υχαν.

Αυτό που όμως πραγματικά κρατάμε από αυτή τη μεγάλη
επιχείρηση είναι τα διδάγματα της προσπάθειας και της προ-
σήλωσης σε ένα στόχο: να σχεδιάζουμε συστήματα με επίκεν-
τρο τον πολίτη και τις ανάγκες του, να αναγνωρίζουμε και να
διορθώνουμε γρήγορα τις αστοχίες, να δημιουργούμε διεπι-
στημονικές ομάδες και να δουλεύουμε συνεργατικά, να επανα-
ξιολογούμε συνεχώς τις μεθόδους μας. Αν το εμβόλιο κατά της
COVID-19 είναι το υγειονομικό μας διαβατήριο για το μέλλον, το

emvolio.gov.gr είναι η ψηφιακή μας πυξίδα, το ψηφιακό υπό-
δειγμα των υπηρεσιών που θέλουμε να χτίσουμε".

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει "το βράδυ της 11ης Ιανουα-
ρίου γνωρίζαμε καλά το μέγεθος της ευθύνης. Γνωρίζαμε τι
σήμαινε η αναμονή για εκείνους που είχαν προτεραιοποιηθεί
στον εμβολιασμό, για τα παιδιά τους και για τα εγγόνια τους
που είχαν ήδη μπει στην πλατφόρμα emvolio.gov.gr περιμέ-
νοντας να ανοίξει, καθώς και στα κινητά τους για όσους είχαν
εγγραφεί στην άυλη συνταγογράφηση περιμένοντας να έρθει
το sms με το ραντεβού. Ταυτόχρονα, οι χιλιάδες φαρμακοποιοί
αλλά και οι εργαζόμενοι στα ΚΕΠ θα καλούνταν το πρωί της
12ης Ιανουαρίου να εξυπηρετήσουν εκατοντάδες χιλιάδες
πολίτες που θα έσπευδαν επίσης για να κλείσουν ραντεβού".
Μάλιστα, ο υπουργός χαρακτηρίζει την "Επιχείρηση Ελευθε-
ρία" ως την μεγαλύτερη πρόκληση των τελευταίων δεκαετιών
σε επίπεδο εφοδιαστικής αλυσίδας και εξυπηρέτησης πολιτών.

"Ένας σημαντικός αριθμός μηχανικών, στελέχη από το
Δημόσιο αλλά και τον ιδιωτικό τομέα, όλοι έπρεπε να ελέγχουν
κάθε στιγμή κάθε παράμετρο του συστήματος. Από το sms και
τη σωστή λήψη του από τον πολίτη, έως τον ακριβή αριθμό
δόσεων εμβολίων, την κατάλληλη φύλαξη και συντήρηση αυτών
σε κάθε εμβολιαστικό κέντρο" τονίζει και συνεχίζει: "Εκείνη τη
νύχτα δεν κοιμήθηκε κανείς μας. Την περάσαμε στον Φάρο,
στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας, φρον-
τίζοντας να βελτιώνουμε όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες ώστε
το σύστημα το πρωί να λειτουργεί άρτια.

Παράλληλα, βιώνοντας όλοι την ίδια αγωνία για την επιτυχία
του εγχειρήματος αλλά και την ίδια σιγουριά ότι το εγχείρημα
θα πετύχει και θα γίνει πυξίδα για το μελλοντικό μας σχεδια-
σμό υπηρεσιών. Ότι, στο εξής, το κράτος θα επιλέγει να
πηγαίνει εκείνο στον πολίτη (αντί για το αντίθετο) και ότι όλες οι
υπηρεσίες θα είναι πλέον σχεδιασμένες με επίκεντρο τη δική
του εξυπηρέτηση".

Μιλώντας για την συνταγή της επιτυχίας, ο κ. Πιερρακάκης
επισημαίνει ότι "αν κάποιος ρωτούσε ποιο ήταν το κλειδί της
επιτυχίας αυτού του εγχειρήματος, θα απαντούσα πως ήταν η
ψυχραιμία όλης της ομάδας απέναντι στις δυσκολίες και η
απόλυτη δέσμευση της επίλυσής τους. Η ψυχραιμία εκείνης της
νύχτας μεταφράστηκε σε αντοχή μέσα στους επόμενους
μήνες, προκειμένου κάθε νέα πρόκληση να απαντηθεί, κάθε
απαίτηση στο εμβολιαστικό πρόγραμμα να ικανοποιηθεί. Ο
αγώνας ταχύτητας της 10ης Ιανουαρίου έγινε ένας μαρ-
αθώνιος για 365 μέρες".

Σύμφωνα με την ΕΜΥ,  αναμένονται χιόνια στα ορεινά και
τη νύχτα προς Τετάρτη σε περιοχές με χαμηλότερο υψό-

μετρο στα βορειοδυτικά τμήματα του νομού.
Οι θερμοκρασίες σε ορισμένες περιοχές της χώρας θα

πέσουν έως και στους -7 βαθμούς, ενώ αύριο θα επικρατήσει
κακοκαιρία με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες.
Αυξημένη είναι η πιθανότητα εκδήλωσης χαλαζοπτώσεων σε
τμήματα του Αιγαίου.

Χιονοπτώσεις, τοπικά πυκνές θα εκδηλωθούν στα ηπειρωτι-
κά ορεινά, καθώς και σε ημιορεινά τμήματα της Μακεδονίας,
της Θεσσαλίας, της Στερεάς και προς το βράδυ της Βόρειας
Πελοποννήσου. Παροδικές χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν
επίσης σε πεδινές περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και
κυρίως της Θράκης. Τη νύχτα προς Τετάρτη θα χιονίσει σε
περιοχές χαμηλού υψομέτρου της κεντρικής και ανατολικής
χώρας και σε νησιωτικά τμήματα του Βορείου Αιγαίου.

Η θερμοκρασία σε πτώση, σύμφωνα με το meteo του Εθνι-
κού Αστεροσκοπείου Αθηνών, θα κυμανθεί στη Δυτική Μακε-
δονία από -7 έως 3 βαθμούς, στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα
από -2 έως 10, στην Ήπειρο από 1 έως 13 βαθμούς, στη Θεσ-
σαλία από -1 έως 11, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 3 έως 14
βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου από 6 έως 13, στα νησιά του
Βορείου Αιγαίου από 4 έως 8 βαθμούς και στα υπόλοιπα
νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 6 έως 15
βαθμούς Κελσίου. 

Καταιγίδες και χιόνια και στην Αττική

Στην Αττική αναμένονται βροχές και καταιγίδες κατά περιό-
δους, φαινόμενα που τοπικά θα είναι έντονα. Χιόνια θα πέσουν
μετά το μεσημέρι στα ορεινά και τα ξημερωματα της Τετάρτ-
ης σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο στα βορειοδυτικά

τμήματα του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διε-
υθύνσεις με εντάσεις έως 4 μποφόρ, αλλά από το απόγευμα
θα επικρατήσουν βορειοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις έως 6
και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως
12 βαθμούς Κελσίου.

Οι οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας

Συστάσεις στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί,
μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κιν-
δύνους που προέρχονται από την εκδήλωση έντονων καιρικών
φαινομένων, απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προ-
στασίας, ενόψει της κακοκαιρίας "Διομήδης".

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση
έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων η
ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες:

• Να ασφαλίσουν αντικείμενα, τα οποία αν παρασυρθούν
από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν
καταστροφές ή τραυματισμούς.

• Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοι-
κιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

• Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα,
πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχο-
πτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδή-
λωσής τους.

• Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες
σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές, κατά την διάρκεια
εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από
πτώσεις κεραυνών).

• Να προφυλαχτούν αμέσως, κατά τη διάρκεια μιας χαλαζό-
πτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην
εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθ-
ούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι
πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

• Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω
από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου
ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.)
μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ.
κάτω από μπαλκόνια).

• Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους
αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Οι οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας
ΑΑγγρριιεεύύεειι  ηη  κκαακκοοκκααιιρρίίαα  ΔΔιιοομμήήδδηηςς::ΈΈρρχχοοννττααιι  
χχιιόόννιιαα  κκααιι  σσττηηνν  ΑΑττττιικκήή

Πιερρακάκης για τον 1 χρόνο "Επιχείρηση Ελευθερία": 
Έχουν πραγματοποιηθεί σχεδόν 18 εκατ. ραντεβού για εμβολιασμό

«Κλείδωσε» η 4η δόση εμβολίου:
Ποιοι θα κάνουν και πότε
Ο κύβος ερρίφθη. Εγκρίθηκε η χορήγηση της 4ης
δόσης του εμβολίου στους ανοσοκατεσταλμένους.

Δόθηκε xθες το «πράσιν ο φως» από την  αρμόδια Επι-
τροπή για τη χ ορήγηση 4ης δόσης του εμβολίου κατά
του κορον οϊού σε αν οσοκατεσταλμέν ους.

Η συν εδρίαση της Εθν ικής Επιτροπής Εμβολιασμών
ολοκληρώθηκε και αποφασίστηκε ότι η συγκεκριμέν η
κατηγορία πολιτών  θα μπορεί ν α κάν ει την  4η δόση 3-
6 μήν ες μετά την  τρίτη δόση.

Το μέτρο αν αμέν εται ν α τεθεί σε εφαρμογή άμεσα.

Νωρίτερα, για την  τέταρτη δόση μίλησε ο γεν ικός γραμ-
ματέας Πρωτοβάθμιας Φρον τίδας, Μάριος Θεμιστοκλέο-
υς, προαν αγγέλον τας τις σχ ετικές αν ακοιν ώσεις.
«Η Εθν ική Επιτροπή Εμβολιασμών  θα δώσει το πρά-
σιν ο φως για τέταρτη δόση σε πολύ συγκεκριμέν ες
ομάδες αν οσοκατεσταλμέν ων », είπε αρχ ικά και
συν έχ ισε: «Είν αι η μόν η συζήτηση που υπάρχ ει.
Τέταρτη δόση στον  γεν ικό πληθυσμό δεν  έχ ει εγκριθ-
εί, ειδικά σε χ ώρες της ΕΕ, όπως και δεν  έχ ει ξεκαθα-
ρίσει το τοπίο αν  η Ομικρον  θα απαιτήσει μια και-
ν ούργια τροποποιημέν η δόση εμβολίου», υπογράμμισε
ο κ. Θεμιστοκλέους.
«Άρα είμαι αισιόδοξος ότι δεν  θα πάμε σε 4η δόση
στον  γεν ικό πληθυσμό», συν έχ ισε και διευκρίν ισε
πως η απόφαση για τους αν οσοκατεσταλμέν ους αν α-
μέν εται ν α ληφθεί σήμερα ή το επόμεν ο χ ρον ικό διά-
στημα. «Τα συστήματα έχ ουν  προετοιμαστεί», εξήγ-
ησε.
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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

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,

210 5570337, 210 5580816



ΠΟΥ: 
Οι μισοί Ευρωπαίοι

θα κολλήσουν 
Όμικρον εντός δύο

μηνών

Μια ιδιαίτερα δυσοίωνη
πρόβλεψη έκανε ο επικεφα-
λής του Παγκόσμιου Οργανι-
σμού Υγείας στην Ευρώπη
Χανς Κλούγκε, καθώς δήλω-
σε ότι μέσα στις επόμενες
έξι με οκτώ εβδομάδες ανα-
μένεται να μολυνθεί με την
Όμικρον περισσότερο από
το μισό του ευρωπαϊκού
πληθυσμού!

Όπως σημείωσε, στη Γηρ-
αιά Ήπειρο επιβεβαιώθηκαν
πάνω από 7 εκατομμύρια
κρούσματα covid-19 την
πρώτη εβδομάδα του 2022,
με τα κρούσματα να υπερ-
διπλασιάζονται σε διάστημα
δύο εβδομάδων.

«Με αυτόν τον ρυθμό, το
Institute of Health Metrics
and Evaluation προβλέπει
ότι περισσότερο από το 50%
του ευρωπαϊκού πληθυ-
σμού θα μολυνθεί  με
Omicron τις επόμενες 6-8
εβδομάδες.», τόνισε.

Εξήγησε ότι  τα στοιχεία
που συνελέγησαν τις τελευ-
ταίες εβδομάδες επιβε-
βαιώνουν ότι η παραλλαγή
Ομικρον είναι ιδιαίτερα μετα-
δοτική. «Λόγω της πρωτοφα-
νούς μεταδοτικότητας, πλέον
βλέπουμε άνοδο και στις
νοσηλείες με covid-19»,
συμπλήρωσε.

Όσον αφορά στο άνοιγμα
των σχολείων τόνισε ότι «τα
σχολεία θα πρέπει να είναι
τα τελευταία που κλείνουν
και τα πρώτα που επανεκκι-
νούν τη λειτουργία τους».

ΓΑΜΟΣ

Ο Νικόλαος Πολυζώης του Ηλία και
της Λεμονιάς το γένος Καλογήρου που
γεννήθηκε στη Λευκωσία Κύπρου και

κατοικεί στον Ασπρόπυργο Αττικής και
η Μαρία Τσεπέρκα του Ιωάννη και

της Ζουλιέτας Ελένης το γένος Νικόλα
που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής και
κατοικεί στον Ασπρόπυργο Αττικής θα

έλθουν σε γάμο που θα γίνει στον
Ασπρόπυργο Αττικής 
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Στο ενδεχόμενο της παράτασης δεν φαίνεται να είναι αρνητικό το 
Μαξίμου, που περιμένει τις τελικές προτάσεις της επιτροπής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι λοιμωξιολόγοι εκτιμούν πως δεν θα επηρεαστεί η οικο-
νομία της χώρας αν επιστρέψει η μουσική στην εστίαση μία εβδομάδα αργότερα, ούτε
αν επιτραπεί η είσοδος στα γήπεδα 2.000 ατόμων. Άλλωστε, αυτά ήταν τα βασικά μέτρα
που βρίσκονται στο τραπέζι των συζητήσεων καθώς τα υπόλοιπα θα συνεχίσουν να
ισχύουν ως έχουν μέχρι να αποκλιμακωθεί η έξαρση της μετάλλαξης "Όμικρον", που
σύμφωνα με τους ειδικούς θα αρχίσει να αποτυπώνεται στα τέλη Ιανουαρίου.

Η εστίαση θα κλείνει τα μεσάνυχτα, καθώς η επιδημιολογική κατάσταση που επικρ-
ατεί δεν αφήνει πολλά περιθώρια να επεκταθεί το ωράριο.

Οι μάσκες θα εξακολουθήσουν να είναι υποχρεωτικές σε εξωτερικούς και εσωτερι-
κούς χώρους, ενώ και τα νυχτερινά κέντρα θα παραμείνουν κλειστά. Η τηλεργασία στο
δημόσιο και το ιδιωτικό μέχρι και 50% θα συνεχιστεί, όπως και το κυλιόμενο ωράριο
προκειμένου να αποσυμφορηθεί η κατάσταση τις ώρες αιχμής.
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Την κατάργηση του ειδικού
φόρου πολυτελείας στον
κλάδο αργυροχρυσοχοΐας 

ζήτησε το Β.Ε.Π.
Την κατάργηση του ειδικού φόρου πολ-

υτελείας 10% , που επιβλήθηκε στις επιχειρή-
σεις του κλάδου αργυροχρυσοχοΐας και εισαγω-
γής ωρολογίων από πολύτιμα μέταλλα, σαν
πρόσκαιρο και έκτακτο μέτρο για την αντιμετώπι-
ση της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας και την
ένταξή της στον Τριμερή Μηχανισμό Στήριξης,
και ισχύει έως και σήμερα, πλήττοντας και καθι-
στώντας αντιανταγωνιστικές τις επιχειρήσεις του
κλάδου, ζήτησε με επιστολή του προς τον Υπο-

υργό Οικονομικών, κ. Χρ. Σταϊκούρα και τον
Υφυπουργό Οικονομικών, κ. Α. Βεσυρόπουλο,
ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου
Πειραιά, κ. Γεώργιος Παπαμανώλης-Ντόζας.

Συγκεκριμένα, η επιστολή που απεστάλη,
μεταξύ άλλων, αναφέρει:

«Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά απο-
δέκτης των διαμαρτυριών των επιχειρήσεων
μελών του, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο
της  αργυροχρυσοχοΐας και εισαγωγής ωρο-
λογίων από πολύτιμα μέταλλα για την επιβολή
του ειδικού φόρου πολυτελείας 10%, αιτείται την
κατάργησή του, υπενθυμίζοντας ότι ο φόρος
αυτός επεβλήθη ως πρόσκαιρο και έκτακτο
μέτρο, λόγω της αντιμετώπισης της οικονομικής
κρίσης της χώρας μας και της ένταξης της στον
Τριμερή Μηχανισμό Στήριξης, και επιβάλλεται
έως και σήμερα, πλήττοντας σοβαρά τις επιχει-
ρήσεις του κλάδου. 

Ο κλάδος της αργυροχρυσοχοΐας είναι ένας
από τους δυναμικούς και σημαντικούς κλάδους
για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας και
παρουσιάζει μεγάλες δυνατότητες εξαγωγικής
δραστηριότητας. Η διατήρηση του φόρου πολ-
υτελείας δημιουργεί συνθήκες άνισου ανταγωνι-
σμού μεταξύ των ελληνικών επιχειρήσεων του
κλάδου στην περιφερειακή και στην παγκόσμια
αγορά, με συνέπεια τη μείωση των πωλήσεων
και την φθίνουσα εισροή συναλλάγματος, τη
συρρίκνωση της εγχώριας παραγωγής καθώς
και την απώλεια θέσεων εργασίας.  

Κύριε Υπουργέ, παρακαλούμε να εξετάσετε
τη δυνατότητα κατάργησης του συγκεκριμένου
φόρου επί των προϊόντων ενός κλάδου με
μακρά παράδοση, ισχυρή παρουσία και αναγ-
νώριση στην διεθνή αγορά.

Ευελπιστώντας  στη θετική ανταπόκριση σας
για τη διευθέτηση του θέματος, σας ευχαρι-
στούμε εκ των προτέρων και είμαστε στη διάθε-
σή σας για κάθε διευκρίνιση».

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Οι προγραμματισμένοι
αγώνες της Τετάρτης (12/1) για
την 13η αγωνιστική της Super
League 2 που δεν θα
διεξαχθούν λόγω covid-19.

Αναλυτικά:

Βόρειος όμιλος
Πιερικός-Ηρακλής
Αναγέννηση Καρδίτσας-

Βέροια
Ολυμπιακός Βόλου-ΠΑΟΚ Β'

Νότιος όμιλος
Κηφισιά-Ρόδος
Καραϊσκάκης-Καλλιθέα
*Ενδέχεται να υπάρξουν και

άλλες αναβολές.

Super League 2 – 13η
αγωνιστική

ΤΕΤΑΡΤΗ (12/1)

Βόρειος Ομιλος (15:00)

Ξάνθη-Πανσερραϊκός
Διαιτητής: Τσιάρας (Καβάλας)
Βοηθοί : Καμπερίδης

(Καβάλας), Κουκούμης
(Καβάλας)

4ος: Τσιμεντερίδης
(Κοζάνης)

Θεσπρωτός-Ολυμπιακός Β
Διαιτητής: Καδδάς (Αχαϊας)

Βοηθοί : Κακαφώνης
(Αχαϊας), Οικονόμου (Αχαϊας)

4ος: Μπούμπας (Ηπείρου)

Καβάλα-Απόλλων Λάρισας
Διαιτητής: Στυλιανός

(Τρικάλων)
Βοηθοί : Μανασης

(Τρικάλων), Κουβαλάκης
(Δράμας)

4ος: Πουλικίδης (Δράμας)

Αλμωπός Aριδαίας-ΑΕΛ
Διαιτητής: Κακουλίδης

(Θράκης)
Βοηθοί: Τζιότζιος (Θράκης),

Σάββας (Σέρρων)
4ος: Μέγας (Πιερίας)

Νίκη Βόλου-Τρίκαλα (13/1 –
15:00)

Διαιτητής: Μελτζανίδης
(Ημαθίας)

Βοηθοί: Δέλλιος (Ημαθίας),
Κοττορός (Δωδεκανήσου)

4ος: Τσιοφλίκη (Λάρισας)

Νότιος Ομιλος (15:00)

ΑΕΚ Β-Λεβαδειακός
Διαιτητής: Μαλούτας

(Ημαθίας)
Βοηθοί : Νατσιόπουλος

(Μακεδονίας), Μαυραντωνάκης
(Ηρακλείου)

4ος: Βρέσκας (Πιερίας)

Καλαμάτα-Ηρόδοτος

Διαιτητής: Μπαΐλης
(Πρέβεζας-Λευκάδας)

Βοηθοί: Δημόπουλος (Δυτ.
Αττικής), Οικονόμου (Δυτ.
Αττικής)

4ος: Αλάμπεης (Αθηνών)

Παναθηναϊκός Β-Αιγάλεω
Διαιτητής: Μπαϊρακτάρης

(Αθηνών)
Βοηθοί: Αραβίδης (Αθηνών),

Τσολακίδης (Αθηνών)
4ος: Μαχαίρας (Αθηνών)

Εργοτέλης-ΟΦ Ιεράπετρας
Διαιτητής: Μπακογιάννης

(Αθηνών)
Βοηθοί : Αϊναλής

(Μακεδονίας), Δίπλαρης
(Καρδίτσας)

4ος: Κουκουράκης (Χανίων)

Αστέρας Βλαχιώτη-Ζάκυνθος
Διαιτητής: Θεοχάρης

(Θεσσαλίας)
Βοηθοί : Πλάκας (Δυτ.

Αττικής), Αθανασοπούλου
(Μεσσηνίας)

4ος: Καλατζής (Θεσσαλίας)

Διαγόρας-Χανιά
Διαιτητής: Λάμπρου

(Ευβοίας)
Βοηθοί: Πριόνας (Ευβοίας),

Δέτση (Δωδεκανήσου)
4ος: Δραγάτης (Αν. Αττικής)

Αναβλήθηκαν πέντε αγώνες σήμερα
στην Super League 2



ΕΠΣΔΑ:  ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ 
Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟ

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ

Η ΕΠΣΔΑ ενημερώνει όλα τα σωματεία μέλη της
ότι το ΣΑΒ/ΚΟ 15-16/01/2022, θα διεξαχθούν
κανονικά οι αγώνες της Α και Β Κατηγορίας εκτός
αν θα υπάρξει έξαρση κρουσμάτων COVID-19.

Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (12η αγωνιστική)

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ - Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ    Σάββατο    15/01/22    15:00        
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ - ΕΘΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ     ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ    Σάββατο
15/01/22    15:00        
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ - ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ     ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ    Σάββατο    15/01/22    15:00        
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ -
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ     ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΜΕΓΑΡΩΝ (ΒΥΖΑ)    Σάββατο    15/01/22
15:00     
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ     ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΦΥΛΉΣ    Κυρια-
κή    16/01/22    15:00        
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ - ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟY
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΩΝ (ΒΥΖΑ)    Κυριακή
16/01/22    15:00        
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ - ΒΥΖΑΣ     ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ    Κυριακή    16/01/22    15:00        
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΠΑΟ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ     ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ    Κυριακή    16/01/22    15:00    

Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(12η αγωνιστική)

ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. - ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ
ΑΤΤΙΚΗΣ    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
Σάββατο    15/01/22    15:00        
Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΑΙΑΣ
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ.    ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ    Σάββατο    15/01/22    15:00        
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ - ΑΣ ΔΥΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ    Κυριακή
16/01/22    11:30        
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ - Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ    Κυριακή
16/01/22    11:30        
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ
ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ    Κυριακή    16/01/22    15:00        
Ρεπό: ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ , ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

ΗΗ  δδιιοοίίκκηησσηη  ττοουυ  ΒΒύύζζαανντταα  αανναακκοοιιννώώννεειι  ττηηνν
ααππόόκκττηησσηη  ττοουυ  πποοδδοοσσφφααιιρριισσττήή  ΠΠααννααγγιιώώττηη
ΑΑττμμααττζζίίδδηη..

ΟΟ  έέμμππεειιρροοςς  μμεεσσοοεεππιιθθεεττιικκόόςς  εεππιισσττρρέέφφεειι  σσττοο
ΒΒύύζζαανντταα  όόπποουυ  εείίχχεε  ααγγωωννιισσττεείί  ααππόό  ττοο  22000077
έέωωςς  ττοο  22001111  εεππίί  δδιιοοιικκήήσσεεωωςς  ΔΔηημμ..  ΤΤρρααγγκκοο--
υυμμααννίίδδηη..

ΗΗ  πποοδδοοσσφφααιιρριικκήή  δδιιααδδρροομμήή  ττοουυ  ΠΠααννααγγιιώώττηη
ΑΑττμμααττζζίίδδηη  εείίννααιι  μμεεγγάάλληη,,  κκααθθώώςς  μμεεττάά  ττοο
ΒΒύύζζαανντταα  έέχχεειι  ααγγωωννιισσττεείί  σσεε  ΠΠααννααχχααϊϊκκήή,,
ΚΚααλλλλιιθθέέαα,,  ΠΠααννααιιγγιιάάλλεειιοο,,  ΆΆρρηη  ΘΘεεσσσσαα--
λλοοννίίκκηηςς,,  ΤΤρρίίκκααλλαα,,  ΠΠααννσσεερρρρααϊϊκκόό,,  ΚΚόόρριιννθθοο,,
ΙΙωωννιικκόό,,  ΑΑΟΟ  ΚΚααρρααββάά  εεννώώ  σσττοο  ππρρώώττοο  μμιισσόό
ττοουυ  ππρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ααγγωωννίίζζοονντταανν  σσττοονν
ΑΑ..ΟΟ..  ΥΥππάάττοουυ  σσττηη  ΓΓ  ΕΕθθννιικκήή..

ΚΚααλλωωσσοορρίίζζοουυμμεε  ττοονν  ΠΠααννααγγιιώώττηη  σσττηηνν
πποοδδοοσσφφααιιρριικκήή  οοιικκοογγέέννεειιαα  ττοουυ  ΒΒύύζζαανντταα  κκααιι
ττοουυ  εευυχχόόμμαασσττεε  νναα  έέχχεειι  υυγγεείίαα  κκααιι  νναα  ββοοηηθθήή--
σσεειι  ττηηνν  οομμάάδδαα  μμααςς  νναα  ππεεττύύχχεειι  ττοουυςς  σσττόόχχοο--
υυςς  ττηηςς..  

Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2022 θριάσιο-13  

ΜΠΑΣΚΕΤ: NEM SCHOOL 
ΠΡΩΤΑ ΑΠΟ ΟΛΑ Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ !!

Ο οργανισμός μας, σεβόμενος και απόλ-
υτα εναρμονισμένος με τα ισχύοντα
κυβερνητικά μέτρα και τα εφαρμοζόμενα
για τους μαθητές ιατρικά πρωτόκολλα,
ενημερώνει  τους μαθητές και  τους
γονείς του Σχολείου μας ότι, έως το
τέλος Ιανουαρίου, εισέρχεται σε κατάστα-
ση “προπονήσεων πρωτοκόλλου” για τα
τμήματα του NEM�SCHOOL, γεγονός
που σημαίνει ότι:

1) Κάθε αθλητής-αθλήτρια θα εισέρχεται
στο γήπεδο με την επίδειξη αρνητικού
self/rapid test ή πιστοποιητικού εμβο-
λιασμού-νόσησης.

2) Θα πραγματοποιείται θερμομέτρηση όλων των αθλητών ΠΡΙΝ την έναρξη της προπόνησης.

3) Όλοι οι αθλητές θα βάζουν αντισηπτικό ΠΡΙΝ , κατά την διάρκεια και ΜΕΤΑ την προπόνηση.

4) Ο κάθε αθλητής θα έχει ΜΟΝΟ τη δική του μπάλα κατά τη διάρκεια της προπόνησης και όλες οι ασκή-
σεις θα είναι τέτοιες να μην υπάρχει καθόλου επαφή μεταξύ των αθλητών.

5) Μετά το τέλος των προπονήσεων, ΟΛΕΣ ΟΙ ΜΠΑΛΕΣ θα απολυμαίνονται για 5′ και μετά θα παρ-
αδίδονται στους μαθητές των επόμενων τμημάτων.

6) ΟΛΕΣ οι προπονήσεις θα γίνονται ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ, χωρίς συνοδούς, με την παρ-
ουσία μόνο των αθλητών και των προπονητών τους (θα επιτρέπεται η είσοδος στους γονείς μόνο για
την εγγραφή των στοιχείων των παιδιών τους στους καταλόγους εισόδου/εξόδου).

Μεταγραφή από το πάνω ράφι 
ο Βύζας Μεγάρων



14-θριάσιο Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2022

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



16-θριάσιο Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2022

Δηλώσεις συμμετοχής αναλαμβάνει η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου 
(πληροφορίες- συμμετοχές : κα Ηλία Πολυτίμη Αν. Προϊσταμένη Τμ. Προστασίας & Προαγωγής

Δημόσιας Υγείας , Τηλ. 2105575596  έως 13/01/2022, Δευτέρα – Παρασκευή 09:00-14:00)


