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"Ζεστό χρήμα" 
σε ανέργους - χαμηλόμισθους

Επισπεύδει η κυβέρνηση την 2η αύξηση του κατώτατου μισθού, η
οποία θα ισχύσει από τον ερχόμενο Μάιο κι όχι από τον Ιούλιο όπως

αρχικά είχε προγραμματιστεί.

Μ
ε στοχευμένες
ε ισοδηματικές
ενισχύσεις και

επίσπευση της αύξησης
του κατώτατου μισθού θα
επιδιώξει η κυβέρνηση να
στηρίξει την άμυνα των
νοικοκυριών απέναντι στο
πληθωριστικό κύμα που
"επελαύνει".

Τη δεύτερη αύξηση του
κατώτατου μισθού ανα-
κοίνωσε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης κατά τη διάρ-
κεια συνέντευξής του στην
εκπομπή «Ενώπιος
Ενωπίω» με τον Νίκο Χατ-
ζηνικολάου. Μάλιστα, όπως ξεκαθάρισε η αύξηση θα ισχύσει
από τον ερχόμενο Μάιο κι όχι από τον Ιούλιο όπως αρχικά είχε
προγραμματιστεί.

Οριστικές αποφάσεις για την έκταση των μέτρων στήριξης
δεν έχουν ληφθεί ακόμη. καθώς θα εξαρτηθούν από την έκταση
των ανατιμήσεων.

Η χθεσινη ανακοίνωση του πληθωρισμού από την ΕΛΣΤΑΤ θα
βοηθήσει αρκετά στο να ξεκαθαρίσει το τοπίο καθώς θα αποτ-
υπωθεί σε ποιο βαθμό οι ανατιμήσεις έχουν πλήξει και άλλες
κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών πέραν της ενέργειας.
Όλα δείχνουν ότι ο πληθωρισμός θα κλείσει για τον Δεκέμβριο
πάνω από το 5%, ενώ για το πρώτο τρίμηνο του 2022 αναμένε-
ται επέκταση των ανατιμήσεων σε πολλά είδη πρώτης ανάγκης,
λόγω του συνδυασμού του υψηλού μεταφορικού και ενεργεια-
κού κόστους αλλά και τις ανατιμήσεις στις πρώτες ύλες.

Σε είδη διατροφής, οι ανατιμήσεις θα ξεπεράσουν το 10%, οι
αυξήσεις στο φυσικό αέριο θα είναι και για τον Δεκέμβριο τρι-
ψήφιες (δηλαδή πολύ πάνω του 100%), ενώ το πετρέλαιο θέρ-
μανσης θα βγει ακριβότερο κατά περισσότερο από 35% με το
ηλεκτρικό ρεύμα να μπαίνει εντυπωσιακά στη λίστα καθώς θα
αποτυπωθούν οι ανατιμήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα για τον
Νοέμβριο και για τον Δεκέμβριο.

Οι μειώσεις του ΦΠΑ απορρίφθηκαν από την κυβέρνηση, ως
μέτρο ανάσχεσης της ακρίβειας καθώς το δημοσιονομικό
κόστος είναι πολύ υψηλό και η απόδοση του μέτρου αβέβαιη.

Ουσιαστικά, η κυβέρνηση θα διέθετε εκατοντάδες εκατομ-
μύρια ευρώ στα χέρια των επιχειρήσεων οι οποίες και θα είχαν

την επιλογή να κρατήσουν αυτούς τους πόρους στο ταμείο τους
ή να τους μετακυλήσουν στον τελικό καταναλωτή. Επίσης, το
δεύτερο "μειον" του μέτρου είναι ότι έχει οριζόντιο χαρακτήρα.
Δηλαδή, σε συνθήκες κρίσης, διατίθεται δημοσιονομικός χώρος
με τον οποίο ευνοούνται το ίδιο όλοι, ανεξάρτητα από την εισοδ-
ηματική τους κατάσταση.

Η ορθή στόχευση είναι και ο λόγος για τον οποίο η κυβέρνηση
θα καταφύγει στα στοχευμένα μέτρα. Η άμεση εισοδηματική
ενίσχυση με κριτήρια, διοχετεύει το δημόσιο χρήμα εκεί που
υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη.

\
Για παράδειγμα, σε συνθήκες υψηλού πληθωρισμού, αυτός

που πλήττεται περισσότερο είναι ο αποδεδειγμένα άνεργος και
ειδικά ο μακροχρόνια άνεργος. Δεδομένου ότι αυτή η κοινωνική
ομάδα δεν βοηθήθηκε με τα μέτρα έκτακτου χαρακτήρα του
Δεκεμβρίου (σ.σ ενισχύθηκαν ΑΜΕΑ και χαμηλοσυνταξιούχοι),
η επιλογή της στήριξης των ανέργων φαίνεται να συγκεν-
τρώνει πολλές πιθανότητες. Από την άλλη, με την σημαντική
αύξηση του κατώτατου μισθού όχι στην προγραμματισμένη ημε-
ρομηνία που αρχικά ήταν η 1η Ιουλίου, αλλά πολύ νωρίτερα,
δίδεται βοήθεια και στους εργαζόμενους οι οποίοι όμως
αμείβονται με τις χαμηλότερες αποδοχές.

Έμμεσα, αυξάνεται δε και το εισόδημα των ανέργων που
είναι δικαιούχοι του επιδόματος ανεργίας καθώς το τελευταίο
είναι συνδεδεμένο με το ύψος του κατώτατου μισθού. Ως προς
το ποιο θα είναι το ύψος της αύξησης του καθαρού μισθού (σ.σ
αναμένεται να κυμανθεί από 5-8%) η τελική απόφαση θα εξα-
ρτηθεί από την εξέλιξη του κοινωνικού διαλόγου αλλά και από
τα στοιχεία για την πορεία τόσο του πληθωρισμού όσο και του
ΑΕΠ.

Συνεχίζεται στη σελ. 12

ΕΛΣΤΑΤ: ΕΛΣΤΑΤ: 
Εκτόξευση τιμών 135%Εκτόξευση τιμών 135%
στο φυσικό αέριο, 45%στο φυσικό αέριο, 45%
πάνω το ρεύμαπάνω το ρεύμα

Στο 5,1% σκαρφάλωσε ο πληθωρισμός στην Ελλά-
δα τον Δεκέμβριο. Φωτιά το κόστος στα καύσιμα,
μεγάλες ανατιμήσεις και σε τρόφιμα (αρνί-κατσίκι

κατά 19,7%, ελαιόλαδο κατά 17%), δείχνουν τα στοιχεία
της ΕΛΣΤΑΤ.

Νέα αύξηση του πληθωρισμού καταγράφει τον Δεκέμ-
βριο η ΕΛΣΤΑΤ. Έφτασε το 5,1% έναντι μείωσης 2,3%
που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του
έτους 2020 με το 2019. Παράλληλα ο Γενικός ΔΤΚ κατά
τον μήνα Δεκέμβριο 2021, σε σύγκριση με τον Νοέμβρ-
ιο 2021, παρουσίασε αύξηση 0,7% έναντι αύξησης
0,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση
του προηγούμενου έτους.
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Ε
πιπλέον 50 σημεία θα προστεθ-
ούν με τη βοήθεια του στρατού στα
ήδη υπάρχοντα, όπου οι πολίτες

θα μπορούν να κάνουν δωρεάν μοριακό
τεστ (PCR) για τον κορονοϊό, όπως
δήλωσε ο υπουργός Υγείας

Μετά από τηλεδιάσκεψη που πραγμα-
τοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης
μεταξύ των αξιωματούχων των υπουρ-
γείων Υγείας και Aμυνας, αποφασίστηκε
ο στρατός να συμβάλει στη διενέργεια
δωρεάν μοριακού ελέγχου (PCR) στους
πολίτες της χώρας.

Όπως ανέφερε ο Υπουργός Υγείας
μιλώντας το μεσημέρι της Πέμπτης στο
Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΑ, θα προστε-
θούν 50 ακόμη σημεία πανελλαδικά για
δωρεάν τεστ από το Υπουργείο Εθνικής

Άμυνας και θα γίνουν συνολικά
100 τα σημεία μαζί με τις μονά-
δες του ΕΟΔΥ και τα νοσοκο-
μεία, όπου διενεργούνται δωρε-
άν έλεγχοι. Τα σημεία που θα
ανακοινωθούν τις επόμενες
ημέρες, θα βρίσκονται κοντά σε
στρατόπεδα, ανά την επικράτεια
και δεν αποκλείεται να προστεθ-
ούν και άλλα.

Αναφορικά με τις αντιδράσεις
που προκάλεσε η απόφαση του
να μετατραπεί το Νοσοκομείο
Παίδων Πεντέλης σε εμβολια-

στικό κέντρο, ο Θάνος Πλεύρης ξεκαθ-
άρισε ότι πρόκειται για μία προσωρινή
απόφαση.

Το νοσοκομείο, όπως είπε, εφημέρευε
μέχρι σήμερα κάθε Δευτέρα και Πέμπτη
μαζί με κάποιο άλλο νοσοκομείο Παίδων.
Προκειμένου να αυξηθούν οι εμβολιαστι-
κές γραμμές σε 13 έως τις 13 Φεβρουα-
ρίου, ώστε να προχωρήσουν οι εμβολια-
σμοί των μικρών παιδιών, αποφασίστηκε
να εξαιρεθεί το νοσοκομείο από τις
εφημερίες για περίπου 35 ημέρες.

«Η εξαίρεση του Παίδων Πεντέλης από
τις εφημερίες δεν είναι μόνιμη απόφαση,
αλλά αφορά μόνο από 8 έως 10 εφημε-
ρίες συνολικά. Δηλαδή, θα βγει από τις
εφημερίες για 4 έως το πολύ 6 εβδομά-
δες. Δηλαδή σε 30 έως 40 ημέρες το
πολύ θα επανέλθει στις εφημερίες», είπε.

Παίρνει τον δρόμο της υλοποίησης η κατασκευή του 
Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Ελευσίνας
Πρόκειται για ένα έργο, που εδώ και χρόνια αποτελεί πάγιο αίτημα των κατοίκων του Δήμου 

Σ
το πρόγραμμα «Αντώνης
Τρίτσης» εντάχθηκε το έργο
με τίτλο «Μελέτη Κατασκε-

υής Μουσικού Γυμνασίου –
Λυκείου Ελευσίνας»., οπως δημο-
σιεύθηκε και σε αναλυτικό άρθρο
εχθές. .  

Η χρηματοδότηση του έργου
πραγματοποιείται μέσω επενδυτι-
κού δανείου που χορηγείται από
το Ταμείο Παρακαταθηκών &
Δανείων και πρόκειται να αποπ-
ληρωθεί από πόρους του προ-
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
του Υπουργείου Εσωτερικών.

Το συνολικό ποσό χρηματοδότ-
ησης ανέρχεται στις 909.398,29
ευρώ.

Η εκπόνηση της μελέτης αφορά
στην ωρίμανση του έργου ανέγερ-
σης του Μουσικού Σχολείου στο
Ο.Τ. 344, επί των οδών Ανυφαντή,
Γεωργάκη, Πλουτάρχου, στην περ-
ιοχή Παράδεισος Ελευσίνας και
πιο συγκεκριμένα, ενός κτηρίου
4.992m2 (περιλαμβανομένων των
υπογείων χώρων) και του περιβάλ-

λοντος αυτού χώρου 3.132 m2.
Πρόκειται για ένα έργο, που χρό-

νια αποτελούσε πάγιο αίτημα των
κατοίκων του Δήμου Ελευσίνας και
που από πλευράς Δημοτικής
Αρχής επικοινωνήθηκε από την
πρώτη στιγμή η ανάγκη ανέγερσής
του, σε όλους τους συναρμόδιους
φορείς.

Για τις εξελίξεις, ο Αντιδήμαρχος

Τεχνικών Υπηρεσιών, Αθανάσιος
Μαυρογιάννης, ανέφερε: «Μια ιδέα
που για χρόνια κυοφορείται στον
Δήμο μας, σήμερα παίρνει  τον
δρόμο προς την υλοποίησή της.
Από την πλευρά μας, ως Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου, με σωστό
σχεδιασμό και μεθοδικότητα, αξιο-
ποιήσαμε το πρόγραμμα «Αντώνης
Τρίτσης» για την υλοποίηση

αυτού του σημαντικού έργου για
την περιοχή μας».

Ενώ ο Δήμαρχος Ελευσίνας,
Αργύρης Οικονόμου, δήλωσε: «Η
ένταξη στο Πρόγραμμα ‘Αντώνης
Τρίτσης’ του έργου κατασκευής
του Μουσικού Σχολείου Ελευσίνας
είναι μια εξαιρετικά σημαντική εξέ-
λιξη καθώς δρομολογεί ένα διαχρο-
νικό αίτημα των δημοτών

Διπλασιάζονται τα σημεία
για δωρεάν PCR τεστ
– Στην «μάχη» και ο στρατός

20.409 νέα κρούσματα  - 80 νεκροί και 664
διασωληνωμένοι

– 407 στην ΠΕ Δυτικής Αττικής

Ο
Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) ανακοίνωσε το απόγε-
υμα της Πέμπτης (13/01) ότι τα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα νέα
κρούσματα του κορονοϊού είναι 20.409. Από αυτά, τα 7.758

εντοπίζονται στην Αττική.
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 80, ενώ από την έναρξη της

επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 21.732 θάνατοι. Το 95.0% είχε υπο-
κείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 664

(59.9% άνδρες).
Η διάμεση ηλικία τους είναι 65 έτη. To 79.8% έχει υποκείμενο νόσημα

ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται δια-
σωληνωμένοι, 554 (83.43%) είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι
και 110 (16.57%) είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Από την αρχή της παν-
δημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 3.863 ασθενείς.

Η καταν ομή των  κρουσμάτων  στην  Αττική  είν αι η εξής:

Αν ατολική Αττική
951
Βόρειος Τομέας
Αθην ών  1.013
Δυτική Αττική 407
Δυτικός Τομέας
Αθην ών  967
Κεν τρικός Τομέας
Αθην ών  2.289
Νότιος Τομέας Αθη-
ν ών  934
Πειραιάς 1.053
Νήσοι 144
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Ο Αρ. Μπότσης
επανεξελέγη

Πρόεδρος 
του Δημοτικού 

Συμβουλίου
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ

ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 

Την επανεκλογή του Αριστο-
τέλη Μπότση στο αξίωμα του
Προέδρου αποφάσισε το
Δημοτικό Συμβούλιο του
Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας-
Ερυθρών-Οινόης στην τακτική
δημόσια συνεδρίαση της 9ης
Ιανουαρίου 2022.

Με την ολοκλήρωση της
προβλεπόμενης διαδικασίας
και τη διεξαγωγή των διακριτών
ψηφοφοριών η σύνθεση του
Προεδρείου του Δημοτικού
Συμβουλίου διαμορφώθηκε
ως εξής:

Πρόεδρος - Μπότσης Αρι-
στοτέλης

Αντιπρόεδρος – Παπακων-
σταντής Μελέτιος

Γραμματέας – Ρούσση –
Παππά Ξανθή

4-θριάσιο Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022

της Ελευσίνας και της Μαγούλας
αλλά και της εκπαιδευτικής κοινότ-
ητας. 

Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημέ-
νοι από την έκβαση της αξιολόγ-
ησης του φακέλου που αποστείλα-
με στο Υπουργείο Εσωτερικών,
μετά από προετοιμασία της Τεχνι-
κής μας Υπηρεσίας. 

Ο Δήμος συνεχίζει να διεκδικεί
την ένταξή του σε χρηματοδοτικά

προγράμματα επ’  ωφελεία των
πολιτών και να αξιοποιεί με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο κάθε
τέτοια ευκαιρία, έχοντας τη γνώση
και τη βούληση και με σκοπό την
εξοικονόμηση χρημάτων».

Να θυμίζουμε εδώ ότι από το
2017 ειχε δημοσιευθεί  στην Εφημε-
ρίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση
για ίδρυση Μουσικού Γυμνασίου
στην Ελευσίνα.

Η παραπάνω εξέλιξη είχε χαρακ-
τηρισθεί εξαιρετικά σημαντική για
για τους μαθητές που αναγκάζον-
ται να φοιτούν σε μουσικά σχολεία
μακριά απο την περιοχή . 

Γενικότερα όμως αυτό το έργο θα
προσφερει  τεράστια αναβάθμιση
στην παιδεία της Ελευσίνας και
όλης της Δυτικής Αττικής.

Όπως αναφερόταν  στο ΦΕΚ της

15ης Ιουνίου 2017 – Αρ. Φύλλου
2057:

Ιδρύονται από το σχολικό έτος
2017-2018: 1) Το Μουσικό Γυμνά-
σιο Ελευσίνας, με έδρα την Ελευ-
σίνα, της Διεύθυνσης Δευτεροβά-
θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττι-
κής, της Περιφερειακής Διεύθυ-
νσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 3
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Κτηματολόγιο: 
Ξεκίνησε  η ανάρτηση κτηματολογικών στοιχείων 

για τους κατόχους ακίνητης ιδιοκτησίας στον Δήμο Μεγαρέων και
την Κοινότητα Οινόης Δυτικής Αττικής

Παράταση στη συλλογή
δηλώσεων ιδιοκτησίας στις Κυκλά-
δες και το Ρέθυμνο έδωσε το
Ελληνικό Κτηματολόγιο, ενώ
ξεκίνησε και η ανάρτηση των κτημα-
τολογικών στοιχείων στα Μέγαρα και
την Οινόη και δόθηκε παράταση
στην ίδια διαδικασία που βρίσκεται
σε εξέλιξη σε περιοχές της Περιφερ-
ειακής Ενότητας Δυτικής Ελλάδας.

Αν αλυτικά, σύμφων α με
την  αν ακοίν ωση του φορέα,
ξεκίν ησε στις 12 Ιαν ουαρίου
η αν άρτηση κτηματολογικών
στοιχ είων  για τους κατόχ ους
ακίν ητης ιδιοκτησίας στον
Προκαποδιστριακό Δήμο
Μεγαρέων  και την  Προκαπο-
διστριακή Κοιν ότητα Οιν όης
της Περιφερειακής Εν ότητας
Δυτικής Αττικής της Περιφέρ-
ειας Αττικής.

Η διαδικασία της Αν άρτ-
ησης έχ ει διάρκεια δύο
μην ών  για τους κατοίκους
εσωτερικού και τεσσάρων  για

όσους μέν ουν  στο εξωτερικό και πραγ-
ματοποιείται πλήρως ψηφιακά, χ ωρίς
την  υποχ ρέωση του πολίτη για αυτο-
πρόσωπη παρουσία στα γραφεία
Κτηματογράφησης.

Οι ιδιοκτήτες, αφού επικαιροποιή-
σουν  τα στοιχ εία επικοιν ων ίας τους,
στην  ιστοσελίδα
www.ktimatologio.gov .gr μπορούν  ν α
ελέγξουν  και ν α επιβεβαιώσουν  ή ν α

διορθώσουν  την  καταγραφή της ιδιοκ-
τησίας τους, αποφεύγον τας έτσι δικα-
στικές επιλύσεις που κοστίζουν  σε
χ ρόν ο, χ ρήμα και ταλαιπωρία.

Συγκεκριμέν α θα πρέπει ν α δουν  και
ν α ελέγξουν :

Την  περιγραφή και τη ν ομική πληρο-
φορία των  ακιν ήτων  τους (Κτηματολο-
γικός Πίν ακας)

Τα όρια των  γεωτεμαχ ίων  τους
(Κτηματολογικό Διάγραμμα)

Εάν  συμφων ούν  με τα στοιχ εία της
Αν άρτησης, δεν  χ ρειάζεται ν α προ-
βούν  σε άλλη εν έργεια.

Εάν  δεν  συμφων ούν  με κάποια από
τα στοιχ εία, μπορούν  ν α υποβάλλουν
αίτηση διόρθωσης (μέχ ρι την
αν τίστοιχ η ημερομην ία λήξης), ηλεκτρ-
ον ικά στο www.ktimatologio.gov .gr ή
στο γραφείο κτηματογράφησης, κατό-
πιν  ραν τεβού.

Ειδικά, για την  αίτηση διόρθωσης
προδήλου σφάλματος η προθεσμία
υποβολής είν αι μέχ ρι τις 30 Δεκεμβρίου

2022. Μέχ ρι την  ίδια ημερομην ία μπο-
ρούν  ν α υποβάλλον ται και εκπρόθε-
σμες δηλώσεις ψηφιακά στο
www.ktimatologio.gov .gr ή στο γραφείο
κτηματογράφησης κατόπιν  ραν τεβού.

Από την  έν αρξη της Αν άρτησης τίθ-
εν ται σε ισχ ύ οι διατυπώσεις του άρθ-
ρου 5 του Ν. 2308/1995 (που αφορούν
στη σύν ταξη συμβολαίων , στη συζήτ-
ηση εν ώπιον  δικαστηρίου και στην
καταχ ώριση οποιασδήποτε πράξης
στο Υποθηκοφυλακείο).

Περιοχ ές υπό αν άρτηση:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΟΤΑ

ΜΕΓΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΗΣ
Διεύθυν ση Γραφείου Κτηματογράφη-

σης

Γραφείο Κτηματογράφησης:
Συληβρίας 8, Μέγαρα, Τ.Κ. 19100,
τηλ.2296080401,

Ανοιχτά καταστήματα και σούπερ μάρκετ την Κυριακή -Το ωράριο λειτουργίας
Τα καταστήματα θα παραμείνουν προαιρετικά ανοιχτά στις 16 Ιανουαρίου, με προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας
από 11:00 έως 18:00 ενώ τα σούπερ μάρκετ με ωράριο 11:00 έως 20:00

Οι χ ειμεριν ές εκπτώσεις ξεκι-
ν ούν  παραδοσιακά τη δεύτερη
εβδομάδα του Ιαν ουαρίου και
διαρκούν  μέχ ρι την  τελευταία
εργάσιμη του Φεβρουαρίου.
Στο πλαίσιο αυτό τα καταστήμα-
τα θα παραμείν ουν  προαιρετικά
αν οιχ τά την  Κυριακή 16 Ιαν ο-
υαρίου, με προτειν όμεν ο ωράρ-
ιο λειτουργίας από 11:00 έως
18:00 εν ώ, τα σούπερ μάρκετ
με ωράριο 11:00 έως 20:00.
Ο Σκλαβεν ίτης όπως και κάθε
Κυριακή θα παραμείν ει κλει-
στός.

Σχ ετικά με την  αμοιβή του προ-
σωπικού την  Κυριακή η ν ομοθ-
εσία προβλέπει ότι οι εργοδότες
έχ ουν  υποχ ρέωση, ν α καταβά-

λουν  τα αν τίστοιχ α ωρομίσθια
για την  παρασχ εθείσα εργασία
με προσαύξηση 75%.

Οι Κυριακές με αν οιχ τά μαγαζιά
το 2022

Αν οιχ τά μαγαζιά και σούπερ
μάρκετ για 7 Κυριακές όλο το
2022.
Για το 2022 τα καταστήματα θα
λειτουργήσουν  συν ολικά 7 Κυρ-
ιακές και συγκεκριμέν α, όπως
προβλέπεται:
Την  πρώτη Κυριακή κατά την
έν αρξη κάθε τακτικής εκπτωτι-
κής περιόδου. Εάν  «πέφτει»
επίσημη αργία, τότε η δυν ατότ-
ητα μετατίθεται για την  επόμεν η
Κυριακή

Τις δύο Κυριακές πριν  από την
ημέρα των  Χριστουγέν ν ων

Την  Κυριακή των  Βαΐων

Την  τελευταία Κυριακή κάθε
έτους

Δύο Κυριακές κατά τη διάρκεια
των  εν διάμεσων  εκπτωτικών
περιόδων .

Τα σούπερ μάρκετ ορίζουν  δική
του πολιτική για τις Κυριακές και
το κατά πόσο θα αν οίγουν  τα
καταστήματα.

Οι ημερομην ίες αν αλυτικά για
όλη τη χ ρον ιά:
16 Ιαν ουαρίου

10 Απριλίου

8 Μαΐου

10 Ιουλίου

6 Νοεμβρίου

11 Δεκεμβρίου

18 Δεκεμβρίου
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Π
ραγματοποιήθηκε με
μεγάλη επιτυχία η 4η
συνάντηση του Προ-

γράμματος Υγείας «Από το Α
έως το Ω: μια Ακαδημία για
Γονείς», το οποίο οργανώνεται
για 7η συνεχή χρονιά από την
Μονάδα Εφηβικής Υγείας της Β’
Παιδιατρικής Κλινικής του
Πανεπιστήμιου Αθηνών Νοσο-
κομείου Παίδων «Π. & Α. Κυρια-
κού», υπό την αιγίδα του
ΕΔΔΥΠΠΥ και του Υπουργείου
Υγείας. Την εκδήλωση παρακο-
λούθησαν από την ηλεκτρονική
π λ α τ φ ό ρ μ α
Youtube περισσότερα από 140

άτομα. 

Ο Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ
και Περιφερειάρχης Αττικής κ.
Γιώργος Πατούλης προσκεκ-
λημένος να συμμετέχει στη
διαδικτυακή συνάντηση ευχαρίστησε τους
Ομιλητές-Ψυχολόγους κ. Αριστείδη Λορέν-
τζο και την κα Βασιλική  Μπούμπα, καθώς
και την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παι-
διατρικής-Εφηβικής Ιατρικής της Ιατρικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κα
Άρτεμις Τσίτσικα για την οργάνωση. 

Μεταξύ άλλων, ο κ. Πατούλης, ανέφερε:
«Με τη σημερινή διαδικτυακή εκδήλωση με
τίτλο «Από το Α έως το Ω: μια Ακαδημία για
Γονείς», επιτυγχάνεται η ενημέρωση αλλά
και η ευαισθητοποίηση των συμπολιτών

μας σε θέματα που αφορούν την ψυχοκοι-
νωνική αλλά και επαγγελματική αποκατά-
σταση των εφήβων. Οι γονείς σε αυτή την
διαδικασία παίζουν πολύ σημαντικό ρολό,
λειτουργώντας ως πρότυπο ενός μελλοντι-
κού ενήλικα. Έχουν σημαντικό καθήκον να
είναι αρωγοί στην επίτευξη των στόχων
ανάπτυξης των εφήβων, οι οποίοι ζουν την
μετάβασή τους στην ενήλικη ζωή». 

Στο γεγονός αυτό συμμετείχε η Γενική
Διευθύντρια του ΕΔΔΥΠΠΥ κα Μαρία
Αϊδίνη, η οποία και συντόνισε την διαδικ-
τυακή εκδήλωση. Έδωσε επίσης το στίγμα

του σκοπού και της δράσης του Δικτύου και
τοποθετήθηκε επί των θεμάτων, με την ιδι-
ότητα της Ψυχολόγου.  

Στην εκδήλωση υπήρξε αρκετή συμμε-
τοχή, καθώς και έντονη αλληλεπίδραση
μεταξύ των συμμετεχόντων. Μετά από την
παρουσίαση της θεματολογίας τέθηκαν
αρκετά ερωτήματα όσον αφορά τις δυο
θεματικές ενότητες που παρουσιάστηκαν
από τους Ψυχολόγους-Ομιλητές.

Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για
την σημαντικότητα της θεμελίωσης συνθη-
κών, που θα βοηθήσουν τους εφήβους στην

μετάβασή τους προς την ενή-
λικη ζωή, καθώς και τον ρόλο
και τα καθήκοντα που αναλαμ-
βάνουν κατά την διαδικασία
αυτή οι γονείς τους. 

Οι συναντήσεις αυτές έχουν
ως σκοπό, να ενημερώσουν
τους Δήμους-Μέλη του Δικτύου
για την στήριξη προγραμμά-
των, τα οποία θα ωφελήσουν
και θα συμβάλλουν στην
προώθηση της υγείας και την
βελτίωση της ποιότητας ζωής
των συμπολιτών μας. Προφ-
ανώς στους συμπολίτες μας
εντάσσονται και οι έφηβοι, οι
οποίοι αποτελούν το μέλλον
της κοινωνίας μας.  Μέσω
αυτής της δράσης προσπαθ-
ούμε  να αναγνωρίσουμε και
να αναλύσουμε τα εμπόδια με
τα οποία έρχονται αντιμέτω-
ποι, κατά την μετάβαση τους

προς την ενηλικίωση. 

Ο σκοπός μας είναι η επαγγελματική
αλλά και η ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη,
που μετέπειτα θα τους καθορίσει κοινωνι-
κά λειτουργικούς, τόσο προς τον εαυτό
τους, αλλά και προς τον κοινωνικό τους
περίγυρο.

Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η διαδικτυακή εκδήλωση «Από το Α έως το Ω: 
μια Ακαδημία για Γονείς», με θέμα την επαγγελματική ανάπτυξη των εφήβων

Ο
ι γιατροί της γειτονιάς
μπαίνουν στη μάχη
ενάντια στην πανδημία.

Ξεκίνησε σήμερα, η λειτουργία
του Δικτύου Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας, για την
COVID-19,που συγκρότησαν ο
Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και
ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά,
υπό την αιγίδα της Περιφέρειας
Αττικής.

Από σήμερα, οι πολίτες μπο-
ρούν να επιλέξουν ανάμεσα
στους δεκάδες γιατρούς της
Αθήνας και του Πειραιά που
είναι ενήμεροι για την αντι-
μετώπιση της COVID-19
λοίμωξης, με βάση τα επικαιρο-
ποιημένα θεραπευτικά πρωτό-
κολλα, υπό την καθοδήγηση
της Ομάδας Εργασίας του ΙΣΑ,
του ΙΣΠ και του ΕΟΔΥ.

Οι πολίτες έχουν πρόσβαση

στους γιατρούς του Δικτύου
είτε μέσα της ιστοσελίδας του
Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών
(isathens.gr) όπου αναγράφον-
ται τα στοιχεία των ιατρών που
συμμετέχουν στο Δίκτυο, στις
διάφορες περιοχές της Αττικής.
Οι  συμβεβλημένοι  με τον
ΕΟΠΥΥ ιατροί θα παρέχουν
υπηρεσίες, στο πλαίσιο της
σύμβασής τους, οι δε πιστο-
ποιημένοι ως ιδιώτες ιατροί.

Παράλληλα, ο πολίτης μπορ-
εί να απευθυνθεί στη ηλεκτρο-
νική πλατφόρμα (isacovid.gr),
στην οποία παρέχονται υπηρ-
εσίες τηλεϊατρικής. Η πλατφόρ-
μα παρέχει  τη δυνατότητα,
πέραν της άυλης συνταγογρά-
φησης, video κλήσης καθώς
και  δυνατότητα ηλεκτρονικής
καταβολής της ιατρικής αμοι-
βής.

Μέχρι σήμερα έχουν
δηλώσει συμμετοχή, στο
Δίκτυο Πρωτοβάθμιας Φρον -
τίδας Υγείας, για την  COVID-
19, περισσότεροι από 135
ιατροί από Αθήν α και Πειρ-
αιά, με τις ειδικότητες του
παθολόγου, πν ευμον ολό-
γου, γεν ικού ιατρού και παι-
διάτρου, οι οποίοι αν αλαμβά-
ν ουν  την  άμεση και έγκαιρη
διερεύν ηση, παρακολούθη-
ση και αν τιμετώπιση ύπο-
πτου ή επιβεβαιωμέν ου
κρούσματος cov id-19.

Πρόκειται  για ένα Δίκτυο
ιατρών της γειτονιάς, που
παρέχουν τις υπηρεσίες τους,
στους ασθενείς με Covid-19
λοίμωξη, με βάση τα αναθεωρ-
ημένα θεραπευτικά πρωτόκολ-
λα.

Συνεχής ενημέρωση των ιατρών
Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης συγκάλεσε

ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή του Προέδρου
του ΙΣΠ Ν. Πλατανησιώτη και του Αντιπροέδρου
του ΕΟΔΥ καθηγητή Γ. Παναγιωτακόπουλου κατά
την οποία η Επιστημονική Ομάδα, υπό την καθ-
οδήγηση του καθηγητή Γ. Σαρόγλου ενημέρωσε
τους ιατρούς που συμμετέχουν στο Δίκτυο, σχε-
τικά με τα επικαιροποιημένα θεραπευτικά πρωτό-
κολλα και τις επιστημονικές εξελίξεις για την
Covid-19 λοίμωξη.

Όπως επισημάνθηκε θα υπάρχει συνεχή
ενημέρωση και οι γιατροί θα έχουν τη δυνατότητα
να επικοινωνούν με τα μέλη της Επιστημονικής
Επιτροπής για να διατυπώνουν ερωτήματα και να
λύνουν τις απορίες τους.

- Σε λειτουργία το Δίκτυο ΠΦΥ- Σε λειτουργία το Δίκτυο ΠΦΥ

Ιατρικός Σύλλογος: Οι ιδιώτες γιατροί της γειτονιάς 
μπαίνουν στη μάχη ενάντια στην πανδημία
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ΟΔήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος
Μελετίου και η Πρόεδρος Δ.Σ. του Πνε-
υματικού Κέντρου

του Δήμου μας, κ. Γεωργία Πηλιχού,  σας προσ-
καλούν τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022, στις
19:30, στη διάλεξη, που θα δώσει ο κορυφαίος
Έλληνας ιδιωτικός ερευνητής, κ. Γεώργιος
Τσούκαλης με θέμα : «Που οφείλονται οι τόσες
πολλές  γυναικοκτονίες, οι οποίες έχουν εξελιχθεί
σα δεύτερη πανδημία».
Όπως πάντα, η διάλεξη θα διεξαχθεί στην ισόγεια
αίθουσα εκδηλώσεων (Δ. Καλλιέρης) του Πνευμα-
τικού Κέντρου, Αλέκου Παναγούλη 13, στην Πλα-
τεία του Αγίου Δημητρίου. Η  είσοδος θα είναι
ελεύθερη μα θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας,
καθώς η παρακολούθηση θα είναι ολιγομελής,
ένεκεν των πρωτοκόλλων ασφαλείας για την απο-
φυγή διασποράς της πανδημίας.

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 
Παράταση για εξόφληση
Βεβαιώσεων ΤΑΠ έως 31-
1-2022
Ο Αντιδήμαρχος Εσόδων κ. Γιώργος Αβράμης
ενημερώνει στους συνδημότες που έχουν
παραλάβει βεβαιώσεις Τ.Α.Π για μεταβίβαση
ακινήτου με ημερομηνία έκδοσης έως 31-12-
2021, ότι παρατείνεται η ισχύς της εν λόγω
βεβαίωσης έως 31-01-2022 βάσει του
Ν.4876/2021, ΦΕΚ Α 251/23-12-2021. 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνή-
στε με το αρμόδιο γραφείο Αντιδημάρχου Εσό-
δων στο τηλ. 210 2474377

Με ανακοίνωσή του ο δήμαρχος
Μεγαρέων πληροφορεί ότι «ο
Δήμος Μεγαρέων προσφέρει μια

πρωτοποριακή διαδικτυακή υπηρεσία η
οποία έχει ως στόχο την άμεση και εξατομι-
κευμένη ενημέρωση των άνεργων δημοτών
και κατοίκων του, μέσω της γνωστοποίησης
σε αυτούς κάθε δημοσιευμένης αγγελίας (σε
οποιονδήποτε τομέα) για θέση εργασίας
στον Δήμο Μεγαρέων και σε ολόκληρη την

Αττική.

Στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του
Δήμου Μεγαρέων για την ενίσχυση της επαγγε-
λματικής αποκατάστασης των άνεργων
δημοτών, οι υπηρεσίες του δήμου, μέσω της
πλατφόρμας Vol System, εξασφαλίζουν την
ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αναζήτηση
εργασίας, με οικονομία χρόνου των ενδιαφερο-
μένων (και φυσικά, χωρίς κανένα οικονομικό
κόστος για αυτούς)».

«Το πρωτόκολλο του 50%+1
κρουσμάτων (ώστε να κλείσει ένα
σχολικό τμήμα), δεν ήταν κάτι που
συζήτησε η Επιτροπή. Αυτό ουσια-
στικά μπήκε από το υπουργείο,
δήλωσε ο καθηγητής Μικροβιο-
λογίας, Αλκιβιάδης Βατόπουλος.

Ο Αλκιβιάδης Βατόπουλος, αναφ-
έρθηκε στην απόφαση για το
50%+1 που εφαρμόζεται για να
κλείσει μία τάξη, και ξεκαθάρισε ότι
αυτό το μέτρο δεν συζητήθηκε ούτε
προτάθηκε από την Επιτροπή
Εμπειρογνωμόνων, στην οποία
είναι μέλος, αλλά τέθηκε από το
υπουργείο.

Συγκεκριμένα ανέφερε:
«Το πρωτόκολλο του 50%+1 

κρουσμάτων (ώστε να κλείσει ένα
σχολικό τμήμα), δεν ήταν κάτι που
συζήτησε η Επιτροπή. Αυτό ουσια-
στικά μπήκε από το υπουργείο,
κατά τη γνώμη μου ως όριο πάνω
από το οποίο δεν μπορεί πλέον –
για εκπαιδευτικούς λόγους – να
γίνεται μάθημα. 

Δεν μπορούμε να βάλουμε εμείς
ένα όριο, έτσι οριζόντιο από τώρα».

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του
Alpha, πρόσθεσε πως την εικόνα
στα σχολεία την εξετάζουν καθημερ-
ινά και το πότε πρέπει να κλείνει μία
τάξη ή όχι εξαρτάται και από τις
συρροές που θα δούμε.

«Αν ξαφνικά δεις μια μεγάλη
συρροή σε ένα σχολείο, και πέντε 

παιδιά να είναι τα άρρωστα, θα
χρειαστεί να κλείσει το σχολείο, έτσι
κι αλλιώς. Μπορεί να έχει 20 ασθε-
νείς, που δεν συνδέονται μεταξύ του
και να μην χρειάζεται να το κάνεις.
Δεν είναι εύκολο να βάλεις ένα
όριο», εξήγησε.

Η Όμικρον δεν είναι γριπούλα
Αναφορικά με την Όμικρον, τόνι-

σε ότι ακόμα δεν έχει ξακαθαριστεί
το τοπίο, ωστόσο «φαίνεται ότι είναι
πολύ μεταδοτική και λιγότερο παθ-
ογόνος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι
είναι μια απλή γριπούλα, σε καμία
περίπτωση. Ακόμα δεν έχουμε πολ-
λές νοσηλείες από Όμικρον, ίσως
όμως αυτό να οφείλεται στο ότι είναι
σχετικά νωρίς η διασπορά της και
αφορά νεότερους».

Α. Βατόπουλος: Το 50%+1 στα σχολεία ήταν 
απόφαση του Υπουργείου και όχι τη Επιτροπής

ΔΔΔΔήήήήμμμμοοοοςςςς    ΜΜΜΜεεεεγγγγααααρρρρέέέέωωωωνννν    
Αμεση και εξατομικευμένη
ενημέρωση των άνεργων

δημοτών και κατοίκων 
για ευκολότερη πρόσβαση

στην αγορά εργασίας

Ο  κορυφαίος 
Έλληνας ιδιωτικός 
ερευνητής Γιώργος

Τσούκαλης, στο Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο 
Ασπροπύργου 
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Νέες  επικαιροποιηµένες οδηγίες  για τις
ηµέρες αποµόνωσης-καραντίνας κρουσµάτων
COVID-19 και επαφών τους, εξεδωσε ο
ΕΟ∆Υ.

Οι οδηγίες αφορούν:

Α. Ιατρονοσηλευτικό Προσωπικό (υγειονο-
µικό/παραϊατρικό/διοικητικό προσωπικό σε
δοµές παροχής υπηρεσιών υγείας κάθε
βαθµίδας)

Α1. Ιατρονοσηλευτικό προσωπικό µε λοίµωξη
από Sars-Cov-2:

Αποµόνωση πέντε (5) ηµερών και επιστροφή
στην εργασία µε ή χωρίς αρνητικό testing εάν
είναι ασυµπτωµατικοί ή µε ήπια συµπτώµα-
τα. Υποχρεωτική χρήση µάσκας υψηλής
αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή
FFP2).

Α2. Ιατρονοσηλευτικό προσωπικό που έχει
εκτεθεί σε επιβεβαιωµένο κρούσµα Sars-Cov-
2:

Για ιατρονοσηλευτικό προσωπικό εµβολια-
σµένο και µε ενισχυτική δόση: Συνεχίζουν
κανονικά την εργασία τους µε υποχρεωτική
διενέργεια εργαστηριακού test την 3η ηµέρα
από την έκθεση.

Για ιατρονοσηλευτικό προσωπικό εµβολια-

σµένο µε 2 δόσεις ή 1 δόση για το εµβόλιο
J&J: Συνεχίζουν κανονικά την εργασία τους
µε υποχρεωτική διενέργεια εργαστηριακού
test την 1η , 3η και 5η -7 η ηµέρα από την
έκθεση.

Σε κάθε περίπτωση, οι Επιτροπές Λοιµώξεων
κάθε νοσηλευτικού ιδρύµατος δύνανται να
λάβουν οποιοδήποτε επιπλέον µέτρο για απο-
φυγή διασποράς της λοίµωξης και περιορι-
σµού της νόσου.

Β. Γενικός πληθυσµός

Β1. Άτοµα µε επιβε-
βαιωµένη λοίµωξη
από Sars-Cov-2 –
Αποµόνωση:

Παραµονή σε
αποµόνωση επί
πέντε (5) ηµέρες
τουλάχιστον και
αποφυγή επαφής µε
άλλα άτοµα. Η ηµέρα λήψης του θετικού test
θεωρείται ως ηµέρα 0 και ακολουθούν οι
πέντε (5) ηµέρες αποµόνωσης.

Μετά την πάροδο πέντε (5) ηµερών αποµόνω-
σης και εάν δεν υπάρχουν συµπτώµατα ή τα
συµπτώµατα µετά το πενθήµερο βελτιώνονται
µε πλήρη υποχώρηση του πυρετού για ένα
24ωρο χωρίς την χρήση αντιπυρετικών, δια-
κοπή αποµόνωσης. Εάν ο πυρετός συνεχίζει,

παράταση της αποµόνωσης εντός οικίας µέχρ-
ις πλήρους υποχώρησης του πυρετού.

Υποχρεωτική χρήση µάσκας υψηλής αναπ-
νευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2)
ή διπλής µάσκας για τουλάχιστον άλλες πέντε
(5) ηµέρες από την λήξη της αποµόνωσης.

Β2. Άτοµα που ήρθαν σε επαφή µε επιβεβαιω-
µένο κρούσµα – Καραντίνα:

Β2α. Για άτοµα εµβολιασµένο και µε
ενισχυτική δόση ή άτοµα εµβολιασµένα µε 2
δόσεις τους τελευταίους 6 µήνες ή µε µία δόση

του εµβολίου J&J
τους τελευταίους
2 µήνες:

Χρήση µάσκας
υψηλής αναπνευ-
στικής προ-
στασίας (Ν95 ή
ΚΝ95 ή FFP2) ή
διπλής µάσκας

για δέκα (10) ηµέρες και διενέργεια εργα-
στηριακού ελέγχου (PCR ή Rapid Antigen
Test) την 5 η ηµέρα από την έκθεση.

Β2β. Για άτοµα εµβολιασµένα µε 2 δόσεις
πάνω από 6 µήνες χωρίς ενισχυτική δόση ή µε
µία δόση του εµβολίου J&J πάνω από 2 µήνες
χωρίς ενισχυτική δόση ή ανεµβολίαστους:

Παραµονή στο σπίτι για πέντε (5) ηµέρες και

αποφυγή επαφής µε άλλα άτοµα.

Την 5η ηµέρα διενέργεια εργαστηριακού
ελέγχου (PCR ή Rapid Antigen Test).

Μετά την 5η ηµέρα, χρήση µάσκας υψηλής
αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή
FFP2) ή διπλής µάσκας για τουλάχιστον
άλλες πέντε (5) ηµέρες.

Για πληθυσµιακές οµάδες των οποίων η
εργασία συνδέεται άρρηκτα µε την λειτουργία
του κράτους και τις υποδοµές ζωτικής
σηµασίας, τα µέλη την Επιτροπής θα εξετά-
σουν τυχόν διαφοροποιηµένες οδηγίες κατό-
πιν εισηγήσεων και των αρµόδιων Υπουρ-
γείων.

Σε περίπτωση εµφάνισης συµπτωµάτων ή
θετικού εργαστηριακού ελέγχου, τα άτοµα
της κατηγορίας Β2 (Καραντίνα) µεταπίπτουν
στην κατηγορία Β1 (Αποµόνωση) και εφαρµό-
ζουν τις αντίστοιχες οδηγίες.

Αναφορικά µε την χρήση µάσκας τα µέλη της
Επιτροπής Αντιµετώπισης Εκτάκτων
Συµβάντων ∆ηµόσιας Υγείας από Λοιµογόνο-
υς Παράγοντες εφιστούν την προσοχή στην
όσο το δυνατόν καλύτερη εφαρµογή αυτής.

Την ∆ευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα
08:00πµ θα πραγµατοποιηθεί η 3η τακτική
συνεδρίαση µέσω τηλεδιάσκεψης της Οικονοµι-

κής Επιτροπής σύµφωνα µε τις από 0 Πράξεις Νοµοθε-
τικού Περιεχοµένου (ΠΝΠ) και τις µε αριθµ. Πρωτ.
18318/13-3-2020, 20930/31-3-2020 & 33282/29-5-2020
εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών

Τα θέµατα ηµερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1. Εκλογή αντιπροέδρου Οικονοµικής Επιτροπής
∆ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας.
2. Προγραµµατισµός προσλήψεων προσωπικού Ι∆ΟΧ
για το έτος 2022
3. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο
για άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής του ∆ήµου
ενώπιον του Συντονιστή Α.∆.Α. κατά των αποφάσεων
προστίµων ,που έχουν επιβληθεί από τις αρµόδιες λιµε-
νικές, σύµφωνα µε το άρθρο 17§2 του π.δ. 71/2020.
4. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο
για εκπροσώπηση του ∆ήµου κατά της υπ’ αριθµ.
5948/2021 απόφασης του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου
Αθηνών προς το ∆ιοικητικό
Εφετείο Αθηνών (αφορά προσφυγή για τέλη καθαριότ-
ητας και ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούµενων χώρων της
εταιρίας «Αφοί Σιβισίδη Ανώνυµη Βιοµηχανική Εµπο-

ρική Εταιρεία - Κατασκευή και Εµπορία
Παιγνίων» κατά του ∆ήµου Μάνδρας - Ειδ-
υλλίας»
5. Πρόωρη υποβολή αιτήµατος για έγκριση
δαπάνης και ανάθεση σε δικηγόρο που αφορά
σε δικαστική υποστήριξη του ∆ήµου στην εκδίκαση της
αγωγής εργαζοµένων της πρ.ΚΕ∆ΗΜΕ κατά του ∆ήµου
Μάνδρας – Ειδυλλίας.
6. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο
για κατάθεση αίτησης οριστικής τιµής µονάδας σύµφω-
να µε τις διατάξεις του άρθρου 72 § 1 περ. ι και ιδ’ του
ν. 3852/2010 όπωςισχύει (κατά Ισιδώρου Μιχαλάκη)

7. Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του έργου:
«ΕΡΓΟ - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ
ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ
ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΑΠΟ 29-12-
2019 ΚΑΙ ΕΝΤΕΥΘΕΝ ΣΤΗ ∆.Ε. ΒΙΛΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΜΑΝ∆ΡΑΣ – ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ» σύµφωνα µε τα αποτελέ-
σµατα της ηλεκτρονικής κλήρωσης του ΜΗΜΕ∆
8. Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του έργου:
«ΕΡΓΟ - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ -
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΣΗΣ
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ
ΑΠΟ ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΟ∆Ο ΑΠΟ 29-12-2019 ΚΑΙ ΕΝΤΕΥΘΕΝ ΣΤΗ
∆.Ε. ΕΡΥΘΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΝ∆ΡΑΣ – ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ».
σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της ηλεκτρονικής κλήρ-
ωσης του ΜΗΜΕ∆
9. ∆ιαβίβαση της µε αρ. πρωτ. 212/2022 Γνωµοδότησης
της Επιτροπής της παρ. 9 του άρθρου
73 του ν. 4412/2016 σχετικά µε το Σχέδιο Απόφασης
Οικονοµικής Επιτροπής 287/2021 ( Πρακτικό 51/2021)
για έκδοση απόφασης »
10 Έγκριση ή µη του υπ’αριθµ. 357/12-01-2022 πρακ-
τικού διενέργειας διαγωνισµού µε θέµα:Αξιολόγηση
δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου
στο πλαίσιο διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση προ-
κήρυξης για την ανάθεση της προµήθειας καυσίµων
(κίνησης, θέρµανσης) για τις ανάγκες του ∆ήµου Μάν-
δρας-Ειδυλλίας και των Ν.Π.∆.∆. έτους 2022»
11 Αποδοχή επιχορηγήσεων από το Πρόγραµµα
Αντώνης Τρίτσης.

ΠΠΑΑΡΡΑΑΜΜΕΕΝΝΕΕΙΙ  ΗΗ  ΑΑΠΠΟΟΜΜΟΟΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ  55  ΗΗΜΜΕΕΡΡΩΩΝΝ  
ΕΟ∆Υ: Οι επικαιροποιηµένες οδηγίες για την καραντίνα

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΖΕΙ ΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆. ΜΑΝ∆ΡΑΣ -ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ 

ΣΣττηηνν  ηηµµεερρήήσσιιαα  δδιιάάττααξξηη  οο  ΠΠρροογγρρααµµµµααττιισσµµόόςς  
ππρροοσσλλήήψψεεωωνν  ππρροοσσωωππιικκοούύ  ΙΙ∆∆ΟΟΧΧ  γγιιαα  ττοο  έέττοοςς  22002222



Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022 θριάσιο-9

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ::  ««ΚΚλλεείίδδωωσσεε»»  ηη  εεππέέννδδυυσσηη  
110000  εεκκααττ..  εευυρρώώ  σσττηη  ΧΧααλλυυββοουυρργγίίαα
Συμφωνία με τους βασικούς πιστωτές της CEPAL και HIG

Σ
υζητήθηκε την Τετάρτη στο πρωτοδικείο Αθη-
νών η συμφωνία εξυγίανσης της Χαλυβο-
υργίας Ελλάδος με τους πιστωτές της.

Η συμφωνία προβλέπει την απόκτηση του εργοστασίου
Ασπροπύργου (που λειτουργούσε το ένα από τα δύο
Χαλυβουργεία της εταιρείας και καταλαμβάνει περίπου
300 στρέμματα στον Ασπρόπυργο και περιλαμβάνει
περίπου 70.000 τετραγωνικά στεγασμένων χώρων με
σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό) από την πιστώτρια
HIG καθώς και την μακροπρόθεσμη ρύθμιση των υπο-
λοίπων υποχρεώσεων προς τη CEPAL.

Όπως είναι ευρύτερα γνωστό, λόγω του ότι o κλάδος της
χαλυβουργίας τα τελευταία 14 χρόνια έχει πληγεί περισ-
σότερο από οποιονδήποτε άλλο στη χώρα μας, αφού η
μείωση της ζήτησης στα κατασκευαστικά έργα έφτασε το
85% ενώ το κόστος ενέργειας (που αποτελεί τον
μεγαλύτερο συντελεστή του κόστους παραγωγής) ήταν
υψηλότερο από των ανταγωνιστών της στη διεθνή
αγορά, η εταιρία βρισκόταν σε συνεχείς συζητήσεις με
τους πιστωτές της τα τελευταία χρόνια προκειμένου να
βρεθεί μία λύση στο πρόβλημα του συνολικού δανεισμού
της.
Με τη συμφωνία αυτή παραχωρήσεως του Ασπροπύρ-

γου εξασφαλίζεται η εργασία σε 500 εργαζομένους της
εταιρίας στον Βόλο αλλά και σε χιλιάδες έμμεσους συνε-
ργάτες (εργαζόμενοι στο λιμάνι του Βόλου του οποίου η
Χαλυβουργία είναι ο μεγαλύτερος πελάτης, στα μηχανο-
υργεία και εργολάβους της περιοχής, σε μεταφορείς κτλ.)
και η Εθνική οικονομία θα επωφεληθεί πολλαπλά από

την εξυγίανση μίας βαριάς τεχνολογικά προηγμένης
εξωστρεφούς βιομηχανίας με τα σίδερα της οποίας έχουν
θεμελιωθεί τα μεγαλύτερα έργα στην χώρα και η οποία
πραγματοποιεί εξαγωγές άνω των 130 εκ. ευρώ ετησίως.
Ταυτόχρονα, θα εξασφαλιστεί μία επένδυση συνολικού

ύψους περίπου 100εκ Ευρώ από το Αμερικανικό fund
HIG για τη δημιουργία ενός υπερσύγχρονου logistic
center στην περιοχή του Ασπροπύργου.
Τέλος, εξασφαλίζεται η εφοδιαστική αλυσίδα με την απρ-

όσκοπτη και ανταγωνιστική προμήθεια σε προϊόντα
σιδήρου οπλισμού σκυροδέματος στην Ελληνική αγορά
τα επόμενα χρόνια που αναμένεται να παρουσιαστεί

αύξηση της ζήτησης λόγω των κατασκευαστικών έργων
που αναμένεται να ξεκινήσουν.
Σχεδόν ταυτόχρονα με την συμφωνία αυτή με την οποία

επιλύεται το θέμα του τραπεζικού δανεισμού, τον Νοέμ-
βριο του 2021 εκδόθηκε και τελεσίδικη δικαστική απόφ-
αση που δικαιώνει και δικαστικά πλέον την Χαλυβουργία
για την πολύχρονη διαμάχη της με την ΔΕΗ.
Με τις εξελίξεις αυτές η Χαλυβουργία Ελλάδος θα αποτε-

λεί πλέον μία υγιή βαριά βιομηχανία στην Ελλάδα προ-
σφέροντας σημαντικά οφέλη στην Εθνική οικονομία.
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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

Οι διαιτητές των  αγών ων  της
14ης αγων ιστικής της Super
League 2 το Σαββατοκύριακο

Super League 2 – 14η αγων ι-
στική

Σάββατο 15/01 – 14:45
Βόρειος όμιλος

Ολυμπιακός Β-Καβάλα
Διαιτητής: Καλατζής (Θεσ-

σαλίας)
Βοηθοί: Τσιλίκας (Αιτ/ν ιας),

Καλαμπόκης (Αιτ/ν ιας)

Σάββατο 15/01 – 17:00

Ηρακλής-Ξάν θη
Διαιτητής: Μπεκιάρης

(Καρδίτσας)
Βοηθοί: Δίπλαρης

(Καρδίτσας), Βογιατζής
(Καρδίτσας)

Κυριακή 16/01 – 14:45

Τρίκαλα-Ολυμπιακός Βόλου
Διαιτητής: Τσιμεν τερίδης

(Κοζάν ης)
Βοηθοί: Μπαλιάκας (Κοζάν -

ης), Πραχ άλης (Κοζάν ης

Απόλλων  Λάρισας-Αλμωπός
Αριδαίας

Διαιτητής: Βρέσκας (Πιερίας)
Βοηθοί: Τοροσιάδης (Μακε-

δον ίας), Τυριακίδης (Μακε-
δον ίας)

Παν σερραϊκός-Θεσπρωτός
Διαιτητής: Πουλικίδης (Δρά-

μας)
Βοηθοί: Τσακίρης (Δράμας),

Δημόπουλος (Φλώριν ας)

Βέροια-Πιερικός
Διαιτητής: Ντάουλας (Δυτ.

Αττικής)
Βοηθοί: Κουβαλάκης (Δρά-

μας), Χατζην άκος (Δράμας)

Απόλλων  Πόν του-Αν αγέν -
ν ηση Καρδίτσας

Διαιτητής: Ματσούκας
(Αιτ/ν ιας)

Βοηθοί: Νίκζας (Λάρισας),
Μάν ος (Λάρισας)

Κυριακή 16/01 – 17:00

ΑΕΛ-Νίκη Βόλου
Διαιτητής: Κατσικογιάν ν ης

(Ηπείρου)
Βοηθοί: Λιόν τος (Ηπείρου),

Διαμαν τής (Ηπείρου)

Σάββατο 15/01 – 14:45
Νότιος Όμιλος

Ηρόδοτος-Παν αθην αϊκός Β
Διαιτητής: Αν δριαν ός (Αχ αΐ -

ας)
Βοηθοί: Κουφός (Μακε-

δον ίας), Φράπος (Μακεδον ίας)

Ρόδος-ΑΕΚ Β
Διαιτητής: Αν των ίου (Αχ αΐας)
Βοηθοί: Οικον όμου (Αχ αΐας),

Κων στάν τιος (Εύβοιας)

Ζάκυν θος-Διαγόρας
Διαιτητής: Πουλόπουλος (Πει-

ραιά)
Βοηθοί: Κορών ας (Πειραιά),

Χρηστάκος (Πειραιά)

ΟΦΙ-Αστέρας Βλαχ ιώτη

Διαιτητής: Κάτοικος (Αθην ών )
Βοηθοί: Αραβίδης (Αθην ών ),

Γουρν ιάς (Αν ατ. Αττικής)

Καλλιθέα-Εργοτέλης
Διαιτητής: Κουκουλάς

(Λέσβου)
Βοηθοί: Ψύλλος (Λέσβου),

Αθαν ασοπούλου (Μεσσην ίας)

Αιγάλεω-Καραϊσκάκης Άρτας
Διαιτητής: Φίτσας (Πρέβεζας

– Λευκάδας)
Βοηθοί: Αρμακόλας (Κυκλά-

δων ), Ισακοβίδης (Λακων ίας)

Λεβαδειακός-Καλαμάτα
Διαιτητής: Πολυχ ρόν ης (Πιε-

ρίας)
Βοηθοί: Μην ούδης (Πιερίας),

Βρούζος (Πιερίας)

Επισκοπή-Κηφισιά
Διαιτητής: Αν αστασόπουλος

(Χαλκιδικής)
Βοηθοί: Μαλαν δρής (Χαλκιδι-

κής), Μποζατζίδης (Μακε-
δον ίας)

Οι διαιτητές της Super League 2. Ο Φώτης Ντάουλας Βέροια-Πιερικός
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Βαγγέλης Φιλιππής:
Διδάσκει 

στους τερματοφυλακες
του Ηρακλή
Ελευσίνας

Ο Παλαίμαχος τερματοφύλα-
κας του Πανελευσινιακού και

του Πανιωνίου  διδάσκει
στους τερματοφύλακες του
Ηρακλή Ελευσίνας αυτοπε-
ποίθηση  και μοιράζεται τα
μυστικά της επιτυχίας του.                                

Είναι μεγάλη τιμή να βρίσκε-
ται στο προπονητικό team
του Ηρακλή Ελευσίνας ο κ.

Βαγγέλης Φιλιππής.

Ο Πανελευσινιακός με την
Προοδευτική την Κυριακή

Ο Παν ελευσιν ιακός υποδέχεται την  Κυριακή στις
15:00 για τον  6ο όμιλο της Γ΄Εθν ικής στο δημοτικό
στάδιο Κοσμάς Παπαν ικολάου στο ν τέρμπι την
Προοδευτική. Αν αλυτικά οι διαιτητές και οι βοηθοί.

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ: Τσατσούλης, Μαρ-
αθων ίτης-Καφρίτσας (Αθην ών )
ΚΑΡΑΒΑΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΡΗΣ: Ξηρογιάν ν ης (Βοι-
ωτίας), Δάλλας (Εύβοιας)-Χρυσέλης (Ξάν θης)
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ: Παπακων -
σταν τίν ου (Φθιώτιδας), Μητροφάν ης-Μητράκος (Αθη-
ν ών )

ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ: Μπαλαχούτης
(Πειραιά), Ξουρίδας-Στεφάν ου (Χίου)
ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ: Λάμπρου,
Τσαγαν ού-Τερζόπουλος (Δυτικής Αττικής)

Οι διαιτητές στη 18η
«στροφή» της SL1 το
Σαββατοκύριακο

Σάββατο (15/1)

17.15 Αστέρας Τρίπολης - Βόλος
Διαιτητής: Περράκης (Αθην ών )
Βοηθοί: Δημητριάδης (Μακεδον ίας),
Μπούξμπαουμ (Αν ατολικής Αττικής)
4ος: Τσαγκαράκης (Χαν ίων )
VAR: Γκορτσίλας (Μακεδον ίας)
ΑVAR: Μπαλτάς (Αχ αΐας)

17.15 Λαμία - Ιων ικός
Διαιτητής: Παπαπέτρου (Αθην ών )
Βοηθοί: Πετρόπουλος (Αρκαδίας), Νικο-
λακάκης (Λασιθίου)
4ος: Βάτσιος (Δυτικής Αττικής)
VAR: Κουτσιαύτης (Άρτας)
ΑVAR: Μωυσιάδης (Ηπείρου)

19.30 Απόλλων  Σμύρν ης - Άρης
Διαιτητής: Καραν τών ης (Ημαθίας)
Βοηθοί: Κωσταράς (Αιτωλοακαρν αν ίας),
Παπαδάκης (Ηρακλείου)
4ος: Κουμπαράκης (Κυκλάδων )
VAR: Ζαμπαλάς (Ηπείρου)
ΑVAR: Φωτόπουλος (Αθην ών )

19.30 ΠΑΟΚ - ΟΦΗ
Διαιτητής: Φωτιάς (Πέλλας)
Βοηθοί: Στεφαν ής (Καρδίτσας), Κουρομ-
πύλια (Δυτικής Αττικής)
4ος: Τσέτσιλας (Γρεβεν ών )
VAR: Τζοβάρας (Φθιώτιδας)
ΑVAR: Κων σταν τίν ου (Πρέβε-
ζας/Λευκάδας)

Κυριακή (16/1)

17.15 ΑΕΚ - Παν αιτωλικός
Διαιτητής: Γκάμαρης (Αθην ών )

Βοηθοί: Μεϊν τάν ας (Αχ αΐας), Τριαν τα-
φύλλου (Αρκαδίας)
4ος: Γκορτσίλας (Μακεδον ίας)
VAR: Παπαδόπουλος (Μακεδον ίας)
ΑVAR: Πάτρας (Μακεδον ίας)

19.30 Παν αθην αϊκός - Ολυμπιακός
Διαιτητής: Ρατσκόφσκι (Πολων ία)
Βοηθοί: Σιέλκα (Πολων ία), Κούπσικ
(Πολων ία)
4ος: Κουμπαράκης (Κυκλάδων )
VAR: Φραν κόφσκι (Πολων ία)
ΑVAR: Σαμοΐλης (Αθην ών )

19.30 ΠΑΣ Γιάν ν ιν α - Ατρόμητος
Διαιτητής: Μαν ούχ ος (Αργολίδας)
Βοηθοί: Νικολαΐδης (Μακεδον ίας),
Ψαρρής (Ζακύν θου)
4ος: Τζήλος (Λάρισας)
VAR: Διαμαν τόπουλος (Αρκαδίας)
ΑVAR: Σπυρόπουλος (Αν ατολικής Αττι-
κής).

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    Κυριακή
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   

ΕΠΣΔΑ:  Σε δράση το Σαββατοκύριακο
στην Δυτική Αττική
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Το ράλι των τιμών, ειδικά στον χώρο της
ενέργειας, συνεχίζεται πλήττοντας τα νοι-
κοκυριά. Στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ κατα-
γράφεται σε ένα χρόνο αύξηση 135% στο
φυσικό αέριο και 34% στο πετρέλαιο θέρ-
μανσης, ενώ ο ηλεκτρισμός έχει ανατιμηθεί
κατά 45%. 

Στα τρόφιμα αρνί-κατσίκι αυξήθηκε κατά
19,7%, το ελαιόλαδο κατά 17%, οι πατάτες
κατά 14% και τα ζυμαρικά κατά 7,6%.

Οι επιμέρους κλάδοι

Η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 5,1% τον
μήνα Δεκέμβριο 2021, σε σύγκριση με τον
αντίστοιχο Δείκτη του Δεκεμβρίου 2020,
προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις
ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

1. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

4,3% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοο-
λούχα ποτά, λόγω αύξησης κυρίως των
τιμών σε: ψωμί, άλλα προϊόντα αρτοποιίας
και ζαχαροπλαστικής, ζυμαρικά, μοσχάρι,
αρνί και κατσίκι, πουλερικά, παρασκευά-
σματα με βάση το κρέας, νωπά ψάρια,
τυριά, ελαιόλαδο, άλλα βρώσιμα έλαια,
νωπά φρούτα, νωπά λαχανικά, λαχανικά
διατηρημένα ή επεξεργασμένα, πατάτες,
σοκολάτες-προϊόντα σοκολάτας, λοιπά
τρόφιμα, καφέ. Μέρος της αύξησης αυτής
αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των
τιμών σε: χοιρινό, αλλαντικά, γάλα νωπό
πλήρες, γλυκά κουταλιού-μαρμελάδες-μέλι.
3% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση,
λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης
και υπόδησης.

18% στην ομάδα Στέγαση, λόγω αύξησης
κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών,
ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρ-
μανσης.
2,3% στην ομάδα Διαρκή αγαθά-Είδη νοι-
κοκυριού και υπηρεσίες, λόγω αύξησης
κυρίως των τιμών σε: έπιπλα και διακο-
σμητικά είδη, υαλικά-επιτραπέζια σκεύη και
σκεύη οικιακής χρήσης, είδη άμεσης κατα-
νάλωσης νοικοκυριού, οικιακές υπηρεσίες.
10,9% στην ομάδα Μεταφορές, λόγω
αύξησης κυρίως των τιμών σε: καινούργια
αυτοκίνητα, μεταχειρισμένα αυτοκίνητα,
καύσιμα και λιπαντικά, εισιτήρια μεταφοράς
επιβατών με αεροπλάνο.
0,9% στην ομάδα Εκπαίδευση, λόγω
αύξησης κυρίως των τιμών στα δίδακτρα
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
1,2% στην ομάδα Ξενοδοχεία-Καφέ-
Εστιατόρια, λόγω αύξησης κυρίως των
τιμών σε: εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία-καφ-
ενεία, ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία.
2. Από τις μειώσεις των δεικτών κατά:

0,1% στην ομάδα Υγεία, λόγω μείωσης
κυρίως των τιμών στα φαρμακευτικά
προϊόντα. Μέρος της μείωσης αυτής αντι-
σταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των
τιμών στις οδοντιατρικές υπηρεσίες.
2,5% στην ομάδα Επικοινωνίες, λόγω
μείωσης κυρίως των τιμών στις τηλεφωνι-
κές υπηρεσίες.
0,6% στην ομάδα Αναψυχή-Πολιτιστικές
δραστηριότητες, λόγω μείωσης κυρίως των
τιμών σε: οπτικοακουστικό εξοπλισμό-υπο-
λογιστές-επισκευές, διαρκή αγαθά ανα-
ψυχής. Μέρος της μείωσης αυτής αντι-
σταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των
τιμών στα μικρά είδη αναψυχής-άνθη-
κατοικίδια ζώα.
0,6% στην ομάδα Άλλα αγαθά και υπηρ-
εσίες, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε:
άλλα είδη ατομικής φροντίδας, ασφάλιστρα
οχημάτων.
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ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,

210 5570337, 210 558081648

Το 2022 προβλέπεται μία από 
τις θερμότερες χρονιές στην Ιστορία

Μία από τις πλέον ζεστές χρονιές στην ιστορία
των καταγεγραμμένων μετεωρολογικών δεδομέ-
νων αναμένεται να είναι το 2022.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε προσφατα η βρετανική
μετεωρολογική υπηρεσία (Μετ Office), η παγκόσμια
θερμοκρασία προβλέπεται το 2022 να είναι περίπου
1,09 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά
επίπεδα.

Αν και η θερμοκρασία  θα είναι ελαφρώς χαμηλότερη
από τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί σε κάποια έτη
από το 2015 και έπειτα, το 2022 θα σημάνει την 8η
συνεχόμενη χρονιά όπου το όριο του ενός βαθμού Κελ-
σίου πάνω από τις θερμοκρασίες της προβιομηχανικής
περιόδου θα ξεπεραστεί.

Η βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία ανακοίνωσε
ότι οι θερμοκρασίες την επόμενη χρονιά ίσως να επηρ-
εαστούν ελαφρώς προς τα κάτω λόγω της επιρροής του
φαινομένου La Nina στον Ειρηνικό. 

Ενας ψυχρότερος χειμώνας στην περιοχή ενδέχεται
να οδηγήσει σε μεγαλύτερη ζήτηση για φυσικό αέριο
στην Ασία, τη μεγαλύτερη αγορά του κόσμου για το
συγκεκιρμένο καύσιμο.

Οι επιστήμονες που ασχολούνται με το κλίμα
σημειώνουν ότι οι παγκόσμιες θερμοκρασίες θα
συνεχίσουν να αυξάνονται χωρίς δραστικές περικοπές
στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, προκαλώντας

συχνότερα καιρι-
κά φαινόμενα
όπως οι καύσω-
νες και
απειλώντας να
π ρ ο κ α λ έ σ ο υ ν
περισσότερους
θανάτους και να
βλάψουν την
παραγωγή τρο-
φίμων.

Οι παγκόσμιες
αποδόσεις των
καλλιεργειών θα
μπορούσαν να
μ ε ι ω θ ο ύ ν
περίπου κατά
30% λόγω της
κλιματικής αλλα-
γής, ενώ η ζήτηση
τροφίμων αναμέ-
νεται να αυξηθεί
κατά 50% τις επό-
μενες δεκαετίες,
έχουν αναφέρει πρόσφατα τα Ηνωμένα Έθνη.

Οι πρόσφατες συνομιλίες του ΟΗΕ για το κλίμα στη
Γλασκώβη προσπάθησαν να κρατήσουν ζωντανή την
προοπτική περιορισμού της αύξησης της παγκόσμιας
θερμοκρασίας κατά 1,5 βαθμούς Κελσίου πάνω από
την προβιομηχανική περίοδο.

Οι συνομιλίες κατάφεραν να καταλήξουν σε ορισμέ-
νες συμφωνίες για το εμπόριο μεθανίου και άνθρακα,
αλλά οι ελπίδες για μια σαφή δήλωση για τη σταδιακή
κατάργηση του άνθρακα διαψεύστηκαν με αποδυνα-
μωμένες δεσμεύσεις.

Πηγή ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

«Η κυβέρνηση δε δείχνει καμία ανοχή στη
βία εντός των Πανεπιστημίων», υπογραμ-
μίζει, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, ο υπουργός Επικρατείας Άκης
Σκέρτσος και διαβεβαιώνει πως η κυβέρνηση
θα προχωρήσει στην ολοκλήρωση του σχεδίου
για τη διαχείριση του φαινομένου της βίας στα
Πανεπιστήμια, που, όπως επισημαίνει, «είχε
γίνει ανεκτό επί δεκαετίες στη χώρα μας».

Στην ανάρτησή του ο κ. Σκέρτσος υπενθ-
υμίζει επίσης επτά παρεμβάσεις της Ελληνι-
κής Αστυνομίας σε συνεργασία πάντα με τις
πρυτανικές αρχές, κατά τη διάρκεια της
θητείας της σημερινής κυβέρνησης, ενώ επι-
σημαίνει και την έναρξη, από την ερχόμενη
Δευτέρα, εκπαίδευσης για τους 400 πρώτους
αστυνομικούς που θα διατεθούν για τη φύλαξη
των Πανεπιστημίων.

Ολόκληρη η ανάρτηση του υπουργού Επι-
κρατείας έχει ως εξής:

«Τα πανεπιστήμια είναι χώροι γνώσης,
έρευνας και σεβασμού της ελεύθερης
διακίνησης όλων των δημοκρατικών ιδεών.
Δεν είναι χώροι ούτε αστυνομοκρατίας ούτε
και φασιστικής -δια της βίας- επιβολής μιας
και μόνο ιδεολογίας.

Πέρα από τις θεσμικές πρωτοβουλίες που
έχουμε αναλάβει για τη θωράκιση του πανε-
πιστημιακού ασύλου, η κυβέρνηση δεν δείχνει
καμία ανοχή στην βία εντός των Πανεπι-
στημίων.

Από το 2019 έως σήμερα έχουν γίνει συνο-
λικά 7 παρεμβάσεις της ΕΛΑΣ, σε συνερ-
γασία πάντα με τις πρυτανικές αρχές, για να
αντιμετωπιστούν συγκεκριμένες δράσεις
κατάλυσης της πανεπιστημιακής ελευθερίας:

-Στις 02-11-2019 στο Οικονομικό Πανεπι-
στήμιο Αθηνών πραγματοποιήθηκε επιχείρη-
ση εκκένωσης στο κτίριο "Βανκούβερ" και
κατασχέθηκαν κράνη, πυροσβεστήρες, μολό-
τοφ, μικροποσότητες ναρκωτικών. Συνελήφ-
θησαν 4 άτομα.

-Στις 30-12-2020 στην Α' Φοιτητική Εστία του
Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη-
νών πραγματοποιήθηκε επιχείρηση εκκένω-
σης του κτιρίου και κατασχέθηκαν φορητοί
Η/Υ, καδρόνια, κράνη, μάσκες. Συνελήφθη-
σαν 6 άτομα.

-Στις 22-02-2021 στο κτίριο Διοίκησης του
ΑΠΘ πραγματοποιήθηκε επιχείρηση εκκένω-
σης και συνελήφθησαν 31 άτομα. Το κτίριο
αποδόθηκε στις Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ.

-Στις 15-10-2021 στην αίθουσα "Λεονάρδου"
της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και
Φυσικών Επιστημών του ΕΜΠ πραγματοποι-
ήθηκε επιχείρηση γκρεμίσματος αυθαίρετου
τοίχου που είχε κατασκευαστεί με πρωτοβου-
λία φοιτητών των ΕΑΑΚ.

-Στις 31-12-2021 και στις 04-01-2022 στο
"Στέκι" του Βιολογικού Τμήματος του ΑΠΘ
πραγματοποιήθηκε επιχείρηση εκκένωσης. 

Το κτίριο αποδόθηκε άμεσα στις Πρυτανι-
κές Αρχές του ΑΠΘ.

-Στις 12-01-2022 στο Εργαστήριο Φαρμακο-
λογίας σε κτίριο του Τμήματος Χημείας του
Α.Π.Θ. πραγματοποιήθηκε επιχείρηση εκκένω-
σης και συνελήφθησαν 15 άτομα. Το κτίριο
αποδόθηκε άμεσα στις Πρυτανικές Αρχές του
ΑΠΘ.
-Στις 12-01-2022 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, πραγματοποιήθηκε επιχείρηση εκκέ-
νωσης και συνελήφθησαν έξι άτομα.

Παράλληλα, από τις 17  Ιανουαρίου 2022
ξεκινάει η τετράμηνη ειδική εκπαίδευση
των 400 ατόμων που έχουν προσληφθεί
από την Ελληνική Αστυνομία για να στε-
λεχώσουν τις Ομάδες Προστασίας Πανεπι-
στημιακών Ιδρυμάτων.
Είναι η πρώτη φορά που υπάρχει ένα ολοκ-
ληρωμένο σχέδιο για τη διαχείριση του φαι-
νομένου της βίας στα πανεπιστήμια που
είχε γίνει ανεκτό επί δεκαετίες στη χώρα
μας. 
Η Κυβέρνηση θα προχωρήσει στην ολοκ-
λήρωσή του».

Σκέρτσος για Πανεπιστήμια: 
Καμία ανοχή στη βία - Πόσες καταλήψεις
εκκενώθηκαν από το 2019
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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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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)


