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13,7% την αγοραστική δύναμη
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κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Καιρός: Νεφώσεις , υγρασία και κρυο
Θερμοκρασία απο 5  έως 13 βαθμους Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ευθύμιος, Ευθύμης, Θύμιος, Θέμης, Ευθυμία, 

Θύρσος, Θύρσης, Θύρση, Φαβιαν ός

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΓΑΒΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ

ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΟΕ
Αχαρνών 7, 2105576029

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Μπαρδής Μελέτιος Ι., 

Ελευθερίου Βενιζέλου 8 , 2105546633

MANΔΡΑ
Ασημάκης Γρηγόριος Κ.

Στρατηγού Νικολάου Ρόκκα  114,  2105550323

Άνω Λιόσια

Μπουρούνη Αθηνά Δ.
Πίνδου 42 & Χαλκίδας 1, Άνω Λιόσια -

Δροσούπολη, 2102470650

ΑΧΑΡΝΕΣ
Μπουντζάν Ρουσλάν Μ.Αγίου Διονυσίου 82,

2102444771  

Η ακρίβεια μείωσε μέχρι και 13,7% την
αγοραστική δύναμη των πολιτών

Με καινούργια όργανα Παι-
δικής Χαράς και δραστηριο-
τήτων εξοπλίστηκαν το 2ο,
10ο και 17ο Νηπιαγωγείο
του Δήμου Χαϊδαρίου.
Επίσης τοποθετήθηκε συνθ-
ετικός χλοοτάπητας για το
ασφαλές παιχνίδι των παι-
διών στον αύλειο χώρο του
2ου Νηπιαγωγείου, του
10ου Νηπιαγωγείου, του
1ου Βρεφονηπιακού Σταθ-
μού και του 3ου Βρεφονηπιακού Σταθμού του Δήμου. Με
τη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση τους, οι υπαίθ-
ριοι χώροι παιχνιδιού και κοινωνικής συναναστροφής
έγιναν ακόμη πιο φιλόξενοι για τα μικρά παιδιά.Ο Δήμα-
ρχος Βαγγέλης Ντηνιακός εκφράζει τις ευχαριστίες του 

σε όλες τις εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό που
πασχίζουν ώστε τα Νηπιαγωγεία και οι Παιδικοί Σταθμοί
να είναι το δεύτερο σπίτι των μικρών μαθητών. Η αγάπη
και η φροντίδα για τα παιδιά είναι το κλειδί για ένα
καλύτερο αύριο της κοινωνίας μας.

Ό λο και πιο δύσκολη είναι η κατάσταση
με την ακρίβεια για τους πολίτες και τα
νοικοκυριά, την ώρα που τα εισοδή-

ματα έχουν πάρει την κατηφόρα.

Αυτό αποτυπών ει το ν έο δελτίο οικον ομικών
εξελίξεων  του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ, το οποίο καταγράφει τις
επιπτώσεις του κύματος ακρίβειας στο εισόδημα των
πολιτών  και τις επιδόσεις της αγοράς εργασίας σε
σύγκριση με τις αν τίστοιχ ες στα άλλα κράτη-μέλη της
ΕΕ

Μείωση μέχρι και 13,7% στην αγοραστική
δύναμη των εργαζομένων

Το ΙΝΕ της ΓΣΕΕ αν αφέρει πως η απώλεια αγοραστι-
κής δύν αμης των  εργαζομέν ων , λόγω του κύματος
ακρίβειας, συν εχ ίστηκε και τον  Δεκέμβριο του 2021.

Συγκεκριμέν α, η απώλεια αγοραστικής δύν αμης του
κατώτατου μισθού έφτασε το 10,4%, εν ώ του μέσου
μισθού των  εργαζομέν ων  μερικής απασχ όλησης άγγιξε
το 13,7%. Τον  ίδιο μήν α, το μέσο μην ιαίο ατομικό
διαθέσιμο εισόδημα απώλεσε περίπου το 7% της αγο-
ραστικής του δύν αμης σε ετήσια βάση.

Το 2020, οι ετήσιες καθαρές αποδοχ ές εν ός ν οικοκ-
υριού με δύο εν ήλικες και δύο παιδιά μειώθηκαν  σε
μον άδες αγοραστικής δύν αμης (PPS) έν αν τι του 2019.
Επίσης, στην  Ελλάδα, οι αποδοχ ές αυτές αν τι-
στοιχ ούσαν  το 2020 στο 74,3% του μέσου όρου της
Ευρωζών ης.

Από τα χειρότερα ποσοστά ανεργίας

Εξίσου μεγάλη είν αι η απόκλιση του ποσοστού
απασχ όλησης έν αν τι των  κρατών -μελών  της Ευρ-
ωζών ης. Το γ’ τρίμην ο του 2021, η Ελλάδα κατέγραψε
τη δεύτερη χ ειρότερη επίδοση, με την  απόκλιση
μεταξύ του μέσου όρου της Ευρωζών ης και της Ελλά-
δας ν α είν αι ίση με 8,8 ποσοστιαίες μον άδες. Επιπ-
λέον , στην  Ελλάδα, το ποσοστό απασχ όλησης των
γυν αικών  το γ’ τρίμην ο του 2021 ήταν  πολύ χ αμηλό-
τερο από αυτό των  αν δρών .

Στο ίδιο διάστημα, η Ελλάδα κατέγραψε τη δεύτερη
χ ειρότερη επίδοση στην  Ευρωζών η όσον  αφορά τη
μετάβαση από την  αν εργία στην  απασχ όληση και το
υψηλότερο ποσοστό μακροχ ρόν ιας αν εργίας (67,1%).

Μεγάλη ανισότητα στους μισθούς ανδρών και
γυναικών

Μεγάλη είν αι η μισθολογική αν ισότητα μεταξύ αν δρών
και γυν αικών . Τον  Δεκέμβριο του 2020, μεγαλύτερος
αριθμός γυν αικών  απασχ ολήθηκε σε χ αμηλόμισθες
θέσεις εργασίας.

Εν δεικτικά, στα χ αμηλότερα από τον  κατώτατο μισθό
μισθολογικά κλιμάκια απασχ ολούν ταν  κατά μέσο όρο
11% περισσότερες γυν αίκες από ό,τι άν δρες, εν ώ στα
υψηλότερα από τον  κατώτατο μισθό μισθολογικά κλι-
μάκια απασχ ολούν ταν  κατά μέσο όρο 43% περισσό-
τεροι άν δρες από ό,τι γυν αίκες».

ΜΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΟΡΓΑΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΘΗΚΑΝ 3 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
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20.107 νέα κρούσματα και 88 θάνατοι σε 
24 ώρες - Στους 683 οι διασωληνωμένοι

Σ
τα 20.107
ανέρχονται τα νέα
κρούσματα του

κορωνοϊού το τελευταίο
24ωρο στη χώρα, σύμφ-
ωνα με την επίσημη ανα-
κοίνωση του ΕΟΔΥ.

Αναλυτικά, από αυτά τα
60 εντοπίστηκαν κατόπιν
ελέγχων στις πύλες
εισόδου της χώρας. Ο
συνολικός αριθμός των
κρουσμάτων ανέρχεται
σε 1.723.496 (ημερήσια
μεταβολή +1.2%), εκ των
οποίων 49.8% άνδρες.

Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 430
θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 2.332 είναι σχετιζό-
μενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

To Rt για την επικράτεια βάσει των κρουσμάτων εκτιμάται σε 1.14 (95%
ΔΕ: 1.04 - 1.34).

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 88, ενώ από την έναρξη της
επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 22.285 θάνατοι. Το 95.1% είχε υπο-
κείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 683
(58.6% άνδρες) με διάμεση ηλικία τα 65 έτη.

To 80.4% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω ενώ
μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, οι 557 (81.55%)
είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και οι 126 (18.45%) είναι
πλήρως εμβολιασμένοι.

ΑΣΕΠ-13Κ/2021: 

Βγήκε η προκήρυξη 
για 1.468 προσλήψεις 
στους ΟΤΑ

Τ
ο ΑΣΕΠ γνωστοποιεί  ότι
εκδόθηκε η 13Κ/2021 Προ-
κήρυξη (Φ.Ε.Κ.

66/31.12.2021/τ. ΑΣΕΠ και
2/18.01.2022/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά
στην πλήρωση με σειρά προτεραι-
ότητας 1.468 θέσεων Πανεπι-
στημιακής, Τεχνολογικής, Δευτερο-
βάθμιας και  Υποχρεωτικής
Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄
βαθμού, στην Κεντρική Ένωση
Δήμων Ελλάδας, στο Διαδημοτικό
Λιμενικό Ταμείο Λέσβου και στον
Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτι-
κού Πάρκου Περιβαλλοντικών και
Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και
Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας
«Αντώνης Τρίτσης», σύμφωνα με
το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Οι υποψήφιοι  πρέπει  να
συμπληρώσουν και να υποβάλουν
ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο
ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του δια-
δικτυακού του τόπου, ακολο-
υθώντας τις οδηγίες που παρέχον-
ται στην Προκήρυξη (Παράρτημα
ΣΤ΄).

Η προθεσμία υποβολής των
ηλεκτρον ικών  αιτήσεων  συμμε-
τοχής στη διαδικασία αρχίζει στις
20 Ιαν ουαρίου ημέρα Πέμπτη και
ώρα 08:00 και λήγει στις 7 Φεβρ-
ουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 14:00.

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση,
δικαιολογητικά με τα οποία, απο-
δεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή
ιδιότητες που επικαλούνται οι υπο-
ψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής
τους, θα υποβληθούν, πριν την
έκδοση των προσωρινών αποτελε-
σμάτων, μετά από σχετική Ανα-
κοίνωση του ΑΣΕΠ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της προκήρ-
υξης).

Συνάντηση με τον Διοικητή της Τρα-
πέζης  Ελλάδος κ. Γιάννη Στουρνάρα
πραγματοποίησε το μεσημέρι της
Τετάρτης 19 Ιανουαρίου ο Δήμαρχος
Φυλής Χρήστος Παππούς

Ο Δήμαρχος παρουσίασε στον Διοικ-
ητή αναλυτικά και αποτυπωμένο σε
χάρτη,  τον συνολικό Αναπτυξιακό
Σχεδιασμό του Δήμου Φυλής με
κυρίαρχα σημεία: 

Την ανάπλαση της Χωμα-
τερής και τη μετατροπή
της σε Πάρκο Πρασίνου
και Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας 

Την Ενεργειακή και Υδρο-
λογική αυτοτέλεια του
Δήμου Φυλής

Τη δημιουργία της Φοιτ-
ητούπολης του Πανεπιστημίου Δυτι-
κής Αττικής και νέου Διοικητικού Κέν-
τρου στα Άνω Λιόσια 

Την ανάδειξη του Ορεινού Όγκου της
Δυτικής Πάρνηθας, του φυσικού της 

πλούτου και την ενεργειακή αξιο-
ποίηση των δασικών υπολειμμάτων  
Τη δημιουργία του Μega Logistics και
Επιχειρηματικού Πάρκου στον Δήμο
Φυλής

Ο κ. Γιάννης Στουρνάρας εξέφρασε
την ευαρέσκειά του για τον ανα-
πτυξιακό σχεδιασμό του Δήμου
Φυλής κι ανέφερε στον Δήμαρχο Χρή-
στο Παππού,  πως θα είναι στο πλε-
υρό του σε οτιδήποτε θα μπορούσε να
στηρίξει το έργο του. 

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι συνε-
ργάτες του Δημάρχου Φυλής Γιάννης
Λιάκος και Χρήστος Καραγιάννης. 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4

ΠΠΕΕΝΝΤΤΕΕ  ΜΜΕΕΓΓΑΑΛΛΑΑ  PPRROOJJEECCTT  
AANNEEBBAAZZOOYYNN  TTAAXXYYTTHHTTAA

ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΔΔ..  ΦΦΥΥΛΛΗΗΣΣ
Συνάντηση Χρήστου Παππού με τον Διοικητή της

Τραπέζης Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα 
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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 επικοινωνήστε
με το αρμόδιο γραφείο Αντιδημάρχου Εσόδων 

στο τηλ. 210 2474377

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 3

Παράλληλα, από την αρχή της πανδημίας έχουν
εξέλθει από τις ΜΕΘ 3.931 ασθενείς. Οι εισα-
γωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία
της επικράτειας είναι 553 (ημερήσια μεταβολή
+16.42%).

Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου
είναι 537 ασθενείς ενώ η διάμεση ηλικία των
κρουσμάτων είναι 36 έτη (εύρος 0.2 έως 106
έτη), και η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 78
έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη).

Στο «κόκκινο» παραμένει η Αττική με 7.400
μολύνσεις, ενώ στη Θεσσαλονίκη καταγράφηκαν
1.889. 

Άλλες 35 περιφέρειες καταγράφουν τριψήφιο
αριθμό κρουσμάτων, ενώ 433 κρούσματα παρα-
μένουν υπό διερεύνηση.

Αναλυτικότερα τα κρούσματα στην Αττική:

Ανατολική Αττική: 974 κρούσματα
Βόρειος Τομέας Αθηνών: 977 κρούσματα
Δυτική Αττική: 398 κρούσματα
Δυτικός Τομέας Αθηνών: 940 κρούσματα
Κεντρικός Τομέα Αθηνών: 2107 κρούσματα
Νήσων: 118 κρούσματα
Νότιος Τομέας Αθηνών: 794 κρούσματα
Πειραιώς: 1092 κρούσματα

Στις  40 ώρες το μήνα καθορίζεται το όριο της απο-
γευματινής υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ-
λήλων των ΚΕΠ για την κάλυψη έκτακτων αναγκών
για την διεκπεραίωση υποθέσεων που σχετίζονται
με την προστασία της δημόσιας υγείας, έναντι του
κορονοϊού Covid – 19.

Αυτό προβλέπει τροπολογία προσθήκη του υπο-
υργείου Εσωτερικών σε σχέδιο νόμου του υπο-
υργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Συγκεκριμένα το άρθρο 6 της τροπολογίας αναφ-
έρει:

Με απόφαση του οικείου Δημάρχου και ειδικά για
το χρονικό διάστημα από 1 Ιανουαρίου 2022 έως

31 Μαΐου 2022, ο προβλεπόμενος από το άρθρο
20 του νόμου 4354/2015 (Α’ 176) αριθμός όρων
της απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης
των υπαλλήλων των Κέντρων Εξυπηρέτησης
Πολιτών ΚΕΠ καθορίζεται ως 40 ώρες μηνιαίως
για την κάλυψη έκτακτων αναγκών για την διεκπερ-
αίωση υποθέσεων που σχετίζονται με την προ-
στασία της δημόσιας υγείας, έναντι του κορονοϊού
Covid – 19 υπό την προϋπόθεση της χορήγησης
βεβαίωσης από τη «Διεύθυνση υπηρεσιών μίας
στάσης» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρν-
ησης σχετικά με τη χρήση κωδικών διαπιστευ-
τηρίων στην εφαρμογή Κωδικοί  Δημόσιας
Διοίκησης από τους υπαλλήλους των ΚΕΠ και την
πρόσβασή τους στην θυρίδα του ΚΕΠ στο οποίο
υπηρετούν.

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΑ ΚΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ : 

40 ώρες απογευματινή υπερωριακή
απασχόληση για υποθέσεις covid-19
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KKααττώώττααττοοςς  μμιισσθθόόςς::  ΌΌλλεεςς  οοιι  ηημμεερροομμηηννίίεεςς  
--  ΤΤρροοπποολλοογγίίαα  ττοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΕΕρργγαασσίίααςς

Μ
ε τροπολογία του Υπο-
υργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων

επισπεύδεται η εκκίνηση και η όλη
διεξαγωγή της διαδικασίας για τον
καθορισμό του κατώτατου μισθού
για το 2022, προκειμένου η απόφ-
αση για το επίπεδο του κατώτατου
μισθού και ημερομισθίου να ληφθεί
νωρίτερα από το προβλεπόμενο
χρονικό διάστημα, σύμφωνα και με
τις πρόσφατες δεσμεύσεις του
Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσο-
τάκη.

Πιο συγκεκριμένα, ορίζεται ότι:

1. Η αποστολή έγγραφης πρόσ-
κλησης από την Επιτροπή Συντο-
νισμού της διαβούλευσης  προς
εξειδικευμένους επιστημονικούς
και ερευνητικούς φορείς για την
σύνταξη έκθεσης για την αξιολόγ-
ηση του ισχύοντος νομοθετημένου
κατώτατου μισθού θα λάβει χώρα 

μέσα στο τελευταίο δεκαήμερο
του Ιανουαρίου.

2. Η σύνταξη και η υποβολή της
έκθεσης θα λάβει χώρα το αργότε-
ρο έως την 28η Φεβρουαρίου
2022.

3. Η διαβίβαση  του υπομνήμα-
τος και της τεκμηρίωσης κάθε δια-
βουλευόμενου από την Επιτροπή
Συντονισμού προς τους λοιπούς
εκπροσώπους των κοινωνικών
εταίρων, με πρόσκληση για προφ-
ορική διαβούλευση, θα λάβει χώρα
το αργότερο έως την 15η Μαρτίου
2022.

4. Η διαβίβαση όλων των υπομ-
νημάτων και της τεκμηρίωσης των
διαβουλευόμενων καθώς και της
έκθεσης των φορέων στο Κέντρο
Προγραμματισμού και  Οικονο-
μικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) για τη
σύνταξη Σχεδίου Πορίσματος Δια-
βούλευσης θα λάβει χώρα το αργό-

τερο έως την 31η Μαρτίου 2022.

5. Το σχέδιο του πορίσματος δια-
βούλευσης ολοκληρώνεται  το
αργότερο έως την 15η Απριλίου
2022.

6. Η εισήγηση του Υπουργού 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθ-
έσεων προς το Υπουργικό
Συμβούλιο για τον καθορισμό του
κατώτατου μισθού υπαλλήλων και
του κατώτατου ημερομισθίου των
εργατοτεχνιτών θα λάβει  χώρα
εντός του τελευταίου δεκαπενθ-
ημέρου του Απριλίου 2022.

Εξαρθρώθηκε,
από το Τμήμα Προ-
στασίας Περιου-
σιακών Δικαιωμά-
των της Διεύθυ-
νσης Ασφάλειας
Αττικής, εγκληματι-
κή ομάδα που
διέπραττε απάτες
και πλαστογραφίες
σε βάρος ιδιοκ-
τητών και υποψήφ-
ιων αγοραστών
ακινήτων.

Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης
διαδικασίας, , τρία μέλη της (δύο άνδρες και
γυναίκα).

Επιπλέον, ταυτοποιήθηκε και αναζητείται
έτερος ημεδαπός, μέλος της συμμορίας.

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν κατά τη στιγ-
μή που παραλάμβαναν προσημειωμένα χαρ-
τονομίσματα, χρηματικού ποσού που κατέβα-
λε υποψήφιος αγοραστής οικοπέδου, στον
οποίο είχαν παρουσιασθεί ως πληρεξούσιοι
του ιδιοκτήτη και πωλητή αυτού.

Η εμπλεκόμενη γυναίκα συνελήφθη λίγο
αργότερα.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για
απάτη, πλαστογραφία μετά χρήσεως και υφα-
ρπαγή ψευδούς βεβαίωσης κατά συναυτο-
υργία, τελεσμένη και σε απόπειρα, με το επι-
διωκόμενο περιουσιακό όφελος να υπερβαίνει
τις 120.000 ευρώ, κατ’ εξακολούθηση, καθώς
και για παράβαση της Νομοθεσίας περί νομι-
μοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηρ-
ιότητες και περί παράνομης επεξεργασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Όπως προέκ-
υψε από την έρευ-
να, τα μέλη 

της εγκληματι-
κής ομάδας, του-
λάχιστον από το
Σεπτέμβριο του
2021, προσέγγι-
ζαν υποψήφιους
αγοραστές ακινή-
των και τους
συστήνονταν ως
πληρεξούσιοι ή
μεσολαβητές των

ιδιοκτητών οικοπέδων-ακινήτων, επιδεικνύον-
τας πλαστά δελτία ταυτότητας με τα στοιχεία
των πραγματικών ιδιοκτητών.

Αφού συμφωνούσαν στην αγοραπωλησία
με τους αγοραστές, τους προέτρεπαν να
συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά
για τη σύνταξη συμβολαίου αγοραπωλησίας
ενώπιον συμβολαιογράφου, ακολουθώντας τα
πραγματικά στάδια μιας μεταβίβασης.

Αφού εξαπατούσαν τους αγοραστές ότι όλα
είναι νόμιμα, τους ζητούσαν προκαταβολή
συμφωνίας, προσύμφωνο και τελικό συμβό-
λαιο, εισπράττοντας από αυτούς τα αντίστοιχα
ποσά είτε σε μετρητά, είτε με μεταφορά σε
τραπεζικούς λογαριασμούς.

Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τραπεζικές
κάρτες, έγγραφα και χειρόγραφες σημειώσεις.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγ-
γελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ η έρευ-
να για την εξιχνίαση και άλλων παρόμοιων
περιπτώσεων απάτης συνεχίζεται.

Χειροπέδες σε εγκληματική ομάδα 
που διέπραττε απάτες και πλαστογραφίες σε βάρος
ιδιοκτητών και υποψήφιων αγοραστών ακινήτων

Φρίκη στην Κορινθία: 8χρονo κοριτσάκι
έπεσε θύμα απόπειρας βιασμού

Τ
η φρίκη έζησε έν α 8χ ρον ο κοριτσάκι Ρομά στα χ έρια εν ός 16χ ρον ου,
επίσης Ρομά, στην  περιοχ ή Κρήν ες Κοριν θίας!

Αν αλυτικότερα, προχ θες στις 3 το μεσημέρι, ο δράστης απομάκρυν ε το
μικρό κορίτσι σε έν αν  ελαιών α με σκοπό ν α το κακοποιήσει σεξουαλικά.
Την  ώρα που είχ ε αφαιρέσει μέρος των  ρούχ ων , το εσώρουχ ο της 8χ ρον -
ης και είχ ε προχ ωρήσει σε ασελγείς πράξεις έγιν ε αν τιληπτός από τη θεία
της αν ήλικης, η οποία σοκαρισμέν η έτρεξε στο σημείο.

Ο δράστης διέκοψε την  πράξη του, τράπηκε σε φυγή και εξαφαν ίστηκε σε
παρακείμεν α χ ωράφια.

Το περιστατικό κατήγγειλαν  στο ΑΤ Βέλου Βόχ ας, εχ θες το πρωί.
Ο 16χ ρον ος σν ελήφθη εν τός των  ορίων  του αυτοφώρου καθώς και οι
γον είς του, για παραμέληση εποπτείας αν ηλίκου και οδηγήθηκαν  στον
Εισαγγελέα Κορίν θου.

Για την  8χ ρον η, έγιν ε παραγγελία ν α εξεταστεί από τον  ιατροδικαστή.

με πληροφορίες από www.loutrakiblog.gr/



Παρεμβάσεις οδικής αφάλειας 
με νέο κυκλικό κόμβο 

στους Θρακομακεδόνες

Σ
υνεχίζονται με εντατικό
ρυθμό οι εργασίες για την
κατασκευή του νέου

κυκλικού κόμβου στην περιοχή
των Θρακομακεδόνων και ήδη
ο κόμβος έχει πάρει μορφή με
στόχο τη βελτίωση της οδικής
ασφάλειας στην περιοχή .
Ο Δήμαρχος Αχα-
ρνών  τόν ισε: “Με

προτεραιότητα τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο δήμο
μας, συνεχίζονται οι εργασίες κατασκευής του κυκλικού κόμ-
βου στους Θρακομακεδόνες επί των οδών Ορφέως και
Ολυμπίων.
Μαζί με τον Αντιδήμαρχο Τεχν ικών Έργων κ. Δαμάσκο Νικό-
λαο πραγματοποιούμε αυτοψίες στη περιοχή, με τις εργασίες
των τεχν ικών συνεργείων να επιταχύνονται διαρκώς και να
περιλαμβάνουν ένα σύνολο συνοδευτικών έργων με σκοπό
την ασφάλεια αλλά και την ομαλή ροή της κυκλοφορίας των
οχημάτων.
Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κόμβου, οι εργασίες θα
συνεχιστούν στους άλλους τρεις κόμβους που πρόκειται να
δημιουργηθούν ώστε να είμαστε ακριβείς στο πλάνο που έχο-
υμε ορίσει εξαρχής.
Για άλλη μια φορά οφείλω να ευχαριστήσω την κα Σπανού για
την πολύτιμη αρωγή της στο έργο αυτό.”
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Σ
τη σταδιακή μετατροπή των
Δημοτικών  σε «Ψηφιακά Σχο-
λεία» και την  παροχή υψηλού

επιπέδου εκπαίδευσης με την  εν σωμά-
τωση των  ν έων  τεχν ολογιών  στη διδασ-
καλία, προχωρά ο Δήμος Φυλής.

Μέσα από μια εξαιρετικά πρωτοπορ-
ιακή πρωτοβουλία, ο Πρόεδρος της
Πρωτοβάθμιας Σχ ολικής Επιτροπής
Γιάν ν ης Κρεμύδας εξοπλίζει σταδιακά
τα Δημοτικά Σχολεία με υπολογιστές σε
μέγεθος πιστωτικής κάρτας Raspberry
Pi, οι οποίοι χρησιμοποιούν ται ήδη στα
προγράμματα σπουδών  ξέν ων  χωρών ,
σε μια συν τον ισμέν η προσπάθεια
μετάβασης από την  εκμάθηση των
Τεχν ολογιών  Πληροφοριών  και Επικοι

ν ων ίας στην  εκμάθηση των  βασικών  
αρχών  της επιστήμης των  υπολογι-

στών  και την  καλλιέργεια δημιουργικών
δεξιοτήτων .

Η αξιοποίηση των  απεριόριστων  εφα-
ρμογών  του Raspberry  Pi το καθιστούν
έν α πολύτιμο διδακτικό εργαλείο, ιδα-
ν ικό για χρήση στα σχολικά εργαστήρ-
ια και τη διδασκαλία της πληροφορικής,
καθώς δίν ει τη δυν ατότητα στους μαθη-
τές, πέρα από τη χρήση του ηλεκτρον ι-
κού υπολογιστή, ν α εμβαθύν ουν  περ-
ισσότερο με τον  προγραμματισμό διάφ-
ορων  ρομποτικών  ή ηλεκτρον ικών  εφα-
ρμογών  και κατασκευών .

Ήδη το ν έο σύστημα εγκαταστάθηκε
στο 7ο Δημοτικό Άν ω Λιοσίων  και θα
ακολουθήσουν  στη συν έχεια και άλλα.

Αν αφερόμεν ος στην  πρωτοποριακή
πρωτοβουλία της Πρωτοβάθμιας Σχολι-
κής Επιτροπής, ο Δήμαρχος Φυλής
Χρήστος Παππούς δήλωσε: «Το Ψηφ-
ιακό Σχολείο αποτελεί βασικό συστα-
τικό του οράματος που έχουμε για το
σύν ολο των  σχολείων  στον  Δήμο μας.
Η εν σωμάτωση ν έων  τεχν ολογιών  στη
σχολική ζωή είν αι το μέσο για ν α το
επιτύχουμε, ν α δώσουμε στα παιδιά
μας κίν ητρα για το μέλλον  και ν α τα
βοηθήσουμε στην  κατάκτηση της
γν ώσης. Θέλω ν α ευχαριστήσω ιδιαίτε-
ρα τον  Γιάν ν η Κρεμύδα και τους συν ε-
ργάτες του, που δίν ουν  το μέγιστο των
δυν ατοτήτων  τους σε αυτόν  τον
σκοπό».

Από την  πλευρά του, ο Πρόεδρος της
Πρωτοβάθμιας Σχ ολικής Επιτροπής
Γιάν ν ης Κρεμύδας τόν ισε: «Το όραμα
του Χρήστου Παππού είν αι σχολεία
αν οιχ τά στο μέλλον , τις ν έες ευκαιρίες
μάθησης, την  προώθηση ν έων  δεξιοτή-
των , της σχολικής γν ώσης που ξεπε-
ρν ά τα συμβατικά όρια και γίν εται κιν -
ητήριος μοχλός αν άπτυξης και δημιο-
υργίας.

Για ν α γίν ει αυτό, πρέπει ν α
συν υπάρχουν  κατάλληλος εξοπλισμός,
υποδομές, παιδαγωγική υποστήριξη,
όραμα, ηγεσία. Όλα αυτά μαζί, με τη
στήριξη του Δημάρχου μας, αποτελούν
μια πραγματικότητα στον  Δήμο μας και
είμαι πραγματικά υπερήφαν ος για
αυτό».

Τι είναι η τεχνολογία Raspberry
Η τεχν ολογία Raspberry  αν απτύχθη-

κε από το παν επιστήμιο του Κέιμπριτζ 

και την  Broadcom, με στόχο της ν α 
προωθήσει την  μελέτη της επιστήμης

των  υπολογιστών  και συν αφών  θεμά-
των , ειδικά σε σχολικό επίπεδο και ν α
επαν αφέρει τη διασκέδαση στην  εκμά-
θηση υπολογιστών .

Με τη συγκεκριμέν η τεχν ολογία, οι
μαθητές έχουν  τη δυν ατότητα, εκτός
από το ν α εισέλθουν  στη χρήση του
ηλεκτρον ικού υπολογιστή, ν α
εμβαθύν ουν  ακόμα περισσότερο με τον
προγραμματισμό διάφορων  ρομποτικών
η ηλεκτρον ικών  εφαρμογών  και κατασ-
κευών  μέσα από μια σειρά εκπαιδευ-
τικών  μαθημάτων  και μεθόδους προγρ-
αμματισμού.

H εκμάθηση γίν εται μέσα από την
κατασκευή διαφόρων  κιτ που έχουν
δοθεί στο σχολείο και περιλαμβάν ουν
κατασκευή, συν αρμολόγηση και προγρ-
αμματισμό των  ηλεκτρον ικών  εξαρτημά-
των  με τρόπο απλό και ασφαλή. 

Τα κιτ περιλαμβάν ουν  ρομποτικές
κατασκευές, αισθητήρες διαφόρων
κιν ήσεων , φυσικών  φαιν ομέν ων ,
υγρών , αερίων , ώστε με την  κατασκευή
και τον  προγραμματισμό τους ν α
γν ωρίσει ο μαθητής στην  πράξη, πολλά
από αυτά που διδάσκεται στη θεωρία.

Το φάσμα των  εφαρμογών  και των
δυν ατοτήτων  είν αι τεράστιο από την
κατασκευή εν ός μετεωρολογικού σταθ-
μού, τη δημιουργία εν ός Media Center
για το σπίτι, τον  απομακρυσμέν ο
έλεγχο ηλεκτρικών  και ηλεκτρον ικών
συσκευών  smart house, μέχ ρι τον
έλεγχο Ρομποτικών  κιν ητήρων , αισθη-
τήρων , αν ιχν ευτών  και χ ιλιάδων  εφαρ-
μογών .

ΕΞΟΠΛΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ:Σταδιακή μετατροπή των Δημοτικών σε «Ψηφιακά Σχολεία»

Διακόπηκε η κυκλοφορία στη λεωφ-
όρο Πάρνηθας, λόγω χιονοπτώσεων.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνω-
ση της αστυνομίας, η κίνηση των οχημά-
των διακόπηκε και στα δύο ρεύματα
κυκλοφορίας, στη λεωφόρο Πάρνηθας
από το ύψος του τελεφερίκ. 

Επίσης η κυκλοφορία έχει διακοπεί
και στην επαρχιακή οδό Χανίων - Κισ-
σού στη Μαγνησία, από τη διασταύρωση
Αγριολεύκευς Πηλίου μέχρι τη δια-
σταύρωση με την Εθνική οδό, Βόλου
Ζαγοράς (κάτω κλάδος) στον Κισσό
Μαγνησίας.

Οδηγίες για τη χρήση αντιολισθη-
τικών αλυσίδων

Πού χρειάζονται αλυσίδες

Η Ελληνική Αστυνομία συμβουλεύει
τους οδηγούς, σε περιπτώσεις
δυσμενών καιρικών φαινομένων, να
είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακι-
νήσεις τους και να χρησιμοποιούν αντιο-
λισθητικές αλυσίδες, όπου απαιτείται η
χρήση τους.

Ως γνωστό, τα οχήματα δεν μπορούν

να κινηθούν σε ολισθ-
ηρό οδόστρωμα,
καθώς οι τροχοί γλιστρ-
ούν πάνω στη λεία
επιφάνεια.

Σχετικά με τη χρήση
των αντιολισθητικών
αλυσίδων οι οδηγοί θα
πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι :

Όσο περισσότερη επιφάνεια του
πέλματος του τροχού καλύπτεται με
αλυσίδα, τόσο καλύτερη είναι η πρόσφυ-
ση, καθώς η επιφάνεια του τροχού που
πλέον έχει αποκτήσει τα εξογκώματα
της αντιολισθητικής αλυσίδας μπορεί να
«πιάσει» στο χιόνι ή τον πάγο και να
κινήσει το όχημα.

Οι αντιολισθητικές αλυσίδες χρησιμο-
ποιούνται μόνο όταν το οδόστρωμα είναι
ολισθηρό. Δεν θα πρέπει να χρησιμο-
ποιούνται όταν το όχημα κινείται σε καθ-
αρό οδόστρωμα, καθώς προκαλούν
φθορές τόσο στα ελαστικά, όσο και στο
οδόστρωμα.

Οι αντιολισθητικές αλυσίδες τοποθε-
τούνται στους κινητήριους τροχούς.

Κατά τη χρήση των, οι κινήσεις του
οδηγού πρέπει να είναι απαλές διότι

μπορεί οι κινητήριοι τροχοί να έχουν
μεγαλύτερη πρόσφυση, ενώ το ίδιο δεν
συμβαίνει με τους υπόλοιπους τροχούς.

Η ταχύτητα που ενδείκνυται να
κινείται ένα όχημα όταν φέρει αντιολι-
σθητικές αλυσίδες δεν θα πρέπει να
ξεπερνά τα 20 με 30 χλμ/ ανά ώρα.

Για την τοποθέτηση και συντήρηση
των αντιολισθητικών αλυσίδων οι οδηγοί
θα πρέπει να συμβουλεύονται
αντίστοιχα τις οδηγίες τοποθέτησης και
συντήρησης που διαθέτουν.

Οι σωστά τοποθετημένες αλυσίδες
πρέπει να δείχνουν και να είναι «τεντω-
μένες».

Σε κάθε περίπτωση οι οδηγοί
οφείλουν να συμμορφώνονται με τις
υποδείξεις και τις οδηγίες των τροχονό-
μων και να διατηρούν τη ψυχραιμία
τους. Η ψυχραιμία είναι ο καλύτερος
σύμμαχος σε τέτοιες περιπτώσεις.

Διακόπηκε η κυκλοφορία στη λεωφόρο
Πάρνηθας λόγω χιονοπτώσεων
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Στις Βιομηχανικές
Εγκαταστάσεις Ελευσίνας
ξεκινάει από σήμερα
π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ έ ν η
συντήρηση μονάδας του
διυλιστηρίου.

Κατά τη διάρκεια των
ολιγοήμερων εργασιών
από το εξειδικευμένο
προσωπικό και μέχρι την
πλήρη επαναλειτουργία
της μονάδας, ενδέχεται
να παρουσιαστεί μικρή
αύξηση της φλόγας από
τον πυρσό.

Πρόκειται για συνήθη
διαδικασία η οποία προβ-
λέπεται από τον σχεδια-
σμό των εγκαταστάσεων,
είναι σε πλήρη εναρμόνι-
ση με τις Βέλτιστες Τεχνι-
κές που ακολουθούνται 

διεθνώς για ανάλογες
περιπτώσεις και διασφ-
αλίζει την προστασία του
περιβάλλοντος, αλλά και
την συνολική ασφάλεια
της μονάδας. 

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, διαβε-
βαιώνει τους κατοίκους
της περιοχής ότι τηρ-
ούνται στο ακέραιο όλα τα
προβλεπόμενα μέτρα
Ασφάλειας & Προ-
στασίας, σύμφωνα με την
ευρωπαϊκή και ελληνική
νομοθεσία.

Για το ζήτημα έχουν
αρμοδίως ενημερωθεί
όλες οι εμπλεκόμενες
Αρχές, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διαδικασίες.

ΕΛΠΕ: Πιθανή αύξηση της
φλόγας από τον πυρσό, στο

πλαίσιο της
προγραμματισμένη  

συντήρηση μονάδας 
του διυλιστηρίου.

Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2022

Ο Α∆ΜΗΕ - Ανεξάρτητος ∆ιαχειρ-
ιστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας (IPTO - Independent
Power Transmission Operator)
ανακοινώνει την έναρξη του προ-
γράµµατος «IPTO talent», µε το
οποίο προσφέρει ευκαιρίες
απασχόλησης σε νέες και νέους
επιστήµονες, στηρίζοντας την προ-
σπάθεια ανάσχεσης του brain
drain, δηλαδή της «εκροής» ανθ-
ρώπινου δυναµικού νεαρής
ηλικίας και υψηλών προσόντων
από την Ελλάδα προς το εξωτερικό.

Το νέο πρόγραµµα προσέλκυσης
ταλέντων του Α∆ΜΗΕ απευθύνε-
ται σε διπλωµατούχους Ηλεκτρ-
ολόγους Μηχανικούς, διπλωµα-
τούχους Μηχανολόγους Μηχανι-
κούς και πτυχιούχους Πληροφορι-
κής, µε ελάχιστη (έως δύο έτη) ή
καθόλου εργασιακή εµπειρία, και
τους δίνει τη δυνατότητα να ξεκι-
νήσουν την επαγγελµατική τους 

σταδιοδροµία  από το υψηλών προ
διαγραφών περιβάλλον εργασίας
του Α∆ΜΗΕ. 
Οι 10 καταλληλότεροι υποψήφιοι,
οι οποίοι θα επιλεγούν µετά από
ατοµικές συνεντεύξεις και διαφα-
νείς διαδικασίες αξιολόγησης, θα
ενταχθούν στο ανθρώπινο δυνα-
µικό του Α∆ΜΗΕ µε έµµισθη
σχέση πλήρους απασχόλησης διάρ-
κειας ενός χρόνου, και θα εργα-
στούν σε ισάριθµα νέα projects του
∆ιαχειριστή, αποκοµίζοντας
σηµαντική γνώση και εµπειρία από
διαφορετικά πεδία της δραστηριότ-
ητάς του. 

Οι νέοι συνεργάτες θα λάβουν
εισαγωγική εκπαίδευση και καθο-
δήγηση από έµπειρα στελέχη του
Α∆ΜΗΕ, ενώ θα δοκιµαστούν σε
διάφορες θέσεις εργασίας είτε στις
Κεντρικές Υπηρεσίες είτε σε Κέν-
τρα Ελέγχου Ενέργειας, πριν από
την ένταξή τους στις οµάδες που θα
αναλάβουν την υλοποίηση των 10
νέων έργων.

ΗΗ  υυπποοββοολλήή  ττωωνν  ααιιττήήσσεεωωνν  γγιιαα  
σσυυµµµµεεττοοχχήή  σσττοο  ππρρόόγγρρααµµµµαα  ««IIPPTTOO
ttaalleenntt»»  ξξεεκκίίννηησσεε  σσήήµµεερραα,,  µµέέσσωω
γγννωωσσττήήςς  ηηλλεεκκττρροοννιικκήήςς  ππλλααττφφόόρρ--
µµααςς  ππρροοσσλλήήψψεεωωνν,,  κκααιι  θθαα  δδιιααρρκκέέσσεειι
έέωωςς  ττιιςς  99  ΦΦεεββρροουυααρρίίοουυ..  

Απαιτούµενα τυπικά προσόντα των
υποψηφίων είναι τα εξής:
∆ίπλωµα ή πτυχίο της ηµεδαπής ή
ισότιµο της αλλοδαπής, νοµίµως
αναγνωρισµένο, Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού ή Μηχανολόγου
Μηχανικού ή Πληροφορικής.
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
συναφής µε τις ζητούµενες
ειδικότητες. 
Άδεια άσκησης επαγγέλµατος
Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότ-
ητας του τίτλου σπουδών.
Άριστη γνώση της αγγλικής
γλώσσας.

Για περισσότερες πληροφορίες και
υποβολή αιτήσεων:
https://apply.workable.com/admie/
?lng=el 

«IPTO talent»: ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ
ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Α∆ΜΗΕ

Μετά τη νέα γραμμή εμβολιασμών για παιδιά στο
Κέντρο Υγείας Μεγάρων, τέθηκε σε λειτουργία νέα
αντι-Covid γραμμή για διενέργεια δωρεάν rapid
tests.
Τα τεστ θα γίνονται από 5 έως 8 μ.μ. κατά τις ημέρ-
ες τις οποίες το Κέντρο είναι ανοιχτό.

Δυνατότητα τέστ έχουν οι εξής:
Οι εμβολιασμένοι
Οι έχοντες κάνει σελφ τεστ το οποίο είναι θετικό
και έχει δηλωθεί στο σύστημα
Χρειάζονται ο ΑΜΚΑ και το δελτίο αστυνομικής
ταυτότητας

ΔΩΡΕΑΝ RAPID TEST ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  17:00 -20:00 
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Στη δηµοσιότητα θα δίνεται
πλέον η επωνυµία των
επιχειρήσεων που παραβιά-

ζουν τα µέτρα κατά του κορωνοϊού,
σύµφωνα µε τροπολογία που κατα-
τέθηκε στη Βουλή. 

Στόχος της δηµοσιοποίησης των
στοιχείων αυτών, είναι η άµεση
ενηµέρωση των πολιτών για τις
επιχειρήσεις που θέτουν σε
κίνδυνο τη δηµόσια υγεία και η
αποτροπή προσέλευσης ή συναλλα

γής τους µε τις εν λόγω επωνυµίες. 
Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά

στην αιτιολογική έκθεση, «επι-
διώκεται η εξασφάλιση της
δυνατότητας δηµοσιοποίησης των
εµπορικών επωνυµιών των επιχει-
ρήσεων που παραβιάζουν τα µέτρα
κατά της διασποράς της νόσου covid
19. 
Σκοπός της διάταξης είναι άµεσα
και δηµόσια µέσω της έγκαιρης
ενηµέρωσης των καταναλωτών – 

πολιτών, να δηµοσιοποιείται η παρ-
αβίαση των µέτρων που θέτουν σε
κίνδυνο τη δηµόσια υγεία. 

Αποθαρρύνεται µε αυτή τη διά-
ταξη, τόσο η επιχείρηση από τη µη
τήρηση της σχετικής νοµοθεσίας,
όσο και το καταναλωτικό κοινό, από
την προσέλευση και συναλλαγή του
µε επιχειρήσεις που δεν λειτουρ-
γούν σύννοµα ως προς τα µέτρα από
τη µετάδοση του κορωνοϊού».

Μια σηµαντική εξαγγελία
για το επίδοµα επικιν-
δυνότητας, που αποτε-

λούσε αίτηµα εδώ και πολύ καιρό
των στελεχών των ενόπλων δυνά-
µεων, έκανε ο πρωθυπουργός, Κυρ-
ιάκος Μητσοτάκης από την
Τανάγρα κατά την υποδοχή των έξι
Rafale. 
Κατά την οµιλία του, ο κ. Μητσο-

τάκης ανακοίνωσε πως τα πτητικά
και καταδυτικά επιδόµατα στις
Ένοπλες ∆υνάµεις και στα Σώµατα
Ασφαλείας απαλλάσσονται από
κάθε φόρο: «επένδυση στην άµυνα
σηµαίνει επένδυση στους ανθρώπο-
υς που την υπηρετούν. 

Για αυτό και σήµερα από εδώ από
την Τανάγρα θέλω να ανακοινώσω
µία σοβαρή ανταπόδοση της
πατρίδας µας στο µεγάλο έργο που
υπηρετούν. 
Στο εξής τα πτητικά και καταδυτι-
κά επιδόµατα που αφορούν πτή-
σεις, επιχειρήσεις αλεξιπτωτιστών,
τις επιχειρήσεις των υποβρυχίων
µας, τις υποβρύχιες καταστροφές
και την ναρκαλιεία, απαλλάσσον-
ται από κάθε φόρο.

Το µέτρο αυτό αφορά τις Ένοπλες
∆υνάµεις πρωτίστως, αλλά και την
Ελληνική Αστυνοµία, την Πυρο-
σβεστική και το Λιµενικό. Και θα 
ισχύει και για τις αποζηµιώσεις 

των στελεχών που παρέχουν ιατρι-
κή βοήθεια µε αεροπορικά µέσα.
Είναι η ελάχιστη έκφραση ευγνω-

µοσύνης της πολιτείας για εκείνο-
υς που αγρυπνούν για να προκόβει
η Ελλάδα µε ειρήνη και ασφάλεια.
Τους αξιωµατικούς ή υπαξιωµατι-
κούς οπλίτες των τριών όπλων και
των σωµάτων ασφαλείας. 
Αλλά και τους υγειονοµικούς της
πρώτης γραµµής, τους αερο-
διασώστες γιατρούς και νοσηλευ-
τές. 
Όπως και τα πληρώµατα του ΕΚΑΒ
που δίνουν τη µάχη της υγείας σε
κάθε αποµακρυσµένο τόπο», είπε
χαρακτηριστικά.

ΣΣττηη  δδηηµµοοσσιιόόττηητταα  οοιι  εεππωωννυυµµίίεεςς  ττωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  πποουυ  
ππααρρααββιιάάζζοουυνν  τταα  µµέέττρραα  γγιιαα  ττοονν  κκοορρωωννοοϊϊόό

ΑΑφφοορροολλόόγγηηττοο  ττοο  εεππίίδδοοµµαα  εεππιικκιιννδδυυννόόττηηττααςς  γγιιαα  σσττρρααττιιωωττιικκοούύςς,,  
αασσττυυννοοµµιικκοούύςς,,  ππυυρροοσσββέέσσττεεςς,,  ΛΛιιµµεεννιικκόό  κκααιι  ΕΕΚΚΑΑΒΒ

ΟΑΕΔ: Ξεκίνησαν τα 
προγράμματα για τις
86.000 νέες θέσεις
εργασίας και μισθό έως
700 ευρώ

Σ
ε τροχ ιά υλοποίησης μπαίν ει ο σχ εδιασμός του
Υπουργείου Εργασίας και Κοιν ων ικών  Υποθέ-
σεων  και του ΟΑΕΔ για τη δημιουργία 86.000

θέσεων  εργασίας μέσα στο 2022, που παρουσιά-
στηκε στον  πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη την
προηγούμεν η εβδομάδα .
Από τη Δευτέρα 17 Ιαν ουαρίου ξεκίν ησε η υποβολή
αιτήσεων  για το πρώτο από τα 11 ν έα προγράμματα
απασχ όλησης του ΟΑΕΔ που θα «τρέξουν » φέτος και
αφορά στην  επιχ ορήγηση επιχ ειρήσεων  για την
απασχ όληση 4.000 αν έργων  ηλικίας 30 ετών  και άν ω
με έμφαση στις γυν αίκες, 

Αιτήσεις μέχρι 17 Φεβρουαρίου
για τις Περιφερειακές Ενότητες του Δυτικού

Τομέα Αθηνών & της Δυτικής Αττικής

Αφορούν  στις Περισσότερο Αν επτυγμέν ες Περιφέρει-
ες της χ ώρας (με βάση τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής) και πιο συγκεκριμέν α στις Περιφερειακές
Εν ότητες του Δυτικού Τομέα Αθην ών , της Δυτικής
Αττικής και του Πειραιά και την  Περιφέρεια Νοτίου
Αιγαίου.
Οι αιτήσεις θα υποβάλλον ται μέχ ρι 17 Φεβρουαρίου
και ώρα 15:00.
Ωφελούμεν οι είν αι άν εργοι ηλικίας 30 ετών  και άν ω,
εγγεγραμμέν οι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για διάστημα
τουλάχ ιστον  έν α μήν α κατά τη διάρκεια υπόδειξής
τους από το οικείο Κέν τρο Προώθησης Απασχ όλησης
(ΚΠΑ2).

Τα ποσά της επιχ ορήγησης μισθού και ασφαλιστικών
εισφορών  για την  πρόσληψη αν έργων  σε ν έες θέσεις
πλήρους απασχ όλησης έχ ουν  ως εξής:

• 559,8 € μην ιαία / 6.717,6 € ετήσια για αν έργους
ηλικίας 50 ετών  και άν ω

• 606,45 € μην ιαία / 7.277,4 € ετήσια για μακροχ ρό-
ν ια αν έργους 30 ετών  και άν ω

• 653,1 € μην ιαία / 7.837,2 € ετήσια για μακροχ ρόν ια
αν έργους 50 ετών  και άν ω
• 699,75 € μην ιαία / 8.397 € ετήσια για άν εργες
γυν αίκες 30 ετών  και άν ω (Συμπεριλαμβάν ον ται δώρα
Χριστουγέν ν ων  και Πάσχ α και επιδόματα αδείας).

Υπουργός Εργασίας και Κοιν ων ικών  Υποθέσεων ,
Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε: «Τα προγράμματα που
θα δημιουργήσουν  86.000 ν έες δουλειές μέσω ΟΑΕΔ
αυτή τη χ ρον ιά άρχ ισαν  ήδη ν α εφαρμόζον ται, καθώς
ξεκιν ά η υποβολή αιτήσεων  για το πρώτο από αυτά.
4.000 ν έες θέσεις εργασίας για αν έργους πάν ω από
30 ετών , με έμφαση στην  Αττική.
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Σε ισχύ τα ίδια μέτρα έως το τέλος Ιανουαρίου 
- Την επόμενη βδομάδα θα επανεξεταστεί η επαναφορά της μουσικής στην εστίαση και η νυχτερινή διασκέδαση.

Σ
τη βαριά σκιά των χιλιάδων νοσηλευομένων με
λοίμωξη Covid στα νοσοκομεία – χθες ήταν
5.118-, των εκατοντάδων εισαγωγών καθημερ-

ινά -πάνω από 600- αλλά και των εκατοντάδων πλέον
θανάτων -το τελευταίο 48ωρο οι νεκροί ξεπέρασαν τους
207- συνεδρίασε χθες το μεσημέρι η Επιτροπή Εμπειρ-
ογνωμόνων για να αξιολογήσει την πορεία της επιδ-
ημίας και την αποτελεσματικότητα των μέτρων.
Εισηγήθηκε λοιπόν την παράταση των μέτρων για
ακόμη μία εβδομάδα  ήτοι  μέχρι και τις 06:00 της 31ης
Ιανουαρίου.

O υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης έδειξε με
δηλώσεις του, βεβαια, απο νωρίς το πρωί, την παράτα-
ση των μέτρων για μία ακόμη εβδομάδα.

Από τη μια πλευρά φαίνεται αποκλιμάκωση πιο νωρίς
σε σχέση με τα κρούσματα, αλλά από την άλλη πλευρά
υπάρχει πίεση στο ΕΣΥ λόγω και της μετάλλαξης Δέλτα.
Είναι λογικό να υπάρχει η παράταση των μέτρων για
τουλάχιστον μία εβδομάδα, σημείωσε ο υπουργός. Δείτε
εδώ αναλυτικά τις δηλώσεις του υπουργού

Η Επιτροπή εξετάζει τα επιδημιολογικά δεδομένα
Στοχευμένοι περιορισμοί στην εστίαση και την ψυχα-

γωγία, το μέτρο της τηλεργασίας και η χρήση μάσκας
ενισχυμένης προστασίας ή διπλής μάσκας από τους
πολίτες και κατηγορίες εργαζομένων που τέθηκαν σε
εφαρμογή πριν από την Πρωτοχρονιά, για να ανακό-
ψουν την επέλαση του μεταλλαγμένου στελέχους
Omicron, έλαβαν παράταση για μια εβδομάδα, και
μέχρι τις 23 Ιανουαρίου, την περασμένη Τετάρτη με
ομόφωνη εισήγηση των μελών της Επιτροπής.

Τα επιδημιολογικά δεδομένα απασχόλησαν και πάλι
τους ειδικούς της Επιτροπής, που κλήθηκαν να αποφ-
ασίσουν αν ολοκληρωθεί την Κυριακή η εφαρμογή των
μέτρων ή αν παραταθούν στο σύνολό τους ή μερικά εξ
αυτών. Η εισήγηση ασφαλώς ανακοινώθηκε όπως κάθε
φορά στην κυβέρνηση, η οποία και λαμβάνει την ορισ-
στική απόφαση.

Η αποκλιμάκωση των κρουσμάτων που αποτυπώνε-
ται στις επιδημιολογικές εκθέσεις του Εθνικού Οργανι-
σμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) είναι ένα επιδημιολογικό
δεδομένο που αφήνει εκ πρώτης όψεως ανοιχτό το
ενδεχόμενο για χαλάρωση των περιορισμών. Ωστόσο,

η επιδείνωση των σκληρών
δεικτών, δηλαδή των
νοσηλειών, των διασωλ-
ηνώσεων και των θανάτων,
προβληματίζει ιδιαίτερα και
μάλλον περιορίζει την συζήτηση
για άρση των μέτρων.

Εύθραυστη η κατάσταση
Η κατάσταση παραμένει εξαι-

ρετικά εύθραυστη, αν συνυπο-
λογιστεί η εκτίμηση που διατ-
υπώνεται πλέον από τους επι-
στήμονες ότι ο αριθμός των
νέων επιβεβαιωμένων κρου-
σμάτων δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική επιδημιο-
λογική εικόνα, καθώς θεωρείται ότι χιλιάδες άτομα
ασυμπτωματικά δεν αποτυπώνονται στον έλεγχο με
self test. Ο καθηγητής Πνευμονολογίας της Ιατρικής
Σχολής Κρήτης, κ. Νίκος Τζανάκης εκτίμησε χθες ότι τα
πραγματικά κρούσματα στην κοινότητα είναι περίπου
45.000 αντί για τα 25.000 που αποτυπώνει ο ΕΟΔΥ.

Παράλληλα, οι σκληροί δείκτες ανεβαίνουν. Μάλιστα,
για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών στα
νοσηλευτικά ιδρύματα, το ΕΣΥ θα ενισχυθεί από το
ερχόμενο Σάββατο όπως αποκάλυψε το protothema.gr,
και από το ΝΙΜΤΣ, που θα ενταχθεί στις εφημερίες. Το
ΝΙΜΤΣ θα δέχεται non covid περιστατικά και θα μπει
στην ομάδα εφημεριών του Σισμανογλείου που πλέον
είναι only covid νοσοκομείο.

Είναι ενδεικτικό ότι από την Πρωτοχρονιά μέχρι
σήμερα οι νοσηλείες έχουν αυξηθεί κατά 34%. Οι ασθ-
ενείς με λοίμωξη Covid ήταν με την είσοδο του νέου
έτους 3.809 και πλέον είναι πάνω από 5.100. Στις ειδι-
κές Μονάδες (ΜΕΘ,ΜΑΦ, ΜΕΛ) νοσηλεύονταν στην
αρχή του μήνα 921 ασθενείς και πλέον έχουν ανέλθει
στους 1.110. Το ίδιο διάστημα έχουν καταλήξει 1.407
ασθενείς.

Οι αριθμοί αντανακλούν τα κρούσματα που καταγρά-
φονταν πριν από δύο εβδομάδες όταν οι μολύνσεις
κυμαίνονταν στις 50.000, αλλά η δεδομένη άνοδος των
δεικτών για όλο τον Ιανουάριο, έστω και με χαμηλότε-
ρη ταχύτητα, και η πληρότητα των νοσοκομείων,

κλείνουν για μερίδα επιστημόνων της Επιτροπής με
συνοπτικές διαδικασίες την όποια συζήτηση για χαλάρ

ωση των περιοριστικών μέτρων στην παρούσα φάση.
Η αξιολόγηση της κατάστασης, σύμφωνα με αυτούς, 

οδηγεί στην παράταση των μέτρων μέχρι τις 30 Ιανο-
υαρίου, καθώς θεωρούν ασφαλές να σταθεροποιηθούν
και οι δείκτες των νοσηλειών, διασωληνώσεων, θανά-
των πριν ξεκινήσει μια χαλάρωση των μέτρων.

Άλλα μέλη της Επιτροπής, ωστόσο, δεν είναι αρνητι-
κά σε μία μερική άρση μέτρων, και από την άλλη εβδο-
μάδα, υιοθετώντας την σταδιακή επιστροφή στην κανο-
νικότητα που ίσχυε πριν από την Πρωτοχρονιά. Πιθ-
ανόν λοιπόν να εισηγηθούν την άρση της αναστολής
της μουσικής σε καταστήματα εστίασης και διασκέδασης,
ή και την πληρότητα στα γήπεδα που σήμερα είναι στο
10%, από την ερχόμενη Δευτέρα. Το ωράριο στα κατα-
στήματα εστίασης και διασκέδασης μένει, και σύμφωνα
με αυτη τη μερίδα ειδικών, περιορισμένο τουλάχιστον
έως το τέλος του μήνα.

Υπενθυμίζεται ότι τα μέτρα που είναι σε ισχύ πριν από
την Πρωτοχρονιά προβλέπουν λειτουργία της εστίασης
και της διασκέδασης έως τα μεσάνυχτα, χωρίς μουσική,
μόνο για καθήμενους και μέχρι έξι άτομα στα τραπέζια.
Επίσης, οι περιορισμοί που είναι σε ισχύ προβλέπουν
καθολική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερι-
κούς χώρους, χρήση μασκών αυξημένης προστασίας σε
σουπερμάρκετ και Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, καθώς
και από το προσωπικό της εστίασης, τηλεργασία στο
50% όπως και ενισχυμένο τέστινγκ σε ταξιδιώτες από
το εξωτερικό. Αυτά τα μέτρα είναι βέβαιον ότι θα παρα-
μείνουν σε ισχύ και τον Φεβρουάριο.

Α
πάντηση εξέδωσε το υπο-
υργείο Εργασίας αναφορ-
ικά με την πληρωμή τής

άδειας ειδικού σκοπού. Όπως
εξηγεί το υπουργείο Εργασίας εφα-
ρμόζονται οι πάγιες διατάξεις ανα-
ρρωτικής άδειας για τους εργαζό-
μενους ιδιωτικού τομέα προσαρμο-
σμένες στο πενθήμερο που προβλέ-
πει το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ: οι 3
πρώτες ημέρες άδειας καλύπτον-

ται από τον εργοδότη στο ύψος που
προβλέπει η πάγια εργατική νομοθ-
εσία για τις αναρρωτικές άδειες
(50%), ενώ για την 4η και 5η ημέρα
ισχύουν οι γενικές διατάξεις αποζ-
ημίωσης ασθένειας (100%).

Σημειώνοντας ότι επειδή από
ορισμένες πλευρές επιχειρείται να
διαστρεβλωθεί η νέα θετική ρύθμιση
του Υπουργείου Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων για τις άδειες
νόσησης λόγω Covid-19 τόσο των
ίδιων των εργαζομένων όσο και
των παιδιών τους σημειώνουμε τα
ακόλουθα:

1. Το καθεστώς αποζημίωσης
που προβλέπεται και στις δύο περ-
ιπτώσεις είναι το καθεστώς αποζ-
ημίωσης των εργαζομένων για
άδειες ασθενείας, το οποίο ισχύσει
εδώ και δεκαετίες. Και τότε που
ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος
σήμερα διαμαρτύρεται.

2. Ειδικά για τους εργαζόμενους
που νοσούν και υπάγονται στο χώρο
ευθύνης του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων εφα-
ρμόζονται οι πάγιες διατάξεις ανα-
ρρωτικής άδειας προσαρμοσμένες
στο πενθήμερο που προβλέπει το
πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ:

- Οι 3 πρώτες ημέρες άδειας
καλύπτονται από τον εργοδότη στο
ύψος που προβλέπει η πάγια εργα-
τική νομοθεσία για τις αναρρωτικές
άδειες

- Για την 4η και 5η ημέρα ισχύουν
οι γενικές διατάξεις αποζημίωσης
ασθένειας.

Σημειώνεται επίσης ότι η άδεια
αυτή χορηγείται ανεξάρτητα από
την όποια αναρρωτική ή άλλη άδεια
θα λάβει ο εργαζόμενος και μόνο με
την προσκόμιση του σχετικού διαγ-
νωστικού τεστ, χωρίς να απαιτείται

διαδικασία στον ΕΦΚΑ ή προσκόμι-
ση σχετικής ιατρικής γνωμάτευσης,
όπως προβλέπεται παγίως για τις
αναρρωτικές άδειες.

3. Για την πρόσθετη άδεια που
αφορά σε εργαζόμενους γονείς
παιδιών που νοσούν, προβλέπεται
αναλογική εφαρμογή της ίδιας διά-
ταξης. 

Οι 3 πρώτες ημέρες της άδειας
καλύπτονται από τον εργοδότη,
σύμφωνα με τις πάγιες προβλέψεις
της ισχύουσας εδώ και δεκαετίες
νομοθεσίας. Η 4η ημέρα καλύπτεται
από το κράτος. Και η 5η ημέρα από
οποιαδήποτε νόμιμη άδεια του
εργαζόμενου.

Είναι επομένως σαφές ότι με την
προτεινόμενη τροπολογία
παρέχονται για τους εργαζόμενους
που το επιθυμούν είτε για τη νόσηση
των ίδιων είτε των παιδιών τους από

Covid-19, επιπλέον άδειες χωρίς να
απαιτούνται οι συνήθεις διαδι-
κασίες.

Για δε την αποζημίωσή τους
ισχύουν οι πάγιες διατάξεις της
νομοθεσίας, που έχει εφαρμοστεί
από όλες τις ελληνικές κυβερνή-
σεις τις τελευταίες δεκαετίες.

Η υποκρισία και η ψευδολογία
από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ έχει
πιάσει ταβάνι. Υποκρίνονται πως
αγνοούν τη νομοθεσία που και οι
ίδιοι εφάρμοζαν όταν ήταν κυβέρν-
ηση, ως προς τις αποζημιώσεις των
εργαζομένων. Ενώ παράλληλα
παριστάνουν ότι δεν βλέπουν πως η
κυβέρνηση εισάγει νέες επιπλέον
άδειες για τους εργαζομένους, που
νοσούν οι ίδιοι ή τα παιδιά τους από
Covid-19 και μάλιστα με πολύ γρή-
γορες διαδικασίες. Ασχολούμαστε
με την ουσία, τους αφήνουμε στην
υποκρισία!

Με όρους αναρρωτικής άδειας η άδεια ειδικού σκοπού
Το υπουργείο Εργασίας δίνει απαντήσεις για την άδεια ειδικού σκοπού των εργαζόμενων λόγω κορωνοϊού
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O Σκορπιός Φυλής 3-0 για το
κύπελλο στην Δυτική Αττική

Στον πρώτο αγώνα της 3ης φάσης του κυπέλλου
στην Δυτική Αττική ο Σκοεπιός Φυλής επικράτησε
εκτός έδρας της Δύναμης Ασπροπύργου με 3-0
και βρίσκεται μια ανάσα από την πρόκριση στην
επόμενη φάση του θεσμού.
Διαιτήτευσε ο Χ. Μανούρας. Βοηθοί : Κ.
Οικονόμου-Π. Μοαυρομάτης.

Οι αγώνες του Σαββατοκύριακου
στην Δυτική Αττική

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
(13η αγωνιστική)

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ – ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ
Σάββατο 22/01/22 15:00

ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ
ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ ΕΡΥΘΡΕΣ (Κριεκούκι) Σάββατο
22/01/22 15:00

ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ – ΑΣΤΕΡΑΣ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ Σάββατο
22/01/22 15:00

Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Κυριακή 23/01/22
15:00

ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ – ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
ΦΥΛΗΣ ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ Κυριακή 23/01/22
15:00

ΒΥΖΑΣ – Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΩΝ (ΒΥΖΑ) Κυριακή
23/01/22 15:00

ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ – ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Κυριακή
23/01/22 15:00

ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
ΑΓΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Κυριακή
23/01/22 15:00

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
(13η αγωνιστική)

ΑΣ ΔΥΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ ΔΥΝΑΜΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Σάββατο 22/01/22 15:00

ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΚΡΙΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
Σάββατο 22/01/22 15:00

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ – ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Σάββατο
22/01/22 15:00

Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ – ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ Κυριακή 23/01/22
11:00

ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ – Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Κυριακή

23

Για τον 6ο όμιλο της Γ΄Εθνικής ο
Πανελευσινιακός επικράτησε εκτός
έδρας του Αίαντα στην Σαλαμίνα με
2-1 και διασκέδασε την ήττα της περ-
ασμένης Κυριακής από την Προο-
δευτική. 
Αναλυτικά τα αποτελέσματα.

Εθνικός-Αιολικός 4-1
Θύελλα Ραφήνας-Αήττητος Σπάτων
1-1
Προοδευτική-Κερατσίνι 3-0
Αίας Σαλαμίνας-Πανελευσινιακός 1-2
ΑΟ Πυλίου Κω-Καραβάς (ΣΗΜΕΡΑ
15:00)

Απέδρασε απο την Σαλαμίνα 
ο Πανελευσινιακός 2-1

Oι εξ' αναβολής
αγώνες της Super
League 2
Στους χ θεσιν ούς εξ αν αβολής αγών ες της Super
League 2 σημειώθηκαν  τα εξής αποτελέσματα.

Βόρειος όμιλος

Αλμωπός Αριδαίας-Νίκη Βόλου 0-0 (9 αγων .)

Απόλλων  Πόν του-Ηρακλής 1-1 (89' Αμαραν τίδης - 64'
Τομάς) (11η αγων .)

Πιερικός-Ολυμπιακός Β 1-2 (90' Μπουόλι - 5', 60'
Σαπουν τζής) (11η αγων .)

Θεσπρωτός-ΑΕΛ  0-0 (11η αγων .)

Νότιος όμιλος

Κηφισιά-Ζάκυν θος 3-0 (63', 76' Τετέι, 90+3' Ντοριβάλ
πεν .) (7 αγων .)

Αστέρας Βλαχ ιώτη-Καλαμάτα 0-0 (6η αγων )

Ηρόδοτος-Επισκοπή 0-1 (31' Μπαρμπόσα) (10η
αγων .)

ΑΕΚ Β-Αιγάλεω 1-1 (90+3' Αμούρ - 86' Τριμμάτης) (11η
αγων .

Παν αθην αϊκός Β-ΟΦ Ιεράπετρας 3-1 (22, 33'
Αθαν ασακόπουλος, 69' Τσιριγώτης - 72' αυτ.) (11η
αγων .)
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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
είν αι: 
Εκτέλεση των  εργασιών  σύμφων α με τις
οδηγίες που έχουν  δοθεί για τη θέση.
Τήρηση των  ισχυόν των  καν ον ισμών  και
προτύπων  ασφαλείας.
Τήρηση του προγράμματος παραγωγής.
Διασφάλιση της ποιότητας των  παραγόμε-
νων  προϊόν των .
Αναφορά στον  προϊστάμενο βάρδιας των
τεχ ν ικών  παρατηρήσεων  σχ ετικών  με
την  εύρυθμη λειτουργία των  μηχανών .

Οι υποψήφιοι, πρέπει ν α διαθέτουν  τα
ακόλουθα προσόντα: 

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

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

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

Ζητούνται εργάτες παραγωγής απο την 
εταιρία ΕΤΕΜ στη Μαγούλα

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,

210 5570337, 210 5580816
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Μόνιμοι πλέον οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ Μόνιμοι πλέον οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ 
σε εστίαση, μεταφορές και τουρισμόσε εστίαση, μεταφορές και τουρισμό

Τη μονιμοποίηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στην εστίαση, τις μεταφορές τον τουρι-
σμό, στον πολιτισμό και στα γυμναστήρια σχεδιάζει η κυβέρνηση από το 2023 αφού προη-
γουμένως τους διατηρήσει στα σημερινά χαμηλά επίπεδα μέχρι το τέλος του έτους (ο νόμος

προβλέπει τη διατήρηση τους μέχρι 30 Ιουνίου).

ΓΑΜΟΣ 
Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΚΑΖΑΤΣΙΔΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΚΑΙ Η ΛΑΖΑΡΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΝΘΗΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΓΑΝΑΚΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗ

ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ

ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Η πανδημική και υγειονομική
κρίση οδηγεί το οικονομικό επι-
τελείο στην επέκταση του μέτρ-
ου των μειωμένων συντελε-
στών ΦΠΑ μέχρι το τέλος του
έτους καθώς χιλιάδες επιχειρή-
σεις, εξαιτίας και των περιορι-
στικών μέτρων, συνεχίζουν να
πλήττονται και όπως φαίνεται
θα αργήσουν να ανακάμψουν.
Μάλιστα για ορισμένες κατηγο-
ρίες όπως για παράδειγμα η
εστίαση η κυβέρνηση φαίνεται
να εξετάζει αλλαγές και στην
επιστρεπτέα προκαταβολή
ακόμα και τον μηδενισμό της.
Όπως όλα δείχνουν στις
προθέσεις της κυβέρνησης
είναι η μονιμοποίηση μίας σει-
ράς μέτρων κάποιων που κρα-
τούν από την εποχή των
Μνημονίων και συγκεκριμένα
από το 2012 και κάποια που
θεσμοθετήθηκαν εν μέσω παν-
δημίας για την ανακούφιση
επιχειρήσεων και νοικοκυριών.
Συγκεκριμένα εκτός από τους
συντελεστές ΦΠΑ, θα μονιμο-
ποιηθεί από το 2023 η παγω-
μένη εισφορά αλληλεγγύης η
οποία θα επεκταθεί και στο
δημόσιο καθώς και οι μειωμέ-
νες κατά 3 μονάδες ασφαλιστι-
κές εισφορές των μισθωτών
του ιδιωτικού τομέα. Το κόστος
της διατήρησης των μειωμέ-
νων συντελεστών ΦΠΑ υπο-
λογίζεται σε περίπου 250 εκατ.
ευρώ.
Σε πρώτη φάση όπως προα-
ναφέρθηκε η κυβέρνηση θα
προχωρήσει στην επέκταση

του χρονικού διαστήματος των
μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ
μέχρι το τέλος του έτους. Σήμε-
ρα οι μειωμένοι συντελεστές
ισχύουν:

- Γυμναστήρια – σχολές
χορού: Από την 1η Οκτωβρίου
2021 έως και την 30ή Ιουνίου
2022 εφαρμόζεται μειωμένος
συντελεστής ΦΠΑ  13% στην
παροχή υπηρεσιών από
γυμναστήρια καθώς και στην
παροχή υπηρεσιών από σχο-
λές εκμάθησης χορού. 
Για την εφαρμογή του μειωμέ-
νου συντελεστή ΦΠΑ 13% το
γυμναστήριο ή σχολή εκμάθη-
σης αθλημάτων πρέπει να λει-
τουργεί υπό τους όρους και τις
προϋποθέσεις του Π.Δ.
219/2006 (Α' 221) με τίτλο
"Περί καθορισμού των όρων
και των προϋποθέσεων ίδρυ-
σης και λειτουργίας Ιδιωτικών
Γυμναστηρίων ή ιδιωτικών
σχολών εκμάθησης αθλημά-
των.  
Στην περίπτωση που από τις
ως άνω επιχειρήσεις (γυμνα-
στήρια, σχολές εκμάθησης
αθλημάτων, σχολές χορού)
παρέχονται και λοιπές υπηρ-
εσίες πέραν των σχετιζόμενων
με την σωματική άσκηση,
ενδεικτικά υπηρεσίες σάουνας,
ατμόλουτρου, σολάριουμ,
μασάζ, υδρομασάζ, αισθητι-
κής, διαιτολογίας, οι υπηρεσίες
αυτές υπάγονται στον κανονικό
συντελεστή Φ.Π.Α. 24%.

- Καφές - αναψυκτικά:  έως και
την 30ή Ιουνίου 2022 ισχύει ο
μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ
13% στον καφές και σε άλλα
μη αλκοολούχα ροφήματα έτοι-
μα προς κατανάλωση, ανα-
ψυκτικά.

- Εισιτήρια: Μόνο στα εισιτήρια
των κινηματογράφων εφαρμό-
ζεται ο μειωμένος συντελεστής
ΦΠΑ 13% έως και την 30η Ιου-
νίου 2022.

- Μεταφορές - εστίαση: Εφα-
ρμόζεται μειωμένος συντελε-
στής 13% έως και το τέλος Ιου-
νίου 2022

- Ζωοτροφές: Στον υπερμειω-
μένο  συντελεστή ΦΠΑ 6%
περιλαμβάνονται   άχυρα και
φλοιοί ακατέργαστων δημητρ-
ιακών, έστω και τεμαχισμένα,
αλεσμένα, συμπιεσμένα ή
συσσωματωμένα με μορφή
σβόλων, γογγύλια Σουηδίας
(γογγυλοκράμβες), τεύτλα
κτηνοτροφικά, ρίζες κτηνοτρο-
φικές, χορτονομές (FOIN,
LUZERNE), τριφύλλια, κτηνο-
τροφικά λάχανα, χορτονομές
λούπινου, βίκου και παρόμοια
κτηνοτροφικά προϊόντα, έστω
και συσσωματωμένα με μορφή
σβόλων, υπολείμματα και απο-
ρρίμματα των βιομηχανιών
ειδών διατροφής. Συντελεστή
ΦΠΑ 6% εφαρμόζεται και για
τροφές παρασκευασμένες για
ζώα με εξαίρεση τις τροφές για
σκύλους και γάτες.

Εκτός ΣΥΡΙΖΑ ο Θ.Αλεξόπουλος
- «Δεν μπορεί να εμπλέκεται σε

καταγγελίες για “victim blaming”»
Τι αναφέρει η ανακοίνωση του κόμματος

Εκτός ΣΥΡΙΖΑ ο δικηγόρος Αλεξόπουλος - «Δεν  μπορ-
εί ν α 
Αν έστειλε την  κομματική ιδιότητα του Θεόφιλου Αλεξό-
πουλου ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, όπως γν ωστοποίησε σε αν α-
κοίν ωσή του, καθώς «δεν  μπορεί ν α εμπλέκεται σε
καταγγελίες θύματος βιασμού για “v ictim blaming”». 
Σημειών εται πως η 24χ ρον η από τη Θεσσαλον ίκη που
κατήγγειλε βιασμό την  Πρωτοχ ρον ιά σε σουίτα ξεν ο-
δοχ είου της πόλης, δήλωσε σε συν έν τευξή της πως ο
κ. Αλεξόπουλος, δικηγόρος εν ός εκ των  εμπλεκόμε-
ν ων , τής επιτέθηκε λεκτικά στο αστυν ομικό τμήμα,
κάτι που ο ίδιος διέψευσε.

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ 

«Ο κ. Θεόφιλος Αλεξόπουλος ως δικηγόρος έχει το
αυτονόητο δικαίωμα και την υποχρέωση, να επι-
λέγει σε ποιους θα παράσχει τις νομικές του υπηρ-
εσίες.

Ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία
ωστόσο, δεν μπορεί να εμπλέκεται σε καταγγελίες
θύματος βιασμού για “victim blaming”, που
έρχονται σε μετωπική σύγκρουση με το ηθικό και
αξιακό φορτίο του κόμματος και της Αριστεράς.
Γι` αυτό το λόγο η ιδιότητα του κομματικού μέλο-

υς του κ. Θεόφιλου Αλεξόπουλου αναστέλλεται,
μέχρι την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης» 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΕΧΝΙΤΗΣ
ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ, ΜΕ ΒΑΣΙΚΕΣ

ΓΝΩΣΕΙΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
ARGON, AΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

6972807187
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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
εντος σχεδίου
1573τ.μ.,προς ενοικια-
ση ή πώληση στα Νε-
όκτιστα Ασπροπύρ-
γου,τριφατσο με
εύκολη πρόσβαση πρ-
ος όλες τις  εθνικές  ο-
δούς.Πληροφοριες στο
τηλέφω-
νο:6944589444

Ενοικιάζεται επαγγε-
λματικός χώρος (ισό-
γειο) στη διασταύρωση
Ασπροπύργου
(πλησίον ΙΚΑ και στά-
σης λεοφωρείου), 126
τεραγωνικά μέτρα, κα-
τάλληλο για φαρμα-
κείο.Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6945106860

Ενοικιάζεται οικία
(1ος οροφος) στη δια-
σταύρωση Ασπροπύρ-
γου κοντά στο ΙΚΑ 86
τετραγωνικά μέτρα, σε

οικογένεια που να έχει
σταθερή εργασία
Διατίθεται και για ε-
παγγελματικός χώρος
Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6945106860
(29.10.19)

Ενοικιάζεται επαγ-
γελματικός χώρος 105
τετραγωνικών μέτρων
στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου (Σαλαμίνος
& Κολοκοτρώνη). Δεν
διατίθεται για χώρο
εστίασης (προτίμηση
φαρμακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6974792931
κος Σταύρος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τμ.
στα Νεόκτιστα Ασπρ-
οπύργου στη θέση Δε-
μερτζή πίσω από το
Δημοτικό σχολείο κάθ-
ετα στην Ηρώων Πολ-
υτεχνείου.
Διαθέτει κήπο 100 τ.μ.
, μπάρμπεκιου και
υπέρ οχη θέα στο Θρ-
ιάσιο και τον κόλπο
του καραμαγκά.Μόνο
για οικογένειες τηλ.
6944636483

EΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 
ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ.
ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC,

AIRCONDITION,
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 Ημε-
ρος τοπος, μονοκα-
τοικία 280 τ.μ., ισό-
γεια, 2 υ/δ (το 1 mas-
ter), μπάνιο, καλή κα-
τάσταση, τιμή 
60.000€, συζητήσιμη.
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΒΝ Νέα Ζωή, μονοκα-
τοικία 100 τ.μ., ισό-

γεια, προσόψεως, 3
υ/δ (το 1 master), κα-
τασκευή '78, μπάνιο,
wc, σε οικόπεδο 400
τ.μ., θέα βουνό, ανοικ-
τό πάρκιν, αποθήκη,
κήπος, ελεύθερη, άρι-
στη κατάσταση, ανα-
καίνιση '00, τιμή
35.000€ 6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νε-
όκτιστα, μονοκατοικία
90 τ.μ., 3 υ/δ, κήπος
60 τ.μ., καρποφόρα
δέντρα, πωλείται λόγω
ανάγκης, τιμή
20.000€τηλ:
2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδει-
σος, ημιτελής μεζονέτα
162 τ.μ., 2 επίπεδα,
ισόγεια, γωνιακή, 4 υ/δ
(το 1 master), 2 μπά-
νια, σε οικόπεδο 183
τ.μ., πάρκιν, αποθήκη
25 τ.μ., τιμή 309.000€,
συζητήσιμη

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία ζητά εργασία
εντός σπιτιού στις
περιοχές  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 αποκλει-
στική με πείρα ζητά
εργασία για φροντίδα
ηλικιωμένων στην περ-
ιοχή 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 Ασπρ-
οπύργου 
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
γαλακτοκομικών πρ-
οϊόντων στον Ασπρόπ-
υργο Αττικής. Επιθ-
υμητή προϋπηρεσία σε
ex-van πώληση.  Επι-
κοινωνία 10:00-17:00,
2105577698 , email:
info@dikomas.gr

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 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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