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Δωροεπιταγές σε πυρόπληκτες
οικογένειες του Δήμου Αχαρνών

από την «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» και 
τον Ανθρωπιστικό οργανισμό IOCC

Άρθηκε η απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών 
οχημάτων σε τμήμα της παλαιάς εθνικής οδού Αθηνών –
Θήβας. Η κίνηση είχε απαγορευτεί λόγω χιονόπτωσης.

Στο έλεος της κακοκαιρίας
πολλές περιοχές. Χιόνισε σε

Βίλια και Πάρνηθα 
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός:Συννεφιά και παροδικές βροχοπτώσεις    
Θερμοκρασία απο 2  έως 9  βαθμους Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
1,5,9,13,17,21,25

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Μάρκελος, Μαρκέλλα

Παγκράτιος, Παγκρατία
Νικηφόρος, Νικηφορία, 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΣΑΒΒΙΝΙΔΟΥ ΚΥΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Λεωφόρος ΝΑΤΟ 218, Γκοριτσά, 2105598618

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΟΛΩΝΑ

ΚΑΤΣΙΒΕΛΑ ΚΩΝ. ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΜΠΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Λεωφόρος Γεννηματά Γεωργίου 3,  Μαγούλα,

2105558731

MANΔΡΑ
Πέππας Ιωάννης

Υψηλάντου 1 & Στρατηγού Ρόκα, 2105555236

Άνω Λιόσια

Καραΐσκος Θεόδωρος Θ.
Πηνειού 81, 2102481114

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Φιλαδελφείας 237-239
- Κόκκινος Μύλος, 13671, 2102316737

-ΤΙ ΟΡΙΖΕΙ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-ΤΙ ΟΡΙΖΕΙ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου

προσωπικού έτους 2022 
σε δήμους, περιφέρειες και ΝΠΙΔ

Μ
ε Εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών
καλεί τους δήμους, περιφέρειες, ΝΠΔΔ
αυτών, συνδέσμου, ιδρύματα καθώς και τα

ΝΠΙΔ της Αυτοδιοίκησης που δεν ανήκουν στο Μητρώο
Γενικής Κυβέρνησης να υποβάλουν έγκαιρα τα αιτήμα-
τά τους για προσλήψεις έκτακτου προσωπικού για το
2022.

Οι προσλήψεις  αφορούν τις κατηγορίες:

από ίδιους πόρους
ανταποδοτικού χαρακτήρα και
με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου ή

λοιπών αντικαταβολών
Οι παραπάνω φορείς για τον προγραμματισμό έτους

2022 θα πρέπει να λάβουν υπόψη τη δημοσιονομική
κατάσταση και την ανάγκη περιστολής των κρατικών
δαπανών και συνεπώς, θα πρέπει να τηρηθεί η κατω-
τέρω διαδικασία ανά κατηγορία αιτήματος.

Για τα αιτήματα που αφορούν σε προσωπικό ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων
μίσθωσης έργου στα ΝΠΙΔ της αυτοδιοίκησης με προέ-

λευση των πιστώσεων από ιδίους πόρους που δεν ανή-
κουν στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, ο
αριθμός τους δεν πρέπει να υπερβαίνει  τον αριθμό των
αντίστοιχων εγκρίσεων που χορηγήθηκαν κατά το
προηγούμενο έτος.

Για τα αιτήματα που αφορούν σε προσωπικό ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα σε
ΟΤΑ α’  βαθμού και ΝΠΙΔ αυτών πρέπει από τη βεβαίω-
ση περί ύπαρξης πιστώσεων του φορέα να προκύπτει
ότι η δαπάνη καλύπτεται από ανταποδοτικά τέλη και έχει
εγγραφεί στον προϋπολογισμό του φορέα, στους κωδι-
κούς που αντιστοιχούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες.

Συνεχίζεται στη σελ. 13

Σ
τήριξη σε πεν ήν τα μια (51) πυρόπληκτες οικο-
γέν ειες του Δήμου Αχ αρν ών  που επλήγησαν
από τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαι-

ριού 2021, προσέφερε ο Φιλαν θρωπικός Οργαν ισμός
της Ιεράς Αρχ ιεπισκοπής Αθην ών  «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» με
χ ρηματοδότηση από τον  Διεθν ή Αν θρωπιστικό Οργα-
ν ισμό «International Orthodox Christian Charities-
IOCC».

Συγκεκριμέν α, τη Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου, σε μια
λιτή τελετή στο Δημαρχ είο Αχ αρν ών  παραδόθηκαν
σε 51 δικαιούχ ες πυρόπληκτες οικογέν ειες, οι δωροε-
πιταγές αξίας 1400 ευρώ για αγορές από μεγάλη
αλυσίδα πολυκαταστήματος οικιακού εξοπλισμού
στην  Αττική.

Από κοινού Δήμος Αχαρνών και «Αποστολή»

δημοσιοποίησαν ευρέως το πρόγραμμα σε
όλους τους πληγέντες κατοίκους του Δήμου και
συντόνισαν τις ενέργειες ώστε να επιλεγούν με
βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, οι
πυρόπληκτες οικογένειες που είχαν ανάγκη.

Μιλών τας στην  τελετή επίδοσης των  επιταγών  ο
Δήμαρχ ος Αχ αρν ών  Σπύρος Βρεττός ευχ αρίστησε
τον  αν θρωπιστικό οργαν ισμό IOCC και την
«ΑΠΟΣΤΟΛΗ» για την  αλληλεγγύη τους προς τους
πυρόπληκτους των  Αχ αρν ών , προσθέτον τας ότι ο
Δήμος θα βρίσκεται σταθερά στο πλευρό των  αν θ-
ρώπων  που δοκιμάστηκαν  από τις πυρκαγιές,
ασκών τας πίεση προς τους αρμόδιους φορείς, για την
υλοποίηση των  απαραίτητων  έργων  υποδομής στις
περιοχ ές τους.



Tετάρτη 9 Φεβρουαρίου 2022 θριάσιο-3

Κ
αθημεριν ή είν αι η παρουσία της Δημοτικής
Αστυν ομίας Ελευσίν ας για τη διατήρηση της
εύρυθμης κυκλοφορίας στις κεν τρικές οδικές

αρτηρίες.
Το βάρος των  υπαλλήλων  της Δημοτικής

Αστυν ομίας αφορά κυρίως, στις κεν τρικές οδούς
Ηρώων  Πολυτεχ ν είου, Παγκάλου, Πίν δου και Ελ.
Βεν ιζέλου, όπου και διαχ ρον ικά παρατηρούν ται οι
περισσότερες παραβάσεις στάθμευσης, οι οποίες και
παρεμποδίζουν  την  κυκλοφορία.

Ήδη, στον  κεν τρικό δρόμο της Ηρώων  Πολ-
υτεχ ν είου καταβάλλεται σημαν τική προσπάθεια για τη
βελτίωση του κυκλοφοριακού ζητήματος, εν ώ επί της
Οδού Πίν δου έχ ει τοποθετηθεί και ν έα πιν ακίδα
απαγόρευσης στάθμευσης Ρ40.

Σημειών εται, πως μετά και την  εκ ν έου οριοθέτηση
των  θέσεων  στάθμευσης ΑμεΑ, έχ ουν  σχ εδόν
εκμηδεν ιστεί οι παράν ομες σταθμεύσεις.

Η Δημοτική Αστυν ομία, με το προσωπικό που διαθ-
έτει και υπό τον  συν τον ισμό του Εν τεταλμέν ου
Συμβούλου, Ιωάν ν η Γιαν ν ίκου, προσπαθεί με 

μεθοδικές εν έργειες ν α ευαισθητοποιήσει τους
πολίτες αλλά και ν α διευκολύν ει ταυτόχ ρον α, την
καθημεριν ότητά τους.

Οι έλεγχ οι είν αι καθημεριν οί, αποσκοπών τας
κυρίως στην  εν ημέρωση αλλά και στη βεβαίωση παρ-
αβάσεων , σε περιπτώσεις παράν ομης στάθμευσης,
εν ώ έλεγχ οι διεν εργούν ται και κατά τις ημέρες λειτο-
υργίας των  λαϊκών  αγορών  τόσο στην  Ελευσίν α όσο
και στη Μαγούλα.

Η Δημοτική Αστυν ομία, έχ ει εν τάξει στην  καθημερ-
ιν ότητά της και την  εξυπηρέτηση των  ΑμεΑ με κατ'
οίκον  επισκέψεις για γν ήσια υπογραφής αλλά και τον
έλεγχ ο στις σχ ολικές μον άδες για την  ασφαλή διέλευ-
ση των  μαθητών  προς τα σχ ολεία.

Σε εξέλιξη βρίσκε-
ται  το νέο εξπρές
κύμα κακοκαιρίας
που «χτυπά» τη
χώρα από το πρωί
της Τρίτης. 

Στο μεταξύ χιόνια
έπεσαν χθες στα
Βίλια, την Πάρνηθα ,
τη Μαλακάσα και την
Ιπποκράτειο Πολι-
τεία.

Μάλιστα, λόγω της
χιονόπτωσης,  δια-
κοπηκε η κυκλοφο-
ρία των οχημάτων
στη λεωφόρο Πάρν-
ηθας από το ύψος
του τελεφερίκ και στα δυο ρεύματα
κυκλοφορίας.

Επιπλέον, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, 

από τις 3:30 το μεσημέρι της Τρίτης
(08.02.2022) η κυκλοφορία φορτηγών
οχημάτων σε τμήμα της παλαιάς εθνι-
κής οδού Αθηνών – Θήβας, άρχισε να 

διεξάγεται πλέον κανονικά.
Ειδικότερα, η κυκλοφορία είχε απα-

γορευτεί από το ύψος του πρατηρίου
υγρών καυσίμων CYCLON στη Μάν

δρα και στα
δύο ρεύματα
κυκλοφορίας.

Χιόνι πέφτει
και σε ημιορει-
νά και ορεινά
χωριά της
Λαμίας και της
δυτικής Φθιώτι-
δας. 

Από χθες τα
ξ η μ ε ρ ώ μ α τ α
άρχισε να
χιονίζει προς
Δομοκό και
προς Καρπενή-
σι, όπου κατά
δ ι α σ τ ή μ α τ α

σημειώθηκαν έντονες χιονοπτώσεις,
ενώ λίγο αργότερα άρχισε να χιονίζει
και προς Μπράλο από το ύψος του
Ελευθεροχωρίου και μετά.

Άρθηκε η απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών οχημάτων σε τμήμα της παλαιάς εθνικής 
οδού Αθηνών – Θήβας. Η κίνηση είχε απαγορευτεί λόγω χιονόπτωσης.

Στο έλεος της κακοκαιρίας πολλές περιοχές. Χιόνισε σε Βίλια και Πάρνηθα 

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Αυξημένη η επιτήρηση 
της Δημοτικής Αστυνομίας για 
παραβάσεις και παράνομη στάθμευση

ΝΕΟ ΣΟΚ ΜΕ 108 ΝΕΚΡΟΥΣ 
524 διασωληνωμένοι
22.889 νέα κρούσματα 

Τ
α ν έα εργαστηριακά επιβεβαιωμέν α κρούσματα
της ν όσου που καταγράφηκαν  τις τελευταίες 24
ώρες είν αι 22.889, εκ των  οποίων  64

εν τοπίστηκαν  κατόπιν  ελέγχ ων  στις πύλες εισόδου
της χ ώρας. Ο συν ολικός αριθμός των  κρουσμάτων
αν έρχ εται σε 2.090.383 (ημερήσια μεταβολή +1.1%),
εκ των  οποίων  49.8% άν δρες.

Οι ν έοι θάν ατοι ασθεν ών  με COVID-19 είν αι 108,
εν ώ από την  έν αρξη της επιδημίας έχ ουν  καταγραφ-
εί συν ολικά 24.322 θάν ατοι. Το 95.1% είχ ε υποκείμε-
ν ο ν όσημα ή/και ηλικία 70 ετών  και άν ω..

Ο αριθμός των  ασθεν ών  που ν οσηλεύον ται δια-
σωλην ωμέν οι είν αι 524 (61.1% άν δρες). Η διάμεση
ηλικία τους είν αι 66 έτη. To 84.7% έχ ει υποκείμεν ο
ν όσημα ή/και ηλικία 70 ετών  και άν ω. Μεταξύ των
ασθεν ών  που ν οσηλεύον ται διασωλην ωμέν οι, 407
(77.67%) είν αι αν εμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμέ-
ν οι και 117 (22.33%) είν αι πλήρως εμβολιασμέν οι. Oι
εισαγωγές ν έων  ασθεν ών  Cov id-19 στα ν οσοκομεία
της επικράτειας είν αι 424 (ημερήσια μεταβολή
+16.48%). Ο μέσος όρος εισαγωγών  του επταημέρου
είν αι 462 ασθεν είς.

Ειδικότερα στην  Αττική τα κρούσματα καταν έμον -
ται ως εξής:

Αν ατολική Αττική             685     
Βόρειος Τομέας Αθήν ας     751
Δυτική Αττική                 343  
Δυτικός Τομέας Αθήν ας      863
Κεν τρικός Τομέας Αθήν ας  1689             
Νήσων                          117
Νότιος Τομέας Αθήν ας      648
Πειραιάς                        904
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ΠΡΟΣΟΧΗ! Έντονα καιρικά φαινόμενα έως και την Τετάρτη 9
Φεβρουαρίου - Δείτε σχετικές οδηγίες

7/02/2022

ΨΗΦΙΣΜΑ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ο Σύλλογος Γυν αικών
Ελευσίν ας εκφράζει την
αλληλεγγύη του στον
αγών α των  εργαζομέν ων
της ΛΑΡΚΟ. Εκφράζουμε
την  αμέριστη συμπαρά-
στασή μας στον  δίκαιο
αγών α των  εργαζόμεν ων ,
του λαού της περιοχ ής και
των  οικογεν ειών  τους. 
Την  Τρίτη, 1 Φλεβάρη, η
κυβέρν ηση της ΝΔ, παρέ-
δωσε «τελεσίγραφο» έν α
σχ έδιο σύμφων α με το
οποίο προτίθεται ν α
απολύσει όλους τους
εργαζόμεν ους μέσα στον
Φλεβάρη και ν α πετάξει
στο δρόμο εκατον τάδες
οικογέν ειες διώχ ν ον τας
τους από τον  οικισμό,
ώστε ν α παραδώσει την
επιχ είρηση στους ιδιώτες
χ ωρίς εργαζόμεν ους που
θα έχ ουν  δικαιώματα.
Η ΛΑΡΚΟ μπορεί ν α παρ-
αμείν ει αν οιχ τή προς
όφελος των  αν αγκών  του
λαού, αλλά αυτό έρχ εται
σε αν τίθεση με την
συμπόρευση των  κυβε-
ρν ητικών  στόχ ων   διαχ ρ-
ον ικά με αυτούς των
επιχ ειρηματικών  ομίλων ,
που σκοπός τους είν αι το
κέρδος. Γι’ αυτό λοιπόν ,
σταδιακά και συστηματικά

οι Κυβερν ήσεις προχ ώρη-
σαν  στην  απαξίωση και
στην  υπερχ ρέωση της
ΛΑΡΚΟ.
Ακούσαμε τις μαρτυρίες
των  γυν αικών  που εδώ
και 45 χ ρόν ια περίπου,
έχ ουν  ζήσει όλους τους
αγών ες και ξαφν ικά τους
ζητάν ε ν α αφήσουν  τα
σπίτια τους. 

Αγαν άκτηση, Φόβος,
Οργή! 
Το μόν ο που ζήταν ε από
την  κυβέρν ηση, ν α τους
αφήσουν  ν α δουλέψουν ,
ν α κάν ουν  αυτό που
κάν ουν  τόσα χ ρόν ια. Μια
ζωή με αξιοπρέπεια.

Είν αι απαράδεκτη η
απόφαση της κυβέρν -
ησης ν α πετάξει στον
δρόμο πάν ω από 1.000
εργαζόμεν ους και τις οικο-
γέν ειες τους.
Απαιτούμε δουλειά με
δικαιώματα, ζωή με αξιο-
πρέπεια, για εμάς και τα
παιδιά μας.

Εν ών ουμε τη φων ή μας
με τους εργάτες της
ΛΑΡΚΟ και τις οικογέν ειες
τους, που με κόπο και
αίμα, με τον  πολύχ ρον ο
αγών α τους κράτησαν
αν οιχ τή τη ΛΑΚΡΟ.

“ΤΟ  ΕΓΚΛΗΜΑ ΔΕΝ ΘΑ
ΠΕΡΑΣΕΙ”.



Επιχειρήσεις και επιχειρηματίες σε
ολόκληρη την Ελλάδα που έχουν
πληγεί από την πανδημία COVID-19

θα έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από
την πρόσβαση σε ποσό χρηματοδότησης -
ορόσημο ύψους 6,5 δισ. ευρώ ως αποτέλε-

σμα της συνεργασίας των συστημικών τρα-
πεζών της χώρας και του Ομίλου της Ευρω-
παϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) στο
πλαίσιο του νέου Πανευρωπαϊκού Ταμείου
Εγγυήσεων.

Στο πλαίσιο του προγράμματος του 

Πανε-
υρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων, 

εγγυήσεις συνολικού ύψους 2,7 δισ.
ευρώ που παρέχονται από τον Όμιλο της
ΕΤΕπ στις τράπεζες Alpha Bank, Εθνική
Τράπεζα της Ελλάδος, Eurobank και Τρά-
πεζα Πειραιώς θα βοηθήσουν εταιρείες με
βιώσιμα επιχειρηματικά σχέδια να ανακάμ-
ψουν από τις προκλήσεις της πανδημίας
COVID· πρόκειται για τις πρώτες συμβά-
σεις εγγυήσεων που υλοποιεί η ΕΤΕπ
στην Ελλάδα και τις πρώτες συναλλαγές
μέσω τραπεζών που στοχεύουν και στην
ενίσχυση της πρόσβασης μεγάλων εταιρ-

ειών σε χρηματοδότηση, διευρύνοντας
έτσι το εύρος στήριξης της ΕΤΕπ στην
πραγματική οικονομία της χώρας.

Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει, επίσης,
την πρώτη συνθετική τιτλοποίηση στην
Ελλάδα, στην οποία συμμετέχει ο Όμιλος
ΕΤΕπ, συμβάλλοντας έτσι στην περαιτέρω
ενίσχυση της ελληνικής αγοράς τιτλο-
ποίησεων.Το Πανευρωπαϊκό Ταμείο
Εγγυήσεων συστάθηκε στα τέλη του 2020
από τον Όμιλο ΕΤΕπ με συνεισφορές 22
κρατών μελών της ΕΕ με σκοπό τη βελτίω-
ση της στήριξης εταιρειών που αντιμε-
τωπίζουν επιχειρηματικές προκλήσεις
λόγω της πανδημίας COVID. Με τη χρήση
εγγυήσεων ύψους σχεδόν 25 δισ. ευρώ, το
Πανευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων
παρέχει στην ΕΤΕπ και το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) τη δυνατότητα
ταχείας χορήγησης δανείων, εγγυήσεων,
τίτλων εξασφαλισμένων με περιουσιακά
στοιχεία (asset-backed securities), ιδίων

κεφαλαίων και άλλων χρηματοδοτικών
εργαλείων σε επιχειρήσεις.

Στόχος του Πανευρωπαϊκού Ταμείου
Εγγυήσεων είναι να διασφαλίσει ότι εταιρ-
είες που διαθέτουν βιώσιμα επιχειρηματι-
κά σχέδια θα συνεχίσουν να έχουν πρό-
σβαση σε ρευστότητα για να ξεπεράσουν
τυχόν δυσκολίες που προκύπτουν από την
πανδημία COVID-19 και ότι οι υγιείς
επιχειρήσεις θα μπορούν να λάβουν τη
στήριξη που χρειάζονται προκειμένου να
διαφυλάξουν τις θέσεις εργασίας και να
αναπτυχθούν με βιώσιμο τρόπο.

Νωρίτερα , ο Υπουργός Οικονομικών
Χρ. Σταϊκούρας, ο Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ
C. Thomsen και οι εκπρόσωποι των τεσ-
σάρων συστημικών τραπεζών υπογράμμι-
σαν τον σημαντικό θετικό αντίκτυπο για
την ελληνική οικονομία της συνεργασίας
στο πλαίσιο του νέου Πανευρωπαϊκού
Ταμείου Εγγυήσεων.
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Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της
Π.Ε.Γ.Γ.Τ.Α. «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» 
εξελέγη ο ΓΓ του Δήμου Ασπροπύργου

Τ
ην  ικαν οποίησή του εξέφρασε ο Δήμαρχ ος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος
Μελετίου για τη συμμετοχ ή και σε αυτό το αιρετό όργαν ο, εκπροσώπου του
Δήμου Ασπροπύργου, αφού έπειτα από τις αρχ αιρεσίες της Παν ελλήν ιας

Έν ωσης Γεν ικών  Γραμματέων  Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» ο
Γεν ικός Γραμματέας του Δήμου, κ. Ευστάθιος Ρεστέμης εξελέγη μέλος στο Διοικ-
ητικό Συμβούλιο.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ‘ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ’ ΣΤΙΣ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022
Με μεγάλη επιτυχ ία και συμμετοχ ή διεξήχ θησαν  οι αρχ αιρεσίες της Παν ελλή-

ν ιας Έν ωσης Γεν ικών  Γραμματέων  Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ», στο
Δημαρχ είο της Νέας Σμύρν ης, την  21 Ιαν ουαρίου 2022.

Η εκλογική διαδικασία ξεκίν ησε στις 12:00, παρουσία δικαστικού αν τιπρ-
οσώπου, που είχ ε οριστεί από τον  Δικηγορικό Σύλλογο Αθην ών , και ολοκ-
ληρώθηκε στις 17.00. Κατά την  διαδικασία της ψηφοφορίας, που πραγματοποι-
ήθηκε στα Γραφεία που παραχ ωρήθηκαν  από τον  Δήμο Νέας Σμύρν ης, η προ-
σέλευση υπήρξε σταδιακή και τηρήθηκαν  όλα τα προβλεπόμεν α μέτρα περιορι-
σμού της παν δημίας Cov id-19.

Σε σύν ολο 241 εγγεγραμμέν ων  μελών  στον  εκλογικό κατάλογο προσήλθαν  ή
απέστειλαν  εξουσιοδότηση ψήφου και ψήφισαν  185 μέλη.

Ο
Δήμος Μεγαρέων με νεότερη ανακοίνωσή του αναφέρει ότι «για το
θέμα που έχει ανακύψει στο Κτηματολόγιο σχετικά με τη διεκ-
δίκηση, από το Δημόσιο, ιδιοκτησιών πολιτών στην περιοχή Μαυρ-

ατζά και σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή των Μεγάρων, γίνονται ενέργειες
από τον Δήμο για την οριστική τακτοποίηση και επίλυση του προβλήματος
κατά τρόπο, που να μην θιγούν οι υφιστάμενες ιδιοκτησίες των συμπο-
λιτών.

Εντός της εβδομάδος έχουν δρομολογηθεί ενέργειες από τον δήμαρχο
Μεγαρέων, Γρηγόρη Σταμούλη, με προσωπικές παραστάσεις στο αρμόδιο
Υπουργείο.

Προκειμένου λοιπόν να βρεθεί γρηγορότερα επίλυση του προβλήματος
παρακαλούνται  προσκαλούνται όσοι συμπολίτες αντιμετωπίζουν πρόβλημα
διεκδίκησης των περιουσιών από το Δημόσιο, στην περιοχή του Μαυρατζά
αλλά και σε οποιαδήποτε περιοχή της κτηματολογικής περιφέρειας του
Δήμου Μεγαρέωννα το γνωστοποιήσουν άμεσα.

Gov.gr: Εκτός λειτουργίας από 11 - 13/2
- Ποιες υπηρεσίες δεν θα είναι διαθέσιμες

Ε
κτός λειτουργίας θα τεθούν  ορισμέν ες ηλεκτρον ικές υπηρεσίες του gov .gr
από την  Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου και ώρα 17:00 έως και την  Κυριακή 13
Φεβρουαρίου και ώρα 18:00, προκειμέν ου ν α γίν ει η αν αβάθμιση των

υποδομών  της Γεν ικής Γραμματείας Πληροφοριακών  Συστημάτων  Δημόσιας
Διοίκησης που υπάγεται στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρν ησης.

Συγκεκριμέν α, κατά το αν αφερόμεν ο χ ρον ικό διάστημα, δεν  θα είν αι διαθέσιμες
οι υπηρεσίες του gov .gr που σχ ετίζον ται με:

Υπηρεσίες αυθεν τικοποίησης χ ρηστών  μέσω κωδικών  Taxisnet (όπως ΗΔΙΚΑ, e-
ΕΦΚΑ κ.α.),

Υπηρεσίες της ΓΓΠΣΔΔ, όπως Πόθεν  Έσχ ες, Εν ιαία Αρχ ή Πληρωμής, e-
Παράβολο, και web serv ices από το Κέν τρο Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ σε
φορείς της Δημόσιας Διοίκησης,

Υπηρεσίες φορολογικής διοίκησης ΑΑΔΕ και Υπ. Οικον ομικών , όπως Taxisnet, 
ICISnet, TAXIS, Elenxis, MIS, ΨΥΔΗΠΕΕΚ, Πόθεν  Έσχ ες κ.α..

Διευκριν ίζεται ότι έχ ει υπάρξει
μέριμν α ώστε ν α μην  επηρεαστεί η
λειτουργία των  σχ ετικών  με την
COVID-19 υπηρεσιών . Έτσι, θα
παραμείν ουν  λειτουργικές κατά το
παραπάν ω χ ρον ικό διάστημα οι εξής
υπηρεσίες του gov .gr:

Εμβολιασμός κατά της COVID-19
(emv olio.gov .gr)

Πιστοποιητικό εμβολιασμού/ν όσησης
Ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό

COVID-19
Δήλωση Αυτοδιαγν ωστικών  Τεστ COVID-19 (self -testing.gov .gr)
Rapid test (εισαγωγή αποτελεσμάτων  από διαγν ωστικά κέν τρα/δημόσιες δομές

υγείας/κιν ητά συν εργεία)
Mobile εφαρμογές Cov id Free GR και Cov id Free GR Wallet
Όπως συν έβη και στις προηγούμεν ες εργασίες αν αβάθμισης υποδομών , θα

καταβληθεί κάθε δυν ατή προσπάθεια ώστε οι εργασίες ν α ολοκληρωθούν  ν ωρίτερα
από την  προγραμματισμέν η ώρα, προκειμέν ου ν α είν αι κατά το δυν ατό μικρότερη

Νέες ενέργειες του Δήμου Μεγαρέων εντός της εβδομάδας 

Σοβαρό θέμα έχει ανακύψει στο Κτηματολόγιο 
σχετικά με τη διεκδίκηση, από το Δημόσιο, ιδιοκτησιών

πολιτών στην περιοχή Μαυρατζά

ΞΞεεκκλλεειιδδώώννοουυνν  66,,55  δδιισσ..
εευυρρώώ  γγιιαα  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς
πποουυ  εεππλλήήγγηησσαανν  ααππόό

ττηηνν  ππααννδδηημμίίαα



6 - θριάσιο                                                                                                                                               Tετάρτη 9 Φεβρουαρίου 2022

Η ΕΤΗΣΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΟΚΕ

Ο Όμιλος Καλαθοσφαίρισης Ελευσίν ας,
σας προσκαλεί στην  καθιερωμέν η ετήσια ημερίδα του με θέμα 

«Πρόληψη, η καλύτερη θεραπεία» που φέτος έχει το ειδικό θέμα 
«Πρόληψη στις Αν απτυξιακές Ηλικίες» την  Κυριακή 13 Φεβρουαρίου

2022 και ώρα 11.00-13.00, στην  αίθουσα Αισχύλος στο Elefsina Hotel.
Λόγω των  υγειον ομικών  πρωτοκόλλων  στο πλαίσιο αποφυγής και

διασποράς του κορων οιού Sars-Cov 2, ο αριθμός των  συμμετεχόν των
στην  ημερίδα είν αι περιορισμέν ος.

Παρακαλούμε πολύ, όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στην ημερίδα, να μας
στείλει στο email: info@okebc.gr ονοματεπώνυμο καθώς και πόσα άτομα. 

Missing alert από το Χαμόγελο του Παιδιού
Ένας άνδρας 42 ετών εξαφανίστηκε

από την περιοχή του Χαϊδαρίου 

Ό π ω ς
αν ακ ο ίν ωσ ε
το Χαμόγελο
του Παιδιού, ο
4 2 χ ρ ο ν ο ς
Ν ι κ ό λ α ο ς
Σ υ ν ο δ ι ν ό ς
εξαφαν ίστηκε
σ τ ι ς
31 / 01 / 2022 ,
από την
περιοχ ή του
Χαϊδαρίου. Το
« Χα μ ό γε λο »
εν ημερώθηκε για την  εξαφάν ιση thn Τρίτη (08.02.2022) και προχ ώρησε στη
δημοσιοποίηση των  στοιχ είων  του εν ήλικου κατόπιν  αιτήματος της οικογεν είας του,
καθώς εν δέχ εται ν α συν τρέχ ουν  λόγοι, οι οποίοι θέτουν  τη ζωή του σε κίν δυν ο.

Ο Συν οδιν ός Νικόλαος έχ ει ύψος 1,75 μ., είν αι λεπτός, έχ ει ξυρισμέν α μαλλιά και
κασταν ά μάτια. Φορούσε μαύρο μπουφάν , μαύρη μπλούζα, τζιν  παν τελόν ι και
αθλητικά παπούτσια χ ρώματος λευκό – μπλε.

Οποιοσδήποτε έχ ει κάποια πληροφορία, παρακαλείται ν α επικοιν ων ήσει
τηλεφων ικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην  «Εθν ική Γραμμή για
τους Αγν οούμεν ους Εν ήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυν ομικά Τμήματα της χ ώρας
αλλά και μέσω της εφαρμογής MissingAlertapp όπου υπάρχ ει ζων ταν ή εν ημέρωση
για την  εξαφάν ιση.

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,

210 5570337, 210 5580816
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Ο κύκλος των διαδικτυακών σεµιναρίων αφορά στην
ενηµέρωση ενηλίκων (18+) γονέων και κηδεµόνων, στε-
λεχών της δηµόσιας και τοπικής διοίκησης αλλά και
του ιδιωτικού τοµέα, επιχειρηµατιών, µελών
οργανώσεων του ευρύτερου τοµέα και όλων των
δηµοτών, σχετικά µε υπηρεσίες, εργαλεία και µεθόδους
για την ασφαλή και αποτελεσµατική χρήση του διαδικ-
τύου.
Ο «ψηφιακός Εγγραµµατισµός» και γενικότερα η
«Ψηφιακή Ικανότητα» αποτελούν ζωτικής σηµασίας
δεξιότητες του 21ου αιώνα, καθώς ο ψηφιακός
µετασχηµατισµός έχει φέρει ριζικές αλλαγές στην κοι-
νωνία και την οικονοµία, οι οποίες επηρεάζουν ολοένα
και περισσότερο την καθηµερινή ζωή.Μέσω της ψηφια-
κής ικανότητας µπορεί να αξιοποιηθεί όλο το εύρος των
ψηφιακών τεχνολογιών µε σκοπό τη µάθηση, την
εργασία, την πληροφόρηση, την επικοινωνία και την
επίλυση βασικών προβληµάτων σε όλες τις πτυχές της
καθηµερινότητας.
Η ψηφιακή ικανότητα κρίνεται ουσιώδης για την ενε-
ργό συµµετοχή, καθώς τοµεγαλύτερο ποσοστό του
πληθυσµού της ΕΕ είναι ανεπαρκές, ενώ το µεγαλύτε-
ρο µέρος του ποσοστού αυτού δεν χρησιµοποιεί το
διαδίκτυο.
Σήµερα, η COVID-19 κατέστησε την ανάγκη για
υψηλότερα επίπεδα ψηφιακώνικανοτήτων και επίλυση
όλων των ανισοτήτων µεταξύ όσων διαθέτουν πρόσβαση
στις ψηφιακές τεχνολογίες και εκείνων που δεν έχουν
παρόµοια πρόσβαση.

Το πρόγραµµα διαµορφώνεται ως εξής:
1. Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου 2022 στις 19:00 «Κάθε µέρα,
Ηµέρα Ασφαλούς ∆ιαδικτύου»
2. Τετάρτης 16 Φεβρουαρίου 2022 18:00-19:00 "∆ιαδικ-
τυακές Απάτες: Προστασία Ψηφιακών Συσκευών, Προ-
στασία Προσωπικών ∆εδοµένων"
3. Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2022 18:00-19:00 "Αξιο-
ποίηση Ηλεκτρονικών Ψηφιακών Υπηρεσιών"
4. Τετάρτη 2 Μαρτίου 2022 18:00-19:00 "Εκτέλεση
Ηλεκτρονικών Τραπεζικών Συναλλαγών (e-banking)"

5. Τετάρτη 9 Μαρτίου 2022 18:00-19:00 "Εκτέλεση
Ηλεκτρονικών Αγορών και Συναλλαγών"
6. Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022 18:00-19:00 "Ψυχική
Υγεία, Εθισµός στο ∆ιαδίκτυο"
7. Τετάρτη 23 Μαρτίου 2022 18:00-19:00 "Ικανότητα
Αναζήτησης, ∆ιαχείρισης, Οργάνωσης καιΑρχειοθέτ-
ησης Πληροφοριών"
8. Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022 18:00-19:00 "Ιατρικές
Πληροφορίες στο ∆ιαδίκτυο και Κίνδυνοι"

Για τη διοργάνωση του προγράµµατος, ο ∆ήµαρχος
Ελευσίνας, Αργύρης Οικονόµου, ανέφερε: "Πρόκειται
για ένα ιδιαίτερα χρήσιµο κύκλο σεµιναρίων, κυρίως σε
µία εποχή, που το διαδίκτυο πρωταγωνιστεί σε αρνητι-
κά περιστατικά, τα οποία βλέπουµε, δυστυχώς, συχνά
στην καθηµερινότητά µας. 
Η ασφάλεια, η ασφαλής πλοήγηση και σωστή χρήση του 

διαδικτύου είναι εξαιρετικά σηµαντική για κάθε χρή-
στη του διαδικτύου και αυτό ακριβώς πρεσβεύει το πρό-
γραµµα. Σε συνεργασία µε την Περιφέρεια Αττικής και
τον Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου µας, Γιάννη Πανα-
γιωτούλια, που "έτρεξε" την υλοποίηση του προγράµ-
µατος από πλευράς ∆ήµου, ευελπιστούµε το συγκεκρι-
µένο πρόγραµµα, που ανταποκρίνεται πλήρως στις
προκλήσεις της εποχής, να βοηθήσει κυρίως, τους
νέους και τις νέες για την ασφαλή χρήση του διαδικ-
τύου".
Περισσότερες πληροφορίες:
p s i f i a k o s p t a @ g m a i l . c o m Ε γ γ ρ α φ έ ς :
https://tinyurl.com/digitalattiki
Ιστοσελίδα: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ | ΠΤΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ (ptapatt.gr)Σελίδα Facebook
https://www.facebook.com/digital.attikiΚανάλι
YouTube https://tinyurl.com/atticadigital

Νέες παρεμβάσεις πρασίνου 
στη Μαγούλα

ΟΔήμος Ελευσίνας, στο πλαίσιο της καθημερινής
επικοινωνίας με τους πολίτες υιοθετεί τη θέση της
πλήρους ενημέρωσης τους για τις καθημερινές

ή/και εβδομαδιαίες εργασίες που πραγματοποιούνται σε όλο
το εύρος της Ελευσίνας και της Μαγούλας, τόσο για τη
γνώση των προγραμματισμένων και εκτελεσθέντων ενερ-
γειών όσο και για τον ενδεχόμενο εντοπισμό οποιονδήποτε
επισημάνσεων από τους πολίτες, οι οποίες και συμβάλλουν
τα μέγιστα στο έργο του Δήμου.

Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες
ημέρες στη
Δ η μ ο τ ι κ ή
Ε ν ό τ η τ α
Μ α γ ο ύ λ α ς ,
πέραν τον
προγραμματι-
σμένων και
καθιερωμένων
εργασιών καθ-
αριότητας, σε
όλο το εύρος της Μαγούλας είναι οι εξής:

Συντήρηση κήπου παιδικού σταθμού Μαγούλας
Τοποθέτηση πλεγμάτων προστασίας σε δένδρα πρου-

νών
Καθαρισμός και απομάκρυνση χόρτων 
Οι προγραμματισμένες εργασίες της τρέχουσας εβδομά-

δας:
Καθαρισμός τριγώνου πρασίνου στα φανάρια του

Θριασίου Νοσοκομείου -  Αγία Μαρίνα
Νεκροταφείο -  Δαβάκη -  Γυμνάσιο
2ο Δημοτικό Σχολείο - Πλατεία Σοφ. Ρήγου
Συνέχιση εργασιών απομάκρυνσης κουκουλιών πεύκων
Καθαρισμός χόρτων

∆ωρεάν webinars Ψηφιακής Εκπαίδευσης 
& Ψηφιακού Εγγραµµατισµού για όλους τους

δηµότες της Ελευσίνας και της Μαγούλας

Πάνω από 640.000 οι ωφελούμενοι
πολίτες, το 2021, από το Πρόγραμμα

Πρόληψης Προσυμπτωματικού
 Ελέγχου της Περιφέρειας και των

Δήμων της Αττικής

Τ
ο μήνυμα ότι
ο Α’ και ο Β΄
Β α θ μ ό ς

Αυτοδιοίκησης ενω-
μένοι προχωρούν
σε συγκεκριμένες
δράσεις και θα
συνεχίσουν να
επενδύουν σε
πολιτικές για την πρόληψη και τη πρωτοβάθμια φροντίδα
Υγείας, έστειλε ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης στο
πλαίσιο της διαδικτυακής εκδήλωσης για την κοπή της πρωτοχρ-
ονιάτικης πίτας των Περιφερειακών Διευθύνσεων Δημόσιας
Υγείας και των Δήμων της Αττικής που συμμετέχουν στο πρόγρ-
αμμα Πρόληψης και Προσυμπτωματικού Ελέγχου της Υγείας
των πολιτών.

Προλογίζοντας τον κ. Πατούλη ο συντονιστής του Προγράμμα-
τος Υγιών Πόλεων της Περιφέρειας Αττικής Σωτήρης Παπα-
σπυρόπουλος αναφέρθηκε στην σημασία των Πρωτοκόλλων
Πρόληψης και Προσυμπτωματικού ελέγχου για την υγεία των
πολιτών και έκανε μια μικρή αναφορά στα ετήσια στατιστικά
στοιχεία του Προγράμματος.

Ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε στο πολύ σημαντικό έργο που
έχει επιτελεστεί από την αρχή της εκλογής της Περιφερειακής
αρχής και των Δημοτικών αρχών στο πλαίσιο του προγράμματος
Πρόληψης και Προσυμπτωματικού Ελέγχου Υγείας των Πολιτών
στο οποίο συμμετέχει ενεργά η συντριπτική πλειοψηφία των
Δήμων της Αττικής καθώς επίσης και στην υποστήριξη που σχε

διάζεται να λάβουν όλα τα ΚΕΠ Υγείας των Δήμων της Αττικής
μέσα από το νέο ΠΕΠ 2021-2027. 

« Η Πρόληψη πρέπει να γίνει Τρόπος Ζωής όλων, των
πολιτών όπως και των Θεσμών εκπροσώπησης τους και όχι
μόνο για την Υγεία αλλά και για όλους τους άλλους τομείς που την
επηρεάζουν άμεσα και καταλυτικά, όπως η Πολιτική Προστασία
που είναι και επίκαιρη. Ως Περιφέρεια Αττικής επενδύουμε στην
πρόληψη και αυτό το αποδείξαμε έμπρακτα και στην περίπτω-
ση της πρόσφατης κακοκαιρίας, με την απόφαση να κλείσουμε
έγκαιρα τα σχολεία με στόχο την προστασία γονέων και μαθη-
τών». 

Στη διαδικτυακή εκδήλωση που αριθμούσε πάνω από 100
συμμετοχές, συμμετείχαν και απηύθυναν χαιρετισμό ο Αντιπερ-
ιφερειάρχης Υγείας Γιάννης Κεχρής, η Αντιπεριφερειάρχης
Βόρειου Τομέα Λουκία Κεφαλογιάννη, η αντιπεριφερειάρχης
Νήσων Βασιλική Θεοδωρακοπούλου, η Αντιπεριφερειάρχης
Νοτίου Τομέα Δήμητρα Νάνου, ο αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού
Τομέα  Γεώργιος Δημόπουλος, ο αντιπεριφερειαρχης Δυτικού
Τομέα Ανδρέας Λεωτσάκος και ο αντιπεριφερειάρxης Ανατολι-
κής Αττικής Αθανάσιος Αυγερινός. Επίσης  οι Δήμαρχοι Αγ. Παρ-
ασκευής Βασίλειος Ζορμπάς, Αιγάλεω Ιωάννης Γκίκας, Ιλίου Ν.
Ζενέτος, Κυθήρων Ευστράτιος Χαρχαλάκης, Ύδρας Γεώργιος
Κουκουδάκης,  Νέας Ιωνίας Δέσποινα Θωμαΐδου, Ηρακ-
λείου Νικόλαος Μπάμπαλος,   Παλαιού Φαλήρου Ιωάννης
Φωστηροπουλος, Μεταμόρφωσης Σ. Σαραούδας,  Ωρω-
πού Γεώργιος Γιασημάκης,  όλες οι Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας
των Π.Ε. της Περιφέρειας Αττικής, αιρετά και διοικητικά στελέχη
των Δήμων της Αττικής που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, η Διε-
υθύντρια του ΕΔΔΥΠΠΥ Μαρία Αϊδίνη και όλα τα στελέχη της
Κεντρικής Δομής των ΚΕΠ Υγείας.

Το Πρόγραμμα Πρόληψης και Προσυμπτωματικού
Ελέγχου Υγείας των πολιτών των Δήμων και της Περιφέρ-
ειας Αττικής  κατέγραψε κατά το έτος 2021  πάνω 640.000
ωφελούμενους πολίτες της Περιφέρειας Αττικής σε  1.500
περίπου δράσεις πρόληψης και προαγωγής υγείας ενώ
σήμερα  έχουν ιδρυθεί 51 ΚΕΠ Υγείας στους Δήμους της
Αττικής.

ΟΟ∆∆ήήµµοοςς  ΕΕλλεευυσσίίννααςς,,  σσεε  σσυυννεερργγαασσίίαα
µµεε  ττηηνν  ΠΠεερριιφφέέρρεειιαα  ΑΑττττιικκήήςς  δδιιοο--
ρργγααννώώννοουυνν  δδωωρρεεάάνν  WWeebbiinnaarrss

ΨΨηηφφιιαακκήήςς  ΕΕκκππααίίδδεευυσσηηςς  &&  ΨΨηηφφιιαακκοούύ
ΕΕγγγγρρααµµµµααττιισσµµοούύ  γγιιαα  όόλλοουυςς  ττοουυςς  δδηηµµόόττεεςς
ττηηςς  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  κκααιι  ττηηςς  ΜΜααγγοούύλλααςς..
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Στην Ελλάδα, με βάση τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, η
ανεργία τον Δεκέμβριο 2021 υποχώρησε σε
12,7%, από 13,3% τον Νοέμβριο 2021, καταγράφ-
οντας μια από τις σημαντικότερες μειώσεις σε
μηνιαία βάση. Να σημειωθεί ότι σε ετήσια βάση, το
2021, η Ελλάδα με 14,8% φιγουράρει στην πρώτη
τριάδα των χωρών με το υψηλότερο ποσοστό ανε-
ργίας, (το 2020 είχε 16,4%). Συγκεκριμένα, έχει το
δεύτερο υψηλότερο ποσοστό, μαζί με την Ισπανία
(14,8%), πίσω από την πρώτη Κόστα Ρίκα
(16,4%).

Ο αριθμός των ανέργων στις χώρες-μέλη του
ΟΟΣΑ συνέχισε επίσης να μειώνεται (κατά 0,7 εκα-
τομμύρια) φτάνοντας τα 36,1 εκατομμύρια, δηλαδή
0,5 εκατομμύρια άτομα πάνω από το επίπεδο προ
πανδημίας. 

Τον Δεκέμβριο, το ποσοστό ανεργίας ήταν κάτω
από το προ-πανδημικό επίπεδο σε Αυστραλία,

Χιλή, Γαλλία, Ισλανδία,
Ιταλία, Λιθουανία, Λουξεμ-
βούργο, Ολλανδία, Νέα
Ζηλανδία, Πορτογαλία,
Ισπανία και Τουρκία.

Το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε τόσο στις
γυναίκες (σε 5,6%, από 5,7% τον Νοέμβριο) όσο
και στους άνδρες (σε 5,2%, από 5,3%). Μειώθηκε
με ταχύτερο ρυθμό μεταξύ των νεότερων ατόμων
ηλικίας 15 έως 24 ετών (σε 11,5%, από 11,8% τον
Νοέμβριο), σε σχέση με τους εργαζομένους
ηλικίας 25 ετών και άνω (σε 4,6%, από 4,7%).

Στην ευρωζώνη, το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε
επίσης για όγδοο συνεχόμενο μήνα τον Δεκέμβρ-
ιο (στο 7,0%, από 7,1% τον Νοέμβριο),
υποχωρώντας κατά 0,3 % ή περισσότερο σε
Αυστρία (σε 4,9%, από 5,2%), Λιθουανία (σε
5,6%, από 6,0%), Πορτογαλία (σε 5,9%, από 

6,3%) και Ισπανία (σε 13,0%, από 13,4%), ενώ
αυξήθηκε κατά 0,4% στη Φινλανδία (σε 7,2%, από
6,8%).

Τον Δεκέμβριο, το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε
κατά 0,3% ή περισσότερο στην Αυστραλία (σε
4,2%, από 4,6% τον Νοέμβριο), στην Κολομβία
(σε 12,6%, από 13,0%) και στις Ηνωμένες Πολι-
τείες (σε 3,9%, από 4,2% ). 

Μειώθηκε κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα στον
Καναδά (στο 6,0%) και την Ιαπωνία (στο 2,7%),
αλλά αυξήθηκε κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα στο
Μεξικό (σε 3,9%) και κατά 0,7% στην Κορέα (σε
3,8%).

Βιασμός 24χρον ης: Σημαν τική ποσότητα
αλκοόλ έδειξαν  οι τοξικολογικές εξετάσεις

Ν
έα στοιχεία που ενδέχεται να επηρεάσουν την εξέλιξη
της υπόθεσης με τον φερόμενο βιασμό της 24χρονης στη
Θεσσαλονίκη αποκαλύπτει ο τεχνικός σύμβουλος,

Δημήτρης Γαλεντέρης, με τον ίδιο να τονίζει ότι "δεν υπάρχει
μικρή κατανάλωση αλκοόλ όπως βιάστηκαν πολλοί να περι-
γράψουν. Τα ποσοστά κατανάλωσης αιθανόλης ήταν σημαντι-
κά".
Όπως αναφέρει το ThessToday.gr, αν και οι πρώτες διαρροές
έκαναν λόγο για "καθαρές τοξικολογικές εξετάσεις", ο τεχνικός
σύμβουλος της 24χρονης έρχεται να ανατρέψει τα δεδομένα,
αφού, πλέον, κάνει λόγο για εντοπισμό σημαντικής ποσότητας
αλκοόλ και όχι "ελάχιστης όπως κάποιοι έσπευσαν να παρου-
σιάσουν".
Ο κ. Γαλεντέρης εξηγεί ότι ύστερα από προσεκτική ανάγνωση
του τελικού πορίσματος των τοξικολογικών εξετάσεων
διαπίστωσε ότι: "Δεν υπάρχει μικρή κατανάλωση αλκοόλ ή η
ελάχιστη όπως βιάστηκαν να δηλώσουν από την πλευρά των
φερόμενων ως κατηγορουμένων. Ήταν εντελώς λάθος αυτό το
συμπέρασμα. Τα ποσοστά αιθανόλης σύμφωνα με τις τοξικο-
λογικές προκύπτουν σημαντικά, που θα μπορούσαν να προ-
καλέσουν απώλειες στη συνείδηση".
Σύμφωνα με τον τεχνικό σύμβουλο της 24χρονης μετά τη
διαπίστωση για την κατανάλωση αλκοόλ, η οποία σύμφωνα με
τον ίδιο δεν ήταν αμελητέα, αναμένεται να ενσωματώσει το
παραπάνω στοιχείο στην τεχνική έκθεση που θα συνταχθεί και
θα παραδοθεί στην ανακρίτρια την επόμενη εβδομάδα.
«Η ανακρίτρια μετά θα αποφασίσει τι θα κάνει, εμείς προ-
σπαθούμε με τις παρατηρήσεις μας να βοηθήσουμε για να
έχει καλύτερη εικόνα και κρίση», δήλωσε ο κ. Γαλεντέρης, με
τον ίδιο να συμπληρώνει ότι «το στοιχείο για τα ποσοστά αλκο-
όλ θα το καταθέσω στην ανακρίτρια μαζί με τον τελικό φάκελο,
την επόμενη εβδομάδα».

ΕΝΦΙΑ: «Ραβασάκια» τριών ταχυτήτων για φέτος 

Ε
κκαθαριστικά τριών  ταχ υτήτων  φέρν ουν  οι
αν ατροπές στον  ΕΝΦΙΑ για πάν ω από 6 εκα-
τομμύρια φορολογούμεν ους. Για περίπου 5

εκατ. ιδιοκτήτες το ποσό του φόρου που θα κληθούν
ν α πληρώσουν  από την  άν οιξη θα είν αι μειωμέν ο
ακόμη και πάν ω από 30%, για περίπου 900.000 δεν
θα υπάρχ ει καμία αλλαγή εν ώ περίπου 350.000 θα
καταβάλλουν  μεγαλύτερο φόρο σε σχ έση με το 2021.

Οι κερδισμένοι του νέου φόρου
Στους κερδισμένους του νέου φόρου περιλαμβά-

νονται:

όσοι έχ ουν  στην  κατοχ ή τους ακίν ητα μικρής και
μεσαίας αξίας λόγω των  αλλαγών  στα κλιμάκια, της
μείωσης του συν τελεστή του κύριου φόρου και της
επέκτασης της έκπτωσης για τους έχ ον τες ακίν ητη
περιουσία έως 150.000 ευρώ

οι φορολογούμεν οι με συν ολική ατομική περιουσία
που φθάν ει τις 300.000 ευρώ λόγω της εν σωμάτωσης
του συμπληρωματικού φόρου στον  κύριο φόρο

οι ιδιοκτήτες οικοπέδων  που θα δουν  σημαν τικές
ελαφρύν σεις στο εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ, οι οποίες
κατά μέσον  όρο κυμαίν ον ται στο 50% λόγω της δρα-
στικής μείωσης των  συν τελεστών  για τον  υπολογισμό
του φόρου.

Οι φουσκωμένοι λογαριασμοί

Αν τίθετα «φουσκωμέν ο» θα δουν  φέτος τον  λογαρ-
ιασμό του ν έου φόρου οι φορολογούμεν οι με ακίν ητα
σε περιοχ ές με σημαν τική αύξηση των  αν τικειμε-
ν ικών  αξιών  καθώς και σε εκείν ες που η τιμή ζών ης
υπερβαίν ει τα 3.000 ευρώ το τετραγων ικό μέτρο. 

Οι μεγαλύτερες επιβαρύν σεις θα προκύψουν  φέτος
για περίπου 180.000 ιδιοκτήτες ακιν ήτων  οι οποίοι
διαθέτουν  μεγάλη ακίν ητη περιουσία και ακίν ητα σε
περιοχ ές όπου οι αν τικειμεν ικές αξίες έκαν αν  άλμα ή
εν τάχ θηκαν  για πρώτη φορά στο σύστημα αν τικειμε-
ν ικού υπολογισμού της αξίας ακιν ήτων .

Ο φόρος που θα πληρώσουν  θα είν αι σε ορισμέν ες
περιπτώσεις έως και διπλάσιος σε σύγκριση με το
2021, κάτι όμως που θα διαπιστωθεί με την  ολοκλήρ-
ωση της διαδικασίας και την  εν σωμάτωση όλων  των
περιοχ ών  στην  άσκηση που συν εχ ίζουν  ν α
«τρέχ ουν » το υπουργείο Οικον ομικών  και η ΑΑΔΕ.

Με τις ν έες ρυθμίσεις, για ακίν ητη περιουσία μέχ ρι
100.000 ευρώ θα υπάρχ ει έκπτωση 30% επί του
φόρου που προκύπτει από την  κλίμακα εν ώ για το
τμήμα από 100.000 – 150.000 ευρώ εφαρμόζεται
έκπτωση που περιορίζεται στο 25%. Όσο αυξάν εται η
ακίν ητη περιουσία τόσο θα μειών ον ται οι εκπτωτικοί
συν τελεστές.  Σε κάποιο ύψος της ακίν ητης περιου-
σίας οι συν τελεστές θα μηδεν ίζον ται. Μετά τον  μηδε-
ν ισμό όμως θα ξεκιν ήσει η αν τίστροφη πορεία, δηλα-
δή οι εκπτώσεις μετατρέπον ται σε επιβαρύν σεις για
τους μεγαλοϊδιοκτήτες.

Μετά το Πάσχα τα νέα εκκαθαριστικά

Τα ν έα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ θα φθάσουν
στους ιδιοκτήτες ακιν ήτων  μετά το Πάσχ α. Ο φόρος
που θα προκύψει για τους φορολογούμεν ους θα μπο-
ρεί ν α καταβληθεί σε έως 10 ίσες μην ιαίες δόσεις με
την  πρώτη ν α καταβάλλεται έως το τέλος Μαΐου και
την  τελευταία έως το τέλος Φεβρουαρίου του 2023.

Πηγή ΟΤ

Σ
ε ετήσια βάση, το 2021, η Ελλάδα με 14,8% φιγουράρει στην πρώτη τριάδα
των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ με το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας Το ποσο-
στό ανεργίας στις χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ μειώθηκε για όγδοο συνεχόμενο

μήνα στο 5,4% τον Δεκέμβριο του 2021, από 5,5% τον Νοέμβριο, μόλις 0,1
ποσοστιαία μονάδα πάνω από το ποσοστό που είχε καταγραφεί τον Φεβρο-
υάριο του 2020, δηλαδή πριν από την εμφάνιση της πανδημίας.

ΟΟΟΟΣΣΑΑ::  ΜΜεείίωωσσηη  ααννεερργγίίααςς  σσττοο  55,,44%%
ττοονν  ΔΔεεκκέέμμββρριιοο  ––  ΥΥπποοχχώώρρηησσηη  γγιιαα  ττηηνν
ΕΕλλλλάάδδαα  σσττοο  1122,,77%%
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Κορωνοϊός: Πότε θα σταματήσουμε 
να χρησιμοποιούμε μάσκες 
- Οι εκτιμήσεις των ειδικών για Πάσχα

Τα μέτρα που είχαν επιβ-
ληθεί για τον περιορισμό
της μετάδοσης του κορο-

νοϊού μπορεί κάποια στιγμή να
αίρονται, όμως οι μάσκες θα εξα-
κολουθήσουν να βρίσκονται στη
ζωή μας και οι ειδικοί δεν έχουν
διατυπώσει με σαφήνεια το πότε
θα απαλλαχτούμε.

Πώς μπορεί η μάσκα να μας
προστατέψει

Η χρήση μάσκας προσώπου
μπορεί να βοηθήσει στη μείωση
της εξάπλωσης της COVID-19,
αναφέρει από την πλευρά του το
ECDC, σημειώνοντας ότι μειώνει
την απελευθέρωση αναπνευ-
στικών σταγονιδίων από
α σ υ μ π τ ω μ α τ ι -
κά/προσυμπτωματικά άτομα ή
από άτομα με ήπια μη ειδικά
συμπτώματα.

Η χρήση μάσκας προσώπου
για τον σκοπό αυτό μπορεί να
υιοθετηθεί για τη μείωση του κοι-
νωνικού αντίκτυπου που σχετίζε-
ται με την απουσία από την
εργασία ή τις πιέσεις της υγειο-

νομικής περίθαλψης λόγω μόλ-
υνσης ή για την προστασία ευά-
λωτων ατόμων σε συγκεκριμένα
περιβάλλοντα.

Ειδικότερα, όσον αφορά στους
εξωτερικούς χώρους, όταν ο
στόχος είναι ο περιορισμός της
μετάδοσης στην κοινότητα και η
φυσική απόσταση δεν είναι
δυνατή, η χρήση μάσκας
προσώπου θα πρέπει να λαμβά-
νεται υπόψη σε πολυσύχναστα
σημεία.

Επίσης, η χρήση μάσκας
προσώπου θα πρέπει να θεωρ-
είται ένα από τα πιθανά μέτρα σε
δημόσιους χώρους, όπως κατα-
στήματα, σούπερ μάρκετ, κόμβο-
υς μεταφοράς (π.χ. λιμάνια, αερ-
οδρόμια, σταθμοί τρένων/
πούλμαν) και στα μέσα μαζικής
μεταφοράς.

Παράλληλα, η χρήση ιατρικής
μάσκας προσώπου στο σπίτι θα
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για
άτομα με συμπτώματα COVID-
19 ή για επιβεβαιωμένο
κρούσμα COVID-19 και για
άτομα που μοιράζονται το νοι-

κοκυριό τους, ειδικά όταν δεν
είναι εφικτή η απομόνωση του
ατόμου με συμπτώματα ή του
επιβεβαιωμένου κρούσματος.

Σε χώρους φροντίδας, θα πρέ-
πει να λαμβάνονται υπόψη οι
μάσκες προσώπου για την προ-
στασία των ευάλωτων ατόμων,
όπως οι ηλικιωμένοι και τα άτομα
με υποκείμενες ιατρικές παθή-
σεις. Σε αυτή την περίπτωση, οι
μάσκες προσώπου μπορούν να
συνιστώνται τόσο για ευάλωτα
άτομα όσο και για άτομα που
αλληλεπιδρούν τακτικά με αυτόν
τον πληθυσμό.

Βατόπουλος: Η πανδημία δεν
έχει τελειώσει, πρέπει να προ-
στατευτούμε

Υπέρ της χρήσης της μάσκας
ως μέσο προστασίας ενάντια
στον κορονοϊό στάθηκε και ο
καθηγητής Μικροβιολογίας στο
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής,
Αλκιβιάδης Βατόπουλος
μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο οποίος
μεταξύ άλλων μίλησε και για την
εξέλιξη της πανδημίας.

Ο κ. Βατόπουλος ανέφερε ότι
οι σκληροί δείκτες δε θα είναι για
πολύ καιρό ακόμα σε υψηλά
επίπεδα, εξηγώντας ότι η αποκ-
λιμάκωση είναι δεδομένη, καθώς
τόσο τα κρούσματα όσο και οι
εισαγωγές έχουν υποχωρήσει.
«Αυτό δε σημαίνει ότι ήρθε το
τέλος της πανδημίας», υπογράμ-
μισε.

Ερωτηθείς αν θα γίνουν φέτος
τις Απόκριες οι καρναβαλικές
εκδηλώσεις, δε φάνηκε ιδιαίτερα
αισιόδοξος σημειώνοντας ότι
«ένα καρναβάλι προφανώς θα
προκαλέσει συνωστισμό ανθ-
ρώπων. 

Ο συνωστισμός θα φέρει

κρούσματα, αυτά θα φέρουν
νόσο και επομένως και βαριά
περιστατικά». Όπως είπε,
υπάρχει μια πολιτική απόφαση
σε όλη την Ευρώπη να σταματή-
σουν οι περιορισμοί όσο είναι
δυνατόν, ωστόσο αυτό ενέχει
έναν υγειονομικό κίνδυνο.

Για το Πάσχα, εκτίμησε ότι
«φέτος θα καταφέρουμε να πάμε
στο χωριό» και συμπλήρωσε ότι
και το καλοκαίρι θα είναι καλύτε-
ρο, δεδομένου ότι ανοσοποίηση
του πληθυσμού είναι πολύ
καλύτερη και υπάρχουν φάρμα-
κα, ωστόσο τόνισε ότι δε θα
πετάξουμε τις μάσκες. «Οι μάσ-
κες θα είναι για αρκετό καιρό

Ακατάσχετη και αφορολόγητη η ενίσχυση στις πληττόμενες επιχειρήσεις

Με τροπολογία που κατατέθηκε
στη Βουλή θεσπίζονται ειδικά
προνόμια για την προβλεπό-

μενη ενίσχυση που καταβάλλεται στο
πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης από
το Ε.Σ.Π.Α. δράσης
«Έκτακτη επιχορήγηση των
περισσότερο πληττόμενων
από την πανδημία επιχειρή-
σεων» (αφορολόγητη, ακα-
τάσχετη στα χέρια του
Δημοσίου ή τρίτων, μη
συμψηφιζόμενη με βεβαιω-
μένα χρέη στη φορολογική
Διοίκηση κλπ).

Οι δικαιούχοι της ανω-
τέρω ενίσχυσης απαλλάσ-
σονται από την υποχρέωση
προσκόμισης αποδεικτικού
φορολογικής και ασφαλιστι-
κής ενημερότητας για τη συμμετοχή τους
στη δράση και την είσπραξη της
ενίσχυσης.

Αιτιολογική Έκθεση
Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολο-

γούμενη ρύθμιση;

Άρθρο 1

Την ανάγκη καταβολής, χωρίς καθυ-
στέρηση, του συνόλου της ενίσχυσης
στους δικαιούχους της συγχρηματοδο-
τούμενης από το ΕΣΠΑ δράσης «Έκτακτη
επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμε-
νων από την πανδημία επιχειρήσεων

ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων
και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων,
παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίου και
σχολής χορού», για την επίτευξη του σκο-
πού της.

Προτεινόμενες διατάξεις

Άρθρο 1

Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακα-
τάσχετο της ενίσχυσης που καταβάλλεται
στο πλαίσιο της δράσης «Έκτακτη επιχο-
ρήγηση των περισσότερο πληττόμενων
από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχα-
γωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και
εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων,
παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίου και
σχολής χορού»

Η ενίσχυση που καταβάλλεται στο
πλαίσιο της συνχρηματοδοτούμενης από
το ΕΣΠΑ δράσης «Έκτακτη επιχορήγηση

των περισσότερο πληττόμενων από την
πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διο-
ργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων,
τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής
υπηρεσιών γυμναστηρίου και σχολής

χορού» δεν υπόκειται σε οποιον-
δήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή
άλλη κράτηση υπέρ του
Δημοσίου, συμπεριλαμβανομέν-
ης της ειδικής εισφοράς
αλληλεγγύης του άρθρου 43Α
του ν. 4172/2013 (Α’ 167), μη
εφαρμοζομένης της παρ. 1 του
άρθρου 47 του ν. 4172/2013 σε
περίπτωση διανομής ή κεφαλαι-
οποίησής της, είναι ανεκχώρητη
και ακατάσχετη στα χέρια του
Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκ-
κλιση κάθε άλλης αντίθετης γενι-
κής ή ειδικής διάταξης, δεν

δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαι-
ωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και
το Δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα
δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), τους οργανι-
σμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και
τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά
ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν
υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για
την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοι-
νωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Οι
δικαιούχοι της ενίσχυσης του παρόντος
απαλλάσσονται από την υποχρέωση
προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής
και ασφαλιστικής ενημερότητας για τη
συμμετοχή τους στη δράση και την είσπρ-
αξη της ενίσχυσης.

Κλιμακώνουν οι αγρότες: 

Πού στήνουν μπλόκα

Με την συμμετοχή τρακτέρ από τη Λάρισα,
τα Φάρσαλα, τη Φαλάνη και την Τερψιθέα
ενισχύεται το μπλόκο της Νίκαιας, το σημείο
αναφοράς των αγροτικών κινητοποιήσεων
στο θεσσαλικό κάμπο.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με  απόφαση
των γενικών συνελεύσεων, οι αγρότες και
κτηνοτρόφοι θα προχωρήσουν σε συγκέν-
τρωση διαμαρτυρίας την Παρασκευή 11
Φεβρουαρίου, στην κεντρική πλατεία της
Λάρισας, με την συμμετοχή τρακτέρ, τα
οποία θα μετακινηθούν από το μπλόκο της
Νίκας.

Στο μεταξύ η  αποπομπή του κ. Σπήλιου
Λιβανού από το υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης και η τοποθέτηση του νέου υπουρ-
γού κ. Γιώργου Γεωργαντά, φαίνεται ότι δεν
θα αλλάξει την στάση των αγροτών, αφού
σύμφωνα με εκπροσώπους τους, καμία
σημασία δεν έχουν τα πρόσωπα αλλά το
συνολικό κυβερνητικό έργο.

Εκτός από το σημείο αναφοράς, το μπλό-
κο της Νίκαιας, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι
από διάφορες περιοχές της χώρας,
προχωρούν σε συμβολικό κλείσιμο δρό-
μων, συλλαλητήρια, συγκεντρώσεις έξα
από παραρτήματα του ΕΛΓΑ, ενώ καθημερ-
ινά πραγματοποιούν εξορμήσεις σε χωριά
για συμμετοχή στις κινητοποιήσεις.
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Λ. Αυγενάκης για οπαδική
βία: «θα υπάρξουν δραστικές
αλλαγές στην ΕΠΟ και στον
τρόπο διοίκησης της»

Ο υφυπουργός αθλητισμού αναφέρθηκε για
όσα συζήτησε με τον πρωθυπουργό και όσα
θα αλλάξουν για την καταπολέμηση της οπαδι-
κής βίας!

Αναλυτικά όσα είπε στη βουλή ο Λευτέρης
Αυγενάκης: 

«Θα ήθελα να συγχαρώ τα στελέχη της
Ελληνικής Αστυνομίας και την Πολιτική ηγεσία
του Υπουργείου για τον γρήγορο εντοπισμό και
τη σύλληψη των 9 από τους 11 υπόπτους της
άγριας δολοφονίας του νεαρού φιλάθλου, του
19χρονου Άλκη στη Θεσσαλονίκη, που συγκλό-
νισε όλη την ελληνική κοινωνία.

Οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει τα δύο
τελευταία χρόνια από το Υφυπουργείο Αθλητι-
σμού συνέβαλαν και συμβάλουν ουσιαστικά
για την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση
της οπαδικής βίας.

Θυμίζω ότι με τους νόμους του Υφυπουργείου

Αθλητισμού, τον 4639 τον Νοέμβριο του 2019
και τον 4809 τον Ιούνιο του 2021 θεσπίσαμε,
μεταξύ άλλων:

• Τη δυνατότητα συλλογής, επεξεργασίας και
αξιοποίησης, στο πλαίσιο της ποινικής διαδι-
κασίας, του υλικού και των δεδομένων που
καταγράφονται με οποιοδήποτε τεχνικό μέσο,
το οποίο χειρίζεται στέλεχος της Ελληνικής
Αστυνομίας.

Έτσι, κάθε ποινική πράξη, που τελείται εντός
και εκτός των αθλητικών εγκαταστάσεων, θα
μπορεί να διακριβώνεται, να ελέγχεται και να
τιμωρείται.

• Την επέκταση των τοπικών και χρονικών
ορίων εφαρμογής των ποινικών διατάξεων για
πράξεις αθλητικής βίας που έχουν αμιγώς
οπαδικά κίνητρα και τελούνται σε χρόνο και
τόπο μη συνδεόμενους με κάποια αθλητική
εκδήλωση (π.χ., «ραντεβού» οπαδών, επιθέ-
σεις σε συνδέσμους κ.λπ.).

• Τη δυνατότητα στην ΕΛ.ΑΣ. να διενεργεί
δειγματοληπτικούς ελέγχους στους κατόχους
εισιτηρίων κατά την έλευσή τους προς τις αθλ-
ητικές εγκαταστάσεις.

• Την επαναφορά του «ιδιώνυμου». Δηλαδή,
την απαγόρευση αναστολής και μετατροπής
των στερητικών της ελευθερίας ποινών που
επιβάλλονται από τα ποινικά δικαστήρια για
εγκλήματα που αφορούν σε εκδηλώσεις αθλ-
ητικής βίας.

Κι όταν, πριν από 15 χρόνια, είχε πρωτοεφ-
αρμοσθεί το «ιδιώνυμο» στον αθλητισμό, προ-
τού δυστυχώς ανασταλεί, τα κρούσματα βίας
στο επαγγελματικό πρωτάθλημα είχαν μειωθ-
εί κατά 80%, ενώ είχαν αυξηθεί σημαντικά οι
πωλήσεις των εισιτηρίων.

• Τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου για τις
οργανωμένες μετακινήσεις των οπαδών, όπου

οι ομάδες πλέον έχουν την εποπτεία και τον
έλεγχο των μετακινήσεων των Λεσχών Φιλάθ-
λων τους, ώστε να υπάρχει ασφάλεια και
σαφές σύστημα απόδοσης ευθυνών σε
περίπτωση επεισοδίων.

• Τη δυνατότητα δημιουργίας μίας Πανελλή-
νιας Ομοσπονδίας Λεσχών Φιλάθλων, με
στόχο να συμβάλλει στην ανάπτυξη και στην
καλλιέργεια μίας κουλτούρας συνεργασίας
και συνεννόησης μεταξύ φιλάθλων διαφορε-
τικών ομάδων, να δώσει δικαίωμα λόγου στην
υγιή μερίδα του «οπαδικού κινήματος» και να
εκπροσωπεί κεντρικά τους φιλάθλους στην
επικοινωνία τους με θεσμικούς φορείς.

Είχαμε, παράλληλα και τον νόμο 4855/2021
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που αφορούσε
στην τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα και του
Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όπου αυστηρο-
ποιήθηκαν οι προβλεπόμενες ποινές για αδι-
κήματα με στοιχεία βίας.

Πάγια βούληση του Πρωθυπουργού μας,
Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι να συνεχίσουμε την
έμπρακτη προσπάθεια, χωρίς βαρύγδουπες
εξαγγελίες για να οδηγηθούμε σε ακόμη
μεγαλύτερο περιορισμό των περιστατικών
βίας.

Μετά από σχετική σύσκεψη που πραγματο-
ποιήθηκε σήμερα το πρωί υπό τον Πρωθυπο-
υργό με την συμμετοχή όλων συναρμόδιων
Υπουργείων, αποφασίστηκε να λάβουμε
άμεσα κι άλλες πρωτοβουλίες στα εξής τρία
επίπεδα, σε στενή συνεργασία με το Υπουρ-
γείο Προστασίας του Πολίτη και το Δικαι-
οσύνης:

• Ακόμα μεγαλύτερη αυστηροποίηση του
θεσμικού πλαισίου για τη λειτουργία των
Λεσχών Φιλάθλων και των παραρτημάτων
τους, καθώς επίσης και στο ρόλο και τις πραγ-
ματικές ευθύνες των ΠΑΕ στο ζήτημα αυτό

• Αναγκαίες προσαρμογές του Ποινικού
Κώδικα και

• Εντατικοποίηση των ελέγχων από πλευράς
της ΕΛΑΣ.

Παράλληλα, θα υπάρξουν δραστικές αλλα-
γές και στον τρόπο διοίκησης της Ελληνικής
Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, διότι η οπαδική
βία έχει άμεση σχέση με την κουλτούρα και το
πνεύμα διοίκησης στην ΕΠΟ. Η Ολιστική
Μελέτη των FIFA/UEFA για το ελληνικό ποδό-
σφαιρο ξεκάθαρα αναφέρει την αντιπροσω-
πευτικότερη εκπροσώπηση στην Ομοσπονδία
όλων των φορέων και των δομών του ποδοσφ-
αίρου μας και αυτό πρέπει να γίνει πράξη.

Επιπλέον, θα θεσπίσουμε την Επαγγελματι-
κή Διαιτησία και θα ενισχύσουμε τον ρόλο και
τις προοπτικές του ερασιτεχνικού αθλητισμού.

Οι νομοθετικές παρεμβάσεις θα περιλαμ-
βάνονται στο αθλητικό νομοσχέδιο που θα
κατατεθεί στην Βουλή τις επόμενες εβδομάδες.

Και αμέσως μετά θα προχωρήσουμε και
στην κύρωση της Σύμβαση του Συμβουλίου της
Ευρώπης, γνωστή ως Σύμβαση Σεντ Ντενί, για
την ολοκληρωμένη προσέγγιση θεμάτων ασφ-
αλείας, προστασίας και υπηρεσιών σε ποδο-
σφαιρικούς αγώνες και λοιπά αθλητικά
γεγονότα, που υπεγράφη το 2016.

Η αντιμετώπιση της οπαδικής, αλλά και της
νεανικής βίας συνολικότερα, αποτελεί χρέος
μας προς την κοινωνία και ιδιαίτερα προς τη
νέα γενιά, αλλά και προς την υγιή αθλητική
κοινότητα και τα εκατομμύρια των σωστών
φιλάθλων στη χώρας μας.

Τα 2,5 τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλά
και σημαντικά βήματα. Η Κυβέρνηση, με μπρ-
οστάρη τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, θα
συνεχίσει στην κατεύθυνση αυτή και περιμένο-
υμε από όλους να συνδράμουν την ελληνική
Πολιτεία στην προσπάθεια εξάλειψης της
βίας. Πρόκειται άλλωστε για ένα ζήτημα που
μας ενώνει όλους».
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ΕΠΣΔΑ:Ένας αγώνας Κυπέλλου σήμερα 
Σκορπιός- Δύναμη Ασπροπύργου

Σήμερα θα διεξαχ θεί στο γήπεδο Παν οράματος στις 15:00 ο επαν αληπτικός της
3ης φάσης του κυπέλλου στην  Δυτική Αττική. Αν τίπαλοι ο Σκορπιός Φυλής και η
Δύν αμη Ασπροπύργου.
Διαιτητής της αν αμέτρησης θα είν αι ο Κώστας Οικον όμου. Βοηθοί Παυσαν ίας
Νάκος-Ε. Αν δρέου.…Στο πρώτο μάτς ο Σκορπιός είχ ε επικρατήσει με 3-0.

ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ ΑΟ: 
Σφάζουν την προσπάθεια της
ομάδος οι διαιτητές

Η διοίκηση του Πανλιοσιακού ΑΟ έστειλε δελτίο
τύπου που μεταξύ άλλων αναφέρει;

<<Με το γάντι σφάζουν
την προσπάθεια της ομάδας
του Πανλιοσιακού οι απε-
ρίσκεπτες υποδείξεις των
διαιτητών. Τη Κυριακή 6/2, ο
Πανλιοσιακός αντιμετώπισε
τον Αστέρα Άνω Λιοσίων στο δημοτικό γήπεδο
Πανοράματος στα Άνω Λιόσια, για την 14η αγωνι-
στική του πρωταθλήματος της Β’ ΕΠΣΔΑ.

Τα νεαρά και ταλαντούχα παιδιά του Δημήτρη
Πλαβούκου έχοντας πετύχει να ανεβάσουν στα
τελευταία παιχνίδια ιδιαίτερα την απόδοση τους,
αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς των ίδιων και του
προπονητή μας, έπαιξαν πολύ όμορφο ποδόσφαι-
ρο κατά την διάρκεια του αγώνα με τον Αστέρα, 

έχοντας δεκάδες ευκαιρίες για γκολ, πλήρη
κατοχή, και κάνοντας την αντίπαλη ομάδα να μην
υπάρχει στον αγωνιστικό χώρο. Η ομάδα
δυστυχώς έχασε άδικα τους τρεις βαθμούς της
νίκης και δέχθηκε την ισοπαλία με 3-3,καθώς ο
διαιτητής κ.Σμαήλος είδε και καταλόγισε ανύπα-
ρκτο πέναλτι υπέρ του Αστέρα.

Εκφράζουμε τη θλίψη μας και την αγανάκτηση
μας γιατί τέτοιες ενέργειες διαμορφώνουν λάθος
εικόνα και αποτέλεσμα για τη νεολαία μας και τον
αθλητισμό γενικότερα.Συγχαίρουμε για μια ακόμη
φορά τους αθλητές μας για την επιτυχία τους και το
πάθος που τους διακατέχει σε κάθε παιχνίδι.

Συγχαίρουμε τους 2 βοηθούς διαιτητή, κ. Αρβανι-
τάκη και κ. Σταμούλη, για την άψογη συνερ-
γασία.Συγχαίρουμε τον Αστέρα Άνω Λιοσίων για
τη προσπάθεια.́

Τέλος,ελπίζουμε στη συνέχεια, το πρωτάθλημα
της Β’ ΕΠΣΔΑ να αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα,
συνέπεια και σωστές αποφάσεις από τους διαιτ-
ητές>>.

Αγώνες για για το κύπελλο Ελλάδος

Οι αγών ες και οι διαιτητές της προημιτελικής φάσης του
Κυπέλλου Ελλάδας που θα διεξαχ θούν  την  Τετάρτη
9/2.

16:00 Αν αγέν ν ηση Καρδίτσας – Παν αθην αϊκός
Διαιτητής: Σιδηρόπουλος (Δωδεκαν ήσου)
Βοηθοί: Παπαδόπουλος (Μακεδον ίας), Σακκάς (Θεσ-
σαλίας)
4ος: Πολυχ ρόν ης (Πιερίας)
VAR: Ευαγγέλου (Αθην ών )
AVAR: Αν των ίου (Αχ αΐας)

18:00 Ολυμπιακός – Παν αιτωλικός
Διαιτητής: Γκορτσίλας (Μακεδον ίας)
Βοηθοί: Μεϊν τάν ας (Αχ αΐας), Παπαδάκης (Ηρακλείου)
4ος: Αγγελάκης (Μακεδον ίας)
VAR: Κουτσιαύτης (Αρτας)
AVAR: Δημητριάδης (Μακεδον ίας)

20:00 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ
Διαιτητής: Έκμπεργκ (Σουηδία)
Βοηθοί: Τσουλούμ, Κλίβερ (Σουηδία)
4ος: Ζαμπαλάς (Ηπείρου)
VAR: Τσίφι (Ιταλία)
AVAR: Κωσταράς (Αιτ/ν ίας)

ΓΈΘΝΙΚΗ: Τα εξ' αναβολής ματς ΓΈΘΝΙΚΗ: Τα εξ' αναβολής ματς 
σήμερα και οι διαιτητέςσήμερα και οι διαιτητές

Οι σημερινοί εξ αναβολής αγώνων  για το πρωτά-
θλημα της Γ΄Εθνικής.

Τετάρτη 9/2 – 15:00

3ος όμιλος – 13η αγωνιστική

Αταλάντη-ΑΟ Υπάτου
Διαιτητής: Τασιόπουλος 
(Θεσσαλίας)
Βοηθοί: Σφυρής, Αγγελόπουλος (Θεσσαλίας)

4ος όμιλος – 14η αγωνιστική

Παναχαϊκή-ΠΑΣ Αχέρων Καναλακίου
Διαιτητής: Αλατσάκης (Πειραιά)
Βοηθοί: Καρακελές (Πειραιά), Παπαδόπουλος
(Κιλκίς)

5ος όμιλος

ΑΕ Μυκόνου-ΑΣ Σαντορίνη 2020 (10η αγωνιστική
– 11:30)
Διαιτητής: Ρεντίφης (Ανατ. Αττικής)
Βοηθοί: Κουλοχέρης, Τσελεπίδης (Ανατ. Αττικής)

Ερμιονίδα-Άρης Σκάλας (12η αγωνιστική)
Διαιτητής: Μπαλαχούτης (Πειραιά)
Βοηθοί: Μπουμπογιατζόγλου, Πετρίδης (Πειραιά)

6ος όμιλος – 10η αγωνιστική

ΑΟ Πυλίου Κω-ΑΟ Καραβάς
Διαιτητής: Λαθύρης (Φθιώτιδας)
Βοηθοί: Αθανασόπουλος, Καραγεώργος (Αθη-
νών)

ΚΚόόββεειι  ττηηνν  
ββαασσιιλλόόππιιτταα  
οο  ΑΑΟΟ  ΜΜίίμμααςς  

ΜΜιικκρραασσιιααττιικκήή

ΗΗ  οοιικκοογγέέννεειιαα  ττοουυ
ΑΑΟΟ  ΜΜίίμμαα  

ΜΜιικκρραασσιιααττιικκήήςς  ΜΜεελλίί
ΜΜεεγγάάρρωωνν  

θθαα  κκόόψψεειι  ττηηνν    
ππρρωωττοοχχρροοννιιάάττιικκηη
ππίίτταα  γγιιαα  ττοο  22002222..
ΗΗ  εεκκδδήήλλωωσσηη  θθαα
ππρρααγγμμααττοοπποοιιηηθθεείί

ττηηνν  
ΠΠΑΑΡΡΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΗΗ  1111

ΦΦΕΕΒΒΡΡΟΟΥΥΑΑΡΡΙΙΟΟΥΥ  κκααιι
ώώρραα  2200..0000  σσττοο
PPUUZZZZLLEE  σσττηη

ΒΒΑΑΡΡΕΕΑΑ  ΜΜΕΕΓΓΑΑΡΡΩΩΝΝ..

Παρελθόν απο τον Βύζα Μεγάρων ο Θοδωρής Παχατουρίδης

Μετά τα άσχημα αποτελέσματα με Πανελευσινιακό και Αστέρα Μαγούλας ο προπονητής του Βύζαντα
Μεγάρων Θοδωρής Παχατουρίδης υπέβαλε την παραίτησή του στην διοίκηση της ομάδος.
Ηδη η διοίκηση βρίσκεται σε αναζήτηση νέου τεχνικού που θα ανακοινωθεί μέχρι αύριο.

Oι σημερινοί εξ' αναβολής
αγώνες στην 

Super League 2

Οι διαιτητές στα εξ αν αβολής
παιχ ν ίδια της Super League 2.

Τετάρτη 9/2

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

ΠΑΟΚ Β - Καβάλα (15.00,
Μακεδον ικού) - 10η αγων ιστική

Διαιτητής: Γιουματζίδης (Πέλλας)

Βοηθοί: Δέλλιος (Πέλλας), Φαλτάκας
(Γρεβεν ών )

Τρίκαλα - Ολυμπιακός Βόλου
(15.00, Δημ. Στάδιο Τρικάλων ) -
14η αγων ιστική

Διαιτητής: Στάμος (Ηλείας)

Βοηθοί: Γουρν ιάς (Αν . Αττικής),
Σταυρόγλου (Αθήν ας)

Ξάν θη - Παν σερραϊκός (15.30
ΕΡΤ3, Ξάν θη Arena) - 13η
αγων ιστική

Διαιτητής: Τσιμεν τερίδης (Κοζάν ης)
Βοηθοί: Πραχ άλης, Μπαλιάκας
(Κοζάν ης)

NOTIOΣ ΟΜΙΛΟΣ

Χαν ιά - Αστέρας Βλαχ ιώτη (14.00,
Περιβόλια) - 12η αγων ιστική

Διαιτητής: Τσαμούρης (Πειραιά)

Βοηθοί: Κορων άς, Χρηστάκος
(Πειραιά)

Καλλιθέα - Επισκοπή (15.00, «Γρ.
Λαμπράκης») - 8η αγων ιστική

Διαιτητής: Κουκούλας (Λέσβου)

Βοηθοί: Ψύλλος (Λέσβου), Νίκζας
(Λάρισας)

Ηρόδοτος - ΑΕΚ Β (15.00, Ν.
Αλικαρν ασσού) - 12η αγων ιστική

Διαιτητής: Δραγάτης (Αν . Αττικής)

Βοηθοί: Νικολάουυ (Αθήν ας),
Αν αστασάκης (Χαν ίων )

Ζάκυν θος - Εργοτέλης (15.00, 

Ζακύν θου) - 12η αγων ιστική

Διαιτητής: Καδδάς (Αχ αΐας)

Βοηθοί: Καλαμπόκης, Τσιλίκας
(Αιτ/ν ίας)

Λεβαδειακός – Κηφισιά (15.00 ERT-
SPORTS, Δημ. Λιβαδειάς) - 12η
αγων ιστική

Διαιτητής: Γκάμαρης (Αθήν ας)

Βοηθοί: Βεργέτης (Αργολίδας),
Θαν ασιάς (Ηπείρου)

Παν αθην αϊκός Β - Αιγάλεω (15.00,
Ασπροπύργου) - 13η αγων ιστική

Διαιτητής: Τζαμουτζαν τών ης (Χίου)

Βοηθοί: Αραβίδης, Τσολακίδης
(Αθήν ας)

Καλαμάτα - Ρόδος (15.00,
Μεσσήν ης) - 15η αγων ιστική

Διαιτητής: Μπαϊρακτάρης (Αθήν ας,
φωτ.)

Βοηθοί: Καραθαν άσης,
Βιτσεν τζάτος (Αν . Αττικής)



12-θριάσιο Tετάρτη 9 Φεβρουαρίου 2022

ZHTOYNTAI ΑΠΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

1)Περιγραφή θέσης:  Βοηθός
Λογιστή
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
Προϋπηρεσία σε ανάλογη
θέσηΠτυχίο Οικονομικής -
Λογιστικής Κατεύθυνσης
( Α Ε Ι - Τ Ε Ι ) Γ ν ώ σ η
ΑγγλικώνΕυχέρεια χρήσης
λογιστικών προγραμμάτων

2)Περιγραφή θέσης:  Εργάτες
Αποθήκης
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις
Κύρια καθήκοντα:
Φόρτωση και εκφόρτωση
εμπορευμάτων
Παραλαβή και τακτοποίηση
εμπορευμάτων

ZHTOYNTAI ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ LOGIS-
TICS

1)Περιγραφή θέσης:
Χειριστής Ανυψωτικού
Μηχανήματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση, Σύμβαση
Αορίστου Χρόνου
Ωράριο: Πρωινό ωράριο

Απαραίτητα προσόντα:  
Άδεια Χειριστή
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο
χειρισμό ανυψωτικών
μηχανημάτων σε περιβάλλον
αποθήκης 

Κύρια καθήκοντα: 
Αποτελεσματική μετακίνηση
των εμπορευμάτων εντός της
αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος

2)Περιγραφή θέσης: Βοηθός
Χειριστή Ανυψωτικού
Μηχανήματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση, Σύμβαση
Αορίστου Χρόνου
Ωράριο: Πρωινό ωράριο

Απαραίτητα προσόντα:  
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο
χειρισμό ανυψωτικών
μηχανημάτων σε περιβάλλον
αποθήκης 

Κύρια καθήκοντα: 
Αποτελεσματική μετακίνηση

των εμπορευμάτων εντός της
αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος

ZHTΟΥΝΤΑΙ  ΑΠΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

1)Περιγραφή θέσης:  Βοηθός
Λογιστή
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
Προϋπηρεσία σε ανάλογη
θέσηΠτυχίο Οικονομικής -
Λογιστικής Κατεύθυνσης
( Α Ε Ι - Τ Ε Ι ) Γ ν ώ σ η
ΑγγλικώνΕυχέρεια χρήσης
λογιστικών προγραμμάτων

2)Περιγραφή θέσης: Εργάτες
Αποθήκης

Ηλικιακό όριο: Έως 35 ετών

Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις
Κύρια καθήκοντα:
Φόρτωση και εκφόρτωση
εμπορευμάτων
Παραλαβή και τακτοποίηση
εμπορευμάτων

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΟ

1)Περιγραφή θέσης:
Χειριστής Ανυψωτικού
Μηχανήματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:  
Άδεια Χειριστή
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο
χειρισμό ανυψωτικών
μηχανημάτων σε περιβάλλον
αποθήκης 

Κύρια καθήκοντα: 
Αποτελεσματική μετακίνηση
των εμπορευμάτων εντός της
αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος

2)Περιγραφή θέσης: Βοηθός
Χειριστή Ανυψωτικού
Μηχανήματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:  
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο
χειρισμό ανυψωτικών
μηχανημάτων σε περιβάλλον
αποθήκης 
Κύρια καθήκοντα: 
Αποτελεσματική μετακίνηση
των εμπορευμάτων εντός της

αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος

3)Περιγραφή θέσης: Βοηθός
Λογιστή
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
Προϋπηρεσία σε ανάλογη
θέσηΠτυχίο Οικονομικής -
Λογιστικής Κατεύθυνσης
( Α Ε Ι - Τ Ε Ι ) Γ ν ώ σ η
ΑγγλικώνΕυχέρεια χρήσης
λογιστικών προγραμμάτων

ZHTΟΥΝΤΑΙ  ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Περιγραφή θέσης: Εργάτες
Αποθήκης
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Ωράριο: 08:00-16:00

Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις
Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης
Γνώσεις Picking,Scanner

Κύρια καθήκοντα:
Φόρτωση και εκφόρτωση
εμπορευμάτων
Παραλαβή και τακτοποίηση
εμπορευμάτων

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ

Περιγραφή θέσης: Οδηγοί Γ’
κατηγορίας 
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
Κάτοχοι διπλώματος
οδήγησης Γ’ κατηγορίας
Ψηφιακός Ταχογράφος

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α Ν Υ Ψ Ω Τ Ι Κ Ω Ν
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

1)Περιγραφή θέσης:
Χειριστής Ανυψωτικού
Μηχανήματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:  
Άδεια Χειριστή
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο
χειρισμό ανυψωτικών
μηχανημάτων σε περιβάλλον
αποθήκης 

Κύρια καθήκοντα: 
Αποτελεσματική μετακίνηση
των εμπορευμάτων εντός της
αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος

2)Περιγραφή θέσης: Βοηθός

Χειριστή Ανυψωτικού
Μηχανήματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:  
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο
χειρισμό ανυψωτικών
μηχανημάτων σε περιβάλλον
αποθήκης 
Κύρια καθήκοντα: 
Αποτελεσματική μετακίνηση
των εμπορευμάτων εντός της
αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος

3)Περιγραφή θέσης:
Ανειδίκευτοι Εργάτες
Αποθήκης
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών

Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΥΜΗΣ &
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ
Κ Α Τ Ε Ψ Υ Γ Μ Ε Ν Ω Ν
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
1)Περιγραφή θέσης:
Υπάλληλος Γραφείου, Άνδρας
Ηλικιακό όριο: Έως 35 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Ωράριο: Κυλιόμενο 
Απαραίτητα προσόντα:
Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης
Άριστη γνώση Η/Υ
Κύρια καθήκοντα: 
Τιμολόγηση 
Τηλεφωνική εξυπηρέτηση
στην αποθήκη
2)Περιγραφή θέσης: Εργάτες
Αποθήκης
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις
Κύρια καθήκοντα:
Φόρτωση και εκφόρτωση
εμπορευμάτων

ZHTOYNTAI ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ LOGIS-
TICS

Περιγραφή θέσης: Εργάτες
Αποθήκης
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις
Γνώσεις Picking,Scanner
Κύρια καθήκοντα:
Φόρτωση και εκφόρτωση
εμπορευμάτων
Παραλαβή και τακτοποίηση
εμπορευμάτων

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Περιγραφή θέσης: Εργάτες
Αποθήκης
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών

Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις
Γνώσεις Picking,Scanner
Κύρια καθήκοντα:
Φόρτωση και εκφόρτωση
εμπορευμάτων
Παραλαβή και τακτοποίηση
εμπορευμάτων

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ε Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Υ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

Περιγραφή θέσης:  Τεχνίτης
για επεξεργασία μετάλλων 
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα: 
Άριστη γνώση σε στράτζα,
ψαλίδι, πρέσσες 
Άριστη γνώση χειρισμού CNC
μηχανημάτων (punching,
laser)

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1)Περιγραφή θέσης:
Χειριστής Ανυψωτικού
Μηχανήματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:  
Άδεια Χειριστή
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο
χειρισμό ανυψωτικών
μηχανημάτων σε περιβάλλον
αποθήκης 

Κύρια καθήκοντα: 
Αποτελεσματική μετακίνηση
των εμπορευμάτων εντός της
αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος
2)Περιγραφή θέσης: Βοηθός
Χειριστή Ανυψωτικού
Μηχανήματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:  
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο
χειρισμό ανυψωτικών
μηχανημάτων σε περιβάλλον
αποθήκης 
Κύρια καθήκοντα: 
Αποτελεσματική μετακίνηση
των εμπορευμάτων εντός της
αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

1.Περιγραφή θέσης:
Μηχανικός αυτοκινήτων 
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Ωράριο: 8.30-17.00

Απαραίτητα προσόντα:
Απόφοιτος Τεχνικής Σχολής
Μηχανικών     Προϋπηρεσία
τουλάχιστον 4 χρονιά
2.Περιγραφή θέσης:  Βοηθός
Μηχανικού αυτοκινήτων 
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών

Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Ωράριο: 8.30-17.00

Απαραίτητα προσόντα:
Απόφοιτος Τεχνικής Σχολής
Μηχανικών     Προϋπηρεσία
τουλάχιστον 4 χρονιά

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS 

1)Περιγραφή θέσης:
Πικαδόροι 
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
Προϋπηρεσία στην
προετοιμασία παραγγελιών
Γνώση χρήσης παλετοφόρου

2)Περιγραφή θέσης:
Φορτοεκφορτωτές
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
Γνώση χρήσης ηλεκτρικού
παλετοφόρου
Γνώση χρήσης RF SCANNER
3)Περιγραφή θέσης: Βοηθοί
χειριστή κλάρκ  
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
Προϋπηρεσία στην χρήση
REACHTRUCK
Γνώση χρήσης RF SCANNER
4)Περιγραφή θέσης: Χειριστές
κλάρκ
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
Άδεια χειριστή
REACHTRUCK
Προϋπηρεσία στη χρήση
REACHTRUCK
Γνώση χρήσης RF SCANNER

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Περιγραφή θέσης: Φύλακες
Ασφαλείας 
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
Άδεια εργασίας προσωπικού
ασφαλείας 
Απόφοιτοι Μέσης
Εκπαίδευσης
Βασικές Γνώσεις Αγγλικών
Βασικές Γνώσεις Η/Υ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ,ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Σ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ

Περιγραφή θέσης:  Εργάτες
Παραγωγής 
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Κύρια Καθήκοντα:
Καθαρισμός, φιλετοποίηση
και συσκευασία
κατεψυγμένων και νωπών
ψαριών

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααμμίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  ΔΔηημμααρρχχεείίοουυ..  
ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  &&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr
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ΓΑΜΟΣ 

Ο ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΛΑΡΕΝΤΖΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΤΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΠΡΟΚΕΙΤΕ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ ΣΤΟ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                      

Δ Η Μ Ο Σ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ
ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Ο Δήμος Χαϊδαρίου επαναπρ-
οκηρύσσει πλειοδοτική, φανερή
και προφορική δημοπρασία για
την «Εκμίσθωση ισόγειου κυλι-
κείου » άνευ εξοπλισμού όπως
αυτό περιγράφεται παρακάτω:

Έκταση : ισόγειο κυλικείο συνο-
λικής επιφάνειας 16,55 τ.μ. 

Διεύθυνση : οδός ΚΟΡΥΤΣΑΣ 2-
4  Χαϊδάρι - ΤΚ 12461

Είδος: Ισόγειο κυλικείο που
βρίσκεται στο Δημοτικού Κολ-
υμβητηρίου Χαϊδαρίου . 

Η μίσθωση θα είναι τριετούς (3)
διάρκειας με δυνατότητα παράτα-
σης για τρία (3) έτη και για δύο (2)
φ ορές ύστερα από αίτηση του
μισθωτή, έξι (6) μήνες πριν τη
λήξη της σύμβασης και με απόφα-
ση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να
εκδηλώσουν ενδιαφέρον του-
λάχιστον εντός της προθεσμίας
των δέκα (10) ημερών από την
δημοσίευση της παρούσης.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί
την  15-02-2022 ημέρα Τρίτη, στο
Δημαρχείο Χαϊδαρίου και ώρα
10:00 π.μ..Υποβολή δικαιολογ-
ητικών  συμμετοχής την  ίδια
μέρα δημοπρασίας  στην  αρμό-
δια επιτροπή από  09:00 π.μ έως
10:00 π.μ.. 

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφ-
οράς  (κατώτερο μηνιαίο μίσθω-
μα)  ορίζεται το πόσο των
350,00 ευρώ. Κάθε αύξηση της
προσφοράς από την πρώτη και
μετά θα γίνεται κατά τριάντα
(30,00€) ευρώ.

Μαζί με την συμμετοχή τους οι
ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθ-
έσουν και εγγύηση συμμετοχής η
οποία θα ανέρχεται  στο ποσό
των 420,00 ευρώ.

Ο πλειοδότης και ακολούθως
μετά την ολοκλήρωση της δημο-
πρασίας μισθωτής, υποχρεούται
πέραν της κατάθεσης εγγυητικής
επιστολής για την καλή εκτέλεση
των όρων της μισθωτηρίου και
στην προκαταβολή τριών (3)
μηνιαίων μισθωμάτων.

Η δημοπρασία θα γίνει σύμφ-
ωνα με τις σχετικές διατάξεις του
άρθρου 192 N. 3463/2006
(Δ.Κ.Κ.) και  του Π.Δ. 270/1981
και βάσει των όρων που καθο-
ρίστηκαν από την Οικονομική
Επιτροπή (άρθρο 72 παρ.1 περ.
Ε  ́του Ν. 3852/2010).

Το πλήρες κείμενο της προ-
κήρυξης για την παραπάνω
δημοπρασία μπορούν να λάβουν
οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα
Εσόδων του Δήμου Χαϊδαρίου
που βρίσκεται στο 2ο όροφο του
Δημοτικού Καταστήματος,  τηλ.
21320407301 κάθε εργάσιμη
ημέρα και ώρα και από την ιστο-
σελίδα του Δήμου
www.haidari.gr.  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ                                      

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 

Για τα αιτήματα που αφορούν σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και
τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή
αντιτίμου σε ΟΤΑ α’  και β’  βαθμού και ΝΠΙΔ αυτών, επισημαίνεται  ότι με τις ρυθμίσεις
του άρθρου 57 του ν. 4873/2021, προβλέφθηκε ότι το κόστος μισθοδοσίας του προ-
σωπικού που παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες δεν απαιτείται να καλύπτεται εξ ολοκ-
λήρου από το καταβαλλόμενο από τους πολίτες αντίτιμο, αλλά αρκεί να καλύπτεται σε
ποσοστό τουλάχιστον εξήντα τοις εκατό (60%) από την καταβολή διδάκτρων στις πολι-
τιστικές και αθλητικές δομές (δημοτικά ωδεία, εικαστικά εργαστήρια, δημοτικά γυμνα-
στήρια, κολυμβητήρια κ.λπ.), ενώ το λοιπό ποσό θα καλύπτεται από τον προϋπολογι-
σμό του φορέα. 

Η εν λόγω διάταξη έχει ισχύ έως 30- 6-2023. Για τις λοιπές υπηρεσίες που ασκούν
οι φορείς (δημοτικά αναψυκτήρια, εκμετάλλευση παραλιών, δημοτικά σινεμά, παιδικοί
– βρεφονηπιακοί σταθμοί κλπ) εξακολουθεί να ισχύει η κάλυψη της δαπάνης στο 100%

Αντικατάσταση και αναπλήρωση αποχωρούντος προσωπικού

Η αντικατάσταση και αναπλήρωση αποχωρούντος προσωπικού ορισμένου χρόνου σε
ευρωπαϊκά προγράμματα, των οποίων η πρόσληψη έγινε κατ’  εφαρμογή των διατά-
ξεων της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 ή της παρ.2 του άρθρου 38 του
ν.4765/2021, υλοποιείται εντός του χρόνου ισχύος του προγράμματος που θεωρείται
και χρόνος ισχύος των πινάκων κατάταξης που είχαν εκδοθεί για το σκοπό αυτό.

Εξαιρέσεις από τον προγραμματισμό προσλήψεων

Εξακολουθούν να εξαιρούνται από την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 και
ως εκ τούτου από τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού οι
εξής περιπτώσεις:

προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμε-
νων προγραμμάτων καθότι δεν συνεπάγονται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογι-
σμού.

Συμβάσεις μίσθωσης έργου (άρθ.30 ν.4314/2014) στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμε-
νων πράξεων».

Προσωπικό για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών (άρθρο 25 παρ. ν.4325/2015
και άρθρο 36 ν.4765/2021)

Γιατροί εργασίας και τεχνικοί ασφαλείας.

Η συν έχ εια απο τη σελ. 2
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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

Η ΕΤΕΜ ζητεί:Η ΕΤΕΜ ζητεί:
Εργάτες Παραγωγής για το εργοστάσιο
της, που βρίσκεται στη Μαγούλα Αττι-
κής.

Οι κύριες αρμοδιότητες και τα καθήκον-
τα είναι: 
Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με
τις οδηγίες που έχουν δοθεί για τη θέ-
ση.
Τήρηση των ισχυόντων κανονισμών
και προτύπων ασφαλείας.
Τήρηση του προγράμματος παραγω-
γής.
Διασφάλιση της ποιότητας των παραγό-
μενων προϊόντων.
Αναφορά στον προϊστάμενο βάρδιας
των τεχνικών παρατηρήσεων σχετικών
με την εύρυθμη λειτουργία των

μηχανών.
Οι υποψήφιοι, πρέπει να διαθέτουν τα
ακόλουθα προσόντα: 

Επιθυμητή προϋπηρεσία σε βιομηχα-
νικές και παραγωγικές μονάδες.
Συνέπεια, ομαδικότητα, προσαρμο-
στικότητα.
Οργάνωση, ταχύτητα και διάθεση για ε-
ργασία.
Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες.

Η θέση προσφέρει δυναμικό περιβάλ-
λον εργασίας, διαρκή εκπαίδευση, βε-
λτίωση και ανάπτυξη προσόντων, πρό-
σθετη ασφαλιστική κάλυψη και ευκαι-
ρίες εξέλιξης σε έναν δυναμικό και
συνεχώς αναπτυσσόμενο διεθνή όμι-
λο.
Τηλέφων α επικοιν ων ίας:
2104898644 – 2104898520,
6974402644 – 6974402520
Email: HumanRe-
sources@etem.com

Ζητούνται εργάτες παραγωγής απο την 
εταιρία ΕΤΕΜ στη Μαγούλα
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Ζητείται φαρμακοποιός για εργασια ως υπεύθυνος

φαρμακοποιος στο φαρμακείο μου στα Μέγαρα Αττικής.

Υπάρχει δυνατότητα για ρύθμηση εύκολου ωραρίου 

εργασίας και παρέχεται γεύμα.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2296027338



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 τεχνίτρια νυχιών για
κατάστημα στην Ελευσίνα

Τηλ.6938437614

Tετάρτη 9 Φεβρουαρίου 2022 θριάσιο-15  



16-θριάσιο Tετάρτη 9 Φεβρουαρίου 2022


