
Self test: Ξεκινά σήμερα (14/03)
η δωρεάν διάθεση σε μαθητές

και εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς
Μετά την 1η Απριλίου οι αποφάσεις για τις

μάσκες και τα self test

Συγκινητική η ανταπόκριση του
κόσμου στο κάλεσμα

ανθρωπιστικής βοήθειας του
Δήμου Ελευσίνας
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Αντιπλημμυρική θωράκιση για τον
αυτοκινητόδρομο Ελευσίνας – Κορίνθου

Περιβαλλοντική αδειοδότηση συμπληρωμα-
τικών έργων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος
και Ενέργειας – Άμεση η δυνατότητα έναρξης

Έρευνα ΓΣΕΒΕΕ:
1 στα 2 νοικοκυρια εκτιμά ότι το

2022 θα χειροτερέψει η οικονομική
του κατάσταση

ΈΈρρχχεεττααιι  
ππααρρέέμμββαασσηη  ττηηςς

κκυυββέέρρννηησσηηςς
σσττιιςς  ττιιμμέέςς  ττωωνν

κκααυυσσίίμμωωνν  
Πακέτο στήριξης προς τα νοικοκυριά

με  επιδότηση για βενζίνη και 
πετρέλαιο θέρμανσης σσεελλ..  33

11.986 κρούσματα,
356 διασωληνωμένοι,

48 θάνατοι

124 λοιμώξεις στην Π.Ε.
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κ. Χατζηδάκης:
Με το νομοσχέδιο «Δουλειές

ξανά» μπαίνει τέλος στα
φαινόμενα κατάχρησης των

παροχών στον ΟΑΕΔ
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Ο Μανδραϊκός 1-1 με την 
ΑΕ Ζεφυρίου στη Ν. Πέραμο

Η Μικρασιατική 
3-0 στην Γκορυτσά τον Πυρρίχιο

ΑΟΚ Πανελευσινιακός-Εθνική 
Ενόπλων για την ”Φιλική Φωλιά”
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Τσουχτερο κρύο  και  χιονόνερο        

Θερμοκρασία απο 3  έως 8  βαθμους Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
1,5,9,13,17,21,25,29

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Βεν έδικτος, Βεν εδίκτη, Βεν εδικτίν η, Βεν εδικτίν α

Ευφράσιος, Ευφράσης, Ευφράσας,  Φράσης
Ματθίλν τη, Ματίλν τα, Ματθίλδη, Μαθίλδη,

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Καμπόλης Παναγιώτης Α.
Πλάτωνος 1, 2105572588

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Ρόκα Μαρία Π.

Αδελφών Κυπραίου 54, 
2105546916

MANΔΡΑ

Πέππας Ιωάννης, Υψηλάντου 1 &

Στρατηγού Ρόκα Νικολάου, 2105555236

Άνω Λιόσια

ΣΑΝΙΔΑ Δ. ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Λεωφόρος Φυλής 47, 133 51 - Φυλή 

ΑΧΑΡΝΕΣ
Ράπτη Σταματίνα Α.

Λεωφόρος Πάρνηθος 140, 2102446217

Τ
η σύμβαση παραχώρησης
του εμπορευματικού κέντρ-
ου στο Θριάσιο Πεδίο

ενέκρινε, σύμφωνα με πληροφο-
ρίες του Moneyreview.gr, το Ελεγ-
κτικό Συνέδριο, ολοκληρώνοντας
τον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότ-
ητας της επένδυσης συνολικού
ύψους 150 εκατ. ευρώ.

Η έγκριση του Ανώτατου Δικα-
στηρίου αποτελεί προαπαιτούμενο
ώστε η σύμβαση να οδηγηθεί προς
κύρωση από τη Βουλή και η ανά-
δοχος κοινοπραξία των εταιρειών
Goldair και ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ να
προχωρήσει στην έναρξη υλο-
ποίηση του έργου. Σύμφωνα με
πληροφορίες, το προσεχές διάστημα
θα ολοκληρωθεί η συμφωνία
χρηματοδότησης του έργου
εκτιμώμενου ύψους 55 εκατ. ευρώ,
με το υπόλοιπο ποσό να προέρχε-
ται από ίδια κεφάλαια. Από τη στιγ-
μή της κύρωσης της σύμβασης
60ετούς παραχώρησης από τη
Βουλή εκτιμάται ότι σε διάστημα
περίπου έξι μηνών θα μπορούσαν
να ξεκινήσουν οι κατασκευαστικές
εργασίες της μεγαλύτερης επέν-
δυσης στην Αττική μετά την Μητρο-
πολιτική Παρέμβαση στο Ελληνικό.

Η κοινοπραξία προβλέπεται ότι θα
κατασκευάσει, σε διαφορετικές
φάσεις, 210.000 τετραγωνικά μέτρα
στεγασμένων αποθηκών, 250.000
παλετοθέσεις, 4.000 θέσεις για
αυτοκίνητα και 120 θέσεις για φορτ-
ηγά σε έκταση 588 στρεμμάτων.
Την κατασκευή του εμπορευματι-
κού κέντρου, που αντιστοιχεί σε
συμβατική αξία 109 εκατ. ευρώ, θα
υλοποιήσει η Μυτιληναίος.

Το έργο θα διαδραματίσει κομβικό
ρόλο για τη βελτίωση της θέσης της
Ελλάδας στον χάρτη των logistics,
με κύρια χαρακτηριστικά της συγκε-
κριμένης κατηγορίας ακινήτων να
είναι ο κατακερματισμός και η
έλλειψη ποιοτικών χώρων. 

Η προσδοκώμενη έναρξη κατασ-
κευής του Θριάσιου Εμπορευματι-
κού Κέντρου σηματοδοτεί και το
κλείσιμο ενός κεφαλαίου περίπου
μισού αιώνα. Το εγχείρημα της
κατασκευής του εμπορευματικού
κέντρου στο Θριάσιο χρονολογείται
από το 1970 οπότε ξεκίνησαν οι
πρώτες απαλλοτριώσεις. Το 1994 το
έργο εντάχθηκε στα συγχρηματοδο-
τούμενα προγράμματα της Ευρω-
παϊκής Ένωσης. Το 1999 επικαιρο-
ποιήθηκε και ολοκληρώθηκε η
μελέτη γενικής διάταξης, ενώ το
2001 η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε
ως προϋπόθεση για τη χρηματοδότ-
ηση, τη δημιουργία εμπορευματικού
κέντρου ιδιωτών. 

ΘΘρριιάάσσιιοο::  ‘‘’’ΠΠρράάσσιιννοο  φφωωςς’’’’  ααππόό  ΕΕλλεεγγκκττιικκόό  
ΣΣυυννέέδδρριιοο  γγιιαα  ττοο  εεμμπποορρεευυμμααττιικκόό  κκέέννττρροο
ΑΑννττίίσσττρροοφφηη  μμέέττρρηησσηη  γγιιαα  ττηηνν  έέννααρρξξηη  υυλλοοπποοίίηησσηηςς  ττοουυ  έέρργγοουυ

Ερντογάν και Μητσοτάκης συμφώνησαν 
να βελτιώσουν τις σχέσεις παρά τις διαφωνίες

Ο
Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν και ο Έλληνας
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμφώνησαν
στις συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη σήμερα να

διατηρήσουν ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας και να
βελτιώσουν τις σχέσεις παρά τις διαφωνίες, ανακοίνωσε η
τουρκική προεδρία, σύμφωνα με το reuters.

Οι δύο χώρες φέρουν ιδιαίτερη ευθύνη στην αρχιτεκτονική
ασφάλειας στην Ευρώπη, η οποία άλλαξε με την εισβολή
της Ρωσίας στην Ουκρανία και η αυξημένη συνεργασία τους
θα έχει περιφερειακά οφέλη, δήλωσε η προεδρία μετά τις
συνομιλίες.

Για περίπου δύο ώρες και μέσα σε θετικό κλίμα, όπως
αποτυπώνεται στις συζητήσεις με κυβερνητικά στελέχη,
Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συζήτ-
ησαν για τις εξελίξεις στην Ουκρανία, αλλά και για το
πλαίσιο των διμερών σχέσεων, όπως το σκηνικό διαμορ-
φώνεται από τις δραματικές εξελίξεις με την εισβολή στη
Ρωσία. 

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Έλληνας πρωθυπο-
υργός και ο πρόεδρος της Τουρκίας συμφώνησαν από κοι-
νού να πέσουν οι τόνοι. Και στον ορίζοντα υπάρχουν κάποια
συγκεκριμένα βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση. Σύμφω-
να, πάντα, με κυβερνητικές πηγές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης
έδωσε το...πράσινο φως για την συζήτηση των Μέτρων
Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, η οποία θα πραγματοποιηθεί
τον Απρίλιο στην Άγκυρα. Από εκεί και πέρα, εφόσον οι
σχέσεις των δύο χωρών συνεχίσουν να πορεύονται σε
ομαλό επίπεδο, το Φθινόπωρο Αθήνα και Άγκυρα θα
οδεύσεων προς το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, με τη
συμμετοχή των δύο ηγετών. 

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, οι δύο ηγέτες, μετά από
πολύ καιρό συνομίλησαν ως σύμμαχοι, απέναντι στα
προβλήματα που αναδύονται από την εισβολή της Ρωσίας
στην Ουκρανία. Στις δύο ώρες, η συζήτηση ξεκίνησε από τις
εξελίξεις στην Ουκρανία, για να φτάσει στα διμερή ζητήμα-
τα. Και στα διμερή, οι δύο πλευρές επανέλαβαν τις θέσεις
τους, ωστόσο το κλίμα δεν ήταν αυτό των προηγούμενων
μηνών. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κύριοι Μητσοτάκης και
Ερντογάν συμφώνησαν στη συνεργασία για τη δημιουργία
ανθρωπιστικών διαδρόμων για τους αμάχους από την
Ουκρανία. 

Όπως αναφέρουν, παράλληλα, κυβερνητικές πηγές η
συνάντηση αυτη βάζει  το θελεμιο για μία πιο ήρεμη εποχή
στη σχέση των στο χωρών. Καθώς, υπάρχει αμοιβαίο όφε-
λος να πέσουν οι τόνοι και η επικοινωνία να είναι καλύτερη
σε όλα τα επίπεδα. 

Συνεχίζεται στη σελ. 4

- Τι συμφώνησαν ο Έλληνας πρωθυπουργός και ο πρόεδρος της Τουρκίας.
- ‘’Πράσινο φως’’ για την συζήτηση των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης,
η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο στην Άγκυρα. 
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Στα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων
που θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα από
την κυβέρνηση αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρό-

σωπος, ο οποίος τόνισε πως η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι
καλύτερο μπορεί προκειμένου να μετριάσει τις επιπτώσεις
των ανατιμήσεων.

Ειδικότερα, μιλώντας στον ΣΚΑΙ, σημείωσε πως θα
ενισχυθεί περαιτέρω η οριζόντια στήριξη για τους λογαρια-
σμούς ρεύματος και φυσικού αερίου. Σε ό,τι αφορά στην τιμή
της βενζίνης τόνισε ότι "έχει ξεφύγει επικίνδυνα" επι-

σημαίνοντας ότι δε θα
μείνει έξω από το πεδίο
των κυβερνητικών παρεμ-
βάσεων, "πάντοτε στο
πλαίσιο λελογισμένων
κινήσεων" κι επιβε-
βαιώνοντας τον υπουργό
Οικονομικών, Χρήστο
Σταϊκούρα, αποκάλυψε ότι
θα υπάρξουν παρεμβά-
σεις στις τιμές των καυ-
σίμων.

Σε  δημοσίευμά της, η
Καθημερινή αναφέρει ότι
στο πακέτο στήριξης της
κυβέρνησης θα περιλαμ-

βάνεται και η επιδότηση για τη βενζίνη και το πετρέλαιο θέρ-
μανσης. Η ελάφρυνση δε θα αφορά στην οριζόντια μείωση
φόρου, λόγω του δημοσιονομικού κόστους, αλλά θα στοχεύει
στους οικονομικά ασθενέστερους.

''Θα ανακοινωθεί η επιταγή ακρίβειας''
Παράλληλα, ο κυβερνητικος εκπρόσωπος προανήγγειλε

ότι μέχρι τέλος της εβδομάδας θα ανακοινωθεί η έκτακτη
καταβολή οικονομικής ενίσχυσης στα νοικοκυριά, η λεγόμενη
"επιταγή ακρίβειας". "Ένα μεγάλο κομμάτι των απωλειών να
αντικατασταθούν και θα δοθεί η δυνατότητα στα νοικοκυριά

να ανταπεξέλθουν στις ανατιμήσεις", επισήμανε.

Σφοδρά πυρά όμως εξαπέλυσε και κατά του ΣΥΡΙΖΑ υπο-
γραμμίζοντας ότι "είμαστε αντιμέτωποι με την απειλή εκδή-
λωσης ενός δεύτερου κύματος λαϊκισμού και αντισυστημικής
συμπεριφοράς σαν αυτή που είδαμε πόσο πολύ κόστισε στη
χώρα την περασμένη δεκαετία. Δεν πρέπει να αφήσουμε τη
δημαγωγία, που θυμώνει τον κόσμο, να βρει πρόσφορο
πεδίο".

Σχολίασε δε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι εκτός τόπου και
χρόνου. "Δεν μπορεί να ερμηνεύσει το μέγεθος της κρίσης
από το μένος του στον Μητσοτάκη. Είτε έχει τεράστια άγνοια
είτε ο λόγος του χαρακτηρίζεται από τεράστιο βαθμό υποκρ-
ισίας. Και τα δύο είναι απαράδεκτα για τον θεσμικό ρόλο του
αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όπως έκανε και
στην πανδημία, έτσι και τώρα, δημαγωγεί, ψευδολογεί και
προτείνει πράγματα ανεφάρμοστα και δεν αντιμετωπίζουν
την ουσία του προβλήματος", ανέφερε.

Συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν
Τέλος, σε ό,τι αφορά στην  συνάντηση του πρωθυπουργού

με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
τόνισε ότι "η Ελλάδα πηγαίνει με αυτοπεποίθηση στη συνάν-
τηση αυτή, γιατί τα τελευταία δύο χρόνια το γεωπολιτικό και
γεωστρατηγικό μας αποτύπωμα έχει ενισχυθεί σε πολύ
μεγάλο βαθμό και οι θέσεις της χώρας ταυτίζονται με το Διε-
θνές Δίκαιο".

Με απόφαση του Περιφερειάρχ η Αττικής Γ.
Πατούλη μετά από σχ ετικές διαβουλεύσεις με
τους Δημάρχ ους της Αττικής, καν ον ικά θα λειτο-
υργήσουν  από αύριο Δευτέρα 14/3/2022, όλα τα
σχ ολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης στην  Αττική.

Εξαιρούν ται τα σχ ολεία των  Δημοτικών  Εν οτή-
των  Βιλίων  και Ερυθρών , τα οποία θα παρα

μείν ουν  κλειστά, καθώς οι ισχ υρές χ ιον ο-
πτώσεις έχ ουν  δημιουργήσει προβλήματα προ-
σβασιμότητας, εν ώ στο Δήμο Ωρωπού τα σχ ολεία
στο Καπαν δρίτι, στο Πολυδέν δρι, στις Αφίδν ες,
στη Μαλακάσα, στον  Αυλών α και στον  Κάλαμο
(εκτός από αυτά της περιοχ ής των  Αγίων  Απο-
στόλων ) θα λειτουργήσουν  από τις 10:00 το πρωί
λόγω παγετού.

11.986 κρούσματα,
356 διασωληνωμένοι, 48 θάνατοι

Τ
α ν έα εργαστηριακά επιβεβαιωμέν α κρούσματα της
ν όσου που καταγράφηκαν  τις τελευταίες 24 ώρες
είν αι 11.986 , εκ των  οποίων  27 εν τοπίστηκαν

κατόπιν  ελέγχ ων  στις πύλες εισόδου της χ ώρας. Ο συν ο-
λικός αριθμός των  κρουσμάτων  αν έρχ εται σε 2.635.614
(ημερήσια μεταβολή +0.5%), εκ των  οποίων  49.3% άν δρ-
ες. 

Οι ν έοι θάν ατοι ασθεν ών  με COVID-19 είν αι 48, εν ώ
από την  έν αρξη της επιδημίας έχ ουν  καταγραφεί συν ολι-
κά 26.562 θάν ατοι. 1 Το 95.2% είχ ε υποκείμεν ο ν όσημα
ή/και ηλικία 70 ετών  και άν ω.

Ο αριθμός των  ασθεν ών  που ν οσηλεύον ται διασωλ-
ην ωμέν οι είν αι 356 (64.9% άν δρες). Η διάμεση ηλικία τους
είν αι 68 έτη. To 90.2% 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, 242 (67.98%) είν αι αν εμ-
βολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμέν οι και 114 (32.02%) είν αι
πλήρως εμβολιασμέν οι. Από την  αρχ ή της παν δημίας
έχ ουν  εξέλθει από τις ΜΕΘ 4.353 ασθεν είς.

Οι εισαγωγές ν έων  ασθεν ών  Cov id-19 στα ν οσοκομεία
της επικράτειας είν αι 293 (ημερήσια μεταβολή +8.92%). Ο
μέσος όρος εισαγωγών  του επταημέρου είν αι 286 ασθε-
ν είς.Η διάμεση ηλικία των  κρουσμάτων  είν αι 35 έτη (εύρος
0.2 έως 108 έτη), εν ώ η διάμεση ηλικία των  θαν όν των
είν αι 79 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη)..

Η διασπορά στην  Αττική:
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 554
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 124
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 1137
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 666
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 449
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 467
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 427
ΝΗΣΩΝ 82

Κανονικά θα λειτουργήσουν σήμερα
14/3/22 όλα τα σχολεία 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης στην Αττική

Εξαιρούνται τα σχολεία στις Δημοτικές ενότητες
Βιλίων και Ερυθρών, όπου θα παραμείνουν κλειστά

Έρχεται παρέμβαση της κυβέρνησης στην τιμή της βενζίνης
- Την επόμενη εβδομάδα οι ανακοινώσεις για την "επιταγή ακρίβειας"



Η διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή
αναδόχου ξεκίνησε το 2001, ολοκληρώθηκε το
2006 αλλά ματαιώθηκε το 2009. Ακολούθησε η
επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού που κηρυ-
σσόταν άγονος επί μακρόν μέχρι το 2016 η κοι-
νοπραξία Goldair-ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ να ανακηρυχθεί
ως ανάδοχος του έργου.

Ωστόσο, η σύμβαση που κυρώθηκε, αρχικά,
από τη Βουλή τον Νοέμβριο του 2018, χρειά-
στηκε να αναπροσαρμοστεί βάσει των αλλαγών
που είχε ζητήσει, πριν από περίπου ένα χρόνο
η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής (DG Comp). Στο πλαίσιο των
τροποποιήσεων αυτών, η Goldair, με εκτελεστικό
αντιπρόεδρο τον Καλλίνικο Καλλίνικο,
προχώρησε στην αύξηση του ποσοστού της,
στο 40% από 20%, στην εταιρεία ειδικού σκο-
πού ΘΕΚ, με το υπόλοιπο 60% να ελέγχει η
ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ.

4-θριάσιο Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022

«Την  αν τιμετώπιση του φαιν ομέν ου της κατάχ ρη-
σης των  παροχ ών  στον  ΟΑΕΔ, που έχ ει εν τοπιστεί,
ώστε τα επιδόματα και οι παροχ ές ν α κατευθύν ον ται
σε εκείν ους που τα έχ ουν  πραγματικά αν άγκη».Αυτή
είν αι η βασική πρτεραιότητα που θέτει ο υπουργός
Εργασίας και Κοιν ων ικών  Υποθέσεων  Κωστής Χατ-
ζηδάκης, με το ν ομοσχ έδιο του υπουργείου «Δουλει-
ές ξαν ά», που πρόκειται ν α τεθεί σύν τομα σε δημό-
σια διαβούλευση

-Τι αλλάζει

Μιλών τας σε εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού
Σκάι και ερωτηθείς για τους αν έργους που λαμβάν ουν
παροχ ές από τον  ΟΑΕΔ, εν ώ έχ ουν  πολύ υψηλά
εισοδήματα, ο κ. Χατζηδάκης απάν τησε ότι στόχ ος
είν αι ν α μπει τέλος σε αυτά τα φαιν όμεν α. «Θέλουμε
ν α βάλουμε τέλος σε αυτά τα φαιν όμεν α και μου λέν ε
ότι δεν  έχ ω κοιν ων ική ευαισθησία. Μα θα πρέπει ν α
έχ ουμε ευαισθησία σε αυτούς που έχ ουν  300.000
ευρώ και 200.000 ευρώ εισόδημα και απολαμβάν ουν
παροχ ές από τον  ΟΑΕΔ; 

Να στηρίξουμε τους μακροχ ρόν ια αν έργους ν αι,
όχ ι όμως ν α συγκαλύπτουμε τους απατεών ες και
αυτούς που κάν ουν  καταχ ρήσεις» αν έφερε χ αρακ-
τηριστικά ο υπουργός Εργασίας, προσθέτον τας:
«Θέλουμε ν α δώσουμε προτεραιότητα στους μακρ-
οχ ρόν ια αν έργους. 

Γι' αυτό, τους δίν ουμε πριμ 300 ευρώ, για ν α εγγρ-
αφούν  στο ψηφιακό μητρώο και ν α καταρτίσουν  ατο-
μικό ψηφιακό σχ έδιο δράσης». Συμπληρωματικά, ο κ.
Χατζηδάκης σημείωσε ότι αυτό που παρατηρείται
είν αι ότι, εν ώ η αν εργία μειών εται, ο αριθμός των
αν έργων  που είν αι εγγεγραμμέν οι στο μητρώο του
ΟΑΕΔ παραμέν ει αμετάβλητος.Παράλληλα, στο
πλαίσιο της συν έν τευξής του, υπογράμμισε ότι, για 

πρώτη φορά, θεσπίζεται το επίδομα εργασίας για
τους επιδοτούμεν ους αν έργους που βρίσκουν  δου-
λειά. 

Συγκεκριμέν α, διευκρίν ισε ότι, όσοι βρίσκουν  δου-
λειά, κατά την  περίοδο καταβολής του επιδόματος
αν εργίας, θα συν εχ ίσουν  ν α λαμβάν ουν  το 50% του
επιδόματος αν εργίας, μέχ ρι την  προβλεπόμεν η ημε-
ρομην ία λήξης της περιόδου καταβολής του.

Μεταξύ άλλων , ο κ. Χατζηδάκης αν αφέρθηκε και σε
μία ακόμη διάταξη του ν ομοσχ εδίου, η οποία προβ-
λέπει τη διαγραφή από το μητρώο αν έργων , μετά από
τρεις αρν ήσεις κατάλληλων  θέσεων  εργασίας. «Εάν  ο
ΟΑΕΔ σου δίν ει τρεις δουλειές αν τίστοιχ ες με το προ-
φίλ σου, τις ικαν ότητές σου και κον τά στον  τόπο
κατοικίας σου και αρν ηθείς, βγαίν εις από το μητρώο.
Πρόκειται για έν α δίκαιο μέτρο, που έπρεπε ν α εφα-
ρμοστεί από καιρό» διευκρίν ισε ο αρμόδιος υπο-
υργός.

Αναφορικά με τον κατώτατο μισθό, ο κ. Χατ-
ζηδάκης δήλωσε ότι, σε περίπου 45 ημέρες, θα
υπάρξει τοποθέτηση του υπουργού Εργασίας στο
υπουργικό συμβούλιο και σχετική απόφαση του
υπουργικού συμβουλίου. 

«Παραμέν ει η δέσμευση του πρωθυπουργού ότι η
αύξηση του κατώτατου μισθού θα είν αι σημαν τική.
Έχ ουμε δημιουργήσει μέσα σε δυσκολίες τα προη-
γούμεν α δυόμισι χ ρόν ια τις προϋποθέσεις πάν ω σε
υγιείς και γερές βάσεις, ώστε ν α υπάρξει μία σημαν τι-
κή αύξηση του κατώτατου μισθού. Αυτό έγιν ε, χ άρη
στη φορολογική, δημοσιον ομική, εργασιακή και ασφ-
αλιστική πολιτική της κυβέρν ησης, που επέτρεψε ν α
πάει μπροστά η οικον ομία και ν α έχ ουμε και μείωση
της αν εργίας κατά τέσσερις ποσοστιαίες μον άδες
μέσα στην  παν δημία. Αποδεικν ύουμε στην  πράξη
ότι έχ ουμε μία φιλεργατική πολιτική. 

Όταν  ωθείς μπροστά την  οικον ομία, κερδίζουν  και
οι εργαζόμεν οι» τόν ισε ο υπουργός Εργασίας,
συμπληρών ον τας ότι οι ασφαλιστικές εισφορές έχ ουν
ήδη μειωθεί κατά τέσσερις μον άδες, που και «αυτό
βοηθάει ν α πάρει μπροστά η οικον ομία».Για το ύψος
της αύξησης του κατώτατου μισθού, ο κ. Χατζηδάκης
απάν τησε ότι αυτή είν αι η άσκηση που πρέπει ν α
λύσουμε, λαμβάν ον τας υπόψη την  αν ταγων ιστικότ-
ητα, την  παραγωγικότητα, τις αν τοχ ές της οικο-
ν ομίας.

Παράλληλα, ο υπουργός Εργασίας έδωσε έμφαση
και στο ζήτημα της αν τιμετώπισης των  εκκρεμών
συν τάξεων . Όπως είπε, το 2021, καταγράφηκε
αύξηση κατά 83% στην  έκδοση συν τάξεων  σε
σχ έση με το 2019, κάν ον τας λόγο για ρεκόρ όλων
των  εποχ ών .Αν αφερόμεν ος στο θέμα της ακρίβειας,
ο κ. Χατζηδάκης επεσήμαν ε ότι το πρόβλημα της
ακρίβειας είν αι παν ευρωπαϊκό. «Προφαν ώς, ακούμε
την  αν ησυχ ία και τα προβλήματα του κόσμου και θα
προσπαθήσουμε ν α κάν ουμε ό,τι περισσότερο γίν ε-
ται εν ός των  αν τοχ ών  της οικον ομίας και του προϋ-
πολογισμού» υπογράμμισε ο υπουργός Εργασίας και
τόν ισε ότι απαιτείται παρέμβαση σε ευρωπαϊκό
επίπεδο για τις τιμές εν έργειας. 

Η συνέχεια απο σελ. 2

Χατζηδάκης: Με το νομοσχέδιο «Δουλειές ξανά» μπαίνει τέλος
στα φαινόμενα κατάχρησης των παροχών στον ΟΑΕΔ
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Ρ
αν τεβού την  Παρασκευή
11.3  στις 4 το απόγευμα
είχ ε ο Σύλλογος Πελοπον -

ν ησίων  Ελευσίν ας με τους
ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ν α
παραδώσουν  φαρμακευτικό υλικό
που συγκέν τρωσαν  την  εβδομάδα
που πέρασε. 

Ευχ αριστίες στην  αποστολή
από την  Ελευσίν α για την  συμπα-
ράσταση από τους Γιατρούς και
την  γραμματειακή υποστήριξη
που παρέλαβαν  τις κούτες. 

Η Πρόεδρος Ντίν α Τριλίκη με τα
μέλη Ρεπούσκου Ελ. και Σκουλαρ-
ικά Σ. , παρέδωσαν  μία μεγάλη
ποσότητα φαρμάκων  που
συγκεν τρώθηκε  και μάλιστα θα
τους ξαν αεπισκεφθούν  το
μεσημέρι της 20ης Μαρτίου 2022 . 

Έτσι, θα συν εχ ίζει ο σύλλογος
ν α συγκεν τρών ει  φαρμακευτικό
υλικό μέχ ρι εκείν η την  ημέρα.
Όσοι θελήσουν  ν α προσφέρουν  ,
οποιοδήποτε φάρμακο που
βρίσκεται σε ισχ ύ ,αν τισηπτικά,
βαμβάκι, γάζες κλπ.  ας επικοιν ω-
ν ούν  με  το τηλ. 6977903186 .

Ο εκπρόσωπος των  ΓΙΑΤΡΩΝ
ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ ευχ αρίστησε για

την  προσφορά και η Πρόεδρος
απάν τησε πως ‘οι ευχ αριστίες
αν ήκουν  αποκλειστικά και μόν ον
σε Σας για την  προσφορά αν θρω-
πιάς και το λειτούργημα που κάν ε-

τε τόσα χ ρόν ια . 
Ο Θεός ν α σας δίν ει υγεία,

κουράγιο και δύν αμη ν α
συν εχ ίσετε το λειτούργημα που
κάν ετε ‘.

ΟΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
ΣΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Τοποθέτηση κάδων 
ογκωδών αντικειμένων στον

Δήμο Ασπροπύργου

Ο
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλω-
σης και Πράσινου, κ. Μιχαήλ Ψωμιάδης
ενημερώνει τους δημότες ότι, στο πλαίσιο

διαχείρισης απορριμμάτων και προστασίας του
περιβάλλοντος, η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου
προχώρησε στην τοποθέτηση κάδων (σκάφες)
για την εναπόθεση ογκωδών αντικειμένων.

Στους συγκεκριμένους κάδους μπορούν να
τοποθετηθούν ογκώδη αντικείμενα, όπως
στρώματα, έπιπλα, κλαδιά δέντρων κ.α. Στόχος
του Δήμου Ασπροπύργου είναι να διευκολύνει
τους δημότες να αφήσουν τα ογκώδη αντικείμενα
σε συγκεκριμένα σημεία διατηρώντας την πόλη
καθαρή και προστατεύοντας το περιβάλλον.  

Τα σημεία που βρίσκον ται οι κάδοι – σκάφες
για τα  ογκώδη αν τικείμεν α είν αι τα ακόλουθα: 

1) 28ης  Οκτωβρίου & Μπουμπουλίν ας
2) Νεκροταφείο (Περιφερειακός Γεωργίου

Παπαν δρέου)
3) Κ.Α.Π.Η.  Παραλίας (Οδός Σόλων ος)
4) Ιωάν ν ου Προδρόμου & Αχαρν ών  
5) Βιοχαρτική (Οδός Φυλής & Αν αγεν ν ή-

σεων ) 
6) Ρουπάκι Τρίγων η Πλατεία (Οδός Κολοκο-

τρών η)
7) Λεωφόρος Νάτο (πλησίον  Πάρκου Γκορυ-

τσάς)
8) Θερμοκήπια (Κεν τρική Πλατεία)
9) Γκορυτσά (Έν αν τι Αθλητικού Κέν τρου

Γκορυτσάς) 
10) Παλιγγεν εσίας ( Περιοχή Αεροδρόμιο)

Μ
ετά από πολύμηνους
περιορισμούς εξαιτίας
της πανδημίας, η

Διοίκηση και οι Εργαζόμενοι
του ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ είναι έτοι-
μοι να υποδεχθούν τα Μέλη
των ΚΑΠΗ.

Υπενθυμίζουμε ότι τα ΚΑΠΗ
καθ΄ όλη τη διάρκεια των περ-
ιορισμών παρέμεναν ανοικτά,
παρέχοντας συνταγογράφηση,
ψυχολογική υποστήριξη, φυσι-

κοθεραπείες και διαδικτυακές
δράσεις στα Μέλη τους.

Τηρώντας όλα τα υγειονομικά
πρωτόκολλα, επανερχόμαστε
στην κανονικότητα με μία σειρά
από Εκδρομές και  Δράσεις
εμπλουτίζοντας μάλιστα τις ήδη
παρεχόμενες Δραστηριότητες
μας.

Έχουν προγραμματιστεί
Προσκυνηματικές επισκέψεις
κατά την περίοδο της Σαρακο-

στής για την παρακολούθηση
των Χαιρετισμών σε κοντινές
Μονές και  Παρακολούθηση
Θεατρικής Παράστασης.

Παράλληλα, διοργανώνονται
μαθήματα Θεατρικής Αγωγής
και Χορωδίας όπως επίσης και
Μαθήματα Παραδοσιακών
Χορών στους ίδιους τους χώρ-
ους των Δομών οι  οποίοι
έχουν ανακαινιστεί πλήρως.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΕΚΔΡΟΜΕΣ 

Τα ΚΑΠΗ του Δήμου Ελευσίνας 
υποδέχονται και πάλι τα μέλη τους
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Από τις 28 Απριλίου έως την 1η
Μαΐου 2022 µερικοί από τους
πιο συναρπαστικούς χορευτές

και χορογράφους από την Ευρώπη και
την Ασία έρχονται στην Ελευσίνα

Η 2023 ΕΛΕVΣΙΣ Πολιτιστική Πρω-
τεύουσα της Ευρώπης, σε συνεργασία
µε τον καλλιτεχνικό οργανισµό
DAN.C.CE UNITIVA και την ευρωπαϊ-
κή πλατφόρµα Aerowaves, φιλοξενεί
από την Πέµπτη 28 Απριλίου έως την
Κυριακή 1 Μαΐου στην Ελευσίνα το
Spring Forward, τη 10η επετειακή γιο-
ρτή του χορού του Aerowaves, του
µεγαλύτερου ευρωπαϊκού δικτύου
σύγχρονου χορού. Ένα πλούσιο και
πρωτοποριακό πρόγραµµα τεσσάρων
ηµερών, που περιλαµβάνει 25 παραστά-
σεις σε µοναδικούς χώρους της πόλης µε
τη συµµετοχή περισσότερων από 100
δραστήριων και πολλά υποσχόµενων
χορογράφων και χορευτών, από την
Ευρώπη και την Ασία. Επιπλέον, 150
επαγγελµατίες του χορού από όλο τον

κόσµο αναµένεται να βρεθούν στην
Ελευσίνα, για να παρακολουθήσουν
από κοντά τη δηµοφιλή διοργάνωση,
ενώ παράλληλες δράσεις θα µετατρέ-
ψουν την πόλη σε έναν διεθνή κόµβο
σύγχρονου χορού. 

Το Spring Forward είναι µια δια-
συνοριακή γιορτή του χορού, που φιλο-
ξενείται από το 2011 κάθε χρόνο σε δια-
φορετική πόλη της Ευρώπης. Τη διο-
ργάνωση υπογράφει το Aerowaves, το
µεγαλύτερο ευρωπαϊκό δίκτυο σύγχρο-
νου χορού, που φέτος γιορτάζει τα 25
του χρόνια. Στόχος του Spring Forward
είναι η ανάδειξη της νέας γενιάς χορευ-
τών και χορογράφων από όλη την
Ευρώπη και η δηµιουργία ενός ευρω-
παϊκού δικτύου σύγχρονου χορού, µε τη
συµµετοχή χορογράφων, χορευτών ανε-
ρχόµενων και επαγγελµατιών, δηµοσιο-
γράφων, καλλιτεχνών και λάτρεων του
σύγχρονου χορού. Αξίζει να σηµειωθεί,
πως σε προηγούµενες διοργανώσεις του
Spring Forward έργα τους έχουν παρ-

ουσιάσει µερικοί από τους πιο σηµαντι-
κούς Έλληνες χορογράφους: η Πατρίσια
Απέργη, η Αναστασία Βαλσαµάκη, η
Ίρις Καραγιάν, ο Ευριπίδης Λασκα-
ρίδης, η Σοφία Μαυραγάνη, ο Άρης
Παπαδόπουλος, ο Χρήστος Παπαδόπου-
λος και η Μάρθα Πασακοπούλου.

Κάθε Ιούνιο, το Aerowaves απε-
υθύνει Ανοιχτή Πρόσκληση σε επαγγε-
λµατίες χορού  που θα παρουσιάσουν
τις παραστάσεις τους στο Spring
Forward κάθε χρονιάς. Για τη φετινή
διοργάνωση, 40 επαγγελµατίες του
χορού συγκεντρώθηκαν αυτοπροσώπως
στο Kultur-Betriebe Burgenland στο
Eisenstadt (Αυστρία) από τις 29 έως τις
31 Οκτωβρίου 2021, για να µελετήσουν
εκατοντάδες έργα χορού νέων δηµιο-
υργών και να επιλέξουν τους καλύτερο-

υς ανερχόµενους χορογράφους και χορ-
ευτές για τη διοργάνωση στην Ελευ-
σίνα. Περισσότερες πληροφορίες για
τις 22 καλλιτεχνικές οµάδες που επε-
λέγησαν εδώ.

Η φετινή διοργάνωση του Spring
Forward πραγµατοποιείται στην Ελευ-
σίνα, στο πλαίσιο του Moving Europe,
ενός προγράµµατος της 2023 ΕΛΕVΣΙΣ
που επικεντρώνεται στους νέους και
τον χορό, έχοντας ως κύριους στόχους
τη δηµιουργία ενός διαλόγου ανάµεσα
σε Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες,
την ενεργό στήριξη νέων και ανερχόµε-
νων χορογράφων και την καλλιέργεια
ενός νέου κοινού για τον χορό στην
πόλη πέρα από τα όρια του τίτλου της
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της
Ευρώπης. 

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 

Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,

210 5570337, 210 5580816

Η 2023 ΕΛΕVΣΙΣ Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης υποδέχεται τη 10η επετειακή διοργάνωση
του Spring Forward του Aerowaves, του µεγαλύτε-

ρου ευρωπαϊκού δικτύου σύγχρονου χορού

4 µέρες | 100 καλλιτέχνες | 150 επαγγελµατίες
του χορού | 25 παραστάσεις

Απέδωσαν οι προσπάθειες του
Αντιπεροέδρου της Βουλής Αθ. Μπούρα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ ΤΙΣ 12 ΜΑΪΟΥ ΓΙΑ
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ

ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

ΟΑν τιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Δυτικής
Αττικής, Θαν άσης Μπούρας, σε συν έχ εια της

από 21/02/2022 αν αφοράς(ακολουθεί παρακάτω ) που
κατέθεσε προς τον  Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρν -
ησης, Κυριάκο Πιερρακάκη, για την  αν άγκη παράτασης
στην  κατάθεση εν στάσεων  προς το Κτηματολόγιο ΑΕ
για τους Δημότες Μεγαρέων , είχ ε συν εχ είς προσωπι-
κές παρεμβάσεις και συν αν τήσεις με τη Διοίκηση της
Κτηματολόγιο ΑΕ για την  ικαν οποίηση του εν  λόγω
αιτήματος.

Αποτέλεσμα των  παραπάν ω κιν ήσεων  είν αι η λήψη
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κτηματολό-
γιο ΑΕ ν α παραταθεί μέχ ρι την  12η Μαΐου 2022 η
κατάθεση των  εν στάσεων , που θα έληγε στις 14
Μαρτίου 2022.

Ο κ. Μπούρας είν αι ιδιαίτερα ικαν οποιημέν ος που για
μια ακόμη φορά απέδωσαν  καρπούς οι προσπάθειές
του.

Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Δυτικής

Αττικής, Θανάσης Μπούρας, κατέθεσε αναφορά προς α.
τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκο Πιε-
ρρακάκη και β. τον αρμόδιο, για τις τηλεπικοινωνίες και
το Κτηματολόγιο, Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρν-
ησης, Θεόδωρο Λιβάνιο,  με αφορμή την από
17.02.2022 επιστολή της Συντονιστικής Επιτροπής Πυρ-
όπληκτων Κινέτας (επισυνάπτεται) και το με αρ. πρωτ.
2127/11.02.2022 έγγραφο του Δήμου Μεγαρέων..

Στην μεν επιστολή της Επιτροπής Πυρόπληκτων ανα-
φέρεται η ανάγκη να δοθεί παράταση στην κατάθεση
ενστάσεων προς το Κτηματολόγιο για τους πυρόπληκτο-
υς ιδιοκτήτες της περιοχής της Κινέττας.

Στο δε έγγραφο του Δήμου Μεγαρέων γίνεται λόγος
για ανάγκη παράτασης για έξι μήνες για όλο το Δήμο.

Ο κος Μπούρας, αναμένοντας και την απάντηση του
αρμόδιου Υπουργού, θα καταβάλλει κάθε δυνατή προ-
σπάθεια ώστε να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος, προ-
κειμένου οι ιδιοκτήτες να φανούν συνεπείς στις υποχρ-
εώσεις τους προς το Κτηματολόγιο.
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Μ
ε μεγάλη αν ταπόκριση από
τους πολίτες της Ελευσίν ας και
της Μαγούλας ολοκληρώθηκε η

πρώτη φάση αν θρωπιστικής βοήθειας,
προς τον  δοκιμαζόμεν ο λαό της Ουκρ-
αν ίας, μετά από κάλεσμα του Δήμου
Ελευσίν ας.

Πιο συγκεκριμέν α, σε συν εργασία με
το Χαμόγελο του Παιδιού και μετά και
τον  συν τον ισμό της Κοιν ων ικής Υπηρ

εσίας του Δήμου μας,
συλλέχ θηκαν  μεγάλες
ποσότητες ειδών  πρώτης
αν άγκης, προκειμέν ου ν α

αποσταλούν  στην  Ουκραν ία.
Ο Δήμος Ελευσίν ας, ευχ αριστεί δημό-

σια όλους τους πολίτες για την  προσφο-
ρά και την  αλληλεγγύη τους, την  αρμόδια
Αν τιδήμαρχ ο, Εύη Άν θη, την  Προϊστα-
μέν η της Κοιν ων ικής Υπηρεσίας κα
Ζγαν τζούρη Κων /ν α, όλους τους
εργαζόμεν ους του Κέν τρου Κοιν ότητας,
τον  2ο Παιδικό Σταθμό και την  Προϊ-
σταμέν η κα Κολιοφώτη, το 3ο Γυμν άσιο 

Ελευσίν ας για την  ιδιαίτερη ευαισθη-
τοποίησή τους, τον  Διευθυν τή κο Λια-
κέα και τον  Υποδιευθυν τή κο Λίτσα. 

Αξίζει ν α σημειωθεί, πως η δράση του
Δήμου Ελευσίν ας, δεδομέν ων  των
συν εχ ώς μεταβαλλόμεν ων  αν αγκών ,
συν εχ ίζεται μέσω της Κοιν ωφελούς
Επιχ είρησης Δήμου Ελευσίν ας, η οποία
και μετά από επικοιν ων ία με την  Πρε-
σβεία της Ουκραν ίας στην  Ελλάδα,
διαμόρφωσε σχ ετική λίστα:

Μη αποστειρωμέν α γάν τια,
μη τραυματικό ψαλίδι,

επίδεσμοι (αποστειρωμέν οι και μη,
ελαστικοί, εγκαυμάτων ),

μη υδραργυρικά θερμόμετρα,
θερμικές κουβέρτες,
βακτηριδιακά επιθέματα,
ορμον ικές αλοιφές,
αν τισηπτικά και αν τιπυρετικά,
επιθέματα ματιών  (ασπίδες),
υποθερμικές σακούλες
Θερμικά εσώρουχ α,
Κουβέρτες,
ζεστά ρούχ α
Μπαταρίες,
φακοί

Συγκινητική η ανταπόκριση του κόσμου στο κάλεσμα 
ανθρωπιστικής βοήθειας του Δήμου Ελευσίνας

Έ
πειτα από εν έργειες της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και συγκεκριμέν α του Προέδρου, κ. Γεώργιου Φίλη ξεκίν ησαν  και πάλι τα Εκπαι-
δευτικά Σεμιν άρια Αν τιπυρικής και Αν τισεισμικής Θωράκισης στους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ασπροπύργου,
τα οποία είχαν  διακοπεί εξαιτίας της παν δημίας του Cov id-19. Ο Πρόεδρος σε συν άν τηση με  τον  Διοικητή, της 1ης ΕΜΑΚ, Ταξίαρχο κ.

Αθαν άσιο Μπαλάφα, τον  Πυραγό κ. Κων σταν τίν ο Καστριν άκη, και άλλους επιτελικούς της μον άδας, προγραμμάτισαν  τις επισκέψεις των  σχο-
λείων  και όρισαν  το εκπαιδευτικό υλικό. 

Η πρώτη επίσκεψη πραγματοποιήθηκε από
τους μαθητές του 4ου Γυμνασίου Ασπροπύρ-
γου, όπου με ιδιαίτερο ενθουσιασμό άκουσαν
όσα τους ανέφεραν τα αρμόδια στελέχη και εξέφ-
ρασαν αρκετές ερωτήσεις και απορίες επί του
θέματος. Ο Πρόεδρος της ΔΕΠ, κ. Γεώργιος
Φίλης  ευχαρίστησε τα στελέχη της 1ης  ΕΜΑΚ
και ανέφερε ότι τα εν λόγω σεμινάρια  δεν
ενισχύουν  μόνο τις γνώσεις των παιδιών απέ-
ναντι σε παρόμοιες καταστάσεις  αλλά τους καθ-
ιστούν έτοιμους και να τις διαχειριστούν.  

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος
Μελετίου ανέφερε σχετικά : « Η συγκεκριμένη
δράση εντάσσεται στο πλαίσιο ενίσχυσης του
εκπαιδευτικού προγράμματος των μαθητών της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Ασπρόπυρ-
γου. Οι μαθητές, ως νέοι πολίτες οφείλουν να
διαθέτουν μια βασική κατάρτιση στην αντιπυρι-
κή και αντισεισμική θωράκιση και είμαστε
υποχρεωμένοι να τους παρέχουμε κάθε δυνα-
τή σχετική «εκπαίδευση». Ευχαριστώ τον
Ταξίαρχο κ. Μπαλάφα και το επιτελείο του, και δεσμεύομαι, για μια ακόμα φορά, πως η συνδρομή μας στο Σώμα θα εξακολουθήσει να είναι καθοριστική».  

ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ
ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΟΥ Δ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΤΗΝ 1η ΕΜΑΚ
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Νέα δυνατότητα ρύθμισης των αδήλωτων τετρ-
αγωνικών στα ακίνητα έως τις 30 Ιουνίου δίνει
η κυβέρνηση σε ιδιοκτήτες ακινήτων, χωρίς

να επιβαρυνθούν με υπέρογκες αναδρομικές χρεώσεις
δημοτικών φόρων, τελών, προσαυξήσεων και προ-
στίμων με τροπολογία που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο
του υπουργείου Εσωτερικών.

Παράλληλα, εισάγεται νέα διαδικασία έκδοσης των
βεβαιώσεων Τέλους Ακίνητης Περιουσίας , μέσω της
παροχής μιας σειράς από εναλλακτικές δυνατότητες
στα συμβαλλόμενα μέρη για την εκπλήρωση της σχετι-
κής υποχρέωσης.

Η δήλωση των «ξεχασμένων» τετραγωνικών συνο-
δεύεται με πέναλτι 20%. Δηλαδή τα πρόσθετα ποσά
των δημοτικών φόρων και τελών που αναλογούν στα
επιπλέον τετραγωνικά μέτρα θα είναι προσαυξημένα
κατά 20%. Ωστόσο οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα
γλιτώσουν από τις υπέρογκες αναδρομικές χρεώσεις
που φθάνουν μέχρι και το 200%.

Οι οφειλές, που προκύπτουν μπορεί να καταβληθ-
ούν προς τους ΟΤΑ σε είκοσι τέσσερις ισόποσες
μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο όριο μηνιαίας δόσης πλην
της τελευταίας δόσης τα δέκα ευρώ για φυσικά πρό-
σωπα και τα πενήντα ευρώ για τα νομικά πρόσωπα.
Μηνιαίες δόσεις με ποσό μικρότερο των ανωτέρω
ελαχίστων ορίων, που έχουν ήδη καταβληθεί ή βεβαι-
ωθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, διατηρ-
ούνται σε ισχύ.

Σε λειτουργία πλατφόρμα
Για να εφαρμοστεί η νέα ρύθμιση θα τεθεί εκ νέου σε

λειτουργία η ηλεκτρονική εφαρμογή του υπουργείου
Εσωτερικών, του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρν-
ησης και της Κεντρικής Ενωσης Δήμων Ελλάδος για
την υποβολή των εκπρόθεσμων αρχικών ή διορθω-
τικών δηλώσεων από τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτή-
τες. Κάθε ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης ακινήτου θα μπο-
ρεί με τους κωδικούς του TAXISNET να εισέρχεται στη
διαδικτυακή εφαρμογή της ΚΕΔΕ, στην οποία θα εμφ-
ανίζονται τα στοιχεία κάθε ακινήτου του, που είναι
καταχωρημένα στο Ε9 και στη βάση χρέωσης δημο-
τικών τελών του ΔΕΔΔΗΕ, συσχετισμένα με τον αριθμό
παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου, εφόσον
υπάρχει.

Η διαδικασία για τη δήλωση των «κρυφών» τετρα-
γωνικών μέτρων ολοκληρώνεται στα ακόλουθα βήμα-
τα:

1. Σύνδεση στο σύστημα μέσω των στοιχείων πρό-
σβασης (μέσω user name και κωδικού πρόσβασης)
στο TAXISnet.

2. Δημιουργία μιας δήλωσης για κάθε ακίνητο για το
οποίο ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να προχωρήσει στη
διόρθωση των στοιχείων των τετραγωνικών μέτρων,
επιλέγοντας αρχικά το Δήμο στον οποίο ανήκει.

3. Επιλογή του ακινήτου που επιθυμεί να διορθώσει
από τη λίστα όλων των ιδιοκτησιών του και τροπο-
ποίηση του αριθμού των τετραγωνικών μέτρων, σύμφ-
ωνα με τα πραγματικά.

4. Υποβολή της δήλωσης.

Αλλαγές στη βεβαίωση ΤΑΠ
Προβλέπεται εναλλακτικά και εφόσον το επιθυμεί ο

μεταβιβάζων ή ο αγοραστής ή υπάρχει αδυναμία έκδο-
σης της βεβαίωσης περί μη οφειλής του Τέλους
Ακίνητης Περιουσίας η δυνατότητα κατάθεσης συγκε-
κριμένου ποσού ως εγγύηση στην ταμειακή υπηρεσία
του δήμου, μέχρι την εκκαθάριση της οφειλής.

Ο
Υφυπουργός Δικαιοσύνης κ.
Γιώργος Κώτσηρας συμμε-
τείχε το διήμερο 11-12

Μαρτίου στις εργασίες της 4ης Ολο-
μέλειας της Διάσκεψης για το Μέλλον
της Ευρώπης στο Στρασβούργο,
εκπροσωπώντας την Ελληνική
Κυβέρνηση μέσω του Συμβουλίου
της Ε.Ε.

Συγκεκριμέν α, την  Παρασκευή 11
Μαρτίου ο κ. Κώτσηρας έλαβε μέρος
στις εργασίες της Ομάδας Εργασίας
(Working Group) «Ευρωπαϊκή Δημοκρ-
ατία / Αξίες και δικαιώματα, κράτος
δικαίου, ασφάλεια», όπου κατά τη διάρ-
κεια της τοποθέτησής του, τόν ισε πως

: «δεδομέν ου ότι η Διάσκεψη για
το Μέλλον  της Ευρώπης αποτελεί
μια μον αδική ευκαιρία για τους
Ευρωπαίους πολίτες ν α συζητή-
σουν  για τις προκλήσεις και τις
προτεραιότητες της Ευρώπης, οι
συστάσεις και οι πρωτοβουλίες
στον  τομέα των  αν θρωπίν ων
δικαιωμάτων  θα πρέπει ν α τεθ-
ούν  στο επίκεν τρο των  σχ ε-
τικών  προτάσεων ».

Επιπρόσθετα, αφού υπογράμ-
μισε πως η έμφαση που δίν ουν
οι πολίτες της Ε.Ε. στα θέματα
των  αν θρωπίν ων  δικαιωμάτων  –

όπως αυτή αν τικατοπτρίζεται τόσο στις
συν εισφορές στην  πολύγλωσση ψηφ-
ιακή πλατφόρμα όσο και στις εθν ικές
εκδηλώσεις – είν αι ιδιαίτερα εν θαρρυ-
ν τική, επισήμαν ε ότι : «τα δικαιώματα
των  ευάλωτων  ομάδων  πολιτών , όπως
τα παιδιά, τα άτομα με αν απηρία, τα
θύματα εγκληματικών  πράξεων , χ ρή-
ζουν  ιδιαίτερης προστασίας και αν ά-
δειξης και ως εκ τούτου θα πρέπει ν α
αποτυπωθούν  σε μεγαλύτερο βαθμό
στις τελικές προτάσεις της Διάσκεψης».

Ο Υφυπουργός Δικαιοσύν ης σημείω-
σε ακόμα πως : «χ ρειαζόμαστε μια
Ευρώπη με απόλυτη και αταλάν τευτη
δέσμευση για την  προστασία των

θεμελιωδών  αν θρωπίν ων  δικαιωμάτων
και στο πλαίσιο αυτό καθίσταται απαρ-
αίτητη η αξιοποίηση ευρωπαϊκών
ν ομικών  εργαλείων , όπως ο Χάρτης
Θεμελιωδών  Δικαιωμάτων  της Ε.Ε.
προς την  κατεύθυν ση αυτή».

Αξίζει ν α επισημαν θεί ότι στο
πλαίσιο της Διάσκεψης ο κ. Κώτσηρας
συμμετείχ ε τόσο στη συν άν τηση του
σκέλους του Συμβουλίου της Ε.Ε., όσο
και στη σχ ετική συν άν τηση του Ευρω-
παϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Το Σάββατο 12 Μαρτίου, ο Έλλην ας
Υφυπουργός Δικαιοσύν ης συμμετείχ ε
στη συζήτηση που έλαβε χ ώρα στην
Ολομέλεια της Διάσκεψης, στη θεματική
του Ψηφιακού Μετασχ ηματισμού.

Στην  παρέμβασή του, ο κ. Κώτσηρ-
ας έκαν ε αν αφορά στη σημαν τική
πρόοδο της Ελλάδας στον  τομέα του
ψηφιακού μετασχ ηματισμού, υπογραμ-
μίζον τας πως ο συγκεκριμέν ος τομέας
αποτελεί αδιαμφισβήτητα όχ ημα για τη
μετάβαση της Ευρώπης στη ν έα
εποχ ή. Σημείωσε ακόμα, πως οι
συστάσεις των  Ευρωπαίων  πολιτών
αποτυπών ουν  τις αν ησυχ ίες τους οι
οποίες εστιάζουν , μεταξύ άλλων , στην
αποτελεσματική αν τιμετώπιση του
παράν ομου περιεχ ομέν ου στο
διαδίκτυο και του εγκλήματος στον

κυβερν οχ ώρο, την  προστασία των
δεδομέν ων  και της ιδιωτικότητας, την
προώθηση του ψηφιακού αλφαβητι-
σμού, καθώς και την  εξασφάλιση ισό-
τιμης πρόσβασης στις ψηφιακές υπηρ-
εσίες.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Κώτσηρας
τόν ισε ότι είν αι αν αγκαίο ν α διασφαλι-
στεί πως η ψηφιακή μετάβαση θα έχ ει
αν θρωποκεν τρικό χ αρακτήρα και θα
είν αι απόλυτα εν αρμον ισμέν η με τα
δικαιώματα και τις αξίες της Ευρωπαϊ-
κής Έν ωσης, όπως κατοχ υρών ον ται
στις Συν θήκες και τον  Χάρτη Θεμε-
λιωδών  Δικαιωμάτων  της Ε.Ε. Μάλιστα,
όπως είπε : «δεν  είν αι τυχ αίο ότι η
πρώτη ετήσια έκθεση σχ ετικά με την
εφαρμογή του Χάρτη των  Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων  στην  Ε.Ε., που ακολουθ-
εί τη ν έα θεματική προσέγγιση, επι-
κεν τρών εται στις βέλτιστες πρακτικές
των  κρατών  – μελών  και στις προκλή-
σεις που αν τιμετωπίζουν  όσον  αφορά
την  προστασία των  θεμελιωδών  δικαι-
ωμάτων  στην  ψηφιακή εποχ ή».

Καταλήγον τας, αν έφερε πως : «είν αι
σημαν τικό ν α αξιοποιηθεί η Διάσκεψη
για το Μέλλον  της Ευρώπης, με στόχ ο
την  εν ίσχ υση των  κοιν ών  ευρωπαϊ-
κών  αξιών , οι οποίες είν αι πιο επίκαι-
ρες από ποτέ».

ΜΕ ΠΕΝΑΛΤΙ 20%
Νέα δυνατότητα ρύθμισης των αδήλωτων τετραγωνικών 
στα ακίνητα έως τις 30 Ιουνίου δίνει η κυβέρνηση 

Από σήμερα  14 Μαρτίου έως την  Πέμπτη 17 Μαρτίου
μαθητές κι εκπαιδευτικοί θα μπορούν  ν α προμηθεύον ται
τα self  test απο τα φαρμακεία όλης τη χ ώρας.

Οι μαθητές όλων  των  βαθμίδων , εμβολιασμέν οι και μη,
καθώς και οι εμβολιασμέν οι εκπαιδευτικοί, θα μπορούν
ν α προμηθευτούν  από τη Δευτέρα 14 Μαρτίου έως και
την  Πέμπτη 17 Μαρτίου, πέν τε (5) δωρεάν  αυτοδιαγν ω-
στικά (self ) τεστ από τα φαρμακεία, προκειμέν ου ν α
καλύψουν  τις αν άγκες ελέγχ ου των  ημερών  από 18
Μαρτίου έως και 1 Απριλίου 2022.

Μετά την 1η Απριλίου οι αποφάσεις για τις μάσκες
και τα self test

Η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως μιλών τας χ θες
Σάββατο στο Open και στην   ερώτηση των  δημοσιογρά-
φων  εάν  συζητάει το υπουργείο Παιδείας και η Επιτρο-
πή την  αφαίρεση της μάσκας στα σχ ολεία δήλωσε τα
παρακάτω: "Όλα συζητιούν ται όπως εξελίσσον ται τα
μέτρα για την  ώρα όμως δεν  έχ ει παρθεί καμιά απόφα-
ση".

Παράλληλα η υπουργός είπε πως δεν  υπάρχ ει απόφα-
ση ακόμη για μείωση των  self  test  και συμπλήρωσε πως
«από Δευτέρα έως Πέμπτη θα γίν ει εκ ν έου διάθεση για
5 τεστ σε κάθε δικαιούχ ο, που θα καλύψουν  τις αν άγκες
μέχ ρι και την  1η Απριλίου».

Συμμετοχή του Υφυπουργού Δικαιοσύνης Γ. Κώτσηρα στην Ολομέλεια της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης

Γ. Κώτσηρας: «Οι κοινές ευρωπαϊκές αξίες πιο επίκαιρες από ποτέ»

Self test: Ξεκινά σήμερα (14/03) 
η δωρεάν διάθεση σε μαθητές και 
εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς



«Ολοκληρώσαμε ένα σημαντικό και απαραίτητο
βήμα για την αντιπλημμυρική προστασία των περ-
ιοχών γύρω από τον αυτοκινητόδρομο Ελευ-
σίνας – Κορίνθου. Με την περιβαλλοντική αδει-
οδότηση των πρόσθετων και συμπληρωματικών
αντιπλημμυρικών έργων – αρμοδιότητα πολιτι-
κής μου ευθύνης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος
και Ενέργειας- οι εργασίες μπορούν να υλοποι-
ηθούν άμεσα.

Με την ολοκλήρωση των έργων που αδειοδο-
τήσαμε σήμερα, βάσει λεπτομερών μελετών, από
την Ελευσίνα έως την Κόρινθο, οι κάτοικοι, οι
διερχόμενοι οδηγοί, οι επιχειρήσεις, οι περ-
ιοχές και φυσικά το ίδιο το οδικό έργο προστα-
τεύονται από τις συνέπειες ακραίων βροχο-
πτώσεων και πλημμυρικών φαινομένων», δήλω-
σε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Νίκος Ταγαράς, για την απόφαση περιβαλλοντι-
κής αδειοδότησης των απαραίτητων αντιπ-
λημμυρικών έργων στην ευρεία ζώνη του αυτο-
κινητοδρόμου Ελευσίνα – Κόρινθος.

Πρόκειται για την κατασκευή μιας σειράς πρό-
σθετων και συμπληρωματικών υδραυλικών 

τεχνικών έργων,
προς την πάνω και
κάτω πλευρά (ανάντη
και κατάντη) του αυτο-
κινητοδρόμου από
την Ελευσίνα έως την
Κόρινθο, ομαδοποι-
ημένων σε πέντε
κρίσιμες θέσεις.

Με τα έργα αυτά, δια-
σφαλίζεται  η ομαλή
απορροή των όμβρ-
ιων υδάτων, ακόμη και
σε συνθήκες
πλημμυρικής αιχμής,
προστατεύοντας μια
πολύπαθη ζώνη της
Αττικής και  της
Κορίνθου από φαινό-
μενα πλημμυρικών
καταστροφών.

(Η Απόφαση της περιβαλλοντικής αδειοδότ-
ησης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας σε αυτή τη διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%9
C % C E % 9 2 % C E % 9 E 4 6 5 3 % C E % A 0 8 -
%CE%98%CE%A5%CE%99 )
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Δεν έχει τέλος το πληθωριστικό τσουνάμι που
αντιμετωπίζει η χώρα καθώς μετά το νέο άλμα
που καταγράφηκε τον Φεβρουάριο οι προβολές

δείχνουν νέο ράλι και τον τρέχοντα μήνα. 
Την ίδια ώρα η η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής

Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ μιλώντας, χθες, στη συνέντευξη
Τύπου μετά τις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής. επισήμανε
σε σχέση με τον πληθωρισμό ότι πέρα από το βασικό σενάρ-
ιο που είναι πλέον ανοδικά αναθεωρημένο, με τον ετήσιο
πληθωρισμό στο 5,1% το 2022 και 2,1% το 2023 και 1,9% το
2024, (τον Δεκέμβριο η πρόβλεψη ήταν για πληθωρισμό 3,2%
το 2022, και 1,8% το 2023 και 2024) υπάρχει κι ένα δυσμενές
σενάριο, όπου η ΕΚΤ ανεβάζει την πρόβλεψη της για τον
πληθωρισμό το 2022 στο 5,9% και χαμηλώνει την εκτίμηση
της για την ανάπτυξη του ΑΕΠ στο 2,5%, ενώ υπάρχει και το
ακραίο σενάριο, όπου ο πληθωρισμός εκτινάσσεται στο 7,1%
και η ανάπτυξη επιβραδύνει στο 2,3%.

"Υπάρχει τεράστια αβεβαιότητα. Κρατάμε όλες τις επιλογές
στο τραπέζι και θα προχωράμε βήμα-βήμα", πρόσθεσε η επι-
κεφαλής της ΕΚΤ.

Απειλή Πούτιν
Σε όλα τούτα ήρθαν να προστεθούν και οι δηλώσεις  του

Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν. Οι τιμές των τροφίμων
παγκοσμίως θα αυξηθούν περαιτέρω, εάν οι δυτικές χώρες
εντατικοποιήσουν τις πιέσεις προς τη Ρωσία, δήλωσε ο
Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν κατά τη διάρκεια κυβερν-
ητικής σύσκεψης. Εξέφρασε δε την άποψη πως η χώρα του
πιέζεται τώρα, αλλά τελικά θα βγει πιο ισχυρή. Ήδη βέβαια ο
“λογαριασμός” της ακρίβειας είναι βαρύς όπως κατέδειξαν τα
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον πληθωρισμό που έφτασε τον
προηγούμενο μήνα σε ποσοστό 7,2%.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε ένα έτος (Φεβρουάριος 2022
προς Φεβρουάριο 2021), καταγράφηκαν περαιτέρω σημαντι-
κές ανατιμήσεις σε: Φυσικό αέριο (78,5%), Ηλεκτρισμό
(71,4%), Πετρέλαιο θέρμανσης (41,5%) και Καύσιμα και
λιπαντικά (23,2%). Παράλληλα, ανατιμήσεις υπήρξαν σε όλο
το λεγόμενο «καλάθι της νοικοκυράς», εκτός από το χοιρινό (-
1%) και τα αλλαντικά (-2,2%), και συγκεκριμένα σε: Έλαια και
λίπη (16,8%), Λαχανικά γενικά (15,2%), Αρνί και κατσίκι
(14,4%), Φρούτα νωπά (9,8%), Παρασκευάσματα με βάση το
κρέας (8,1%), Πουλερικά (6,8%), 

Παγωτά (6,5%), Γαλακτοκομικά και αυγά (6%), Ψωμί και
δημητριακά (5,9%), Λοιπά τρόφιμα (4,4%), Μοσχάρι (4,2%),
Καφέ (4,1%), Ψάρια νωπά (3,6%) και Μεταλλικό νερό- ανα-
ψυκτικά- χυμούς φρούτων (1,7%). Ενώ, αυξήσεις τιμών
σημειώθηκαν και σε: Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο
(22,9%), Αυτοκίνητα μεταχειρισμένα (11,5%), Αυτοκίνητα και-
νούργια (7,6%), Ένδυση και υπόδηση (5,6%), Ελαστικά
(4,9%), Μοτοποδήλατα- μοτοσικλέτες (4,4%), Οδοντιατρικές
υπηρεσίες (1,1%) και Ενοίκια κατοικιών (0,7%).

Οι συμπληγάδες της ακρίβειας

Είναι προφανές ότι με τις τιμές αυτές χιλιάδες ελληνικά νοι-
κοκυριά ήδη βιώνουν σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις. Είναι
χαρακτηριστικό ότι με βάση την ετήσια έρευνα του ΙΜΕ
ΓΣΕΒΕΕ για το εισόδημα και τις δαπάνες διαβίωσης των νοι-
κοκυριών (10η κατά σειρά) η οποία διεξήχθη υπό συνθήκες
πανδημίας και ανατιμήσεων, σε συνεργασία με την εταιρία
MARC AE , μεταξύ 9-17 Δεκεμβρίου 2021, σχεδόν για τα μισά
ελληνικά νοικοκυριά το μηνιαίο εισόδημα επαρκεί για να
καλύψει τις ανάγκες του, μόλις για 19 ημέρες , ενώ η ακρίβεια
αύξησε τις συνολικές δαπάνες για βασικά είδη στο 65,1% των
νοικοκυρών, από 20% που ήταν το 2020.

Το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας είναι το μεγαλύτερο
πρόβλημα που αντιμετωπίζουν ενώ ακολουθούν οι αυξήσεις
στις τιμές των τροφίμων, στη βενζίνη και το πετρέλαιο θέρ-
μανσης , με την μεσοσταθμική επιβάρυνση στο καλάθι να είναι
στο 12% , μεταξύ 2020 και 2021 και πιο ευάλωτα τα φτωχά
νοικοκυριά.

Μάλιστα το 60,9% των νοικοκυριών δηλώνει ότι μέτρα που
έχει μέχρι σήμερα λάβει η κυβέρνηση είναι ανεπαρκή και
πιστεύουν ότι η μείωση φόρων και τελών στα καύσιμα και την
ενέργεια σε συνδυασμό με αυξήσεις μισθών και συντάξεων
αποτελούν τα καταλληλότερα μέτρα για να τους βοηθήσουν να
επιβιώσουν.

Σύμφωνα με τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας το 2021
αν και τα μέτρα στήριξης σε συνδυασμό με τη μερική επιστρ-
οφή στην "κανονικότητα" φαίνεται ότι οδήγησαν σε βελτίωση
της εισοδηματικής διάρθρωσης των νοικοκυριών καθώς
μειώθηκαν σημαντικά τα νοικοκυριά που ανήκουν στην χαμ-
ηλότερη εισοδηματική κατηγορία (με ετήσιο εισόδημα έως
10.000 ευρώ) από 25,1% που ήταν το 2020 σε 17,5% το 2021
, αυτό δεν ήταν ικανό να αλλάξει τα δεδομένα , αφού περισ-
σότερα από ένα στα τέσσερα νοικοκυριά (27,4%) δήλωσαν
πως το εισόδημα τους μειώθηκε το 2021, έναντι του 9,8% που
δήλωσε ότι αυξήθηκε .Μάλιστα για τα νοικοκυριά που δήλω-
σαν μείωση του εισοδήματος τους το 2021, ο μέσος όρος
μείωσης ανήλθε στο 28,9%, ενώ 7 στα 10 νοικοκυριά (73%)
δήλωσαν πως έχουν κάποιο άνεργο μέλος που βρίσκεται σε
κατάσταση μακροχρόνιας ανεργίας, έναντι ποσοστού 54,3%
που ήταν το 2020.Στον αντίποδα το 9,8% των νοικοκυριών
που δήλωσε πως το εισόδημα του αυξήθηκε, ο μέσος όρος
αύξησης ανήλθε στο 16,8%.

Δύσκολο και το 2022
Πάντως ιδιαίτερα αρνητικές είναι οι προσδοκίες των νοικοκ-

υριών και για το 2022 κυρίως λόγω των επιπτώσεων των
νέων ανατιμήσεων που πυροδοτούν και οι εξελίξεις στην
Ουκρανία. Σχεδόν τα μισά νοικοκυριά (45,1%) εκτιμούν ότι το
2022 θα χειροτερέψει η οικονομική τους κατάσταση με την
απαισιοδοξία να τροφοδοτείται κυρίως από την ακρίβεια.
Επιπλέον οι αυξήσεις των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας αποτε-
λούν για σχεδόν 1 στα 2 νοικοκυριά (49,8%) την κατηγορία
που έχει τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση στο εισόδημα τους
και ακολουθούν οι αυξήσεις στα τρόφιμα (21,4%), στη βενζίνη
(12,4%) και στο πετρέλαιο θέρμανσης (9,3%).

Τέλος, ως καταλληλότερο μέτρο για την αντιμετώπιση των
αρνητικών επιπτώσεων της αύξησης των τιμών το 42,7% των
νοικοκυριών θεωρεί πως είναι η μείωση φόρων και τελών στα
καύσιμ μκαι την ενέργεια και το 40,9% η αύξηση των μισθών
και συντάξεων.

Σπάνε τα ρεκόρ οι τιμές - Εφιαλτικές οι προβλέψεις

Αντιπλημμυρική θωράκιση για τον αυτοκινητόδρομο Ελευσίνας – Κορίνθου

Περιβαλλοντική αδειοδότηση συμπληρωματικών έργων από το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Άμεση η δυνατότητα έναρξης των εργασιών

Νίκος Ταγαράς
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Συν εχ ίζον τας τις έξοχ ες εμφαν ίσεις της η Μικρασια-
τική Μελί Μεγάρων  επικράτησε για την  20η αγων ιστική
στο γήπεδο Γκορυτσάς του Πυρρίχ ιου με 3-0 και απει-
λεί το πρωτοπόρο Βύζα Μεγάρων .
Τα τέρματα της ομάδος του Χάρη Κουστέρη σημείω-

σαν   οι Μπαγδάτογλου 2(40′ 65'), Γεωργακής(60′).
Η ομάδα του Μιχ άλη Κάσδαγλη είχ ε δοκάρι με τον

Σωπιάδη 40'.
Διαιτητής ήταν  ο Κων σταν τιν ίδης.Βοηθοί: Πλάκας-

Θωμόπουλος

ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ: Τσέπερης, Βασιλειάδης, Τσιριγώτης,
Παπαδόπουλος,  Μερκάι(62′ Μαυρίδης), Ερμπαλίδης,
Στεφαν ίδης(62′ Αν θόπουλος), Βαλλιάν ος, Μουστά-
κα(75′ Βαλμάς), Σωπιάδης(75′ Ντότσι), Αγγελιδάκης(75′
Παπαδόπουλος Σ.).

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ: Βαν δώρος, Μήτσος Α., Κήττας,
Γαλαν ός, Έβερετ, Τούσης(41′ λ.τρ. Μήτσος Δ.), Στρα-
τάκης(75′ Γκοτσούλας), Μπαγδάτογλου(75′ Τοπάλης),
Γεωργακής, Νταούτ(62′ Αγγελακόπουλος), Μάκρας.

Η Μικρασιατική το βιολί της. 3-0 στην Γκορυτσά τον Πυρρίχιο Η Νέα Πέραμος 3-1 τον ΠΑΟΚ 
Μάνδρας στα Μέγαρα

Για την  20η αγων ιστική η Νέα Πέραμος με τσουχ τερό
κρύο και άσχ ημες καιρικές συν θήκες επικράτησε στο
γήπεδο (Βύζα) στα Μέγαρα του ΠΑΟΚ Μάν δρας με 3-
1(ημίχ ρον ο 1-1).
Τα τέρματα των  κιτριν όμαυρων  σημείωσαν  οι: Πατσά-
ν ι 14′(αυτογκόλ, Τοπτίδης 2(60’71’). Για λογαριασμό του
ΠΑΟΚ Μάν δρας σκόραρε ο Φλορέα 36′.
Διαιτήτευσε ο Αν τι Χαμπιλάι. Βοηθοί: Καραγιάν ν ης,
Παπαδόπουλος.Παρατηρητής αγών α Κώστας Κόκλας.
Ιατρός αγών α Κώστας Οικον ομόπουλος.
ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ(Θωμάς Καπράλος): Παλαιστής,
Φυσαράκης, Πατσάν ι, Σκόν δρας, Βλαχ όπουλος,
Γκίν ης, Ντάν τι, Χιον ίδης(28’Μπάλλα-75’Μήν ος), Φλο-
ρέα, Δούκας Δ.
Αν απληρωματικοί: Πίν ης, Ράλλης, Τσαπούρν ης.
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ(προπον ητής Χάρης Κοπιτσής): Ελά-
ν ογλου, Πν ευματικάκης(60’Λιμν ιάτης), Δραγάσης,
Πατσιον ίδης, Ζουμπλιός(60’Γεωργιάδης), Κοκό-
σι(73’Λουκίδης), Τοπτίδης, Γκελάι(60’Τσαούσης), Τσα-
κάι, Δουκάκης, Καμπόλης(82’Αν αστασίου Μ).
Αν απληρωματικοί: Κεχ αγιάς, Μπάρδης, Αν αστασίου Ι.

ΑΝ.ΤΣ.Ο Μανδραϊκός 1-1 με την ΑΕ Ζεφυρίου στη Ν. Πέραμο

Στο ουδέτερο γήπεδο
της Νέας Περάμου(λόγω
έργων  στο γήπεδο Μάν -
δρας) ο Μαν δραικός και
η ΑΕ Ζεφυρίου αν α-
δείχ θηκαν  ισόπαλοι 1-
1.Προηγήθηκε η ομάδα
της ΑΕΖ στο 13' με τον
Κων ν σταν τιν ίδη και
ισοφάρισε η ομάδα του
Μαν δραικού του Γιώρ-
γου Σωτήρχ ου με τον
Λόλι 42'

Διαιτήτευσε ο Χρέλιας.
Βοηθοί: Σταμούλης-
Ασπρογιάν ν ης.

ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ: Κοπα-
λάς, Πρίφτι, Κατσίλης,
Μπακατσέλος, Μπάσα,
Βόγκας, Κατατσάι, Χαμηλάκης, Παπαν ικολάου, Λόλη, Θεοδωρίδης(77′ Δούκας).

ΑΕ ΖΕΦΥΡΙΟΥ: Ασβεστάς, Βουγιαζάκος, Καραν ικόλας, Καραφλής, Σπηλιόπουλος, Ζέρβας, Μπουραν τάς, Χατ-
ζηγιάν ν ης, Νησίδης, Κων σταν τιν ίδης, Κουτσούπας. Έπαιξαν  και οι Αβράμης, Λέλος και Ζαρκαδάκης.

Στο κόλπο ο Ικαρος Νεοκτίστων Στο κόλπο ο Ικαρος Νεοκτίστων 
πέρασε από το Γ. Ρουμελιώτηςπέρασε από το Γ. Ρουμελιώτης

Ο Ικάρος Νεοκ-
τίστων  Ασπροπύρ-
γου του Θοδωρή
Καζάν τζη πέρασε
αλώβητος και από
το γήπεδο Γιώργος
Ρουμελιώτης στην
Ελευσίν α επικρ-
ατών τας του Ατρο-
μήτου με 2-0 και είν αι στο κόλπο.

Τα τέρματα σημείωσαν  οι Χυσολάρι Ερ.(5′) και Αν δρ-
εάδης(69′).

Αξίζει ν α σημειωθεί η ομάδα του Ικάρου είχ ε έν α
χ αμέν ο πέν αλτι στο 4' από τον  Κύριλιουκ απέκρουσε
ο τερματοφύλακας) και έν α δοκάρι στο 30' με τον  ίδιο
παίκτη.Ο Ατρόμητος τελείωσε το παιχ ν ίδι με 10 ποδο-
σφαιριστές λόγω αποβολής του Κορων αίου 70'.

Διαιτήτευσε ο Καργάκος. Βοηθοί: Ζειμπέκης-Ηλιο-
πούλου.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Παν αγιωτόπουλος, Κον τολαιμάκης,
Τσικρικάς, Αν των ίου(75′ Βατούγιος), Μίχ ας, Τσουμάν -
ης, Παυλάκης(58′ Πεν ταβίν ι), Κουσιορής(75′ Καρεμφυ-
λλάξκης), Σιδηρόπουλος, Φίλης(65′ Κουμπέλης), Κορω-
ν αίος.

ΙΚΑΡΟΣ: Παπαθαν ασίου, Κάτσος Χ., Μάμμας, Λούφ-
ης(86′ Μυλων άς), Χυσολάρι Εν .(88′ Μηλιώτης), Κυρ-
ιλίουκ, Αν δρεάδης, Χυσολάρι Ερ.(46′ Σούτας), Κορδέρ-
ας(81′ Φραγκόπουλος), Κάτσος Γ., Νταφόπουλος.
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Με επιτυχία ο φιλανθωπικός αγώνας
για τους Ουκρανούς Πρόσφυγες

Οι Παλαίμαχοι του Εθνικού 5-1 την ΣΤΑ.ΣΥ ΑΕ

Αναβλήθηκε το παιχνίδι του Καραβά με τον
Πανελευσινιακό

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ  Ε.Π.Ο.

Σας πληροφορούμε ότι κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Διοργανώσεων
στην έκτακτη συνεδρίαση της 12.03.2022 και αφού λάβαμε υπόψη μας α) το
αίτημα αναβολής που απέστειλε το σωματείο Α.Ο. Καραβά το οποίο ενημε-
ρώνει για τα κρούσματα covid-19 που παρουσιάστηκαν σε ποδοσφαιριστές
της ομάδας και β) το ιατρικό πρωτόκολλο, προβαίνουμε στην αναβολή του
κάτωθι αγώνα του 6ου ομίλου που είχε προγραμματισθεί να διεξαχθεί την
Κυριακή 13.03.2022
(19η Αγωνιστική) Α.Ο. Καραβά - Πανελευσινιακός Α.Ο.

Με απόλυτη επιτ-
υχ ία, τα κορίτσια
της ομάδας βόλει
του Ευκλείδη ΑΣ
στην  κατηγορία
κάτω των  18 ετών ,
ολοκλήρωσαν  τις
επίσημες αγων ιστι-
κές τους υποχ ρ-
εώσεις.

Οι ν εαρές
αθλήτριες της
Μαρίζας Μπεκιάρη
κατάφεραν  για
πρώτη φορά στην
μικρή ιστορία του
συλλόγου μας ν α

προκριθούν  στις 16
καλύτερες ομάδες
της κατηγορίας τους
(top 16).

Η επιτυχ ία αυτή
π ρ ο σ λ α μ β ά ν ε ι
μεγαλύτερη αξία αν
αν αλογιστούμε ότι
κατά 80% το
ρόστερ της ομάδας
αποτελούν ταν  από
π α γ κ ο ρ α σ ί δ ε ς
(δηλαδή κορίτσια
κάτω των  16 ετών )
το πρωτάθλημα των
οποίων  ξεκιν άει
αύριο.

Οι προπον ήσεις
του τμήματος Κ18
όπως και όλων  των
υπόλοιπων  τμημά-
των  θα συν εχ ι-
στούν  καν ον ικά
και τα κορίτσια θα
συμμετάσχ ουν  σε
τουρν ουά που θα
δηλώσει συμμετοχ ή
ο σύλλογος.

Νέες εγγραφές
γίν ον ται κατά τη
διάρκεια όλης της
περιόδου:

Δευ 5:00 μμ – Τετ
6:30 μμ – Παρ 3:30

μμ.
Ε υ χ αρ ι σ τ ο ύ με

τους χ ορηγούς του
τμήματος:

Μπαταρίες TAB –
Παπαδόπουλος και
Επισκευή Η/Υ  –
Βαρελάς Ευάγγελος.

Τηλέφων α επικοι-
ν ων ίας:

6 9 3 7 4 2 0 9 8 0
(Κίτσιος Αν αστά-
σιος)

6 9 5 8 3 5 6 0 8 6
(Μαρίζα Μπεκιάρη)

Με πρωτοβουλία της Ποδο-
σφαιρική Ομάδα Εργαζομέ-
νων στην ΣΤΑ.ΣΥ ΑΕ και την
ανταπόκριση της ομάδας των
παλαιμάχων Εθνικού Πανορα-
ματος διοργανώθηκε με επιτ-
υχία φιλανθρωπικός ποδο-
σφαιρικός αγώνας για τους
Ουκρανούς πρόσφυγες. 

Μαζεύτηκαν τρόφιμα, ρούχα
και φάρμακα τα οποία αντιπρ-
οσωπεία τα παρέδωσε στην
κεντρική αποθήκη στο αμαξο-
στάσιο Σεπολίων.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ…

Ευχαριστούμε τους φίλο-
υς/ποδοσφαιριστές της ομά-
δας του Εθνικού Πανοράματος
για τη φιλοξενία. Για την ιστο-
ρία το ματς έληξε 5-1υπερ του,
σαφώς καλύτερου, Εθνικού
Πανοράματος.
Ευχαριστούμε και τους συνα-
δέλφους ποδοσφαιριστές της
ΣΤΑ.ΣΥ που βρέθηκαν στο
γήπεδο παρά τις αντίξοες και-
ρικές συνθήκες.Συνεχίζουμε!!!

ΑΣ Ευκλείδης Ακαδημία Βόλεϊ: 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ18

ΑΟΚ Πανελευσινιακός-Εθνική 
Ενόπλων για την ”Φιλική Φωλιά”

Η ομάδα
μπάσκετ του
Πανε λε υ σι -
νιακού ΑΟΚ
θα δώσει την
π ρ ο σ ε χ ή
Τετάρτη στις
(17:30) φιλι-
κή αναμέτρη-
ση για την
ε ν ί σ χ υ σ η
του κέντρου
αγάπης <<Η
Φ ι λ ι κ ή
Φωλιά>> στο
2ο κλειστό
γυμναστήριο
< < Π α ν α -
γ ι ώ τ η ς
Βογιατζής>>
με την Εθνι-
κή Ενόπ-
λων.
Θα συγκεν-
τ ρ ω θ ο ύ ν
τ ρ ό φ ι μ α
όπως ρύζι ,
μακαρόνια, ελαιόλαδο κ.λ.π.
Θα προηγηθεί αγώνας στις 15:00 μεταξύ του τμήματος παμ-
παίδων και της ομάδος μπάσκετ του 3ου γυμνασίου με τον ίδιο
σκοπό.



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 (ΑΕΙ-
ΤΕΙ)Γνώση ΑγγλικώνΕυχέρεια
χρήσης λογιστικών προγραμ-
μάτων

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:  Χειρι-
στής Ανυψωτικού Μηχανήμα-
τος
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 χειρι-
σμό ανυψωτικών μηχανημά-
των σε περιβάλλον αποθήκης 

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

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

Απαραίτητα προσόντα:  
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο χειρι-
σμό ανυψωτικών μηχανημά-
των 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 (ΑΕΙ-
ΤΕΙ)Γνώση ΑγγλικώνΕυχέρεια
χρήσης λογιστικών προγραμ-
μάτων

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:  Χειρι-
στής Ανυψωτικού Μηχανήμα-
τος
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:  
Άδεια Χειριστή
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο χειρι-
σμό ανυψωτικών μηχανημά-
των σε περιβάλλον αποθήκης 

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

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

Απαραίτητα προσόντα:  
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο χειρι-
σμό ανυψωτικών μηχανημά-
των 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 (ΑΕΙ-
ΤΕΙ)Γνώση ΑγγλικώνΕυχέρεια
χρήσης λογιστικών προγραμ-
μάτων

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 οδήγ-
ησης Γ’ κατηγορίας
Ψηφιακός Ταχογράφος

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

1)Περιγραφή θέσης:  Χειρι-
στής Ανυψωτικού Μηχανήμα-
τος
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:  
Άδεια Χειριστή
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο χειρι-
σμό ανυψωτικών μηχανημά-
των σε περιβάλλον αποθήκης 
Κύρια καθήκοντα: 
Αποτελεσματική μετακίνηση
των εμπορευμάτων εντός της
αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος

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

Απαραίτητα προσόντα:  
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο χειρι-
σμό ανυψωτικών μηχανημά-
των σε περιβάλλον αποθήκης 
Κύρια καθήκοντα: 

Αποτελεσματική μετακίνηση
των εμπορευμάτων εντός της
αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος
3)Περιγραφή θέσης:
Ανειδίκευτοι Εργάτες Αποθήκ-
ης
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: Υπάλ-
ληλος 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:  Χειρι-
στής Ανυψωτικού Μηχανήμα-
τος
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:  
Άδεια Χειριστή
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο χειρι-
σμό ανυψωτικών μηχανημά-
των σε περιβάλλον αποθήκης 

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

Απαραίτητα προσόντα:  
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο χειρι-
σμό ανυψωτικών μηχανημά-
των 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:  Μηχα-
νικός 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: Πικαδόρ-
οι 
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
Προϋπηρεσία στην προετοι-
μασία παραγγελιών
Γνώση χρήσης παλετοφόρου

2)Περιγραφή θέσης: Φορτοε-
κφορτωτές
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 Εκπαίδευ-
σης
Βασικές Γνώσεις Αγγλικών
Βασικές Γνώσεις Η/Υ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ,ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
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

12-θριάσιο Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022

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

ENOIKIAZONTAI ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΩΤΟΥ 
ΟΡΟΦΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ

ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ. 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6936780360

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

ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΒΑΡΔΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
Προϋπηρεσία 1-3 έτη σε βιομηχανικό
περιβάλλον
Απόφοιτοι ΣΕΛΕΤΕ, ΙΕΚ, ΤΕΕ, ΤΕΙ
Ηλεκτρολογίας με γνώσεις κλασικής
ηλεκτρολογίας, αυτοματισμοί, PLC
Επιθυμητά κάτοχοι άδειας ηλεκτρολό-
γου
Επιθυμητή γνώση αγγλικής γλώσσας
Γνώση χρήσης Η/Υ (M/S OFFICE,
ηλεκτρονική αλληλογραφία)
Αναπτυγμένες οργανωτικές και συντο-
νιστικές ικανότητες
Διάθεση για συνεχή μάθηση και άρι-
στες ικανότητες επικοινωνίας και συνε-
ργασίας
Δυνατότητα εργασίας σε σύστημα βαρ-
διών

ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 
Παρακολούθηση αυτοματοποιημένων
λειτουργιών μονάδας παραγωγής
(PLC)
Έλεγχος οργάνων και ρυθμού παρα-
γωγής
Καταγραφή συμβάντων και αντιμετώπι-
σης ζημιών
Καταχώρηση δεδομένων
Η θέση προσφέρει  δυναμικό και
ευχάριστο περιβάλλον εργασίας,
δυνατότητες εξέλιξης και συνεχή εκ-
παίδευση.
Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα, με
κωδικό θέσης ΧΒΠ,
στο email: dida@iokal.com
ή στον αριθμό fax: 210 55 52 396

ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΠΟΛΥΤΗ
ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 

ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η εταιρία ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ Α.Ε., που δραστηριοποιείται
στην επεξεργασία ανθρακικού ασβεστίου, επιθυμεί την
κάλυψη της παρακάτω θέσης εργασίας για τις εγκατα-
στάσεις της στη Μάνδρα Αττικής:



ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 56ΤΜ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ,
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΛΑ,
ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΠΡΟΣΟΨΕΩΣ, ΣΤΗΝ
ΟΔΟ ΚΟΝΤΟΥΛΗ
ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6938036179

Διατίθεται οικόπεδο εν-
τος σχεδίου
1573τ.μ.,προς ενοικιαση
ή πώληση στα Νεόκτιστα
Ασπροπύργου,τριφατσο
με εύκολη πρόσβαση πρ-
ος όλες τις  εθνικές  ο-
δούς.Πληροφοριες στο
τηλέφωνο:6944589444

Ενοικιάζεται επαγγελμα-
τικός χώρος (ισόγειο) στη
διασταύρωση Ασπροπύρ-
γου (πλησίον ΙΚΑ και στά-
σης λεοφωρείου), 126 τε-
ραγωνικά μέτρα, κατάλ-
ληλο για φαρμα-
κείο.Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6945106860

Ενοικιάζεται οικία (1ος
οροφος) στη διασταύρω-
ση Ασπροπύργου κοντά
στο ΙΚΑ 86 τετραγωνικά

μέτρα, σε οικογένεια που
να έχει σταθερή εργασία
Διατίθεται και για επαγγε-
λματικός χώρος
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.19)

Ενοικιάζεται επαγγε-
λματικός χώρος 105
τετραγωνικών μέτρων
στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου (Σαλαμίνος &
Κολοκοτρώνη). Δεν
διατίθεται για χώρο
εστίασης (προτίμηση
φαρμακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρ-
ος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τμ. στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου
στη θέση Δεμερτζή πίσω
από το Δημοτικό σχολείο
κάθετα στην Ηρώων Πολ-
υτεχνείου.
Διαθέτει κήπο 100 τ.μ. ,
μπάρμπεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και
τον κόλπο του Σκαραμαγ-
κά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

EΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 
ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. 

ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC, ΑIR-
CONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6
946288952

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925
& 6949073467 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Πωλείται Οικόπεδο
Στον Ασπρόπυργο στη
θέση Ρυκιά, σε τιμή
ευκαιρίας.
Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6987305649

Πωλείται επιχείριση
καφέ στο κέντρο του
Ασπροπύρ-
γου!Πληροφορίες
κ.Σοφια
τηλ.6909156985

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ημερος
τοπος, μονοκατοικία 280
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), μπάνιο, καλή κα-
τάσταση, τιμή 
60.000€, συζητήσιμη.
6953058205
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΒΝ Νέα Ζωή, μονοκα-
τοικία 100 τ.μ., ισόγεια,
προσόψεως, 3 υ/δ (το 1
master), κατασκευή '78,
μπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.μ., θέα βουνό, α-
νοικτό πάρκιν, αποθήκη,
κήπος, ελεύθερη, άριστη
κατάσταση, ανακαίνιση
'00, τιμή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτι-
στα, μονοκατοικία 90
τ.μ., 3 υ/δ, κήπος 60 τ.μ.,
καρποφόρα δέντρα, πω-
λείται λόγω ανάγκης, τιμή
20.000€τηλ: 2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ημιτελής μεζονέτα 162
τ.μ., 2 επίπεδα, ισόγεια,
γωνιακή, 4 υ/δ (το 1
master), 2 μπάνια, σε
οικόπεδο 183 τ.μ., πάρ-
κιν, αποθήκη 25 τ.μ., τιμή
309.000€, συζητήσιμη

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία ζητά εργασία
εντός σπιτιού στις πε-
ριοχές  Ελευσίνα και
Ασπρόπυργο  Τηλ.
6995524143

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ
ΕΤΩΝ 43 ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ
ΠΡΟΥΠΥΡΕΣΙΑ ΣΤΗ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΒΡΕΦΩΝ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΉ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΒΡΕΦΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ.
ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΩΙΝΟ.
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ-
ΜΑΓΟΥΛΑ- ΜΑΝΔΡΑ.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ ΑΠΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ
ΑΤΟΜΑ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΓΙΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΞΑΩΡΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ, ΜΕ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ
ΑΠΟΛΑΒΕΣ.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΣΧΕΤΙΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΕ ΤΑ
ΑΤΟΜΑ ΑΜΕΑ,
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ.
Παρακαλούμε απο-
στείλατε το βιογραφ-
ικό σας στο email
afroditirigafarma-
ki@gmail.com
Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας :6978814347

Ελληνίδα αποκλειστι-
κή με πείρα ζητά ερ-
γασία για φροντίδα ηλι-
κιωμένων στην περιοχή
του Θριασίου Πεδίου.Τηλ.
6971700804

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΕ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΗΛ
6986712390 Κα Βάσω.

ΣΤΕΛΙΟΣ
ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνο: 210-
5573042. 
Fax: 210-5576988

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 
γκαρσονιέρα στον
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
Κυρία ζητά μικρό 
διαμέρισμα ή γκαρσονιέρα
για ενοικίαση στην περ-
ιοχή του Ασπροπύργου 
Τηλ. επικοινωνίας  
6977616480

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ
ΣΕ ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
2105575342, 6973236156

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
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