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δήμους επεξεργάζεται η κυβέρνηση δήμους επεξεργάζεται η κυβέρνηση 

Στο καινοτόμο ευρωπαϊκό πρόγραμμα

PROSPECT+ ο Δήμος Φυλής 
Εξειδικευμέν η εκπαίδευση για την  επίτευξη

των  εν εργειακών  του στόχων

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΜΠΟΥΡΑ ΚΑΙ ΝΙΚΟΥ

ΧΑΤΖΗΤΡΑΚΟΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ
ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 
Απαιτείται έγκαιρα τόσο από το Υπ. 

Παιδείας όσο και από την  “ΚΤΥΠ Α.Ε.” , 
να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες 

προκειμένου να εξασφαλισθεί 
το απαραίτητο εκπαιδευτικό προσωπικό αλλά και

ο απαιτούμενος εξοπλισμός σσεελλ..  1166

Ανέβηκαν στους 70
οι θάνατοι και στους 

364 οι διασωληνωμένοι

- 242 κρούσματα στην ΠΕ
Δυτικής Αττικής

Ένοπλη ληστεία 
σε υποκατάστημα 

τράπεζας 
στις Αχαρνές

σσεελλ..  55

σσεελλ..  55

O Aστέρας Μαγούλας 3-0 τον
Ηρακλή Ελευσίνας

<<Χάρμα Οφθαλμών>> 
ο Βύζας Μεγάρων

Ισόπαλοι χωρίς τέρματα 
Ασπρόπυργος-Θρασύβουλος
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σσεελλ..  88
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σσεελλ..  22
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ΑΑΚΚΡΡΙΙΒΒΕΕΙΙΑΑ  
ΤΤρριιππλλέέτταα  μμέέττρρωωνν  

γγιιαα  κκααύύσσιιμμαα,,  εεννέέρργγεειιαα
κκααιι  ττρρόόφφιιμμαα  

----     ΕΕΕΕππππιιιιδδδδοοοοττττήήήήσσσσεεεειιιιςςςς,,,,     δδδδιιιικκκκααααιιιιοοοούύύύχχχχοοοοιιιι ,,,,     πππποοοοσσσσάάάά



2-θριάσιο Tρίτη 15 Μαρτίου 2022

Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

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

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου 
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Νεφώσεις       

Θερμοκρασία απο 5  έως 12  βαθμους Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αγάπιος

Παγκόσμια Ημέρα Καταν αλωτή
Παγκόσμια Ημέρα κατά της Αστυν ομικής Βαρβαρότ-

ητας, Αγίου Αγαπίου του μάρτυρος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Γκαραγκούνη Ευαγγελία Σ.

Λιάκου Δημητρίου 12, 2105576086

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Κώτσου - Σαρημπεγιόγλου Κωνσταντίνα 

Γ.Βενιζέλου Ελευθερίου 76, 2105548122

MANΔΡΑ

Αθανασοπούλου Χρυσάνθη Χ.
Εργατικές Κατοικίες, 2105541721

Άνω Λιόσια

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΟΕ
Μεγάλου Αλεξάνδρου 61,

2102484258

ΑΧΑΡΝΕΣ
Σενούντα Αντουάν Γ.Κύπρου 76, 

Όπισθεν Δημαρχείου, 2102469800

O
ριστικοποιούνται στη
σημερινη σύσκεψη τα
κυβερνητικά μέτρα για την

ενίσχυση νοικοκυριών και
επιχειρήσεων από το δυσβάστακτο
βάρος της ενεργειακής ακρίβειας
που ροκανίζει τα οικογενειακά
εισοδήματα και τα λειτουργικά κόστη
των επιχειρήσεων.

Το διευρυμένο πακέτο μέτρων
που είναι πιθανό να ανακοινωθεί
ακόμα και την Τετάρτη θα
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων

παρέμβαση για ελάφρυνση των
εισοδηματικά αδύναμων από το
κόστος των καυσίμων,

συνέχιση επιδοτήσεων
ρεύματος και φυσικού αερίου
για τον μήνα Μάρτιο και
ενισχυμένη επιδότηση για τον
μήνα Απρίλιο,

επιταγή ακρίβειας σε ευάλωτες
ομάδες του πληθυσμού.

Επιστροφή φόρου στα καύσιμα

Το πακέτο των νέων μέτρων-
σύμφωνα με το Imerisia.gr
περιλαμβάνει παρέμβαση για την
επιδότηση των καυσίμων με
εισοδηματικά και περιουσιακά
κριτήρια ώστε να ωφεληθούν οι
οικονομικά ασθενέστεροι. Με
δεδομένο ότι η κυβέρνηση δεν
θέλει να μειώσει τον Ειδικό Φόρο
Κατανάλωσης ή τον ΦΠΑ στα
καύσιμα καθώς κάτι τέτοιο θα
προκαλούσε τεράστιο
δημοσιονομικό κόστος, το βασικό
σενάριο που εξετάζεται είναι η
επιστροφή φόρου από τα καύσιμα,
ώστε ένα μέρος από τους
πλεονάζοντες φόρους που
συγκεντρώνει το κράτος να
επιστρέψουν σε αυτούς που έχουν
μεγαλύτερη ανάγκη.

Το 2021 παρά τις αρρυθμίες που

δημιούργησαν τα περιοριστικά
μέτρα στην κατανάλωση καυσίμων
κίνησης, ο ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή 

απέδωσε έσοδα 32 εκατ. ευρώ 
περισσότερα από τον στόχο του

προϋπολογισμού ενώ ο ΕΦΚ στα
ενεργειακά προϊόντα απέδωσε 59
εκατ. ευρώ περισσότερα. Από αυτά
τα κέρδη θα χρηματοδοτηθεί η
ενίσχυση των δικαιούχων.

Πάντως η διαδικασία αναμένεται
να πραγματοποιηθεί μέσω μιας
πλατφόρμας που θα δημιουργηθεί,
ώστε να προκύπτει η επιστροφή
φόρου που θα δικαιούνται οι
δικαιούχοι για τα καύσιμα που
αγοράζουν, εφόσον φυσικά
επιλεγεί το συγκεκριμένο σενάριο.

Στο υπουργείο Οικονομικών
έχουν εκπονήσει μία σειρά από
σενάρια με βασική παράμετρο το
κόστος των καυσίμων. Η κλιμάκωση
ή η αποκλιμάκωση των τιμών θα
καθορίσει όχι μόνο πώς θα
διαμορφωθούν τα βασικά
μακροοικονομικά μεγέθη του 2022
και οι πληγές που θα αφήσει στην
ελληνική οικονομία ο πόλεμος την
Ουκρανία αλλά και το εύρος της
ενίσχυσης σε νοικοκυριά και
επιχειρήσεις.

Επιταγή ακρίβειας
Σύμφωνα με το επικρατέστερο

σενάριο περίπου 800.000
χαμηλοσυνταξιούχοι και 170.000
Άτομα με 

αναπηρία θα λάβουν 250 ευρώ
ενώ διπλό ελάχιστο εγγυημένο
εισόδημα θα λάβουν περίπου
270.000 δικαιούχοι του επιδόματος. 

Δικαιούχοι θα είναι συνταξιούχοι
που έχουν ετήσιο ατομικό
φορολογητέο εισόδημα έως 7.200
ευρώ (600 ευρώ μηνιαίως) και
ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο
εισόδημα έως 14.400 ευρώ, ενώ η
συνολική φορολογητέα αξία της
ακίνητης περιουσίας του
νοικοκυριού δεν υπερβαίνει στο
σύνολό της το ποσό των 200.000
ευρώ.

Εάν εξευρεθούν πρόσθετοι πόροι,
θα αυξηθεί και η περίμετρος ώστε
να ενταχθούν και όσο το δυνατόν
περισσότερες οικογένειες με χαμηλό
εισόδημα. Στην πρώτη γραμμή
βρίσκονται οι οικογένειες
δικαιούχοι του Επιδόματος Παιδιού
του ΟΠΕΚΑ που βρίσκονται στα
χαμηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια. 

Το ποσό που θα πάρουν ως
έκτακτη ενίσχυση οι δικαιούχοι του

ΑΑΚΚΡΡΙΙΒΒΕΕΙΙΑΑ  
ΤΤρριιππλλέέτταα  μμέέττρρωωνν  γγιιαα  κκααύύσσιιμμαα,,  εεννέέρργγεειιαα  κκααιι  ττρρόόφφιιμμαα  

Ε
νοπλη ληστεία
έγινε το πρωί
της Δευτέρας σε

υποκατάστημα τράπε-
ζας στις Αχαρνές, το
οποίο βρίσκεται  επί
της οδού Δεκελείας. 

Σύμφωνα με τις
πρώτες πληροφορίες,
οι δύο δράστες μπή-
καν στο κατάστημα της
τράπεζας παριστάνον-
τας τους πελάτες ενώ
στη συνέχεια έβγαλαν
όπλο, ακινητοποίησαν
τους υπάλληλους
ζητώντας χρήματα. Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό το
χρηματικό ποσό που κατάφεραν να αποσπάσουν. 

Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για να εντοπιστεί
τους δυο ληστές.

Ενοπλη ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζας στις Αχαρνές

Συν εχ ιζεται στη σελ. 10
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ΟΔήμος Φυλής εγκρίθηκε να συμμε-
τάσχει, κατόπιν αξιολόγησης, στο
ευρωπαϊκής εμβέλειας πρόγραμμα

PROSPECT+. 
Το πρόγραμμα PROSPECT+ είναι ένα και-

νοτόμο πρότζεκτ του στοχεύει στην ανάπτυξη
ικανοτήτων και τη γνωσιακή ενδυνάμωση
πόλεων και περιφερειών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Συγκεκριμένα, βοηθά τις πόλεις που
εντάσσονται στο εν λόγω πρόγραμμα, να υιοθ-
ετήσουν πολιτικές και πρακτικές ενεργειακής
αποτελεσματικότητας. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος ο Δήμος
Φυλής θα λάβει εξειδικευμένη εκπαίδευση και
θα καθοδηγηθεί από την, έμπειρη στα ενεργει-

ακά, ισπανική πόλη Valladolid στην επίτευξη
των ενεργειακών του στόχων.

“Επιδιώκοντας διαρκώς τον εκσυγχρονισμό
και συντασσόμενος με την στρατηγική της

πράσινης μετάβασης, ο Δήμος Φυλής αξιοποι-
εί κάθε διαθέσιμο εργαλείο εγχώριο ή ευρω-
παϊκό” δήλωσε σχετικά ο Δήμαρχος Φυλής
Χρήστος Παππούς. 

Τ
α Best Ci ty Awards 2022, που
διοργανώνει η Boussias Media Group,
υπό την Αιγίδα της Κ.Ε.Δ.Ε. και της

Περιφέρειας Αττικής,  βράβευσαν για δεύτερη
φορά τον Δήμο Ασπροπύργου. Αυτή τη φορά
διακρίθηκε στον διακριτό Πυλώνα «Δράσεων
για την Προάσπιση της Κοινοτικής Υγείας». 

Το Χάλκινο Βραβείο παρέλαβε την Πέμπτη 10
Μαρτίου 2022, ο Πρόεδρος του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η.,
κ. Ιωάννης Κατσαρός, στο ίδρυμα Μιχάλης
Κακογιάννης,   για την Διεξαγωγή
Επιδημιολογικής Έρευνας  με τίτλο:
«Διερεύνηση της επιδημιολογικής εικόνας και
των κοινωνικών αναγκών και αλλαγών που
προκύπτουν ως απότοκα της εξάπλωσης της
πανδημίας του νέου κορονοϊού Covid-19». 

Η έρευνα διεξήχθη από το επιστημονικό
προσωπικό του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. και  της
Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας. 

Πρόκειται  για μια καινοτόμα ερευνητική
πρωτοβουλία για τη διερεύνηση του
κοινωνικού «αποτυπώματος» της πανδημίας
του SARS-CoV-2 / COVID-19 στην τοπική
κοινωνία του Ασπροπύργου. 

Η έρευνα διεξήχθη το χρονικό διάστημα
Ιούνιος 2021- Σεπτέμβριος 2021, σε 300
άτομα, και τα αποτελέσματα της αποτυπώνουν σε
μεγάλο βαθμό την επιδημιολογική εικόνα των
συμμετεχόντων καθώς και  την
ψυχοσυναισθηματική κατάσταση των πολιτών
λόγω της πανδημίας, εν συναρτήσει  με
διάφορους κοινωνικοοικονομικούς
παράγοντες.  

Συνεχίζεται στη σελ. 4

Ο Δήμος Μάνδρας- Ειδυλλίας
πολύτιμος αρωγός 

της διεξαγωγής των αγώνων
ποδηλάτου βουνού

Από απόλυτη επιτυχία στέφθηκαν οι αγώνες
ποδηλάτου βουνού που διοργάνωσε ο Ποδηλα-
τικός Σύλλογος Μάνδρας «West Coast» υπό την
αιγίδα του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών-
Οινόης στη «φυσική πίστα» του Αγίου Γεωργίου
Κιάφας.

Στο πλαίσιο των αγώνων που αποτελούν πλέον
θεσμό για τους φίλους του αθλήματος την Κυρια-
κή της Αποκριάς και την Καθαρά Δευτέρα, έλα-
βαν χώρα το Τοπικό Πρωτάθλημα Αττικής και το
7ο MTB St. George Kiafas, χαρίζοντας μοναδι-
κές στιγμές στους συμμετέχοντες αλλά και τους
θεατές.

Τέσσερις άρτια σχεδιασμένες και ασφαλείς δια-
δρομές, υλοποιημένες από τον Ποδηλατικό
Σύλλογο Μάνδρας, φιλοξένησαν τις προσπάθει-
ες των αθλητών, οι οποίοι εκφράστηκαν με τα
καλύτερα σχόλια για την επιτυχία της διοργάνω-
σης σε όλα τα επίπεδα.

Best City Awards  
Χάλκινο Βραβείο στον Δήμο Ασπροπύργου για τις
«Δράσεις Προάσπισης της Κοινοτικής Υγείας»

Στο καινοτόμο ευρωπαϊκό πρόγραμμα  PROSPECT+ ο Δήμος Φυλής 
Εξειδικευμένη εκπαίδευση για την επίτευξη των ενεργειακών του στόχων

Συνεχίζεται στη σελ. 13
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Η συνέχεια απο σελ. 3

Όπως δήλωσε χ αρακτηριστικά ο Δήμαρχ ος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος
Μελετίου: «Ευχ αριστώ θερμά την  Κριτική Επιτροπή των  Best City  Awards.
Πράγματι, η πρωτοβουλία τους εδώ και 6 χ ρόν ια ν α βραβεύουν  τις καλές
πρακτικές των  Δήμων , μας έδωσε τη δυν ατότητα ν α αν αδείξουμε τα καιν οτόμα
έργα που υλοποιούμε με κύριο γν ώμον α τη διαρκή βελτίωση του δείκτη ποιότητα
ζωής των  δημοτών . 

Η παν δημία μας απέδειξε πως έν α μεγάλο κομμάτι της καθημεριν ής μας ζωής,
ελέγχ εται από τους επιστήμον ες. Μέσω των  ειδικών  αυτών  ερευν ών  και των
ορθών  μετρήσεων , λοιπόν , χ αράσσουμε την  Κοιν ων ική μας Πολιτική, και
αν ατροφοδοτούμε το Κεν τρικό Κράτος ώστε ν α στηρίξει πιο αποτελεσματικά τις
προσπάθειες μας, για ν α χ τίσουμε καλύτερα το μέλλον  μας».

Παράλληλα, εξέφρασε θερμές ευχ αριστίες και συγχ αρητήρια στα επιστημον ικά
στελέχ η του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. και της Διεύθυν σης Κοιν ων ικής Προστασίας, κ.κ.
Κλειώ Καραμπούλα, Ψυχ ολόγος Κέν τρου Κοιν ότητας, Ιουλία Μπέκου, Κοιν ων ική
Επιστήμων  και Ιωάν ν α Ρεστέμη Κοιν ων ιολόγος για την  εξαιρετική δουλειά και
υποστήριξη της Κοιν ων ικής Πολιτικής του Δήμου.   

Στη βράβευση παρευρέθηκε και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Ασπροπύργου, κ. Θεμιστοκλής Τσόκας. 
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Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου
και  Μέλος του Δ.Σ. της
Κ.Ε.Δ.Ε., κ. Νικόλαος
Μελετίου, ενημερώνει όλους
τους Ασπροπύργιους ότι, μετά
από τη δημοσίευση της Υπο-
υργικής Απόφασης, με αριθμό
Υ ΠΕ Ν/ Δ ΗΕ / 1 2 4 7 8 8 / 2 1 5 0
(ΦΕΚ 6302/Β/29-12-2021),
υπάρχει  η δυνατότητα
ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ στη ΔΕΗ
των νοικοκυριών, που έχουν
αποσυνδεθεί από το δίκτυο της
ΔΕΗ, λόγω οφειλών κατά το
χρονικό διάστημα ΠΡΙΝ τις 31-
12-2021, ενώ πληρούν και τα
απαραίτητα εισοδηματικά κρι-
τήρια. 

Κατόπιν αυτού, οι ενδιαφερό-
μενοι μπορούν να καταθέσουν 

*ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ
ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
στο Πρωτόκολλο του Δήμου
και ν α προσκομίσουν  τα
κάτωθι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

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

2.Φορολογική Δήλωση (Ε1)
φορολογικού έτους 2021,
ΟΛΩΝ των μελών του νοικοκ-
υριού.

3.Εκκαθαριστικό φορολογι-
κού έτους 2021, ΟΛΩΝ των
μελών του νοικοκυριού.

4.Δήλωση στοιχείων ακινή-
των (Ε9) ΟΛΩΝ των μελών του
νοικοκυριού και  εφόσον
υπάρχει  (προβλέπεται  η
υποχρέωση υποβολής της).

5.Εκκαθαριστικό (Πράξη
διοικητικού προσδιορισμού) 

ΕΝ.Φ.Ι.Α. φορολογικού
έτους 2021  ΟΛΩΝ των μελών
του νοικοκυριού.

6.Πιστοποιητικό Οικογενεια-
κής Κατάστασης. 

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

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

ΤΟ  ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ
ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ
Ε Π Α Ν Α Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
διατίθεται από το γραφείο
Πρωτοκόλλου του Δήμου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ 

ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΔΕΗ)

Μ. Παγώνη: Τι θα συμβεί με τις παρελάσεις

Σ
την αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού τις τελευταίες
μέρες καθώς και στο τι μέλλει γενέσθαι με τις εορταστικές
παρελάσεις, αναφέρθηκε σε συνέντευξή της στην τηλεόρα-

ση του ΣΚΑΙ, η Πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη.

Η κ. Παγώνη εκτίμησε ότι όλο το Μάρτη και μέχρι τις αρχές
Απρίλη θα υποχωρούν οι θάνατοι. Πρόσθεσε ότι με βάση τα
τωρινά δεδομένα τα πράγματα θα ομαλοποιηθούν μέχρι το
Πάσχα.

Σχετικά με τις παρελάσεις της 25ης Μαρτίου, σχολίασε ότι αν
διεξαχθούν, «θα πρέπει να γίνουν με πολύ μεγάλη προσοχή και
χωρίς κόσμο και γονείς».

Η 3η δόση είναι η πιο σημαντική

Στη συνέχεια, η κ. Παγώνη αναφέρθηκε στην τελευταία μελέτη
που δημοσιεύτηκε προχθες (13/3). Σύμφωνα με τα ευρήματά
της, η «3η δόση είναι η βασική δόση για την ασφάλεια έναντι της
Όμικρον και των υποπαραλλαγών της και είναι η πιο σημαντική
δόση».

Όποιος, λοιπόν, δεν εμβολιαστεί με 3η δόση, τότε κινδυνεύει να
περάσει πιο βαριά τη νόσο.

Σύμφωνα με την κ. Παγώνη, αυτή τη στιγμή η υποπαραλλαγή της
Όμικρον (BA.2) είναι αυτή που κυριαρχεί με απλά συμπτώμα-
τα. «Η Όμικρον γενικά και όλες οι υποπαραλλαγές της επηρεά-
ζει το ανώτερο αναπνευστικό. Επομένως, προκαλεί μπούκωμα,
βήχα και πυρετό».

Η Πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ ανέφερε ότι η συντριπτική πλειοψηφία
των νοσηλευόμενων με COVID είναι είτε ανεμβολίαστοι είτε
εμβολιασμένα άτομα με υποκείμενα νοσήματα.

Τέλος, η κ. Παγώνη εξέφρασε την ανησυχία της για μία ανα-
ζωπύρωση της πανδημίας λόγω της μετακίνησης πληθυσμών
που προκάλεσε ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Κ
ούρεμα στα υπέρογκα πρόστιμα που επιβάλ-
λον ται για χ ρέη προς τους δήμους της χ ώρας
αλλά και μείωση του χ ρόν ου που κρατούν ται

«εν  ζωή» προβλέπει σχ έδιο που επεξεργάζεται η
κυβέρν ηση σε μια προσπάθεια εξορθολογισμού του
χ ρέους των  πολιτών  προς τους Οργαν ισμούς Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

Στο «μικροσκόπιο» μπαίν ουν , συγκεκριμέν α, οι
δυσβάσταχ τες προσαυξήσεις των  προστίμων  προς
τους ΟΤΑ, που φτάν ουν  μέχ ρι και το 200% της αρχ ι-
κής οφειλής, αλλά και η παραγραφή των  χ ρεών  που
σήμερα γίν εται σε 20 χ ρόν ια όταν  στις εφορίες και
γεν ικά στο Δημόσιο ισχ ύει 5ετής παραγραφή!

Σήμερα η αν ακριβής δήλωση εμβαδών  για την  επι-
βολή δημοτικών  τελών  καθαριότητας και φωτισμού
επισύρει πρόστιμο 60%, η εκπρόθεσμη 100%, εν ώ
για την  επιβολή ΤΑΠ το πρόστιμο είν αι 200% επί της
αρχ ικής οφειλής! 

Τα εξωπραγματικά αυτά ποσοστά προστίμων  είν αι
στην  πραγματικότητα μη εισπράξιμα με πρώτους
χ αμέν ους τους ΟΤΑ της χ ώρας. Αυτό που εξετάζεται
είν αι το ν α καθοριστεί ως γεν ικό αν ώτατο όριο προ-
στίμου το 50% του κυρίως τέλους/φόρου για κάθε
είδος δημοτικών  φόρων  και τελών .

Στην  ίδια κατεύθυν ση, οπως αν αφέρει το new-
money .gr εξετάζεται και η μείωση του χ ρόν ου παρα-
γραφής οφειλών  προς ΟΤΑ. Υπό την  πίεση της τρόι-
κας ψηφίστηκε η γν ωστή διάταξη του άρθρου 32
Ν.4304/2014 με την  οποία ν ομοθετήθηκε ειδικά για
τους ΟΤΑ η επαύξηση της πεν ταετούς παραγραφής

των  αξιώσεών  τους σε εικοσαετή, όταν  πρόκειται
περί φόρων , τελών , δικαιωμάτων  και εισφορών  προς
τους ΟΤΑ που προκύπτουν  «εξαιτίας μη υποβολής
από τους υπόχ ρεους των  αν αγκαίων  στοιχ είων  για τη
βεβαίωσή τους ή υποβολής αν ακριβών  ή ελλιπών
στοιχ είων  ή λαν θασμέν α βεβαιωμέν ων  οφειλών »,
προσαυξημέν ων  με τα πρόστιμα επί των  οφειλών  της
τελευταίας πεν ταετίας.

Ήδη όμως το Δημόσιο είχ ε αρχ ίσει ν α μειών ει στα-
διακά τα έτη παραγραφής των  φορολογικών  αξιώσεών
του στην  πεν ταετία, με πρόσφατη την  απόφαση του
ΣτΕ και για τα τέλη κυκλοφορίας και το χ αρτόσημο.
Όπως τον ίζει η Παν ελλήν ια Ομοσπον δία Ιδιοκτήτων
Ακιν ήτων  (ΠΟΜΙΔΑ), «αυτό συν ιστά μια ν ομοθετική
αν ωμαλία, η οποία αν τίκειται πλήρως στη φιλοσοφία
και τις αρχ ές του Κράτους Δικαίου, καθόσον  δεν  επι-
τρέπεται ο χ ρόν ος παραγραφής των  υποχ ρεώσεων
των  πολιτών  προς τους ΟΤΑ, που θα φτάσει την
20ετία το 2030, εν ώ είν αι πεν ταετής για οφειλές στο 

Δημόσιο, ν α είν αι τετραπλάσιος, δηλαδή εικοσαετής
για τις οφειλές στους ΟΤΑ, γιατί κιν δυν εύουμε ν α
οδηγηθούμε σύν τομα σε διογκωμέν α χ ρέη, μαζικές
κατασχ έσεις και πλειστηριασμούς ακιν ήτων  από τους
ΟΤΑ, ιδιαίτερα των  κατοίκων  της περιφέρειας και των
απόδημων ».

Οι πληροφορίες αν αφέρουν  πως η κυβέρν ηση εξε-
τάζει το εν δεχ όμεν ο ν α ικαν οποιήσει το αίτημα αυτό
και ν α επαν έλθει ν ομοθετικά ο χ ρόν ος παραγραφής
των  κάθε είδους αξιώσεων  των  ΟΤΑ στην  πεν ταετία,
ώστε οι πολίτες ν α μπορούν  ν α αν ταποκριθούν
στην  πληρωμή τους.

Το συνολικό ποσό των κόκκινων χρεών στους
δήμους εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 3 δισ. ευρώ και

ως γνωστό η οικονομική κατάσταση των ΟΤΑ
επηρεάζει το τελικό αποτέλεσμα της γενικής

κυβέρνησης.

«Κούρεμα» στα υπέρογκα πρόστιμα που επιβάλλονται στα υπέρογκα πρόστιμα που επιβάλλονται 
για χρέη προς τους δήμους επεξεργάζεται η κυβέρνηση για χρέη προς τους δήμους επεξεργάζεται η κυβέρνηση 



Η
Ένωση «Μαζί για το
Παιδί» σε συνεργασία
με την Δ/νση Κοινωνι-

κής Πολιτικής του Δήμου Αχα-
ρνών μοίρασαν 234 ζεύγη και-
νούργιων παπουτσιών TOMS
σε παιδιά ευάλωτων κοινω-
νικών ομάδων της πόλης.

Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής
Πολιτικής Γεώργιος Πετάκος και
το προσωπικό της Δ/νσης Κοι-
νωνικής Πολιτικής συνεργά-

στηκαν άψογα με  εθελοντική
ομάδα της Ένωσης “Μαζί για το
Παιδί” και μέσα σε ένα κλίμα
αμοιβαίας προθυμίας και αγάπ-
ης με μοναδικό στόχο να ανα-
κουφιστούν οι συμπολίτες μας
που διαβιούν δύσκολα.

Σημειώνεται ότι η Διεύθυνση
Κοινωνικής Πολιτικής παράλ-
ληλα με τις δικές της καθημερι-
νές προσπάθειες, σύμφωνα με
τις σαφείς οδηγίες του

Δημάρχου Σπύρου
Βρεττού και του αρμό-
διου Αντιδημάρχου
προσπαθεί να αξιο-
ποιεί κάθε δυνατότητα
εθελοντικής προσφο-
ράς προερχόμενης
από δημότες, φορείς
και επιχειρήσεις της
περιοχής μας.

Οι ανάγκες αυξά-
νονται καθημερινά και 

σε αυτή τη συγκυρία η στήριξη
και η προσφορά όλων είναι
απαραίτητη.

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην
Ένωση ¨ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ¨
για τη χορηγία παπουτσιών της
Εταιρείας ΤΟΜS για τα παιδιά
των δικαιούχων οικογενειών
του Κοινωνικού Παντοπωλείου
του Δήμου Αχαρνών. 

Ευελπιστούμε στην συνέχιση
της άψογης συνεργασίας μας,
και ευχόμαστε Υγεία και Ειρήνη
σε  όλο τον κόσμο», ήταν το
μήνυμα που απέστειλε η
Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτι-
κής στο περιθώριο της πραγμα-
τοποιηθείσας δράσης.
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ΣΣυυγγκκέέννττρρωωσσήή  εειιδδώώνν  ππρρώώττηηςς  ααννάάγγκκηηςς  γγιιαα  ττοονν  δδοοκκιιµµααζζόόµµεεννοο  ΛΛααόό  ττηηςςΣΣυυγγκκέέννττρρωωσσήή  εειιδδώώνν  ππρρώώττηηςς  ααννάάγγκκηηςς  γγιιαα  ττοονν  δδοοκκιιµµααζζόόµµεεννοο  ΛΛααόό  ττηηςς
ΟΟυυκκρρααννίίααςς  ααππόό  ττοο  ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκόό  ΤΤµµήήµµαα  ΦΦυυλλήήςς  ττοουυ  ΕΕ..ΕΕ..ΣΣ  ΟΟυυκκρρααννίίααςς  ααππόό  ττοο  ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκόό  ΤΤµµήήµµαα  ΦΦυυλλήήςς  ττοουυ  ΕΕ..ΕΕ..ΣΣ  

ΕΕννιισσχχύύεεττααιι  ηη  οοιικκιιαακκήή  κκοοµµπποοσσττοοπποοίίηησσηη  σσττοονν
∆∆..  ΛΛοουυττρραακκίίοουυ  --  ΠΠεερρααχχώώρρααςς  --  ΑΑγγίίωωνν  ΘΘεεοοδδώώρρωωνν

Στην ενίσχυση του προγράµµατος οικιακής κοµπο-
στοποίησης προχωρά ο ∆ήµος Λουτρακίου - Περαχώρ-
ας - Αγίων Θεοδώρων κάνοντας πράξη την ιδέα της
βιώσιµης διαχείρισης των οργανικών απορριµµάτων,
µειώνοντας το οικολογικό µας αποτύπωµα και δηµιο-
υργώντας πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον και την
κοινωνία.

Οι νέοι κάδοι θα διανεµηθούν σε νοικοκυριά που
έχουν συµπληρώσει το ειδικό έντυπο-αίτηση και διαθ-
έτουν κατοικία µε κήπο τόσο στην πόλη όσο και στις
τοπικές και δηµοτικές κοινότητες του ∆ήµου.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τη ∆ευτέρα 14
Μαρτίου 2022 έως την Παρασκευή 8 Απριλίου 2022
και ώρες 08:00 - 14:00 στο γραφείο πρωτοκόλλου του
∆ήµου.

Οι ενδιαφερόµενοι πολίτες µπορούν να επικοινω-
νούν µε τον υπεύθυνο του προγράµµατος στον αριθµό
τηλεφώνου: 27440 22169.

Η αίτηση και το απαραίτητο πληροφοριακό υλικό
έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 

Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,

210 5570337, 210 5580816

Φαρµακευτικά υλικά, τρόφιµα σε κονσέρβες και παιδικά γάλατα συγκεντρώνει το Περιφ-
ερειακό Τµήµα Φυλής του Ε.Ε.Σ συµµετέχοντας στην εθελοντική δράση του Ελληνικού

Ερυθρού Σταυρού για την ανθρωπιστική στήριξη προς τον δοκιµαζόµενο Λαό της Ουκρανίας.
Μέλη του Τµήµατος Φυλής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού θα βρίσκονται κάθε Τρίτη –

Τετάρτη και Πέµπτη από τις 5 έως και τις 8 το απόγευµα στα γραφεία του Παραρτήµατος οδός
Φιλικής Εταιρείας 15 (πλησίον του π. ∆ηµαρχείου Ζεφυρίου) προκειµένου να παραλαµβάνουν
τις προσφορές

Με εκτίµηση η Πρόεδρος του Περιφερειακού 
Τµήµατος Φυλής του Ε.Ε.Σ

Τζένη Μπάρα 

234 ζεύγη παπουτσιών από την Ένωση
«Μαζί για το Παιδί» σε παιδιά ευάλωτων 

κοινωνικών ομάδων του Δ. Αχαρνών
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Το Περιφερειακό
Συμβούλιο Αττικής, κατό-
πιν πρόσκλησης του
Προέδρου του, Χρ. Θεο-
δωρόπουλου, πρόκειται
να συνεδριάσει την
Τετάρτη, 16-03-2022 και
ώρα 15:30. Η συνεδρίαση
θα πραγματοποιηθεί με
τηλεδιάσκεψη, μέσω της
υπηρεσίας e:
Presence.gov.gr. 

Οι αποφάσεις της συγκεκριμένης συνεδρίασης θα αναρτηθ-
ούν σταδιακά στον εξής σύνδεσμο:https://bit.ly/3HUX7cV

Επίσης, οι αποφάσεις όλων των προηγούμενων συνεδριά-
σεων αναρτώνται σταδιακά στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://bit.ly/3268AYf 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Επερώτηση του ανεξάρτητου Περιφερειακού Συμβούλου
κ. Π. Ασημακόπουλου με θέμα

τις πληγείσες περιοχές της Ανατολικής Αττικής και τις κατα-
στροφές που έχει υποστεί ο αγροκτηνοτροφικός τομέας της
περιοχής μετά το φαινόμενο κακοκαιρίας "Ελπίδα".

2. Επερώτηση του Περιφερειακού Συμβούλου της παράταξ-
ης «Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής» κ. Ε. Αλμπάνη με θέμα
την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων της λεκάνης του
Ασωπού ποταμού. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 5/2022 απόφασης Περιφερ-
ειακού Συμβουλίου Αττικής, με θέμα: «Σύσταση Επιτροπής
Περιφερειακού Συμβουλίου “Πολιτισμού και Αθλητισμού”,
σύμφωνα με το άρθρο 164 του Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε

και ισχύει και ορισμός
μελών της», ως προς τα
μέλη που ορίζονται από
τον Περιφερειάρχη Αττι-
κής.

(Εισηγητής ο Αντιπε-
ριφερειάρχης κ. Χ. Ρασ-
σιάς (Ρώμας))

2. Έγκρισησκοπιμότ-
ητας και δαπάνης για τη
συνδιοργάνωση Ημέρ-

ας Μνήμης της Γενοκτονίας των Αρμενίων από την Τουρκία το
1915».

(Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Μ.
Βιδάλη)

3. Συζήτηση περί την χωροθέτηση και υλοποίηση της κατασ-
κευής Γενικού Νοσοκομείου στην Ανατολική Αττική.  

(Εισηγητής ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γ. Πατούλης)
4. Γνωμοδότηση επί του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότ-

ητας (ΣΒΑΚ) τουΔήμου Μεταμόρφωσης (Ν.4784/2021).
(Εισηγήτριαη Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ.Φ.

Δαλιάνη)
5. Γνωμοδότηση επί του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότ-

ητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Ηρακλείου (Ν.4784/2021).
(Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Φ.

Δαλιάνη)
6. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης 29.500€ (πλέον

Φ.Π.Α.) για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων βιω-
ματικής εκπαίδευσης οδικής ασφάλειας, με τίτλο «Καν’ το
Σωστά» του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος
Μυλωνάς», σε 25 σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης της Αττικής, με προτεραιότητα στις μαθήτριες και
τους μαθητές Λυκείου. 

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Β. Γιαννακόπουλος)
7. Έγκριση λήψης προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής

κυκλοφορίας στο πλαίσιο της εκτέλεσης των προβλεπόμενων

εργασιών της Σύμβασης παροχής Υπηρεσιών 224/2021: «Ανά-
θεση εργασιών αποψίλωσης και καθαρισμού βλάστησης και
εύφλεκτης ύλης από νησίδες, πρανή και ερείσματα εκατέρωθ-
εν οδικών αξόνων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Δ/νσης
Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών και της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής για τρία έτη».

(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α.
Κατσιγιάννης)

8. Έγκριση λήψης προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής
κυκλοφορίας για εργασίες που θα εκτελεστούν στο πλαίσιο του
έργου «Επισκευή - ανακατασκευή  παλαιών γεφυρών σήμαν-
σης- συντήρηση πινακίδων στο οδικό δίκτυο Περιφέρειας Αττι-
κής.

(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α.
Κατσιγιάννης)

9. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων (ΜΠΕ)για την διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών
όρων της δραστηριότητας ανάκτησης υλικών από μη
επικίνδυνα σύμμεικτα ανακυκλώσιμα απόβλητα (ΚΔΑΥ), επε-
ξεργασίας και αποθήκευσης μη επικινδύνων αποβλήτων και
συναποτέφρωσης, της εταιρείας SKYPLAST Ι.Κ.Ε., στη θέση
“Παππά Περιβόλι” στο Ο.Τ. 22 στον Δήμο Μεγαρέων Αττικής. 

(Συνεισηγητές ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Κοσμόπουλος και
ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

10. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Εμπορευματικό Κέντρο στο
Θριάσιο Πεδίο».

(Συνεισηγητές ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Κοσμόπουλος και
ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

11. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση της υπ’ αρ. 126393/16-
02-2007 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του
έργου: «Οδικός Άξονας Ελευσίνα – Κόρινθος».

(Συνεισηγητές ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Κοσμόπουλος και
ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

ΤΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Νέα Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής την Τετάρτη 16 Μαρτίου 

Ο
Δήμος Ελευσίνας ανακ-
ηρύχτηκε ανάμεσα στις 21
“έξυπνες” κοινότητες του

2022 από το Διεθνές Φόρουμ
Έξυπνης Κοινότητας «Intelligent
Community Forum - ICF», ένα παγ-
κόσμιο δίκτυο πόλεων και περιφερ-
ειών.

Στόχος του ICF είναι να βοηθήσει τις
κοινότητες στη μετάβασή τους προς την
ψηφιακή εποχή, να βρουν ένα νέο δρόμο
προς την οικονομική ανάπτυξη και την
ευημερία των κοινοτήτων  που δημιουργεί
ανάπτυξη  χωρίς αποκλεισμούς, αντιμε-
τωπίζει κοινωνικές προκλήσεις και
εμπλουτίζει την ποιότητα της ζωής.

Η διάκριση αυτή είναι το επιστέγασμα
μιας μακράς διαδικασίας προσπαθειών
που ξεκίνησαν το 2019 με την εκπόνηση
συγκεκριμένων προτάσεων στο πλαίσιο
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του
Δήμου Ελευσίνας και του Εθνικού Μετσό-
βιου Πολυτεχνείου, (www.smartelefsina.gr)
για τη μετάβαση του δήμου στην κοινότητα
των “έξυπνων” πόλεων.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που μας
αναγνωρίζουν ως κοινότητα Smart21»,
δήλωσε ο Δήμαρχος Ελευσίνας κ.  Αργύρης
Οικονόμου. «Η διάκριση αυτή προβάλει  τη
συλλογική προσπάθεια του Δήμου μας η
οποία δεν θα ήταν δυνατή χωρίς τη συνερ-
γασία και την υποστήριξη του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Η υψηλού κύρους
αυτή διάκριση αναγνωρίζει αφενός τις 

προόδους που έχει σημειώσει ο Δήμος
Ελευσίνας τα τελευταία χρόνια, και αφε-
τέρου την ισχυρή βούληση μας για την αξιο-
ποίηση των νέων Τεχνολογιών και την
προώθηση της καινοτομίας προς όφελος
των Δημοτών μέσω της βελτίωσης των
παρεχόμενων υπηρεσιών από τον Δήμο».

Συνεργασία Δήμου Ελευσίνας με το
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Στο πλαίσιο της Προγραμματικής
Σύμβασης έχει δημιουργηθεί, προς αυτή
την κατεύθυνση, σχέδιο δράσεων και έχει
υποβληθεί αίτηση για χρηματοδότηση άνω
του 1,5 εκ. ευρώ μέσω του χρηματοδοτικού
προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης”, τα
αποτελέσματα του οποίου αναμένεται να
ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.

Παράλληλα, έχει γίνει δημοσίευση δύο
ερευνητικών διατριβών των προτεινόμε-
νων συστημάτων καινοτομίας, επιχειρημα-
τικότητας και τεχνολογίας σε επιστημονικά
διεθνή συνέδρια, στην Τσεχία και στην
Αθήνα, με συμμετοχή́ της ερευνητικής ομά-
δας του ΕΜΠ και της ομάδας έργου του
Δήμου Ελευσίνας.

«Ο Δήμος Ελευσίνας και το Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο στοχεύουν κατ’
αρχήν σε πολιτικές που θα ενισχύσουν το
αίσθημα του ανήκειν, σε μία πόλη στην
οποία αλλάζουν ταχύτατα τόσο το δομημέ-
νο περιβάλλον της όσο και οι άνθρωποί
της, χρησιμοποιώντας ως εργαλεία τις
νέες τεχνολογίες, τα έξυπνα συστήματα
διαχείρισης, καθώς και την πράσινη και 

καινοτόμα επιχειρηματικότητα. Σε αυτή
την κατεύθυνση και με υψηλό αίσθημα
ευθύνης εργάζονται οι ερευνητές της
Μονάδας Οικονομικής Περιβάλλοντος και
Αειφόρου Ανάπτυξης του ΕΜΠ», σημειώνει
ο κ. Αραβώσης, Καθηγητής ΕΜΠ και
Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας.

Ο επιστημονικός Υπεύθυνος από την
πλευρά του Δήμου Ελευσίνας, ο Αντιδήμα-
ρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κύριος Αθανά-
σιος Μαυρογιάννης δήλωσε, «Η συγκεκρι-
μένη διάκριση του Δήμου μας είναι αποτέ-
λεσμα της συνεργασίας μας με το Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο, της επιστημονικής
μελέτης που εκπονείται σε συνεργασία με
το Ε.Μ.Π., των δράσεων που έχουν υλοποι-
ηθεί στα πλαίσια της Προγραμματικής
Σύμβασης, αλλά και του σχεδιασμού για
την σταδιακή μετάβαση του Δήμου μας στην
κοινότητα των «έξυπνων» πόλεων. Θερμά
Συγχαρητήρια σε όλους όσους εργάζονται
για την επίτευξη των στόχων στα πλαίσια
της Προγραμματικής με το Ε.Μ.Π.»   

Σημαντικές δράσεις

Στις ευρύτερες δράσεις μετάβασης του
Δήμου Ελευσίνας στις “έξυπνες πόλεις”
συγκαταλέγεται επίσης το “StartupNow
Forum”, το οποίο υλοποιήθηκε στο Παλαιό
Ελαιουργείο Ελευσίνας, τον Οκτώβριου του
2021 με στόχο την ανάδειξη της περιοχής σε
Κέντρο Καινοτομίας. 

Πρόκειται για το μεγαλύτερο πολυσυνέδριο
επιχειρηματικότητας, τεχνολογίας και καινο-
τομίας με τη συμμετοχή: 500 συμμετεχόντων,
200 Β2Β επιχειρηματικών συναντήσεων, 107
ομιλητών μεγάλων επιχειρήσεων και επεν-
δυτών, 17 workshops καθώς και 100 δομών
υποστήριξης & ερευνητικών κέντρων.

Με τη συμμετοχή των Δήμων του Θριάσιου
Πεδίου καθώς και του Επαγγελματικού Επι-
μελητηρίου Πειραιώς, διοργανώνεται και το
“Thries Innovation Hub” με στόχο τη μετάβαση
των τοπικών κοινοτήτων (πολιτών & μαθητών)
και επιχειρήσεων στην εποχή της 4ης Βιομ-
ηχανικής Επανάστασης. Ο κόμβος καινο-
τομίας φιλοξενεί μία σειρά από καινοτόμες
δράσεις:

Hackathon - μαθητικός διαγωνισμός καινο-
τομίας

Business Education - εκπαιδευτικό πρόγρ-
αμμα επιχειρήσεων

Business Gate - πλατφόρμα δικτύωσης
επιχειρήσεων

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι το
Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο
Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών
(ΕΠΙΣΕΥ) του ΕΜΠ. Το έργο υποστηρίζεται
από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινο-
τομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο της 3ης Προ-
κήρυξης της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία»
με τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και
Διάχυσης» (Αριθμός Έργου: 02387).  

Συνεργαζόμενοι φορείς είναι οι Δήμοι
Μάνδρας-Ειδυλλίας, Ελευσίνας και Ασπρ-
οπύργου και το επιμελητήριο Πειραιά, ενώ
Φορέας καινοτομίας είναι η Mantis Business
Innovation.

ΟΟΟΟ    ΔΔΔΔήήήήμμμμοοοοςςςς    ΕΕΕΕλλλλεεεευυυυσσσσίίίίννννααααςςςς    ααααννννάάάάμμμμεεεεσσσσαααα    
σσσσττττιιιιςςςς    22221111    ““““έέέέξξξξυυυυππππννννεεεεςςςς””””    κκκκοοοοιιιιννννόόόόττττηηηηττττεεεεςςςς    

ττοουυ  ΠΠααγγκκόόσσμμιιοουυ  ΔΔιικκττύύοουυ  ΠΠόόλλεεωωνν  κκααιι  ΠΠεερριιφφεερρεειιώώνν  
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Εκτεταμένη
παραμένει
η διασπορά

του κορονοϊού, με
τον ΕΟΔΥ να ανα-
κοινώνει 22.694
κρούσματα, ενώ 70
άνθρωποι έχασαν
τη ζωή τους και 364
α σ θ ε ν ε ί ς
νοσηλεύονται δια-
σωληνωμένοι.

Τα νέα εργαστηρ-
ιακά επιβεβαιωμένα
κρούσματα της
νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι
22.694, εκ των οποίων 37 εντοπίστηκαν κατόπιν
ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός
αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 2.658.296 (ημε-
ρήσια μεταβολή +0.9%), εκ των οποίων 49.3% άνδρες.

Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευ-
ταίων 7 ημερών, 219 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι
από το εξωτερικό και 1.383 είναι σχετιζόμενα με ήδη
γνωστό κρούσμα.

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 70, ενώ
από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνο-
λικά 26.635 θάνατοι. Το 95.2% είχε υποκείμενο νόσημα
ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.. Ο αριθμός των ασθενών
που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 364 (65.7%
άνδρες). 

Η διάμεση ηλικία τους είναι 68 έτη. To 90.4% έχει

υ π ο κ ε ί μ ε ν ο
νόσημα ή/και
ηλικία 70 ετών και
άνω. Μεταξύ των
ασθενών που
νοσηλεύονται δια-
σωληνωμένοι, 244
(67.03%) είναι
ανεμβολίαστοι ή
μερικώς εμβολια-
σμένοι και 120
(32.97%) είναι
πλήρως εμβολια-
σμένοι. Από την
αρχή της παν-
δημίας έχουν εξέ-

λθει από τις ΜΕΘ 4.357 ασθενείς.

Η  διασπορά στην Αττική:
1.039 κρούσματα στην ΠΕ Ανατολικής Αττικής

1.213 κρούσματα στην ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών

242 κρούσματα στην ΠΕ Δυτικής Αττικής

913 κρούσματα στην ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών

2.102 κρούσματα στην ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών

859 κρούσματα στην ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθηνών

836 κρούσματα στην Π.Ε. Πειραιώς

184 κρούσματα στην Π.Ε. Νήσων

Σ
υ ν α γ ε ρ μ ό ς
σήμανε για
ακόμη μία φορά

μέσα σε λίγες ημέρες
στον πυρηνικό
σταθμό του Τσερνόμ-
πιλ, καθώς, όπως
ανακοίνωσε η διαχει-
ρίστρια εταιρεία του
ηλεκτρικού δικτύου
Ukrenergo, οι δυνά-
μεις της Ρωσίας
χτύπησαν γραμμή
υψηλής τάσης αμέσως 

μετά την αποκατά-
σταση της ηλεκτρ-
οδότησης των εγκατα-
στάσεων.

Ωστόσο, η εταιρεία
δεν διευκρίνισε αν έχει
απολεσθεί η ηλεκτρ-
οδότηση προς τον
πυρηνικό σταθμό στο
σύνολό της, αλλά ζήτ-
ησε πρόσβαση στην
περιοχή για την απο

κατάσταση της
γραμμής υψηλής
τάσης.

Η Ukrenergo δεν
έδωσε στοιχεία για τη
ζημία ή για την ευθύνη
των ρωσικών δυνά-
μεων και το Reuters
δεν κατόρθωσε να
βρει ανεξάρτητη επι-
βεβαίωση της έκτα-
σης της ζημίας ή της
αιτίας της.

Υπενθυμίζεται ότι οι
ρωσικές δυνάμεις
κατέλαβαν τον πυρη-
νικό σταθμό του Τσε-
ρνόμπιλ στις 24 Φεβρ-
ουαρίου.

Σημειώνεται ότι την
περασμένη Τετάρτη
(9/3) είχε ανακοινωθεί
ότι ραδιενεργές ουσίες
είναι πιθανόν να δια-
φύγουν από τον πυρη-
νικό σταθμό του Τσε-
ρνόμπιλ, επειδή το
χρ η σι μ ο π ο ι η μ έ ν ο
πυρηνικό καύσιμο δεν
μπορεί να ψυχθεί μετά
τη διακοπή της ηλεκ-
τροδότησης.

Ο σταθμός του Τσε-
ρνόμπιλ βρίσκεται σε
ζώνη αποκλεισμού και
περιλαμβάνει ανενερ-
γούς πυρηνικούς αντι-
δραστήρες και εγκατα-
στάσεις ραδιενεργών
αποβλήτων.

Ανέβηκαν στους 70 οι θάνατοι και 
στους 364 οι διασωληνωμένοι
- Αυξήθηκαν και τα κρούσματα στα 22.694

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης,
διαπίστωσε ότι είν αι θετικός στον  κορων οϊό, όπως ο
ίδιος εξηγεί σε βίν τεο που αν έβασε στα social media,
χ θες το πρωί. στον  καθημεριν ό έλεγχ ο που
υποβάλλεται για τον  Cov id-19,

“Στο ημερήσιο rapid τεστ που έκαν α σήμερα στο
γραφείο βγήκα θετικός στον  Cov id19. Κατά συν έπεια
θα απομον ωθώ στο σπίτι μου και θα εργαστώ από
εκεί.

Θέλω ν α θυμάστε ότι ο τριπλός εμβολιασμός
παρέχ ει την  καλύτερη δυν ατή ασφάλεια από την
σοβαρή ν όσηση.

Είμαι σίγουρος ότι όλα θα πάν ε καλά και πολύ
σύν τομα θα είμαι πάλι στο γραφείο.“, αν αφέρει σε
αν άρτησή του στο Instagram.

Συναγερμός στο Τσερνόμπιλ: Η Ρωσία
χτύπησε γραμμή υψηλής τάσης

Τι αναφέρει η διαχειρίστρια εταιρεία του ηλεκτρικού δικτύου για το συμβάν 

Θετικός στον κορωνοϊό 
ο Κ. Μητσοτάκης 

Πόλεμος Ουκρανία – ΗΠΑ σε Κίνα:
Συνέπειες αν βοηθήσετε
στρατιωτικά τη Ρωσία

Ο
σύμβουλος Εθν ικής Ασφάλειας των  ΗΠΑ Τζέικ
Σάλιβαν , ο οποίος αν αμέν εται ν α συν αν τηθεί
με τον  κορυφαίο διπλωμάτη της Κίν ας Γιαν γκ

Τζιετσί στη Ρώμη τη Δευτέρα, προειδοποίησε το
Πεκίν ο ότι θα αν τιμετωπίσει "με απόλυτη βεβαιότητα"
συν έπειες εάν  βοηθήσει τη Μόσχ α ν α αποφύγει τις
βαριές κυρώσεις για τον  πόλεμο στην  Ουκραν ία.

Η Ρωσία ζήτησε από την  Κίν α στρατιωτικό εξοπλι-
σμό από την  έν αρξη της εισβολής της στην  Ουκραν ία
στις 24 Φεβρουαρίου, προκαλών τας αν ησυχ ία στον
Λευκό Οίκο ότι το Πεκίν ο μπορεί ν α υπον ομεύσει τις
προσπάθειες της Δύσης ν α βοηθήσουν  τις ουκραν ικές
δυν άμεις ν α υπερασπιστούν  τη χ ώρα τους, γράφουν
στην  κυριακάτικη έκδοσή τους οι εφημερίδες Financial
Times, επικαλούμεν ες Αμερικαν ούς αξιωματούχ ους.

Όταν  ρωτήθηκε ν ωρίτερα για τις αν αφορές αυτές, ο
Λιου Πεν γκγιού, ο εκπρόσωπος της κιν εζικής πρε-
σβείας στην  Ουάσιν γκτον , είπε: "Δεν  το έχ ω ακούσει
ποτέ". Ο εκπρόσωπος είπε ότι η Κίν α θεωρεί την
τρέχ ουσα κατάσταση στην  Ουκραν ία "αν ησυχ ητική"
και πρόσθεσε: "Στηρίζουμε και εν θαρρύν ουμε όλες τις
προσπάθειες που συμβάλλουν  στην  ειρην ική διευθέτ-
ηση της κρίσης".



Ε
κδικάστηκαν  στην  ολομέλεια του ΣτΕ οι αιτή-
σεις ακυρώσεως του Δήμου Χαϊδαρίου κατά των
δυο διαγων ισμών  για την  πώληση των  Ναυ-

πηγείων  Σκαραμαγκά και για την  παραχ ώρηση της
Προβλήτας 4 στον  αγοραστή των  Ναυπηγείων .

Τα ν ομικά επιχ ειρήματα του Δήμου αν έπτυξε αν αλ-
υτικά ο καθηγητής κ. Ξεν οφών  Κον τιάδης εν ώ
σύν τομη παρέμβαση για τις θέσεις του Δήμου έκαν ε
και ο Δήμαρχ ος Βαγγέλης Ντην ιακός, με την  ταυτόχ ρ-
ον η ιδιότητά του ως Δημάρχ ου της πόλης και ως δικ-
ηγόρου.

Εξερχ όμεν ος από το ΣτΕ, ο Δήμαρχ ος έκαν ε την
παρακάτω δήλωση:

Εκφράζω την  εμπιστοσύν η μου στην  κρίση του
Αν ωτάτου Δικαστηρίου. Τον ίζω και πάλι ότι ο Δήμος
Χαϊδαρίου συμφων εί με την  πραγματοποίηση της ιδιω-
τικής επέν δυσης και τη συν έχ ιση της λειτουργίας του
Ναυπηγείων . Γν ωρίζουμε καλά τη σημασία τους για
την  αν άπτυξη, την  ελλην ική αμυν τική βιομηχ αν ία και
την  απασχ όληση.

Επισημαίν ουμε όμως ότι η Προβλήτα 4 δεν  έχ ει
χ ρησιμοποιηθεί ποτέ για χ ρήση των  Ναυπηγείων  και
δεν  είν αι αν αγκαία για τη λειτουργία τους. Αν τίθετα,

είν αι απαραίτητη για την   αποκατάσταση και την  αν α-
βάθμιση της φυσικής πρόσβασης του Χαϊδαρίου στη
θάλασσα, της Ακτής Σκαραμαγκά. Με την  προσφυγή
μας στη Δικαιοσύν η υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα
των  κατοίκων   του Χαϊδαρίου και όλης της Δυτικής
Αθήν ας σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ο αγών ας μας
αυτός είν αι ακόμη περισσότερο σημαν τικός επειδή
από σειρά δημοσιευμάτων  πληροφορούμαστε ότι
υπάρχ ουν  σκέψεις για τη δημιουργία εγκατάστασης
υγροποιημέν ου φυσικού αερίου στην  Προβλήτα 4. Σε
μια τέτοια περίπτωση, είν αι προφαν είς οι κίν δυν οι για
το περιβάλλον  και την  ασφάλεια των  κατοίκων  του
κον τιν ού οικισμού αλλά και όλης της περιοχ ής.

Τη δικαιολογημέν η αυτή αγων ία μας για το μέλλον
του Δήμου μας και όλων  των  Δήμων  της Δυτικής Αθή-
ν ας πιστεύω ότι θα λάβει σοβαρά υπόψη του το
Αν ώτατο Δικαστήριο. Όπως αν αμέν ουμε ν α τη λάβει
υπόψη της και η κεν τρική εξουσία, από την  οποία
έχ ουμε ζητήσει ν α δείξει έμπρακτα την  πολιτική
βούληση, ώστε ν α ξεκιν ήσει επιτέλους η απαραίτητη
άμβλυν ση των  αν ισοτήτων  αν άμεσα στη  Δυτική
Αθήν α και σε άλλες, περισσότερο ευν οημέν ες, περ-
ιοχ ές της Αττικής.
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Εξελίξεις από δύο διαφορετικά μέτωπα, που θα
προκαλέσουν ανατροπές στον εκλογικό χάρτη,
συμπαρασύροντας άρα τη στρατηγική και τους

σχεδιασμούς των κομματικών επιτελείων, αναμένονται το
προσεχές διάστημα, κεντρίζοντας το ενδιαφέρον του
πολιτικού κόσμου – νυν βουλευτών και πολιτευτών ανά
την επικράτεια. 

Μέσα από Προεδρικά Διατάγματα, τα οποία θα προωθηθ-
ούν πιθανότατα σε δύο χρονικές φάσεις, θα προκύψει μια νέα,
διαφορετική από του 2019, εικόνα σε πολλές εκλογικές περιφ-
έρειες – ανάμεσά τους και κάποιες «δυνατές» -, καθώς θα εξει-
δικευτούν οι σημαντικές αλλαγές που φέρνουν τόσο οι απόδ-
ημοι (από τον ήδη ψηφισμένο νόμο για το δικαίωμα ψήφου
από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους) όσο και η απογραφή του
πληθυσμού (μέσα από τα τελικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ). Ενημε-
ρωμένες πηγές εκτιμούν στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» πως ο
ανανεωμένος εκλογικός χάρτης επιφυλάσσει… διψήφιο
αριθμό ανατροπών με νομούς που θα χάσουν ή θα κερδίσουν
έδρες αφενός από την ένταξη για πρώτη φορά και της Ομογέ-
νειας στα ψηφοδέλτια Επικρατείας των κομμάτων, αφετέρου
από το εύρος των πληθυσμιακών αυξομειώσεων σε περιοχές
της χώρας. Εγκυρες πληροφορίες δείχνουν συγκεκριμένα
προς τρεις μεγάλες αλλαγές λόγω αποδήμων, ενώ οι εκτιμή-
σεις μιλούν για… πολύ περισσότερες λόγω ΕΛΣΤΑΤ.

Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις που είναι στα σκαριά με
φόντο το ήδη θεσμοθετημένο δικαίωμα των εκτός Ελλάδας
ψηφοφόρων να ψηφίσουν από τον τόπο κατοικίας τους (εγγε-
γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, με διετή διαμονή
στην Ελλάδα τα τελευταία 35 έτη και με φορολογική δήλωση
στο τρέχον ή στο προηγούμενο έτος) αφορούν τα εξής:

Πρώτον, οι έδρες του Επικρατείας αυξάνονται κατά τρεις,
δηλαδή στις 15 από 12.

Δεύτερον, για… χάρη των υποψηφίων από την Ομογένεια
χάνουν από μία έδρα η Α’ Αθήνας (από τις 14 στις 13), ο
Νότιος Τομέας (από τις 18 στις 17) και η Αχαΐα (από τις 9 στις
8), την οποία επέλεξαν το 2019 ως μία από τις περιφέρειές
τους τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο Αλέξης Τσίπρας.
Πέραν των συγκεκριμένων χαμένων εδρών, δεν αποκλείονται 

– ή ακριβέστερα αναμένονται ειδικά για τις δύο πρώτες περ-
ιοχές – περαιτέρω ανατροπές από τα στοιχεία της απογραφής.

Τρίτον, οι υποψήφιοι – εκπρόσωποι της Ομογένειας δεν θα
σκορπίζονται τυχαία μέσα στα κομματικά ψηφοδέλτια. Σύμφω-
να με πληροφορίες, με βάση το Προεδρικό Διάταγμα, θα κατα-
λαμβάνουν τις ίδιες, συγκεκριμένες θέσεις. Ο πρώτος υποψή-
φιος από τους αποδήμους θα τοποθετηθεί στην τρίτη θέση των
κομματικών ψηφοδελτίων Επικρατείας, ενώ το αρχικό σχέδιο
τοποθετεί τους άλλους δύο στις θέσεις 6 και 9.

Σε κάθε περίπτωση, η Ομογένεια παραμένει ψηλά στην
πρωθυπουργική ατζέντα, εξού και στα ταξίδια του ο Κυριάκος
Μητσοτάκης επιδιώκει σχετικές επαφές, ενώ διαύλους με
επιτόπου επαφές, κυρίως σε Ευρώπη και Μεγάλη Βρετανία,
προτίθεται να ανοίξει προσεχώς και ο γραμματέας της ΝΔ
Παύλος Μαρινάκης, συνοδευόμενος από κομματικά στελέχη,
μεταξύ άλλων τον αρμόδιο γραμματέα Νίκο Θεοδωρόπουλο.

Α’ Αθήνας και Ανατολική Αττική

Ταυτόχρονα οι μεταβολές σε νομούς από τη Βόρεια Ελλάδα
έως την Κρήτη θα διαφανούν με μεγαλύτερη ακρίβεια μόλις η
ΕΛΣΤΑΤ παραδώσει τα τελικά στοιχεία της απογραφής – το
αργότερο ως το τέλος του Απριλίου, πιθανόν και εντός του
μήνα. Μόλις αυτό συμβεί, ανά πάσα στιγμή αλλά και σε ορίζον-
τα το πολύ ενός έτους, θα πρέπει να έχει προκύψει το τελικό
διάταγμα με όλες τις «μετακινήσεις», με τα κόμματα κάπου να
χάνουν και αλλού να κερδίζουν έδρες. Στην πρώτη κατηγορία,
των χαμένων, σχεδόν προεξοφλείται ότι θα βρεθεί ξανά η Α’ 

Αθήνας, με απώλεια δηλαδή άλλης μίας έδρας, ενώ στην
πλευρά των κερδισμένων θα συγκαταλέγεται η Ανατολική Αττι-
κή που δεν θα μείνει με τις σημερινές 10 έδρες, καθώς κατα-
γράφεται σε αυτή πληθυσμιακή έκρηξη που μπορεί να προσθ-
έσει ακόμη και δύο έδρες. Γι’ αυτόν τον λόγο, άλλωστε, ήδη
συγκεντρώνει το βλέμμα αρκετών ενδιαφερομένων, ιδίως από
ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, να ριχτούν εκεί στη μάχη του σταυρού.

Περισσότερες μονοεδρικές
Μένει να φανεί εάν αντίστοιχα με την Ανατολική Αττική η

εκτιμώμενη πληθυσμιακή άνοδος βόρεια, νότια και δυτικά της
Αθήνας, αλλά και στη Θεσσαλονίκη (τόσο στην Α΄ όσο και στη
Β΄ Θεσσαλονίκης) και άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας,
προκαλέσει και εκεί προσθήκες εδρών. Πηγές θεωρούν πιθα-
νή κάποια έξτρα έδρα σε μία εκλογική περιφέρεια της Πελο-
ποννήσου, καθώς καταγράφουν πληθυσμιακή αύξηση (με
εξαίρεση την Αρκαδία), ενδεχομένως και στο Ηράκλειο Κρήτ-
ης. Αυτό που δεν φαίνεται πιθανό είναι η μετατροπή μονοεδρ-
ικών περιφερειών σε διεδρικές. Μάλλον το αντίθετο θα συμβεί
σε κάποιες διεδρικές, αφού πηγές διαβλέπουν αρκετές «ορια-
κές καταστάσεις», όπως, κατά τις πληροφορίες, σε Χίο, Καστο-
ριά, Θεσπρωτία.

Ο εκλογικός νόµος
Εν αναμονή των εξελίξεων, η κυβέρνηση ξορκίζει τα σενάρ-

ια εκλογών και επιτίθεται στον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ που εκτιμά
πρόωρες κάλπες χρεώνοντάς του «προβλέψεις εκτός τόπου
και χρόνου», ενώ σε υπουργικά και βουλευτικά γραφεία
συντηρούνται οι συζητήσεις και για νέα αλλαγή στον εκλογικό
νόμο. «Εχουμε νόμο, με αυτόν θα πάμε» επέμενε ο Πρωθυ-
πουργός προ των δραματικών γεγονότων στην Ουκρανία,
ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, μετά τη ρωσική εισβολή
έχουν επανέλθει οι εισηγήσεις προς το πρωθυπουργικό γραφ-
είο για νέα τροποποίηση με το επιχείρημα – διακύβευμα της
«διασφάλισης της σταθερότητας σε ένα διαφορετικό πια περι-
βάλλον παγκοσμίως», όπως λένε υποστηρικτές της πρότασης.
Σύμφωνα με τη βασική πρόταση που, κατά πληροφορίες, έχει
ήδη λάβει τη μορφή σχεδίου, αυξάνεται το μπόνους των εδρών
για το πρώτο κόμμα, σε συνδυασμό και με την απόστασή του
από το δεύτερο κόμμα, ώστε να διευκολυνθεί ουσιαστικά η
επίτευξη αυτοδυναμίας.

Διπλή αλλαγή στον εκλογικό χάρτη – Ανατροπές και ανακατανομή εδρών

Εκδικάστηκαν στην ολομέλεια του ΣτΕ οι αιτήσεις ακυρώσεως του Δήμου Χαϊδαρίου για την
παραχώρηση της Προβλήτας 4 στον αγοραστή των Ναυπηγείων
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ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος θα είναι ίσο με αυτό
που ήδη λαμβάνουν. Θα λάβουν δηλαδή διπλό επίδομα
όπως συνέβη και τα Χριστούγεννα. 

Συνεχιζεται από τη σελ. 2

Το εγγυημένο ποσό ορίζεται ως εξής:
200 ευρώ το μήνα για μονοπρόσωπο νοικοκυριό
100 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος (δηλαδή

ένα επιπλέον 50% προστίθεται στο βασικό ποσό)
50 ευρώ για κάθε ανήλικο μέλος (δηλαδή ένα επιπ-

λέον 25% προστίθεται στο βασικό ποσό).
Εάν ισχύσει τελικά η καταβολή διπλού επιδόματος ένα

νοικοκυριό με 2 ενήλικα μέλη που λαμβάνει συνολικό
ποσό ενίσχυσης 300 ευρώ. θα λάβει 600 ευρώ. Νοι-
κοκυριό με 3 ενήλικα μέλη που λαμβάνει συνολικό ποσό
ενίσχυσης 400 ευρώ, θα λάβει 800 ευρώ

Φουσκωμένες επιδοτήσεις ρεύματος
Το συνολικό ύψος των επιδοτήσεων για τους λογαρια-

σμούς ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου για τους
μήνες Μάρτιο και Απρίλιο θα υπερβαίνει κατά πολύ τα
700 εκ. ευρώ, ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις από
την εκρηκτική αύξηση των τιμών. 

Το πακέτο του Απριλίου θα είναι προσαυξημένο
καθώς το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου η μέση τιμή
χονδρεμπορικής ρεύματος ξεπερνά τα 322 ευρώ/MWh,
δηλαδή 50% υψηλότερη σε σχέση με εκείνη του Φεβρ-
ουαρίου. Το ποσό μπορεί να διαμορφωθεί και στα 50 ή
και ακόμα και στα 60 ευρώ τον μήνα.

Για τον Μάρτιο οι επιδοτήσεις αναμένεται να δια-
μορφωθούν:

Για τους οικιακούς καταναλωτές (κυμαινόμενα τιμολό
για, πρώτη κατοικία), 150 ευρώ ανά μεγαβατώρα για

τις πρώτες 155 κιλοβατώρες μηνιαίας κατανάλωσης και
110 ευρώ ανά μεγαβατώρα για κατανάλωση από 156
έως 310 kwh. Έτσι η συνολική επιδότηση διαμορφώνε-
ται στα 40,03 ευρώ.

Για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο η επιδότηση παρ-
αμένει στα 170 ευρώ ανά μεγαβατώρα για τις πρώτες

310 κιλοβατώρες (αντί για 300) χωρίς την προϋπόθεση
της πρώτης κατοικίας.

Για τους επαγγελματικούς καταναλωτές, με κυμαινόμε-
να τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξα-
ρτήτως τάσης, η επιδότηση παραμένει σε 65 ευρώ/ΜWh
για όλη τη μηνιαία κατανάλωση.

Για το φυσικό αέριο η κρατική επιδότηση παραμένει
στα 20 ευρώ ανά θερμική μεγαβατώρα για όλους τους
καταναλωτές (οικιακούς και μη, εκτός των παραγωγών
ηλεκτρικής ενέργειας).

O Απόλλωνας Ποντίων με τον Γ.
Αθανασιάδη 4-3 τον Ακράτητο

Σ π ο υ δ α ί ο
παιχ ν ίδι έγιν ε στο
γ ή π ε δ ο
Παν οράματος για
την  20 αγων ιστική
όπου ο Απόλλων ας
Π ο ν τ ί ω ν
Α σ π ρ ο π ύ ρ γ ο υ
ύστερα από έν α
δραματικο μάτς
έκαν ε την  ολική
αν ατροπή και με
πρώτο παίκτη τον
Γ ι ώ ρ γ ο
Αθαν ασιάδη(φωτό)
που σημείωσε
τέσσερα τέρματα(8′
72′ 89′ 90+2) πήρε
το τρίπον το.

Τα τέρματα για
τον  Ακράτητο του
Παν αγιώτη Λουμάκη
σημείωσαν  οι Νταγιάν τας 6′ Ρεμούν δος 11′ και Σγούρη
51‘.

Διαιτητής ο Φώτης Ντάουλας.Βοηθοί: Ζειμπέκης-
Δεμερτζής.

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ: Καραμαλίγκας Ν., Νταγιάν τας Σ.,
Σουρτζής Χ., Πετσίτης Δ., Μυλούλης , Ζγούρη Π.,
Τουλουβασίλης Γ., Μυλόβας Π., Τσαλερίδης Ι.,
Κηπουρός Κ., Ρεμούν δος Ι.( 90’+1’ Κων σταν τιν ίδης
Χ.)

ΑΠΟΛΛΩΝ(Κώστας Κρασών ης-Νίκος Τζαφέρης):
Ηλιάδης, Πουρουζίδης, Παροτσίδης(66′ Λαζαρίδης),
Κομιώτης, Παπαδόπουλος(46′ Κωσταράς), Μπαρν τόκ,
Κουσίδης, Σιδηρόπουλος, Συμεων ίδης(54′
Καραγεώργος), Κουρσαν ίδης(85′ Μαρτέκας),
Αθαν σιάδης.

<<Χάρμα Οφθαλμών>> 
ο Βύζας Μεγάρων
Ο Βύζας Μεγάρων για την 20η αγωνιστική συνέτριψε στο
γήπεδό του τον Μεγαρικό με 7-2 ημίχρονο 4-1 και οδηγεί την
κούρσα στην Α΄κατηγορία.
Οι παίκτες του Δημήτρη Καλύκα έπαιξαν σαν την γάτα με το
ποντίκι τον αντίπαλό τους κυριάρχησαν σε όλο το γήπεδο και
έχασαν ευκαιρίες για μεγαλύτερο σκόρ. Δίκαια στο τέλος οι
φίλαθλοι χειροκρότησαν τους παίκτες για την πολύ καλή εμφ-
άν ιση.
Καλύτεροι παίκτες του γηπέδου ήταν ο Παναγιώτης Ατματζίδης
Κώστας Χατζημελετιάδης Αργύρης Στρατιδάκης χωρίς να υστε-
ρήσουν οι υπόλοιποι.
Από την άλλη πλευρα ο Μεγαρικός του Ζήση Ζήκου προ-
σπάθησε όσο μπορούσε αλλά έπεσε σε ένα ανώτερο αντίπα-
λο που έκανε ότι ήθελε μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΚΟΛ:

3′ ΓΚΟΛΛΛΛΛ Ο Ατματζίδης έδωσε την ασίστ στον Χατζημελε-
τιάδη που έστρωσε στον Τάσο Φλέγκα που έκανε το 1-0.
8΄σέντρα του Κενδριστάκη ο Στρατιδάκης έπιασε την κεφαλιά
άουτ
11’Ο Ατματζίδης έδωσε την κάθετη πάσα στον Κενδριστάκη
τετ-α-τετ με τον Σκλιά δεν μπόρεσε χάνοντας σίγουρο γκόλ
17’ΓΚΟΛΛΛΛΛ ο Ατματζίδης έδωσε την ασίστ στον Στρατιδάκη
που με διαγώνιο σούτ πέτυχε το 2-0
19’ΓΚΟΛΛΛΛΛ Φάση καρμόν ο Ατματζίδης τροφοδότησε τον
Σταρτιδάκη και ο τελευταίος έκαννε το 3-0
21′ λάθος στην άμυνα του Βύζα ο Παντελίδης έστρωσε στον
Καλέμι που σούταρε άουτ
23′ ο Κενδριστάκης έβγαλε την σέντρα ο Ατματζίδης έπιασε το
σούτ άουτ
26′ σέντρα από τα δεξιά του Δρυμούση απέκρουσε ο Σκλιάς
και το κάθετο δοκάρι
28′ ΓΚΟΛΛΛΛΛ Ο Παντελίδης με κεφαλιά ύστερ από ολέθριο
λάθος στην άμυνα του Βύζα μείσε σε 3-1
35′ ΓΚΟΛΛΛΛΛ ο Ατματζίδης έβγαλε την κάθετη πάσα στον
Στρατιδάκη που έκανε το 4-1
52′ Φάουλ του Ατματζίδη η μπάλα πέρασε ξυστά άουτ απο το
δοκάρι

54′ σουτ φάουλ του Σαχόλι απέκρουσε σε κόρνερ ο τερματο-
φύλακας του Μεγαρικού Σκλιάς
56′ ΓΚΟΛΛΛΛΛ σέντρα του Κενδριστάκη απέκρουσε ο Σκλιάς
η μπάλα έφτασε στον Ατματζίδη που με διπλή προσπάθεια
την έστειλε στα δίχτυα 5-1
68′ ΓΚΟΛΛΛΛΛ Ο Παπαδάκης με πλασέ ύστερα απο πάσα του
Φρυγανά πέτυχε το 6-1
72′ ΓΚΟΛΛΛΛΛ Ανατράπηκε ο Παδάκης από τον Καστάνη
μέσα στην περιοχή και ο διαιτητής Λάμπρου έδειξε την άσπρη
βούλα. Την εσχάτη των ποινών εκτέλεσε ο Κενδριστάκης και
έγραψε το 7-1.
78′ ΓΚΟΛΛΛΛΛΛ ο Τσολιάκος έβγαλε την σέντρα από τα δεξιά
και ο Καλέμι με ανάποδο γυριστό σουτ έγραψε το τελικό 7-2.Το
τελευταίο τέρμα του Μεγαρικού ήταν από τα καλύτερα της ανα-
μέτρησης

Διαιτήτευσε ο Λάμπρου. Βοηθοί Μπούρδος-Τσαμπουράς.

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ(προπονητής Δημήτρης Καλύκας): Πορ-
αν ίδης(46′ Κουφής), Δρυμούσης, Μανωλιάς(72′ Τσίγκρης), Παϊ-
κόπουλος, Φυσαράκης(60′ Παπαδάκης), Σαχόλλι(60′
Μανώλης), Φλέγκας, Χατζημελετιάδης, Ατματσίδης, Στρατιδάκ-
ης(46′ Φρυγανάς), Κενδριστάκης.

ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ(προπονητής Ζήσης Ζήκος): Σκλιάς, Τσολιάκος,
Χριστοδουλίδης, Χιώτης, Δρυμούσης Π., Πέππας, Καλέμι,
Καστάνης(74′ Κόρμαλης), Παντελίδης(62′ Κήττας), Δρυμούσης
Χ., Κώνστας(72′ Χαμπιλάι).

Ρεπορτάζ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ
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Ισόπαλοι χωρίς τέρματα 
Ασπρόπυργος-Θρασύβουλος

O Aστέρας Μαγούλας 3-0 τον Ηρακλή Ελευσίνας

Ο Αστέρας
Μ α γ ο ύ λ α ς
επικράτησε στο
γ ε ι τ ο ν ι κ ό
ντέρμπι του
Η ρ α κ λ ή
Ελευσίνας με 3-
0 και βρίσκεται
πάντα ψηλά
σ τ η ν
βαθμολογία.

Τα τέρματα
της ομάδας του
Κ ώ σ τ α
Λ ι ν ά ρ δ ο υ
σημείωσαν οι
Απαζίδης 2' και
Παπακωνσταντίνου 2( 53' με πέναλτι, 75).

Η ομάδα του Αστέρα αγωνιζόταν με 10 παίκτες απο το 19΄λόγω αποβολής
του Κέσοβ για επικίνδυνο παιχνίδι.

Διαιτήτευσε ο Αριστείδης Βάτσιος.

ΑΣΤΕΡΑΣ: Μικρός, Φυσαράκης(79′ Μυρσινιάς), Κεσόβ, Λογοθέτης,
Βουρνάζος, Μοίρας(38′ Χιονίδης), Μπέχλης, Απαζίδης, Παπακωνσταντίνου,
Χαλκίδης(68′ Μπάλλα), Τσιανάκας(79′ Τεπέτοβ).

ΗΡΑΚΛΗΣ: Τσαπάρας, Κοντοχρήστος, Λογκαράκης, Χότζα(72′ Τυρλής Η.),
Ζίου(85′ Νικολά), Ρούσσης, Μπέγκου(82′ Τουρλίδης), Αλίκια, Ρούπλι(46′
Τυρλής Χ.), Τσακουρίδης, Μαρινόπουλος.

Βροχ ή από γκόλ είχ αμε
στην  Δυτική Αττική. Στην
Α΄κατηγορία σημειώθηκαν  37
τέρματα και στην  Β΄κατηγορία
11. Τα πιό πολλά στην  αν α-
μέτρηση του Βύζαν τα με τον
Μεγαρικό εν ν έα τέρματα.
Αν αλυτικά.

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(20η αγωνι-
στική)

ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ
ΜΑΝΔΡΑΣ – ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ
1-3

ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ
– Α.Ο. ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 0-3

ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
– Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 1-3

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ
ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ 3-4

ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝ. –
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ 4-3

ΒΥΖΑΣ – ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ
(ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 7-2

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ –
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 3-0

ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ
– ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ 0-
0

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΒΥΖΑΣ 48

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ 45
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

45
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 43
ΕΘΝΙΚΟΣ

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 39
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ

ΑΠΟ 37
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 35
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ 31
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

24
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 24

ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ
ΑΣΠ/ΡΓΟΥ 22

Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 18
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-

ΔΟΞΑ 14
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ

ΜΑΝΔΡΑΣ 13
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 3
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ

ΦΥΛΗΣ 3

Η ΕΠΟΜΕΝΗ(21η Αγων ι-
στική)

Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ – ΝΕΑ
ΠΕΡΑΜΟΣ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ
– ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ – ΠΑΟ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ

ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ –
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ

Α.Ο. ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ – ΕΘΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ –
ΒΥΖΑΣ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ – ΑΣ
ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ –
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(19η αγων ι-
στική)

Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – Α.Π.Σ
ΙΚΑΡΟΣ 0-2

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ –
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 1-1

ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ –
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ.
(αν αβλήθηκε)

ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ –
ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. 3-0

ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ –
ΑΣ ΔΥΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
4-2

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
36

ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ.*
36

Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 36
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

35
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

*31
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ 24

ΑΣ ΔΥΝΑ.
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 18

ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ 16
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

16
Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 13
ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 10
ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο.1

Η ΕΠΟΜΕΝΗ(20η Αγων ι-
στική)

ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ – ΕΡΜΗΣ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

ΑΣ ΔΥΝΑ.
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – Α.Ο.
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ –
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. –
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ – ΑΣ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ

Ρεπό: ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΑΣΠΡ., Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Δεν ανέδειξε νικητή το παιχνίδι για
την 20η αγωνιστική που διαξήχθει
στο δημοτικό στάδιο Ασπροπύργου
ανάμεσα στην Ενωση Ασπροπύρ-
γου και τον Θρασύβουλο αφού το
σφύριγμα του διαιτητή Γιώργου
Χρόνη βρήκε τις δύο ομάδες ισόπα-
λες χωρίς τέρματα.

Οι δύο ομάδες είχαν από ένα
δοκάρι με τους Καμπόλη(30′) και
Κατσάφαρο(92′).

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: Χολέβας,
Αξιώτης, Φραγκόπουλος, Καρδάμ-
ης, Τζαχρήστας, Τσατσάι, Τσιρικλός,
Στύλλα, Μπούρας, Κατσάφαρος,
Πέτσας.

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ: Παναγόπουλος,
Ευθυμιάδης, Γεπαγώτης, Πετράκης,
Κλογκέρι, Βάσης, Μιχάλης, Κον-
τούλη, Βλάμης, Τσούντι, Καμπόλης.

ΕΠΣΔΑ: Τα αποτελέσματα η βαθμολογία και η επόμενη αγωνιστική Eπέστρεψε στις 
επιτυχίες ο Κριός
Ασπροπύργου

Ο Κριός Ασπροπύργου
επέστρεψε στις επιτυχίες και
επικράτησε της Δύναμης με 4-
2.

Τα τέρματα του Κριού
σημείωσαν οι  Μεϊμα-
ρίδης(56′, 74′),  Γεωργιάδ-
ης(62′), Σφακιανάκης Αγγ.(80′).

Δοκάρι είχε ο Σφακιανάκης
στο 44′.

Για λογαριασμό της Δύναμης
σκόαραν οι Αμανατίδης(90′)
και Ντοντοβέτσι(94′).

Διαιτητής ήταν ο Κωνσταν-
τινίδης.

ΚΡΙΟΣ: Σοφιανίδης,
Μαζμανίδης(73′ Αντωνίου),
Χατζηδάκης(71′ Δρούσιας),
Μιχαηλίδης, Γιαϊλίδης, Λακάι,
Σφακιανάκης Αγγ., Γεωργιάδ-
ης, Δημητρέλης(46’Στυλιανού),
Τόλας, Μεϊμαρίδης.

ΔΥΝΑΜΗ: Σιδηρόπουλος,
Χαλιλόπουλος, Γκίνης,
Παπαδόπουλος, Ορφ-
ανίδης(46′ Παναγιωτόπουλος),
Ντοντοβέτσι, Ευθυμιάδης,
Αντωνόπουλος(90′ Ρουσίδης),
Αμανατίδης, Λαμπρινάτος Ι..



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
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 (ΑΕΙ-
ΤΕΙ)Γνώση 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 (ΑΕΙ-
ΤΕΙ)Γνώση 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 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 Tρίτη 15 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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Αλλαγή ώρας τον Μάρτιο: Πότε γυρίζουμε τα
ρολόγια μας μία ώρα μπροστά

Μία ώρα μπροστά θα πάμε τους δείκτες των  ρολογιών  μας την  τελευταία Κυριακή
του μήν α, στις 27 Μαρτίου 2021. Συγκεκριμέν α, όταν  το ρολόι δείξει 03:00 θα το
γυρίσουμε μία ώρα μπροστά ώστε ν α δείξει 04:00.

Σύμφων α με αν ακοίν ωση του υπουργείου Υποδομών  και Μεταφορών , την  Κυρια-
κή 27 Μαρτίου 2022 λήγει η εφαρμογή του μέτρου της χ ειμεριν ής ώρας, σύμφων α με
την  Οδηγία 2000/84 του Ευρωπαϊκού Κοιν οβουλίου και του Συμβουλίου της
19/1/2001, σχ ετικά με τις διατάξεις για τη χ ειμεριν ή ώρα. 

Οι δείκτες των  ρολογιών  πρέπει ν α μετακιν ηθούν  μία ώρα μπροστά, δηλαδή από
03:00 σε 04:00.

Συν εχιζεται απο σελ. 3

Ο Δήμος Μάν δρας- Ειδυλλίας- Ερυθρών -Οιν όης,  μέσω του Δημοτι-
κού Οργαν ισμού Κοιν ων ικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού ήταν  και
φέτος πολύτιμος αρωγός της διεξαγωγής των  αγών ων  ποδηλάτου
βουν ού που διοργάν ωσε ο Ποδηλατικός Σύλλογος Μάν δρας «West
Coast» στη «φυσική πίστα» του Αγίου Γεωργίου Κιάφας, εν ώ θα
συν εχίσει ν α υποστηρίζει κάθε διοργάν ωση που αν αδεικν ύει το «ευ
αγων ίζεσθαι» και το φυσικό κάλλος του τόπου μας.

Εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής απον ομές επάθλων  στους ν ικητές
έκαν αν  ο Δήμαρχος Χρήστος Ε.Στάθης, η Αν τιδήμαρχος Σωτηρία Αργ-
υρίου, η Πρόεδρος του ΔΟΚΑΠ Ευαγγελία Κουτσοδήμα, ο Πρόεδρος
του Τοπικού Συμβουλίου Μάν δρας Παν αγιώτης Παπαϊωάν ν ου και ο
Ληξίαρχος Οιν όης Σταύρος Λιν άρδος. 48
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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

Tρίτη 15 Μαρτίου 2022 θριάσιο-15  



16-θριάσιο Tρίτη 15 Μαρτίου 2022

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΟΥΡΑ ΚΑΙ ΝΙΚΟΥ ΧΑΤΖΗΤΡΑΚΟΣΙΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 

Απαιτείται έγκαιρα τόσο από το Υπουργείο Παιδείας όσο και από την εταιρεία “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Α.Ε.” , να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να εξοπλιστεί το σχολείο με το απαραίτητο 

εκπαιδευτικό προσωπικό αλλά και τον απαιτούμενο εξοπλισμό. 

Ο
Αν τιπρόεδρος της
Βουλής και Βουλευτής
Δυτικής Αττικής,

Θαν άσης Μπούρας, συν αν -
τήθηκε εχ θές στο γραφείο του,
με τον  Αν απληρωτή Δήμαρχ ο
και Πρόεδρο της Δευτεροβάθ-
μιας Σχ ολικής Επιτροπής του
Δήμου Φυλής, κ. Ν. Χατζητρ-
ακόσια. Τη συζήτηση
απασχ όλησε η εύρυθμη λειτο-
υργία του Νέου Ειδικού
Γυμν ασίου Άν ω Λιοσίων . 

Ο κος Μπούρας εν ημερώθη-
κε τόσο για τις εκπαιδευτικές
όσο και για τις κοιν ων ικές
αν άγκες των  μαθητών  του
ειδικού σχ ολείου καθώς και τις
αν άγκες υποστήριξης των
οικογεν ειών  τους. Συγκεκριμέ-
ν α ο κος Χατζητρακόσιας τόν ι-
σε ότι το σχ ολικό κτίριο έχ ει
παραδοθεί για χ ρήση από την
εταιρεία “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.” στο Δήμο
Φυλής και έχ ει τοποθετηθεί προσωριν ή διευθύν τρια.
Με απόφαση του Δήμου Φυλής θα υλοποιηθεί προ-
μήθεια μέρους του προβλεπόμεν ου εξοπλισμού ωστό-

σο απαιτείται έγκαιρα τόσο από το Υπουργείο Παι-
δείας όσο και από την  εταιρεία “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.” λόγω αρμοδιοτήτων  τους, ν α προ-

βούν  σε όλες τις αν αγκαίες εν έργειες
προκειμέν ου ν α εξοπλιστεί το σχ ο-
λείο με το απαραίτητο εκπαιδευτικό
προσωπικό αλλά και τον  απαιτούμε-
ν ο εξοπλισμό. 

Για όλα τα παραπάν ω ο κος
Μπούρας, άμεσα επικοιν ών ησε με
την  Υφυπουργό Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων  κυρία Ζέττα Μακρή, με
τον  Διευθύν ον τα Σύμβουλο της εται-
ρείας “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Α.Ε.” κ. Αθαν άσιο Γιάν ν αρη, και με
τον  Διευθυν τή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, κ.
Αθαν άσιο Νικολόπουλο. 

Καθέν ας με την  δική του αρμοδι-
ότητα, διαβεβαίωσε τον  κ. Μπούρα
ότι θα προχ ωρήσει άμεσα τις προβ-
λεπόμεν ες διαδικασίες, έτσι ώστε το
ν έο αυτό Ειδικό Γυμν άσιο Άν ω
Λιοσίων  ν α υποδεχ τεί με τον
καλύτερο τρόπο τη ν έα σχ ολική
χ ρον ιά τους μαθητές του. 

Ο κος Μπούρας δείχ ν ον τας
πάν τα ιδιαίτερη ευαισθησία για

τέτοια ζητήματα δεσμεύτηκε ότι θα εξακολουθεί ν α
παρακολουθεί από κον τά το θέμα προκειμέν ου ν α
γίν ει πράξη ότι απαιτείται το ταχ ύτερο δυν ατό. 


