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ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΠΟΥ ΧΡΩΣΤΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ
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‘Εχουν ήδη εισρεύσει στα ταμεία του Δήμου
περισσότερα από 1 εκατομμύριο ευρώ

Πότε και ποιοι θα κάνουν
τέταρτη δόση εμβολίου
Ανοιχτό το ενδεχόμενο χορήγησης τέταρτης δόσης
από το φθινόπωρο.
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Κ
2239Αρ. Φύλλου 4353 Tετάρτη 16 Μαρτίου 2022 Έτος 27ο email: info@thriassio.gr www.thriassio.gr

Συνάντηση εργασίας
του Αντιπροέδρου της Βουλής

Θανάση Μπούρα με τον
Δήμαρχο Φυλής Χ. Παππού

Πώς θα
πληρώνουμε

λιγότερο από την
τιμή της αντλίας για

τα καύσιμα

- Το σχέδιο της κυβέρνησης
σσεελλ..  99

ΝΝέέαα  ααύύξξηησσηη
κκρροουυσσμμάάττωωνν  

26.536 μολύνσεις,
358 διασωληνωμένοι 

και 50 νεκροί

«Δώρο Πάσχα
2022»: 

Οι 3 κατηγορίες που
μένουν εκτός

σσεελλ..  88

σσεελλ..  55

1ος & 2ος ΟΜΙΛΟΣ ΜΠΑΣΚΕΤ:
Νίκες για Πανελευσινιακό 

και ΝΕ Μεγαρίδος

ΕΠΣΔΑ: Οι Μικτές Κ:15 και Κ:17 
στα Μέγαρα με τον Πειραιά

σσεελλ..  1100--1111

σσεελλ..  33σσεελλ..  99

ΤΤηηνν  εεννοοχχήή  ττηηςς  ΡΡέέννααςς  ΔΔοούύρροουυΤΤηηνν  εεννοοχχήή  ττηηςς  ΡΡέέννααςς  ΔΔοούύρροουυ
γγιιαα  ττιιςς  ππλληημμμμύύρρεεςς  σσττηη  ΜΜάάννδδρρααγγιιαα  ττιιςς  ππλληημμμμύύρρεεςς  σσττηη  ΜΜάάννδδρραα

ζζήήττηησσεε  ηη  εειισσααγγγγεελλέέααςςζζήήττηησσεε  ηη  εειισσααγγγγεελλέέααςς
Για πρόκληση πλημμύρας δια παραλείψεως, ανθρωποκτονία

από αμέλεια κατά συρροή δια παραλείψεως και σωματική βλάβη
από αμέλεια δια παραλείψεως.

σσεελλ..  33

σσεελλ..  22
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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 6 έως 14  βαθμους Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Χριστόδουλος, Ιουλιαν ός, Γιουλιαν ός, Γιολαν ός

Οσίου Χριστοδούλου θαυματουργού εν  Πάτμω, Αγίου
Ιουλιαν ού, Σύν αξη της Παν αγίας Ρόδον  Αμάραν τον

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Λιόσης Αναστάσιος Κ., Ειρήνης 2 & Αγίου

Δημητρίου, 2105580218

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΓΚΟΛΕΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Χατζηδάκη 40 & Παγκάλου, 2105546444

MANΔΡΑ
Ασημάκης Γρηγόριος Κ.

Στρατηγού Ρόκκα 
Νικολάου 114, 2105550323

Άνω Λιόσια

Κυριακοπούλου Θεοδώρα Κ.
Λεωφόρος Φυλής 110, 2130990064

ΑΧΑΡΝΕΣ
Μητροκώτσα Δήμητρα - Μαρία
Αριστοτέλους 132, 2102462255

Την ενοχή της πρώην περιφερει-
άρχη Ρένας Δούρου για τρία από τα
τέσσερα πλημμελήματα που αντιμε-
τωπίζει πρότεινε με την αγόρευση
της η εισαγγελέας του Τριμελούς
Πλημμελειοδικείου της Αθήνας
ενώπιον του οποίου εκδικάζεται η
υπόθεση για τη φονική πλημμύρα
στη Μάνδρα τον Νοέμβριο του
2017 με 25 νεκρούς.

Συγκεκριμένα η εισαγγελέας ζήτ-
ησε να κηρυχθεί ενοχή η Ρένα
Δούρου για πρόκληση πλημμύρας

δια παραλείψεως, ανθρωποκτονία
από αμέλεια κατά συρροή δια παρα-
λείψεως και σωματική βλάβη από
αμέλεια δια παραλείψεως.

Αντίθετα ζήτησε να αθωωθεί για το
πλημμέλημα της παράβασης καθή-
κοντος.

Από τους συνολικά 21 κατηγορο-
υμένους για την υπόθεση της Μάν-
δρας, η εισαγγελέας πρωτοδικών
Πετρούλα Μακρή, πρότεινε οι 20 να
καταδικαστούν κατά περίπτωση για
ανθρωποκτονία και σωματική βλάβη

από αμέλεια τελούμενα δια παρα-
λείψεως, και πλημμύρα από αμέ-
λεια.Αντίθετα, η εισαγγελέας πρότει-
νε αθώωση για 17 άτομα για την
παράβαση καθήκοντος, εκτός από
τον τότε προϊστάμενο πολεοδομίας
Ελευσίνας και τους δυο υφιστάμενο-
υς του.

Τέλος, πρότεινε την πλήρη απαλ-
λαγή μιας κατηγορούμενης, υπαλ-
λήλου της επιτροπής αστυνόμευσης
ρεμάτων, καθώς έλειπε σε άδεια.

Την ενοχή της Ρένας Δούρου για τις 
πλημμύρες στη Μάνδρα ζήτησε η εισαγγελέας
Για πρόκληση πλημμύρας δια παραλείψεως, ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά 
συρροή δια παραλείψεως και σωματική βλάβη από αμέλεια δια παραλείψεως.

Δ
ημοσιεύτηκε στην  Εφημερίδα της Κυβερν ήσεως
και πήρε ΦΕΚ με αριθμό 118/14.3.2022 Τεύχ ος
Δ΄ η αν αστολή χ ορήγησης αδειών  οικοδομής και

εκτέλεσης οικοδομικών  εργασιών  στη Δημοτική Εν ότ-
ητα Ελευσίν ας του Δήμου Ελευσίν ας (περιοχ ή Καλ-
υμπάκι).

Την  απόφαση είχ ε υπογράψει ο Υφυπουργός αρμό-
διος για θέματα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλον τος,
κ. Νίκος Ταγαράς, όπως είχ ε αν αφερθεί και στο από
23.2.2022 εν ημερωτικό δελτίο του κ.  Αθ.Μπούρα,  ο

οποίος επικοιν ων ούσε όλη αυτήν  την  περίοδο  με τον
Υφυπουργό, κ. Ταγαρά,   για την  πορεία του ζητήμα-
τος. Κατά την  τελευταία επικοιν ων ία τους, ο κ.
Μπούρας πληροφορήθηκε την  θετική έκβαση και
ευχ αρίστησε θερμά τον  Υφυπουργό.

Η απόφαση της αν αστολή χ ορήγησης αδειών  οικο-
δομής και εκτέλεσης οικοδομικών  εργασιών  στην  Ελευ-
σίν ας αποτελεί μια οριστική λύση για πολλά προβλή-
ματα του Δήμου και των  κατοίκων  της.

ΣΕ ΦΕΚ Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΜΠΑΚΙ 
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Μέσω εξωδίκων διεκδικεί ο Δήμος
Ελευσίνας τα Δημοτικά Τέλη που δεν
έχουν καταβληθεί από τους ιδιωτι-

κούς παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας.
Η πολύμηνη καθυστέρηση απόδοσης των Δημο-

τικών Τελών, φαινόμενο που αντιμετωπίζουν δεκά-
δες Δήμοι στη χώρα, αποτελεί πρόβλημα που χρή-
ζει άμεσης αντιμετώπισης, αφού αφορούν σε
ανταποδοτικές υπηρεσίες.

Πρόκειται για χρήματα τα οποία καταβάλλονται
σε μηνιαία βάση από τους πολίτες, ταυτόχρονα με
την εξόφληση των λογαριασμών ρεύματος και
οφείλουν να αποδίδονται στον εκάστοτε Δήμο.

Από πλευράς Δήμου, υπήρξε άμεση κινητο-
ποίηση του Δημάρχου Ελευσίνας, Αργύρη Οικονό-
μου και του αρμόδιου Αντιδημάρχου Οικονομικών,
Γιώργου Ηλιόπουλου, προκειμένου να καταβληθ-
ούν –ως οφείλουν- τα δημοτικά τέλη που δεν είχαν
εισπραχθεί.

Μετά την αποστολή εξωδίκων στις εταιρείες
ηλεκτρικής ενέργειας, έχουν εισρεύσει στα ταμεία
του Δήμου περισσότερα από 1 εκατομμύριο ευρώ
από δημοτικά τέλη, τα οποία και κατά βάση αξιο-
ποιούνται για τις υπηρεσίες καθαριότητας του
Δήμου Ελευσίνας.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ.13

«Θα κάν ουμε ό,τι χ ρειαστεί για ν α λειτουργήσει,
από τον  προσεχ ή Σεπτέμβριο, αυτό το στολίδι»,
διαβεβαίωσε τον  Αν απλ. Δήμαρχ ο Νίκο Χατζητρακό-
σια, η Υφυπουργός Παιδείας Ζέττα Μακρή, αν αφερ-
όμεν η στο Ειδικό Γυμν άσιο Άν ω Λιοσίων .

Η Υφυπουργός επιφύλαξε, το πρωί της Τρίτης 15
Μαρτίου 2022, εγκάρδια υποδοχ ή στον  συμπατρ-
ιώτη της (από το ν ομό Μαγν ησίας) Αν απλ. Δήμαρχ ο
και επικοιν ών ησε με την  ΑΕ Κτιριακές Υποδομές 

Συνεχίζεται στη σελ. 4

Νέα αύξηση κρουσμάτων 
- 26.536 μολύνσεις και 50 νεκροί

Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της
νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι
26.536, εκ των οποίων 27 εντοπίστηκαν κατόπιν
ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός
αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 2.684.916 (ημε-
ρήσια μεταβολή +1.0%), εκ των οποίων 49.3% άνδρες.
Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων
7 ημερών, 201 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το
εξωτερικό και 1.391 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό
κρούσμα.

Οι νέοι θάνα-
τοι ασθενών με
COVID-19
είναι 50, ενώ
από την ένα-
ρξη της επιδ-
ημίας έχουν
καταγραφεί
συνολικά
26.686 θάνα-
τοι. Το 95.2%
είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωλ-
ηνωμένοι είναι 358 (65.4% άνδρες). Η διάμεση ηλικία
τους είναι 69 έτη. To 90.2% έχει υποκείμενο νόσημα
ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Μεταξύ των ασθενών
που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 234 (65.36%) είναι
ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 124
(34.64%) είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Από την αρχή
της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 4.365 ασθε-
νείς.

Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία
της επικράτειας είναι 296 (ημερήσια μεταβολή +22.31%).
Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 291
ασθενείς. Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 35
έτη (εύρος 0.2 έως 108 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των
θανόντων είναι 79 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη).

Συνεργασία της Υφυπουργού Παδείας Ζέττας Μακρή 
με τον αναπλ. Δήμαρχο Νίκο Χατζητρακόσια για την άμεση

λειτουργία του Ειδικού Γυμνασίου

Ζέττα Μακρή: «Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να λειτουργήσει, από τονΖέττα Μακρή: «Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να λειτουργήσει, από τον
προσεχή Σεπτέμβριο, αυτό το στολίπροσεχή Σεπτέμβριο, αυτό το στολίδι» δι» 

Ο ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΜΕ ΕΞΩΔΙΚΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΠΟΥ ΧΡΩΣΤΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

‘Εχουν ήδη εισρεύσει στα ταμεία του Δήμου περισσότερα από 1 εκατομμύριο ευρώ



4-θριάσιο Tετάρτη 16 Μαρτίου 2022

Γεγονός το μπλόκο στις
δωρεάν μετακινήσεις με
τα ΜΜΜ για ανέργους του
ΟΑΕΔ

Γεγονός είναι οι αλλαγές στον ΟΑΕΔ όπου
χρειάζονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις
προκειμένου ένας άνεργος να παραμείνει στα
μητρώα και να έχει τις παροχές που του δίνει
η κάρτα ανεργίας, όπως η δωρεάν
μετακίνηση με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Για να παραμείνει κάποιος στα μητρώα του
ΟΑΕΔ θα πρέπει να έχει τις εξής προϋποθ-
έσεις. Στην ουσία μπαίνουν εισοδηματικά
κριτήρια και ως εκ τούτου, ορισμένοι άνεργοι
ενδέχεται να χάσουν τα προνόμια της κάρτας
ανεργίας όπως οι δωρεάν μετακινήσεις με τα
ΜΜΜ.

1. Να κάνει Ατομικό Σχέδιο Δράσης: Προβ-
λέπεται  κατάρτιση ψηφιακού ατομικού
σχεδίου δράσης από τον αναζητούντα εργασία
σε συνεργασία με τον εργασιακό σύμβουλο
της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης
(ΔΥΠΑ), νυν ΟΑΕΔ. Θα περιλαμβάνει τις
γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες, την προη-
γούμενη απασχόλησή του καθώς και τις ανάγ-
κες κατάρτισης του αναζητούντος εργασία ή
άλλες ενέργειες που θα διευκολύνουν την
εύρεση εργασίας με συγκεκριμένο χρονο-
διάγραμμα υλοποίησής τους. Πάντως, είναι
υποχρεωτικό απο το 2017 για τους νέους
ανέργους να καταρτίζεται το Ατομικό Σχέδιο
Δράσης. Η κατάρτιση των ψηφιακών ατομικών
σχεδίων δράσης θα ξεκινήσει από τους μακρ-
οχρόνια ανέργους πάνω από 5 χρόνια.

2. Θα βγαίνει η ψηφιακή κάρτα ανεργίας
που διευκολύνει τον αναζητούντα εργασία
στις συναλλαγές του, βεβαιώνοντας αυτόματα
την ιδιότητά του και τα δικαιώματα που απο-
ρρέουν από αυτή.

3. Ακολουθεί η κατάρτιση του ψηφιακού
μητρώου της ΔΥΠΑ που θα περιλαμβάνει
τους αναζητούντες εργασία και τα στοιχεία
τους, τυχόν προτάσεις για απασχόληση, την
ύπαρξη ή μη ατομικού σχεδίου δράσης κ.α. Η
εγγραφή και παραμονή στο μητρώο θα αποτε-
λεί προϋπόθεση προκειμένου ο αναζητών
εργασία να είναι δικαιούχος των επιδομάτων,
βοηθημάτων και παροχών που προβλέπον-
ται κατά περίπτωση.

4. Για να παραμείνει στη λίστα των ανέργων
θα πρέπει να είναι ενεργός και να ανταπο-
κρίνονται στις προτάσεις της ΔΥΠΑ (τουλάχι-
στον 3 δυνατότητες για απόρριψη). Μετά την
τρίτη άρνηση ο άνεργος θα βγαίνει από τις
λίστες ανεργίας, με αποτέλεσμα να χάνει τις
παροχές του νυν ΟΑΕΔ. Ως κατάλληλη ορίζε-
ται η θέση που αντιστοιχεί στην επαγγελματι-
κή ειδικότητα, στις γνώσεις, δεξιότητες,
ικανότητες, στα τυπικά και  ουσιαστικά
προσόντα, στους επαγγελματικούς στόχους
και στον τόπο μόνιμης κατοικίας του αναζ-
ητούντος εργασία, ενώ προβλέπεται διαγρα

φή από το μητρώο για έξι μήνες και διακο-
πή του επιδόματος ανεργίας για άρνηση
συμμετοχής σε δράση κατάρτισης.

5. Θα χάνει τα προνόμια των παρόχων του
ΟΑΕΔ εφόσον δεν πληροί τα εισοδηματικά
κριτήρια. Ειδικότερα μετά το πρώτο 12μηνο
στο ψηφιακό μητρώο ανέργων και κατά συνέ-
πεια την διατήρηση των βοηθημάτων, παρ-
οχών κλπ. εφόσον δεν πληρούνται τα εισοδ-
ηματικά κριτήρια θα βγαίνει εκτός λίστας. Τα
κριτήρια που εισάγονται είναι  αυτά που
προβλέπονται για την καταβολή του επιδόμα-
τος θέρμανσης (διευκρινίζεται ότι θα εφαρμό-
ζονται μόνο τα εισοδηματικά και όχι τα περ-
ιουσιακά κριτήρια που προβλέπονται για την
καταβολή του επιδόματος θέρμανσης).

Ειδικότερα τα εισοδηματικά κριτήρια που
ισχύουν για τη λήψη του επιδόματος θέρμαν-
σης είναι 14.000 ευρώ για τον άγαμο, 20.000
ευρώ για έγγαμο το οποίο προσαυξάνεται
κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

Προσοχή: από τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται
το επίδομα ανεργίας, το οποίο θα εξακολο-
υθήσει να χορηγείται χωρίς εισοδηματικά
κριτήρια, καθώς και το επίδομα μακροχρό-
νιας ανεργίας και το βοήθημα για αυτοτελώς
και  ανεξάρτητα απασχολούμενους για τα
οποία παραμένουν οι προϋποθέσεις που
προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

Τα εισοδηματικά κριτήρια που εισάγονται
δεν επηρεάζουν την χορήγηση του Κοινωνι-
κού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) ρεύματος,
την έκπτωση ή απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ και
το επίδομα θέρμανσης, για τα οποία θα
συνεχιστεί το μέχρι σήμερα καθεστώς που τα
διέπει.

Κοιν ων ικές παροχές με εισοδηματικά
κριτήρια:

Μοριοδότηση σε προκηρύξεις μέσω
ΑΣΕΠ

Ελεύθερη είσοδος σε αρχαιολογικούς
χώρους/ μουσεία

Μοριοδότηση σε προγράμματα Κοιν ωφε-
λούς Χαρακτήρα

Παροχές δικαιούχων  Ελάχιστου
Εγγυημέν ου Εισοδήματος

Δυν ατότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα
Κοιν ων ικού Τουρισμού

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη Αν έργων
έως 29 ετών

Δυν ατότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα
Επιταγών  Αγοράς Βιβλίων

Παροχές Ασθέν ειας σε Είδος στους
Μακροχρόν ια Αν έργους, 55 ετών  και άν ω

Δωρεάν  μετακίν ηση στα Μέσα Μαζικής
Μεταφοράς

Προαιρετική Ασφάλιση Μακροχρον ίων
Αν έργων  για Θεμελίωση Συν ταξιοδοτικού
Δικαιώματος λόγω γήρατος

Δυν ατότητα συμμετοχής στο Κατασ-
κην ωτικό Πρόγραμμα

Παροχές Ασθέν ειας σε Είδος στους
Αν έργους 29-55 ετών

Η συνέχεια απο σελ. 3

(ΚΤ.ΥΠ), προκειμέν ου ν α μεριμν ήσει για την  επίπλωση του
ν εοαν εγερθέν τος σχ ολείου.

Από την  πλευρά του ο Νίκος Χατζητρακόσιας ευχ αρίστησε
την  Υπουργό για την  εγκάρδια υποδοχ ή και το εν διαφέρον
της και τη διαβεβαίωσε ότι ο Δήμος Φυλής, μετά από σχ ετική
κατεύθυν ση του Δημάρχ ου Χρήστου Παππού, θα συν δράμει
την  προσπάθεια για τη λειτουργία του Ειδικού Γυμν ασίου,
από το επόμεν ο σχ ολικό έτος. 

«Άλλωστε το σχ ολείο χ ωροθετήθηκε από το αμέριστο εν δια-
φέρον  του Δημάρχ ου για τα παιδιά ΑΜΕΑ και ολοκληρώθηκε
χ άρη στην  πετυχ ημέν η συν εργασία του Δήμου Φυλής  με την
ΚΤ.ΥΠ ΑΕ και το Υπουργείο Παιδείας», τόν ισε χ αρακτηριστι-
κά ο Νίκος Χατζητρακόσιας. 
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Σ
υν άν τηση εργασίας με τον
Αν τιπρόεδρο της Βουλής
και  Βουλευτή Δυτ. Αττικής

Θαν άση Μπούρα, είχ ε, το απόγε-
υμα της Δευτέρας 14 Μαρτίου
2022, στο Δημαρχ είο Άν ω
Λιοσίων , ο Δήμαρχ ος Φυλής Χρή-
στος Παππούς. 

Κατά τη συν άν τηση που κράτ-
ησε αρκετή ώρα, ο Χρήστος Παπ-
πούς  συζήτησε, αν αλυτικά, με  το
Θαν άση Μπούρα για όλα τα έργα
που βρίσκον ται σε εξέλιξη στον
Δήμο Φυλής καθώς και για τον
σχ εδιασμό ν έων  εμβληματικών
έργων , όπως η αν άπλαση της
χ ωματερής, η δημιουργία Πάρκου

Αν αν εώσιμων  Πηγών  Εν έργειας,
ο  ν έος Προαστιακός Δυτικής Αττι-
κής, η Αν έγερση Φοιτητικής
Εστίας του Παν επιστημίου Δυτι-
κής Αττικής, το Κέν τρο Μεταφο-
ρών  (Logistics), η Σχ ολική Στέγη,
τα μεγάλα έργα οδοποιίας κ.τ.λ. 

Ο Αν τιπρόεδρος, που γν ωρίζει,
από πρώτο χ έρι τα έργα, καθώς
έχ ει συμβάλει εν εργά στο σχ εδια-
σμό και την  ωρίμαν ση αρκετών
από αυτά, διαβεβαίωσε ότι τα παρ-
ακολουθεί και ότι είν αι έτοιμος ν α
συμβάλει με ουσιαστικές παρεμβά-
σεις, εάν  και εφ’ όσον  χ ρειαστεί. 

Ο Δήμαρχ ος Φυλής Χρήστος

Παππούς τον  ευχ αρίστησε που
βρίσκεται διαχ ρον ικά, με συν έ-
πεια και προσήλωση, κον τά στον
Δήμο Φυλής και τους Δημότες του. 

“Η διαρκής παρουσία του Θαν ά-
ση Μπούρα στον  Δήμο Φυλής,
από την  εποχ ή που ήταν
Νομάρχ ης Δυτικής Αττικής, το
έκδηλο εν διαφέρον  και η ουσιαστι-
κή προσφορά του, μας βοηθούν
και μας δίν ουν  δύν αμη ώστε  ν α
πάμε τον  τόπο μας ακόμη πιο
μπροστά, με έργα και δράσεις, για
τα οποία οι συμπολίτες μας θα
ν ιώθουν  περήφαν οι”, τόν ισε χ αρ-
ακτηριστικά ο Χρήστος Παππούς.    

Συνάντηση εργασίας του Αντιπροέδρου της Βουλής Θανάση
Μπούρα με τον Δήμαρχο Φυλής Χρήστο Παππού 

ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΜΟΝΑΡΙΑ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

8o Webinar «Ψυχική Υγεία,
Εθισμός στο Διαδίκτυο»

Ο
δήμος Ασπροπύργου με ανα-
κοίνωσή τος καλεί τους δημότες
στα δωρεάν σεμινάρια ψηφιακής

εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής.

Σήμερα Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022 στις
18:00 θα πραγματοποιηθεί ένα ακόμη
webinar της δράσης, με θέμα «Ψυχική
Υγεία, Εθισμός στο Διαδίκτυο» στο κανάλι
YouTube και στη σελίδα Facebook του
Ψηφιακού Εγγραμματισμού.
Εισηγητής είναι ο κ. Πέτρος Ρούσσος,

Αναπληρωτής Καθηγητής του Εργα-
στηρίου Πειραματικής Ψυχολογίας του
ΕΚΠΑ. 
Όσες και όσοι επιθυμούν να βρεθούν

μαζί μας, παρακαλούμε να κάνετε πρώτα
εγγραφή στη φόρμα
https://tinyurl.com/digitalattiki.  

Η συμμετοχή στο συγκεκριμένο webinar
είναι δωρεάν για όλες και όλους, ενώ η
παρακολούθησή του δεν απαιτεί καμία
προηγούμενη γνώση, εμπειρία ή εξοικείω-
ση του συμμετέχοντα σε θέματα διαδικ-
τύου.

Με την ολοκλήρωση του webinar οι
συμμετέχοντες θα λάβουν σχετική βεβαίω-
ση παρακολούθησης, εφόσον το επιθ-
υμούν. Θα μας βοηθούσε πολύ στο να
βελτιωθούμε αν μπορούσατε να διαθέσετε
λίγο χρόνο για να συμπληρώσετε την παρ-
ακάτω φόρμα αξιολόγησης για τα
Webinars που έχετε παρακολουθήσει:
https://tinyurl.com/evaluateDL .

Δ
ιαδικτυακή συν άν τηση
εργασίας πραγματοποιήθη-
κε σήμερα μεταξύ της

ΚΕΔΕ και εκπροσώπων  του
Παν ελλήν ιου Συν τον ιστικού
Οργάν ου Συλλόγου και Σωματείων
«Βοήθεια στο Σπίτι».

Αν τικείμεν ο της συν άν τησης
ήταν  η διασφάλιση της απρόσκο-
πτης και επιτυχ ημέν ης μέχ ρι
σήμερα λειτουργίας του προγράμ-
ματος στους δήμους καθώς και  η
εκτίμηση των  αποτελεσμάτων  του
διαγων ισμού του ΑΣΕΠ για το
προσωπικό που ήδη στελεχ ών ει
το πρόγραμμα.

Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα
του διαγων ισμού όπως διαπι-
στώθηκε και κατά τη συν άν τηση,
αριθμός εργαζομέν ων , που επί
χ ρόν ια προσφέρει τις  υπηρεσίες
του, μέν ει εκτός, γεγον ός που,
όπως τον ίστηκε,  θα επιφέρει
δυσλειτουργίες στην  υλοποίηση
του προγράμματος και γεν ν ά μία
αίσθηση αδικίας, μετά από 17
χ ρόν ια αδιάλειπτης εργασίας.

«Σε μια εποχ ή που όλοι έχ ουμε
αν τιληφθεί την  κρισιμότητα των
καταστάσεων  αλλά και την  αν αγ-
καιότητα στήριξης ιδιαίτερα των
ευπαθών  ομάδων  των  πολιτών
στις τοπικές μας κοιν ων ίες, θεωρ-
ούμε ότι καν είς δεν  περισσεύει
από τέτοιες επιτυχ ημέν ες δράσεις
και οφείλουμε ν α τις διασφαλίσο-
υμε και ν α τις συν εχ ίσουμε απρ-
όσκοπτα» υπογράμμισε ο πρόε-
δρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπα-
στεργίου.

Και τα δύο μέρη
συμφώνησαν να αναζητηθούν
νόμιμοι τρόποι έτσι ώστε ο
αριθμός αυτός των εργαζομέ-
νων, να απορροφηθεί στις
υπάρχουσες δομές. Παράλληλα
συμφωνήθηκε να επιδιωχθεί
συνάντηση με την ηγεσία του
υπουργείου Εσωτερικών για το
θέμα την επόμενη εβδομάδα.

Στην  διαδικτυακή συν άν τηση
εκτός του προέδρου της ΚΕΔΕ
Δημήτρη Παπαστεργίου συμμε-
τείχ αν : ο πρόεδρος της Επιτρο-
πής Κοιν ων ικής Πολιτικής και

δήμαρχ ος Νεάπολης Συκεών
Σίμος Δαν ιηλίδης, ο γεν ικός διε-
υθυν τής της ΚΕΔΕ Γιάν ν ης Καρα-
γιάν ν ης, η προϊσταμέν η Διεύθυ-
ν σης και Επεξεργασίας Πολιτικών
της Τ.Α. Χρύσα Μαν άρα, η προϊ-
σταμέν η Νομικής Υπηρεσίας
ΚΕΔΕ Ντορέτα Αλεξίου και ο Γερά-
σιμος Φεσσιάν , στέλεχ ος της
ΚΕΔΕ.

Επίσης συμμετείχ αν  οι εξής
εκπρόσωποι του Παν ελλήν ιου
Συν τον ιστικού Οργάν ου Συλλόγου
και Σωματείων  «Βοήθεια στο
Σπίτι»: ο πρόεδρος  Κοιν ων ικών
Δομών  Λευκάδας Γιάν ν ης Αθα-
ν ασίου, η πρόεδρος του ΒΣΣ Αττι-
κής Σοφία Κολιζέρα, η πρόεδρος
Σωματείου ΕΠΥΒ Κεν τρικής Μακε-
δον ίας Ζωή Ιωακειμίδου, η πρόε-
δρος του ΒΣΣ Σωματείου
Καρδίτσας Γκόλφω Γκαραγκούν η,
η πρόεδρος Χρυσούλα Κλεισα-
ρχ άκη και η γεν ική γραμματέας
Αν αστασία Παν ούση του
ΣΕΚΦΕΟ Κρήτης και η γραμματέας
Σωματείου Εύβοιας Ελέν η Γιαν -
ν ούτσου.

Διαδικτυακή συνάντηση ΚΕΔΕ με εκπροσώπους εργαζομένων
στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»

Δημήτρης Παπαστεργίου: Κανείς δεν περισσεύει από τέτοιες επιτυχημένες δράσεις,
οφείλουμε να τις διασφαλίσουμε και να τις συνεχίσουμε απρόσκοπτα



Ά
λλη μια Αιμοδοσία πραγματοποίησε ο Κυνηγε-
τικός Σύλλογος Αχαρνών, την Κυριακή 13
Μαρτίου 2022, στα γραφεία του σε συνεργασία

με τον Ερυθρό Σταυρό. Μη ξεχνάμε πως λίγα μόλις
λεπτά από τον πολύτιμο χρόνο μας μπορούν να
σώσουν περισσότερους από έναν ανθρώπους. 

Το Δ.Σ. του Κυνηγετικού Συλλόγου Αχαρνών αισθά-
νεται την ανάγκη να ευχαριστήσει τα μέλη και τους
φίλους του Συλλόγου που ανταποκρίθηκαν σε αυτή την 

προσπάθεια, καθώς και το προσωπικό του Ερυθρού
Σταυρού για την πολυετή συνεργασία. 

Στο τέλος πραγματοποιήθηκε μεταξύ των αιμοδοτών
κλήρωση για μια κυνηγετική άδεια και τυχερή ανα-
δείχθηκε η κα Λεώνη Μαρία.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΛΑΖΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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ΕΕυυρρεείίαα  ΣΣύύσσκκεεψψηη  ττοουυ  ∆∆ηηµµάάρρχχοουυ
ΙΙλλίίοουυ  µµεε  ττοονν  

ΥΥπποουυρργγόό  ΕΕππιικκρρααττεείίααςς

Στην εξαιρετική πρωτοβουλία του Υπουργού
Επικρατείας Άκη Σκέρτσου για, εφ’ όλης της
ύλης, συζήτηση µε κάθε δήµαρχο ξεχωριστά

για ζητήµατα της χωρικής αρµοδιότητάς τους, ανταπο-
κρίθηκε ο ∆ήµαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος, υποβάλλον-
τας σχετικό υπόµνηµα, ενόψει και της προγραµµατι-
σµένης συνάντησης των δηµάρχων του ∆υτικού Τοµέα
Αθηνών µε τον Πρωθυπουργό τέλος Μαρτίου. Υπό τον
συντονισµό του Υπουργού, στην τηλεδιάσκεψη
εργασίας συµµετείχαν 11 Γενικοί Γραµµατείς και
Σύµβουλοι Υπουργείων, αρµόδιοι να δώσουν απαντή-
σεις στα σηµαντικά θέµατα που έθεσε ο ∆ήµος Ιλίου,
καθώς και ο Εκτελεστικός Γραµµατέας της Περιφέρει-
ας Αττικής.

Στην ευρεία σύσκεψη ο κ. Ζενέτος,  ανάµεσα στα
άλλα, έθεσε το µείζον θέµα της συγκοινωνιακής
εξυπηρέτησης στη ∆υτική Αθήνα, ζητώντας την επι-
τάχυνση των διαδικασιών για την επέκταση της γραµ-
µής 2 του Μετρό, τον ανασχεδιασµό των δροµολογίων
στις αστικές συγκοινωνίες και την εξασφάλιση
καλύτερης πρόσβασης των ∆ήµων του ∆υτικού Τοµέα
Αθηνών στην Αττική Οδό. Τέθηκαν επίσης, το µεγάλο
ζήτηµα της έλλειψης Κοιµητηρίου, αλλά και του προ-
σωπικού στους ∆ήµους.

Ιδιαίτερα σηµαντική ήταν η συζήτηση σχετικά µε
θέµατα Υγείας, καθώς επισηµάνθηκε η ανάγκη µεταφ-
οράς ενός εκ των δύο υφιστάµενων Παιδιατρικών
Νοσοκοµείων στον ∆υτικό Τοµέα, ενώ, ύστερα από
πρόταση του ∆ηµάρχου Ιλίου, αποφασίστηκε να εξετα-
στεί η δυνατότητα λειτουργίας Κέντρου Υγείας Αστι-
κού Τύπου για την παροχή Πρωτοβάθµιας Φροντίδας
Υγείας σε 24ωρη βάση.

Ο κ. Ζενέτος εξέφρασε την ικανοποίησή του για το
αποτέλεσµα της σύσκεψης, τονίζοντας: «Υπήρξε µια
ουσιαστική και σε βάθος συζήτηση για τα µεγάλα
ζητήµατα που απασχολούν ευρύτερα τη ∆υτική Αθήνα
και τους, περίπου, ένα εκατοµµύριο κατοίκους της.
Είναι εξόχως σηµαντικό και αισιόδοξο το γεγονός ότι ο
Υπουργός Επικρατείας συµµερίζεται τον προβληµατι-
σµό µας για χωροταξικές διακρίσεις στο ∆υτικό Τοµέα
και αποδίδει την πρέπουσα σηµασία στα προβλήµατα
που θέσαµε, µε συνειδητή επιλογή να δώσει προτεραι-
ότητα στην επίλυση τους».

Σηµειώνεται, ότι στη συνάντηση συµµετείχαν οι
κ.κ. Θανάσης Κοντογεώργης Γ.Γ. Συντονισµού, Μιχα-
ήλ Σταυριανουδάκης Γ.Γ. Εσωτερικών και Οργάνω-
σης, Μαρία Έλλη Γεράρδη Γ.Γ. Υποδοµών, Ευθύµιος
Μπακογιάννης Γ.Γ. Χωρικού Σχεδιασµού και Αστικού
Περιβάλλοντος, Εµµανουήλ Γραφάκος Γ.Γ. Συντονι-
σµού ∆ιαχείρισης Αποβλήτων, Ιωάννης Ξιφαράς Γ.Γ.
Μεταφορών, Ιωάννης Κωτσιόπουλος Γ.Γ. Υπηρεσιών
Υγείας, Μάριος Θεµιστοκλέους, Γ.Γ Α/θµιας Φρον-
τίδας Υγείας, ∆ηµήτρης Γαλαµάτης Γ.Γ. Επικοινωνίας
και Ενηµέρωσης, Ιωάννης Σελίµης Εκτελεστικός
Γραµµατέας Περιφέρειας Αττικής, Παύλος Κουρής
Σύµβουλος Γ.Γ. Συντονισµού, ∆ηµήτρης Αντωνίου
Γ.Γ.Σ, Τοµέας Εσωτερικών, Ψηφιακής ∆ιακυβέρν-
ησης, ∆ικαιοσύνης & Θεσµών.

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 

Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,

210 5570337, 210 5580816

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗΜΩΝ
ΑΧΑΡΝΩΝ & ΦΥΛΗΣ

Ακόμα μία αιμοδοσία σε συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό
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Μ
ε ενημέρωση για
τον καρκίνο του
μαστού, γιατί η

γνώση και η πρόληψη
σώζουν ζωές, επέλεξε να
τιμήσει την Παγκόσμια
Ημέρα Γυναίκας ο Αντικαρ-
κινικός Σύλλογος Δήμου
Φυλής “ΚερδίΖΩ”.

Στο πλαίσιο αυτό, διοργά-
νωσε ημερίδα με ομιλητή τον
έγκριτο παθολόγο – ογκολό-
γο Δρ. Βασίλειο Αρμόνη, Διε-
υθυντή ΕΣΥ στο ογκολογικό
νοσοκομείο “Άγιος Σάββας”,
το απόγευμα της Δευτέρας
14 Μαρτίου 2022, στην Αίθου-
σα “Μελίνα Μερκούρη” του
Δημαρχείου Άνω Λιοσίων.

Ο Δήμαρχος Φυλής Χρή-
στος Παππούς συνομίλησε
με τον Δρ. Βασίλειο Αρμόνη
και τον ευχαρίστησε για την
παρουσία του και το ενδιαφ-
έρον του για το Δήμο Φυλής.

Για την ανταπόκρισή του
στην πρόσκληση του Συλλό-
γου ευχαρίστησε τον Δρ.
Βασίλειο Αρμόνη ο Πρόεδρ-
ος του Αντικαρκινικού Συλλό-
γου “ΚερδίΖΩ”,  Θανάσης
Δημόκας , επισημαίνοντας
ότι η ενημέρωση γύρω από
τον καρκίνο του μαστού
συγκαταλέγεται στις προτε-
ραιότητες του Συλλόγου και
μπορεί να σώσει ζωές.

Στην ημερίδα, την οποία
παρακολούθησαν με προ-
σήλωση δημότισσες αλλά
και δημότες, καθώς και
αρκετοί εκπρόσωποι της
Διοίκησης του Δήμου, ο Δρ.
Βασίλειος Αρμόνης, αναφ-
έρθηκε διεξοδικά στη νόσο,
στην ενημέρωση γι’ αυτήν,
στα συμπτώματα, στα στά-
δια της νόσου, στις εξετά-
σεις, στην αντιμετώπιση,
στην αποκατάσταση και
φυσικά την πρόληψη.

Η γνώση είναι δύναμη 

Ειδικότερα, ο έγκριτος
ογκολόγος υπογράμμισε ότι
ο καρκίνος του μαστού μπο-
ρεί να αντιμετωπιστεί σήμε-
ρα, η γνώση είναι δύναμη
και ο φόβος δεν οδηγεί πουθ-
ενά. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία
που παρέθεσε, οι ψηλαφητοί
όγκοι του μαστού, σε ποσο-
στό περίπου 90%, αποδεικ-

νύεται, μετά από τον κατάλ-
ληλο έλεγχο, ότι είναι καλο-
ήθεις, δηλαδή δεν είναι
καρκίνος. Όπως υπογράμ-
μισε, ο καρκίνος του μαστού
είναι ο δεύτερος πιο συχνός
καρκίνος στις γυναίκες στις
ΗΠΑ (αποτελεί το 30% των
νέων γυναικείων καρκίνων
κάθε χρόνο), μετά τον
καρκίνο του δέρματος, και τα
τελευταία χρόνια αυξάνεται
ο αριθμός των ασθενών που
επιβιώνουν ενώ μειώνεται
σταθερά ο αριθμός των
θανάτων (1% ετησίως από
το 2013 έως το 2018), κυρίως
λόγω της έγκαιρης διάγνω-
σης, της εξατομικευμένης
θεραπείας και της καλύτερ-
ης κατανόησης της νόσου.
Ωστόσο, παραμένει η 2η
αιτία θανάτου από καρκίνο
στις γυναίκες μετά τον
καρκίνο του πνεύμονα και η
1η αιτία θανάτου από
καρκίνο σε γυναίκες ηλικίας
35-54 ετών, ενώ επεσήμανε
ότι το 2022, στην Ελλάδα,
εκτιμάται ότι θα διαγνωσθ-
ούν 9.275 νέες περιπτώσεις
καρκίνου του μαστού και θα
πεθάνουν 1.395 ασθενείς.

Ο Δρ. Βασίλειος Αρμόνης
αναφέρθηκε στις βασικές
ιδιότητες των καρκινικών
κυττάρων, στα συμπτώματα
και τις ενδείξεις, στις ηλικίες
που εμφανίζεται (κυρίως σε
γυναίκες μέσης και
μεγαλύτερης ηλικίας με διά-
μεση ηλικία διάγνωσης τα 62
έτη), στις πιθανότητες ανά-
πτυξης (1 στις 8 γυναίκες θα
αναπτύξει καρκίνο του
μαστού κάποια στιγμή της
ζωής της) και στις αιτίες και
τους παράγοντες κινδύνου,
τονίζοντας ότι οι αιτίες παρ-
αμένουν άγνωστες αλλά
υπάρχουν παράγοντες κιν-
δύνου που αυξάνουν τις πιθ-
ανότητες ανάπτυξης
καρκίνου του μαστού, οι
οποίοι είτε είναι μη-τροπο-
ποιήσιμοι (φύλλο, ηλικία,
οικογενειακό ιστορικό,
γονίδια, πυκνότητα μαστού
κ.λπ.) είτε τροποποιήσιμοι
(κάπνισμα, παχυσαρκία,
κατανάλωση οινοπνεύμα-
τος, καθιστική ζωή, ατοκία
κ.λπ.).

Ακολούθως αναφέρθηκε
στις εξετάσεις και τη συχνότ-

Ημερίδα για τον καρκίνο
του μαστού 

από τον Αντικαρκινικό Σύλλογο
Δήμου Φυλής ΚερδίΖΩ

Αγαπητοί φίλοι του ΝΠΔΔ
ΠΑΚΠΠΑ Δ. Ελευσίνας,

Στο πλαίσιο των εορτα-
σμών για την επέτειο της
25ης Μαρτίου, το ΝΠΔΔ
ΠΑΚΠΠΑ Πολιτισμού, Αθλ-
ητισμού, Κοινωνικής Πολιτι-
κής & Προσχολικής Αγωγής
Δήμου Ελευσίνας, σας
προσκαλεί την Τετάρτη 23
Μαρτίου και ώρα 19.00 στην
προβολή του ντοκιμαντέρ
«1821-2021. 200 Χρόνια
Ελλάδα. 200 Χρόνια Ελευ-
σίνα».

Το ντοκιμαντέρ αυτό, σε

σκηνοθεσία Χρήστου Δήμα,
δημιουργήθηκε από το ΝΠΔΔ
ΠΑΚΠΠΑ στο πλαίσιο του
Λαογραφικού Φεστιβάλ
Ελευσίνας 2021 σε συνερ-
γασία με τους εθνικοτοπι-
κούς συλλόγους της περ-
ιοχής.

Λόγω των ιδιαίτερων
συνθηκών που καθιέρωσε η
πανδημία του COVID-19,
πέρσυ δεν υπήρχε η
δυνατότητα να διοργανωθεί
το Λαογραφικό Φεστιβάλ
Ελευσίνας, όπως κάθε
χρόνο, τον Ιούνιο. Έτσι, το
ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ, κάλεσε

τους συλλόγους της περιοχής
που έχουν γεωγραφικό
προσδιορισμό να συμμε-
τέχουν στη δημιουργία ενός
ντοκιμαντέρ αφιερωμένου
στα 200 χρόνια από την
Επανάσταση του 1821.

Οι σύλλογοι παρουσίασαν
αφενός πώς οι ιδιαίτερες
πατρίδες τους συμμετείχαν
στην Επανάσταση και αφε-
τέρου πώς οι πρόγονοί τους
έφτασαν στην Ελευσίνα
μέσα σε αυτά χρόνια, δημιο-
υργώντας όλοι μαζί τη
σύγχρονη ανθρωπογεωγρα-
φία του τόπου μας.

Στο ντοκιμαντέρ συμμε-
τείχαν αλφαβητικά οι παρα-
κάτω σύλλογοι:

«Αδράχτι»-Λαογραφικός
Σύλλογος Ελευσίνας

Ένωση Δωδεκανησίων
Ελευσίνας

«Η Αγία Μαρκέλλα»-
Χιακή Ένωση Ελευσίνας

«Η Μεγαλόνησος»-
Ένωση Κρητών Ελευσίνας

Θεσσαλική Ένωση
Θριασίου Πεδίου

Κερκυραϊκή Ένωση Ελευ-
σίνας «Άγιος Σπυρίδων»

Πανηπειρωτικός Σύνδε-
σμος Ελευσίνας

Πολιτιστικός Σύλλογος «Η
Μαγούλα»

Σύλλογος Ηπειρωτών
Θριασίου Πεδίου

Σύλλογος Μικρασιατών
Ελευσίνας

Σύλλογος Πελοποννησίων
Ελευσίνας

Σύλλογος Ποντίων Ελευ-
σίνας «Νέα Τραπεζούντα»

Σύλλογος Ποντίων
Μαγούλας & Περιχώρων

Σύλλογος Συμιακών Ελευ-
σίνας «Ο Μιχαήλ Αρχάγγε-
λος»

Σας περιμένουμε όλες
και όλους!
Με εκτίμηση,

Τμήμα Πολιτισμού ΝΠΔΔ
ΠΑΚΠΠΑ Δ. Ελευσίνας

ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
Προβολή του ντοκιμαντέρ «1821-2021. 200 Χρόνια 
Ελλάδα. 200 Χρόνια Ελευσίνα»

ητα στις οποίες πρέπει να υποβάλλε-
ται κάθε γυναίκα προληπτικά, αλλά και
στις 

εξετάσεις που θα ακολουθήσουν σε
περίπτωση ύποπτου ευρήματος. Στη
συνέχεια ανέλυσε του τύπους του
καρκίνου του μαστού, το βαθμό κακοήθ-

ειας, τα στά-
δια της νόσου,
τα είδη θερα-
πείας (χειρο-
υργική, ακτι-
νοθεραπε ία,
χημε ιοθερα-
πεία, αντι-
ο ρ ο μ ο ν ι κ ή
θ ε ρ α π ε ί α ,
στοχε υμ έ νη
και ανοσοθε-
ραπεία) και
τέλος αναφ-
έρθηκε στην

πρόληψη και την ελάττωση του κιν-
δύνου, με εκτίμηση του κινδύνου προκει-
μένου να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα
και  προσυμπτωματικό έλεγχο.

Καταλήγοντας, ο Δρ. Βασίλειος
Αρμόνης υπογράμμισε ότι η πρόληψη
είναι καλύτερη από τη θεραπεία, ενώ η

έγκαιρη διάγνωση και η κατάλληλη ειδι-
κή αντιμετώπιση της νόσου, θα προσφ-
έρει ίαση σε έναν σημαντικό αριθμό
ασθενών, επιτρέποντας τους να επα-
νέλθουν σε μια φυσιολογική ζωή σε
σύντομο χρονικό διάστημα. Παράλ-
ληλα, σε ασθενείς σε προχωρημένο
στάδιο, οι σύγχρονες μέθοδοι αντι-
μετώπισης δίνουν την προοπτική πολ-
υετούς επιβίωσης και μιας πολύ καλής
ποιότητας ζωής. 

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο
Δρ. Βασίλειος Αρμόνης βραβεύτηκε
από τον Αντικαρκινικό Σύλλογο
“ΚερδίΖΩ”. 

Μετά την ημερίδα ακολούθησε μπο-
υφές, τον οποίο πρόσφερε η Κοινωνική
Υπηρεσία του Δήμου Φυλής.

Στην ημερίδα τηρήθηκαν όλα τα
μέτρα προστασίας που προβλέπει το
υγειονομικό πρωτόκολλο για τον covid-
19.
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Πώς θα εξελιχθ-
εί η πανδημία το
επόμενο διά-
στημα; Αυτό
είναι το ερώτημα
που καλούνται
να απαντήσουν
τώρα οι επιστή-
μονες και
κάνουν νέες εκτι-
μήσεις για το
εμβόλιο, την
τέταρτη δόση και
ποιες ηλικιακές
ομάδες θα χρεια-
στεί να κάνουν.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρ-
είας, Στέλιος Λουκίδης, μίλησε  στην ΕΡΤ και έκανε
λόγο για αυξημένη διασπορά στην κοινότητα που
παρατηρείται εκ νέου τις τελευταίες ημέρες.

Όπως είπε χαρακτηριστικά:
«Ήταν κάτι το οποίο αναμέναμε λόγω της χαλάρω-

σης που παρατηρείται, καθώς προϋπήρξαν και
κάποιες μεγαλύτερες διακοπές, ενώ έχει σταματήσει
και η χρήση μάσκας στους εξωτερικούς χώρους».

Αναφερόμενος ωστόσο στους σκληρούς δείκτες,
σημείωσε πως ο ρυθμός εισαγωγών στα νοσοκομεία
δεν έχει αυξηθεί, κάτι που χαρακτήρισε «ενθαρρυ-
ντικό», καθώς, όπως τόνισε «από αυτόν εξαρτώνται
και σκληρότεροι δείκτες, όπως η εισαγωγή στις
Μονάδες Εντατικής Θεραπείας».

«Οι νοσηλευόμενοί μας είναι οι περισσότεροι σε
ηλικίες άνω των 80 με πάρα πολλά προβλήματα και
δεν ξέρω τελικά αν καταλήγουν από τον κορονοϊό ή
με τον κορονοϊό» πρόσθεσε.

Ο κ. Λουκίδης ανέφερε επίσης ότι από Σεπτέμβριο-
Οκτώβριο θα πρέπει να ξεκινήσουμε να εξετάζουμε
ποια θα είναι η στρατηγική που θα χαραχθεί. Σύμφ-
ωνα με τον ίδιο, αυτή θα περιλαμβάνει τρεις άξονες:

«Η αναμνηστική δόση του εμβολίου κοντά στον
Οκτώβριο, η εφαρμογή της πρόληψης εξέλιξης της
μόλυνσης στους ευάλωτους μέσω των αντιικών
χαπιών, και η εφαρμογή μονοκλωνικών σε ανοσο-
κατεσταλμένους ανθρώπους, με σημαντική μείωση
της άμυνας».

Η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών,
Μαρία Θεοδωρίδου, κατά τη χθεσινή ενημέρωση για
το Εθνικό Σχέδιο εμβολιαστικής κάλυψης για τη νόσο
COVID-19, ανέφερε:«Ένα θέμα που συγκεντρώνει
το ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι η ενδεχόμενη χορήγηση
τέταρτης δόσης προληπτικά σε άτομα μεγάλης ηλικίας.
Η συζήτηση δεν αφορά τα άτομα του γενικού πληθυ-
σμού, αλλά άτομα μεγάλης ηλικίας με αυξημένο
κίνδυνο νόσησης λόγω ηλικίας όπου ξέρουμε ότι
υπάρχει η γήρανση και του ανοσοποιητικού συστήμα-
τος, η ανοσογήρανση».

Α
ντίθετοι οι δικαστές στην τροπο-
λογία του Υπουργείου Δικαι-
οσύνης, που προβλέπει να εκδικά-

ζονται όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις υπε-
ρχρεωμένων νοικοκυριών της Αττικής,
από τα Ειρηνοδικεία και Πταισματοδικεία
της Αθήνας.

Σε ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και
Εισαγγελέων γίνεται λόγος, για «κατάφωρες
αδικίες», καθώς όπως επισημαίνουν «η παρ-
απάνω τροπολογία δεν λαμβάνει υπόψη της
ορισμένα αντικειμενικά δεδομένα. Κατ’
αρχήν επιβαρύνει τους δικαστικούς λειτουρ-
γούς του Ειρηνοδικείου Αθηνών οι οποίοι με
υπερένταση των δυνάμεών τους και με
κατάλληλη οργάνωση κατάφεραν τα προη-
γούμενα χρόνια να ανταποκριθούν στις
υποχρεώσεις τους και να περαιώσουν το
σύνολο των εκκρεμών υποθέσεων καθώς με
τον τρόπο αυτό μετακυλύει δικαστική ύλη, που
δεν ανήκει στο Δικαστήριό τους».

Διαβάστε την ανακοίνωση:

«Με τροπολογία του Υπουργείου Δικαι-
οσύνης στο Σχέδιο Νόμου με τίτλο «Ενιαία
Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων» εισάγεται ρύθ-
μιση (άρθρο 6) που προβλέπει την κατανομή

των υποθέσεων των υπερχρεωμένων νοικοκ-
υριών μεταξύ των Ειρηνοδικών και Πταισμα-
τοδικών της ίδιας Εφετειακής Περιφέρειας.

Με το υπ’ αριθμό 64/19-1-2022 έγγραφό
μας προς την Πρόεδρο του Αρείου Πάγου
ζητήσαμε λόγω του όγκου των εκκρεμών
υποθέσεων σε περιφερειακά Ειρηνοδικεία,
την τοποθέτηση των νεοδιοριζόμενων Ειρηνο-
δικών σε δικαστήρια που αντιμετωπίζουν
ιδιαίτερα οξυμένο πρόβλημα. Η τροπολογία
που εισάγει το Υπουργείο Δικαιοσύνης προβ-
λέπει αντίθετα την τοποθέτηση των δοκίμων
Ειρηνοδικών στο Ειρηνοδικείο Αθηνών όπου
θα υποβληθούν σε δίμηνη άσκηση στην
εκδίκαση υποθέσεων υπερχρεωμένων νοι-
κοκυριών ενώ παράλληλα προβλέπεται η 

κατανομή όλων των εκκρεμών υποθέσεων
της Αττικής και στους Ειρηνοδίκες και Πται-
σματοδίκες των Αθηνών.

Η παραπάνω τροπολογία καταλήγει σε
κατάφωρες αδικίες και δεν λαμβάνει υπόψη
της ορισμένα αντικειμενικά δεδομένα. Κατ’
αρχήν επιβαρύνει τους δικαστικούς λειτουρ-
γούς του Ειρηνοδικείου Αθηνών οι οποίοι με
υπερένταση των δυνάμεών τους και με
κατάλληλη οργάνωση κατάφεραν τα προη-
γούμενα χρόνια να ανταποκριθούν στις
υποχρεώσεις τους και να περαιώσουν το
σύνολο των εκκρεμών υποθέσεων καθώς με
τον τρόπο αυτό μετακυλύει δικαστική ύλη που
δεν ανήκει στο Δικαστήριό τους.

Κατά δεύτερον η παραπάνω τροπολογία
δημιουργεί μία άνευ προηγουμένου πρακτική
ενιαιοποίησης δικαστικής ύλης σε ευρύτερες
Εφετειακές Περιφέρειες καταργώντας στην
ουσία την κατά τόπον αρμοδιότητα κάθε Δικα-
στηρίου και μάλιστα χωρίς να λαμβάνει
υπόψη τον όγκο των υπηρεσιών σε κάθε
Δικαστήριο. Κατά τρίτον δεν λαμβάνει υπόψη
της ότι οι Πταισματοδίκες οι οποίοι απασχο-
λούνται κατ’ αποκλειστικό αντικείμενο με την
ποινική προδικασία υποχρεώνονται πλέον
να ασχοληθούν και με ένα αντικείμενο
εντελώς ξένο με τα μέχρι σήμερα καθήκοντά
τους, γεγονός που θα επιφέρει τεράστια
καθυστέρηση στην έκδοση των αποφάσεων
των υπερχρεωμένων νοικοκυριών και στις
εκκρεμείς επείγουσες ποινικές υποθέσεις
που ήδη χειρίζονται.

Με την τροπολογία παραβιάζεται κατάφ-
ωρα η δομή των Πταισματοδικείων ως ανε-
ξάρτητων Δικαστηρίων με καθορισμένες
αρμοδιότητες. Τέλος καταργεί στην ουσία την
πρακτική άσκηση των νέων Ειρηνοδικών
αφού τους υποχρεώνει να δικάζουν τις συγκε-
κριμένες υποθέσεις χωρίς να έχει προηγηθεί
το υποχρεωτικό κατά τον ΚΟΔΚΔΛ στάδιο
ενημέρωσης και δικαστικής πρακτικής όπως
γινόταν μέχρι σήμερα. Ο «βίαιος» αυτός τρό-
πος μονομερούς ενασχόλησης με ένα αντι-
κείμενο αφενός θα δυσκολέψει πολύ την προ-
σαρμογή τους στα δικαστικά τους καθήκοντα
που είναι πολύπλευρα και αφετέρου παραγ-
νωρίζει τις ιδιαίτερες δυσκολίες του αντικει-
μένου στις οποίες καλούνται να ανταποκριθ-
ούν οι νεοδιόριστοι συνάδελφοι.

Θεωρούμε συνεπώς ότι είναι αναγκαίο να
αποσυρθεί άμεσα η συγκεκριμένη τροπο-
λογία. 

Επαναλαμβάνουμε το αίτημά μας να
τοποθετηθούν οι δόκιμοι Ειρηνοδίκες σε περ-
ιφερειακά Ειρηνοδικεία υποβοηθώντας το
έργο των συναδέλφων που υπηρετούν εκεί.
Να παραταθεί ο χρόνος συζήτησης των εκκρ-
εμών υποθέσεων για ένα ακόμα έτος, δηλαδή
μέχρι τα τέλη του 2023 καθώς γνωρίζετε ότι οι
Ειρηνοδίκες των περιφερειακών Ειρηνοδι-
κείων καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπά-
θειες έχοντας επωμιστεί αριθμούς δικογραφ-
ιών πολύ περισσότερους από τους προβ-
λεπόμενους στους Κανονισμούς των Δικα-
στηρίων τους».

Πότε και ποιοι θα κάνουν τέταρτη δόση εμβολίου
Νέα δεδομένα για το εμβόλιο με ανοιχτό το ενδεχόμενο χορήγησης τέταρτης δόσης από το φθινόπωρο.

"Πρέπει να παραδεχτούμε" ότι η Ουκρανία δεν
θα μπορέσει να προσχωρήσει στο ΝΑΤΟ, δήλω-
σε χθες ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ
Ζελένσκι, την ώρα που το θέμα αυτό ήταν μία από
τις αιτίες που επικαλέστηκε η Ρωσία για να δικαι-
ολογήσει την εισβολή στο ουκρανικό έδαφος.

"Ακούγαμε επί χρόνια ότι οι πόρτες ήταν
ανοιχτές, όμως ακούσαμε επίσης ότι δεν θα μπο-
ρούσαμε να ενταχθούμε. Αυτή είναι η αλήθεια και
πρέπει να την παραδεχτούμε", είπε ο Ουκρανός
πρόεδρος μιλώντας μέσω βιντεοκλήσης στη
σύνοδο των ηγετών της JEF (Κοινή Εκστρατευτι-
κή Δύναμη), μιας στρατιωτικής συμμαχίας της
οποίας ηγείται το Ηνωμένο Βασίλειο.

"Είμαι ικανοποιημένος που ο λαός μας αρχίζει
να το κατανοεί και να μην υπολογίζει παρά μόνο
στις δικές του δυνάμεις", πρόσθεσε.

«Φρένο» δικαστών στο υπ. Δικαιοσύνης για
τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Ομολογία Ζελένσκι:
Πρέπει να παραδεχτούμε
ότι η Ουκρανία δεν θα

μπορέσει 
να μπει στο ΝΑΤΟ



Κ
αθαρά αυξητικές τάσεις παρατηρήθηκαν  στον
Άγιο Νικόλαο (+643%), στα Χαν ιά (+163%), στο
Ρέθυμν ο (+146%) και στην  Κέρκυρα (+68%),

εν ώ οριακή ήταν  η αύξηση στην  Πάτρα (+12%), στην
Αττική (+20%), στο Βόλο (+26%), στη Λάρισα (+30%)
και στη Θεσσαλον ίκη (+30%). 

Το ιικό φορτίο των  αστικών  λυμάτων  παρέμειν ε
ουσιαστικά σταθερό στην  Ξάν θη (+2%), στο Ηράκλειο
(+7%) και στην  Αλεξαν δρούπολη (+10%). Η πτωτική
τάση που παρατηρήθηκε ήταν  οριακή και παρατ-
ηρήθηκε στα Ιωάν ν ιν α (-29%).

Περιφέρεια Αττικής: Την  τελευταία εβδομάδα, 07-
13/03/22, το μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο στα αστικά
λύματα της Περιφέρειας Αττικής παρουσίασε αυξητική
τάση, με οριακή αύξηση (+20%) του εβδομαδιαίου
μέσου όρου σε σχ έση με την  προηγούμεν η εβδομά-
δα, 28/02-06/03/22. Η αυξητική τάση ξεκίν ησε την
Κυριακή 06/03/22.

Θεσσαλον ίκη: Την  τελευταία εβδομάδα, 07-
13/03/22, η εβδομαδιαία μέση τιμή του ιικού φορτίου
των  αστικών  λυμάτων  στη Θεσσαλον ίκη παρουσίασε
οριακή αύξηση (+30%) σε σχ έση με την  προηγούμεν η
εβδομάδα, 28/02-06/03/22. Tο ιικό φορτίο της πόλης
βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, εν ώ η συν ολική αύξηση
του ιικού φορτίου στην  πόλη τις τελευταίες δύο εβδο-
μάδες αν ήλθε στο +54%.

Λάρισα: Την  τελευταία εβδομάδα, 07-13/03/22, παρ-
ατηρήθηκε οριακή αύξηση (+30%) στο μέσο εβδομα-
διαίο ιικό φορτίο στα αστικά λύματα της Λάρισας σε
σχ έση με την  εβδομάδα 28/02-06/03/22.

Βόλος: Την  τελευταία εβδομάδα, 07-13/03/22, παρ-

ατηρήθηκε οριακή αύξηση (+26%) στο μέσο εβδομα-
διαίο ιικό φορτίο στα αστικά λύματα στο Βόλο σε
σχ έση με την  εβδομάδα 28/02-06/03/22.

Ξάν θη: Την  τελευταία εβδομάδα, 07-13/03/22, δεν
παρατηρήθηκε μεταβολή (+2%) στο μέσο εβδομαδιαίο
ιικό φορτίο στα αστικά λύματα στην  Ξάν θη σε σχ έση
με την  εβδομάδα 28/02-06/03/22.

Αλεξαν δρούπολη: Την  τελευταία εβδομάδα, 07-
13/03/22, το μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο στα αστικά
λύματα στην  Αλεξαν δρούπολη παρέμειν ε ουσιαστικά
σταθερό (+10%) σε σχ έση με την  εβδομάδα 28/02-
06/03/22.

Πάτρα: Την  τελευταία εβδομάδα, 07-13/03/22, στη
Πάτρα, η εβδομαδιαία μέση τιμή του ιικού φορτίου των
αστικών  λυμάτων  παρουσίασε οριακή αύξηση (+12%)
σε σχ έση με την  προηγούμεν η εβδομάδα, 28/02-
06/03/22. Η εβδομαδιαία μέση τιμή του ιικού φορτίου
εμφαν ίζει σταθερότητα.

Ηράκλειο: Την  τελευταία εβδομάδα, 07-13/03/22,
στην  πόλη του Ηρακλείου, η εβδομαδιαία μέση τιμή
του ιικού φορτίου των  αστικών  λυμάτων  παρουσίασε
σταθεροποιητική τάση (+7%) σε σχ έση με την  προη-
γούμεν η εβδομάδα, 28/02-06/03/22. Τα επίπεδα του
ιικού φορτίου παραμέν ουν  υψηλά.

Χαν ιά: Την  τελευταία εβδομάδα, 07-13/03/22, στην
πόλη των  Χαν ίων , η εβδομαδιαία μέση τιμή του ιικού
φορτίου των  αστικών  λυμάτων  παρουσίασε σημαν τι-
κή αύξηση (+163%) σε σχ έση με την  προηγούμεν η
εβδομάδα, 28/02-06/03/22. Τα επίπεδα του ιικού
φορτίου παραμέν ουν  υψηλά.

Ρέθυμν ο: Την  τελευταία εβδομάδα, 07-13/03/22,

στην  πόλη του Ρεθύμν ου, η εβδομαδιαία μέση τιμή
του ιικού φορτίου των  αστικών  λυμάτων  συν έχ ισε με
ν έα σημαν τική αύξηση (+146%) σε σχ έση με την
προηγούμεν η εβδομάδα, 28/02-06/03/22. Το ιικό
φορτίο αν έρχ εται πλέον  σε υψηλά επίπεδα.

Άγιος Νικόλαος: Την  τελευταία εβδομάδα, 07-
13/03/22, στην  πόλη του Αγίου Νικολάου, η εβδομα-
διαία μέση τιμή του ιικού φορτίου των  αστικών  λυμά-
των  παρουσίασε μεγάλη αύξηση (+643%) σε σχ έση με
την  τελευταία εβδομάδα, 28/02-06/03/22. Το ιικό
φορτίο αν έρχ εται πλέον  σε υψηλά επίπεδα.

Ιωάν ν ιν α: Την  τελευταία εβδομάδα, 07-13/03/22,
στα Ιωάν ν ιν α, το μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο των
αστικών  λυμάτων  παρουσίασε οριακή μείωση (-29%)
σε σχ έση με την  προηγούμεν η εβδομάδα, 28/02-
06/03/22.

Κέρκυρα: Την  τελευταία εβδομάδα 07-13/03/22, το
ιικό φορτίο στα αστικά λύματα της πόλης της Κέρκυρ-
ας παρουσίασε αύξηση (+68%) σε σχ έση με την  εβδο-
μάδα 28/02-06/03/22.
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Τα μέτρα στήριξης
των πολιτών προ-
κειμένου να αντι-

μετωπίσουν τις επι-
πτώσεις της ακρίβειας στα
καύσιμα αναμένεται να
ανακοινωθούν αύριο
καθώς, όπως είπε ο κυβε-
ρνητικός εκπρόσωπος,
"τώρα είμαστε σε φάση
οριστικοποίησης των
μέτρων".

Έδωσε όμως το στίγμα
των κυβερνητικών παρεμβά-
σεων ώστε να μετριαστούν οι
επιπτώσεις του κύματος
ακρίβειας για την τσέπη του
καταναλωτή. Όπως είπε,
μιλώντας στο ΣΚΑΙ, θα
γίνουν παρεμβάσεις στα εξής
επίπεδα.

Πρώτον, θα ενισχυθούν οι
πολίτες που είναι πιο αδύνα-
μοι οικονομικά, ενώ θα
συνεχιστεί η επιδότηση για
όλους τους καταναλωτές
ηλεκτρικής ενέργειας και
φυσικού αερίου.

Υπογράμμισε δε ότι η
ενίσχυση αυτή θα είναι
οριζόντια, θα αφορά στους
πάντες, νοικοκυριά, επιχει-
ρήσεις και αγρότες.

Μάλιστα, επανέλαβε ότι θα
γίνει παρέμβαση και στα
καύσιμα. Όπως είπε, χωρίς
πολύπλοκες διαδικασίες ο
καταναλωτής θα πληρώνει
μικρότερη τιμή από αυτή που

αναγράφεται στην αντλία.
Ωστόσο, το μέτρο αυτό δεν

θα είναι οριζόντιο, αλλά θα
αφορά περισσότερους από
εκείνους που θα δικαιούνται
το επίδομα της πρώτης
παρέμβασης.

Σχετικά με τον τρόπο της
συγκεκριμένης επιδοτησης,
επισήμανε ότι θα επιλεγεί η
πιο εύχρηστη λύση.

Ο κυβερνητικός εκπρόσω-
πος, σε συνέντευξή του στον
ΑΝΤ1, ανέφερε ότι οι ανα-
κοινώσεις θα περιλαμβάνουν
τρία πράγματα: Πρώτα από
όλα, θα συνεχίσει η ενίσχυση
σε ό,τι αφορά το ρεύμα και το
φυσικό αέριο, ο δεύτερος
πυλώνας θα είναι η οικονομι-
κή ενίσχυση, κυρίως στους
πιο αδύναμους, τους πιο
ευάλωτους και ο τρίτος
πυλώνας είναι η παρέμβαση
στα καύσιμα.

Αναφορικά με την
ενίσχυση στο ρεύμα και το

φυσικό αέριο επεσήμανε ότι
"θα είναι οριζόντιο το μέτρο.
Γίνεται προσπάθεια να είναι
όσο το δυνατόν πιο αποτελε-
σματικό και πιο ενισχυμένο,
ανάλογα και με τις δυνατότ-
ητες που έχουμε".

Πρόσθεσε ακόμη πως "ο
τρίτος πυλώνας είναι και η
παρέμβαση στα καύσιμα. Κι
εκεί, όπως σε όλες χώρες
της Ευρώπης, έτσι και στην
Ελλάδα, αντιμετωπίζουμε
όλοι μια εξαιρετικά δύσκολη
κατάσταση. 

Σε ό,τι αφορά τα καύσιμα
θα υπάρχει παρέμβαση που
θα έχει ως αποτέλεσμα
εκείνος που πηγαίνει και
βάζει καύσιμα, να πληρώνει
σε τιμή φθηνότερη από αυτή
που αναγράφεται στην
αντλία. Και εκεί θα υπάρχουν
κριτήρια πιο διευρυμένα από
τα κριτήρια της προηγούμεν-
ης κατηγορίας καταβολής
της ενίσχυσης".

«Δώρο Πάσχα 2022»: Οι 3 κατηγορίες 
που μένουν εκτός

Κλείδωσαν οι δικαι-
ούχοι για το έκτακ-
το δώρο Πάσχα, με

την μορφή επιταγής
ακρίβειας, όπως την είχε
παρουσιάσει ο πρωθυπο-
υργός Κυριάκος Μητσοτάκ-
ης.

Από την επιδοματική
ενίσχυση ως άτυπο «Δώρο
Πάσχα 2022» φαίνεται πως
μένουν εκτός τρεις ομάδες
του πληθυσμού που πλήτ-
τονται βαρύτατα από τις

εκρηκτικές ανατιμήσεις σε καύσιμα, είδη διατροφής και την ακρίβεια σε όλα τα
επίπεδα.

Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης φαίνεται πως έχει καταλήξει στους
δικαιούχους που θα πάρουν μια «επιταγή ακρίβειας» από 200 έως 300 ευρώ, και
πρόκειται για τις εξής 4 κατηγορίες:

Χαμηλοσυνταξιούχοι
Δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος
Άτομα με αναπηρία
Έγγαμοι με παιδιά και μονογονεϊκές οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα
Ποιοι μένουν χωρίς έκτακτο επίδομα Πάσχα 2022

Οι οικονομικά ευάλωτοι πολίτες που δεν θα λάβουν το παραπάνω ποσό είναι:
Οι μακροχρόνια άνεργοι
Οι χαμηλόμισθοι
Οι μη επιδοτούμενοι άνεργοι

Πότε θα πληρωθεί η «επιταγή ακρίβειας»
Το συγκεκριμένο επίδομα είναι το δεύτερο από τα συνολικά τρία μέτρα που θα

ανακοινώσει αύριο ή μεθαύριο η κυβέρνηση και αναμένεται να πληρωθεί μέσα
στη Μεγάλη Εβδομάδα και, συγκεκριμένα, από τις 18 έως τις 21 Απριλίου 2022.

Υπενθυμίζεται πως το Πάσχα πέφτει φέτος στις 24 Απριλίου.

Κορονοϊός: Νέα «έκρηξη» στα λύματα - Στο «κόκκινο» δέκα περιοχές με αύξηση έως 643%

Πώς θα πληρώνουμε λιγότερο από την τιμή της
αντλίας για τα καύσιμα - Το σχέδιο της κυβέρνησης
Ο καταναλωτής θα πληρώνει μικρότερη τιμή από αυτή που

αναγράφεται στην αντλία. 



Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(21η αγω-
ν ιστική)

ΤΕΤΑΡΤΗ(16:00)

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ
ΑΠΟ - ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
(ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ)
ΛΑΜΠΡΟΥ Β., ΠΛΑΚΑΣ
Σ., ΜΠΟΥΡΔΟΣ Ν.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ -
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ
ΜΑΝΔΡΑΣ(ΠΑΝΟΡΑΜΑΤ
ΟΣ)    
ΧΡΕΛΙΑΣ Θ., ΠΛΑΚΑΣ
Χ., ΝΑΚΟΣ Π.    

ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ-
ΑΚΑΡΑΤΗΤΟΣ

(ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ)
ΑΛΙΑΓΑΣ Α.,
ΖEΪΜΠΕΚΗΣ Β.,
ΣΜΑΗΛΟΣ Θ.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ -
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ
ΑΣΠ/ΡΓΟΥ(ΜΑΓΟΥΛΑΣ)
ΦΑΡΜΑΚΗΣ Κ.,
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Κ.,
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν.

ΠΕΜΠΤΗ(16:00)

Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ - ΝΕΑ
ΠΕΡΑΜΟΣ(ΚΑΜΑΤΕΡΟ
Υ)        
ΛΑΜΠΡΟΥ Β., ΠΛΑΚΑΣ
Σ., ΑΝΔΡΕΟΥ Ε.

Α.Ο. ΜΙΜΑΣ

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ -
ΕΘΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ(ΒΥΖΑ)    
HABILAJ A., ΦΟΥΡΚΑΣ
Γ., ΖEΪΜΠΕΚΗΣ Β.

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ
- ΒΥΖΑΣ
ΜΕΓΑΡΩΝ(ΠΑΝΟΡΑΜΑΤ
ΟΣ)    
ΧΡΕΛΙΑΣ Θ.,
ΦΑΡΜΑΚΗΣ Κ.,
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Γ.    

ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ -
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-
ΔΟΞΑ(Γ.ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ)        
ΜΑΝΟΥΡΑΣ Ν.,
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Κ.,
ΠΑΥΛΟΣ Χ.
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ΕΠΣΔΑ: Οι Μικτές Κ:15 και Κ:17 
στα Μέγαρα με τον Πειραιά

Η Μικτή ομάδα Κ:15 και Κ:17 της Ενωσης Ποδοσφαιρικών
Σωματείων Δυτικής Αττικής θα αγωνιστεί σήμερα στο γήπεδο
του Βύζα στα Μέγαρα με την αντίστοιχη της ΕΠΣ Πειραιά για το
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα προεπιλογής Εθνικών Ομάδων.

Το παιχνίδι της Κ:15 θα ξεκινήσει στις 12:00 και της Κ:17 στις
14:30.

Super League 2- Οι εξ' αναβολής αγώνες
Τετάρτης και Πέμπτης

Οι διαιτητές των εξ αναβολής αναμε-
τρήσεων της Super League 2 που
θα πραγματοποιηθούν το διήμερο
16-17 Μαρτίου.

Τετάρτη 16/3- 15:00

Βόρειος όμιλος

Απόλλων Πόντου-Αναγέννηση
Καρδίτσας (14η αγωνιστική)
Διαιτητής: Τσέτσιλας (Γρεβενών)

Βοηθοί : Μωϋσιάδης, Φαλτάκας
(Γρεβενών)

Ολυμπιακός Βόλου-Βέροια (20η
αγωνιστική)
Διαιτητής: Βλάχος (Ανατ. Αττικής)
Βοηθοί: Καραθανάσης, Γουρνιάς
(Ανατ. Αττικής)

ΠΑΟΚ Β-Τρίκαλα (15η αγωνιστική –
Πέμπτη 17/3 – 15:00)
Διαιτητής: Καλατζής (Θεσσαλίας)
Βοηθοί : Χατζηνάκος, Τσακίρης
(Δράμας)

Νότιος όμιλος

Ρόδος ΑΕΚ Β' (14η αγω-
νιστική)
Διαιτητής: Πουλικίδης
(Δράμας)
Βοηθοί : Τοροσιάδης,
Τυριακίδης (Δράμας)

Ζάκυνθος-ΟΦ Ιεράπετρας (17η αγω-
νιστική)

Διαιτητής: Μαχαίρας (Αθηνών)
Βοηθοί: Δελής (Βοιωτίας), Κομισο-
πούλου (Χανίων)

ΕΠΣΔΑ: Οι διαιτητές Τετάρτης 
και Πέμπτης στην Α΄κατηγορία
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Γεν. Συνέλευση ο Σύνδεσμος
Παλαιμάχων

Ποδοσφαιριστών ΑΓΣ Βύζαντα
Ανακοινώνεται στα μέλη οτι στις 21/3 και ωρα 19.00
εχει προγραμματιστεί η Γενική Συνέλευση του Συνδέ-
σμου στο κτήριο του μουσικού Ομίλου με θέματα
απολογισμός πεπραγμένων οικονομικός απολογι-
σμός και ανάδειξη νέου ΔΣ!

ΣΥΓΧΑΙΡΕΙ

Επίσης με αφορμή τον νικηφόρο αγώνα της ομάδας
μας την περασμένη Κυριακή με τον Μεγαρικό
συγχαίρουμε τους ποδοσφαιριστές και των δυο ομά-
δων για το αθλητικό επίπεδο που παρουσίασαν!!!

Για το ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ               ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΗΣ ΚΩΝ

ΕΠΣΔΑ: Ποινές σε 
ποδοσφαιριστές

Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Σ.Δ.Α. αφού έλαβε
υπόψη της τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 10 του
Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο.,καθώς επίσης τα
Φύλλα Αγώνων του Πρωταθλήματος της Ε.Π.Σ.Δ.Α,
επιβάλλει τις κάτωθι ποινές σε ποδοσφαιριστές,
σωματεία, τους παράγοντες και τους αξιωματούχους
ως εξής:

ΚΕΣΟΒ . Ε.  Αριθ. Δελτίου επο : 1347248,
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ   τιμωρείται με 2 αγωνιστι-
κές  εκτός Α. Χ και 20 ευρώ πρόστιμο.

ΝΤΟΚΑ  Α . - Αριθ. Δελτίου επο 1258324
.ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ  - 3αγωνιστικη και 30 ευρώ
πρόστιμο.

1ος 2ος ΟΜΙΛΟΣ ΜΠΑΣΚΕΤ:
Νίκες για Πανελευσινιακό και
ΝΕ Μεγαρίδος

Ο Πανελευσινιακός επικράτησε εύκολα με 74-63 για τη
19η αγωνιστική του πρωταθλήματος και πήρε βαθιά βαθ-
μολογική ανάσα, βάζοντας παράλληλα τέλος σε ένα
σερί 3 ηττών.

Ο Ρεκουνιώτης (23 πόντοι) και ο Καράμπελας (22 πόν-
τοι) ήταν οι κορυφαίοι του Πανελευσινιακού (9-8), ενώ
εξαιρετικός ήταν σε ρόλο δημιουργού και ο Νίκου (9
πόντοι), που μοίρασε πάρα πολλές ασίστ. Μόνο ο
Κατσουλάκος (15 πόντοι) και ο Παπάδης (13 πόντοι)
ξεχώρισαν από τα Φανάρια (12-6), τα οποία πέταξαν στα
σκουπίδια σωρεία ελευθέρων βολών, έβλεπαν σταθερά
την πλάτη των γηπεδούχων μετά το αρχικό 0-3 και
ηττήθηκαν έτσι φυσιολογικά έπειτα από 3 σερί νίκες.

Ο Πανελευσινιακός εξουδετέρωσε πλήρως τον κιν-
ητήριο μοχλό των Φαναριών, τον Μιλεντίγιεβιτς, και
από τη στιγμή που οι Προδρόμου, Ψαρόπουλος ήταν
επίσης σε κακή μέρα (οι τρεις πρώτοι σκόρερ των Φανα-
ριών έβαλαν όλοι μαζί 18 πόντους), το παιχνίδι έμοιαζε
εξ αρχής με… mission impossible για τους φιλοξενούμε-
νους.

Η ομάδα του Νίκου Βούλγαρη ξέφυγε από νωρίς με 14-
5 στο 5’ και με 18-8 στο 8’. Οι Ναξιώτες μείωσαν τη διαφο-
ρά μέχρι τον έναν πόντο στο 16’ (26-25), από εκεί και
πέρα όμως δεν έκαναν σχεδόν τίποτα σωστά. Οι
“σταχυοφόροι” απάντησαν με ένα σερί 9-0, δημιούργ-
ησαν εκ νέου διψήφια διαφορά (35-25 στο 19’) και την
ανέβασαν ακόμα περισσότερο στο 20’ (40-27).

Στο 3ο δεκάλεπτο ο Πανελευσινιακός ξεμάκρυνε
ακόμα πιο πολύ, μέχρι και με 20 πόντους διαφορά (52-32
στο 27’ και 55-35 στο 28’) και δεν αντιμετώπισε πολλά
προβλήματα στη συνέχεια της αναμέτρησης. Το
καλύτερο που μπόρεσε να κάνει η ομάδα του Λευτέρη
Τσαουσίδη, ήταν να ρίξει τη διαφορά μέχρι τους 10 πόν-
τους στο 31’ (58-48), αφού οι γηπεδούχοι είχαν την
απάντηση σε κάθε προσπάθεια αντίδρασης που δέχον-
ταν.

Πανελευσινιακός - Φανάρια Νάξου 74-63
Διαιτητές: Φάκαρος, Ασλανίδης, Αγγελής
Δεκάλεπτα: 18-12, 40-28, 55-42, 74-63

ΠΑΝΕΛΕΥΣΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ (Βούλγαρης): Νίκου 9 (3),
Κούτουλας 2, Καράμπελας 22 (4), Σεργιένκο 2, Θεοδοσίου 5
(1), Κρασάκης, Μουμπάρακ 3 (1), Λεκάκης 8 (2), Ρεκου-
νιώτης 23, Δενδρινός, Ρόκας, Κατσανεβάκης.

ΦΑΝΑΡΙΑ ΝΑΞΟΥ (Τσαουσίδης): Μιλεντίγιεβιτς 5 (1),
Πολίτης 2, Ψαρόπουλος 7, Παπάδης 16 (3), Μάκαρης 3,
Προδρόμου 6, Χάρος, Αναγνωστόπουλος 9, Κατσουλάκος 15
(3).

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ ΤΗΣ 19ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Ρεκουνιώτης (Πανελευσινιακός) 23
Καράμπελας (Πανελευσινιακός) 22
Παππάς (ΝΕΟΛ) 22
Ζακυνθινός (Αργοναύτης Ραφήνας) 22
Καραλευθέρης (ΦΕΑ Ν.Φ./Ν.Χ.) 20
Πετροδημόπουλος (ΑΕΝΚ) 20

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Παπάγος 15-3 (1447-1340) 33
2. ΦΕΑ Ν.Φ./Ν.Χ 13-4 (1371-1241) 30
3. Φανάρια Νάξου 12-6 (1373-1292) 30

4. Εσπερος Καλλιθέας 12-6 (1464-1376) 30
5. ΝΕΟΛ 9-8 (1267-1254) 26
6. Πανελευσινιακός 9-8 (1301-1239) 26
7. Αργοναύτης Ραφήνας 8-9 (1213-1258) 25
8. ΑΕΝΚ 8-9 (1290-1251) 25
9. Αχαγιά ’82 7-11 (1193-1318) 25
10. Ένωση Ιλίου 7-11 (1269-1315) 25
-------------------------------------------------
11. ΚΑΟ Κορίνθου 6-11 (1187-1266) 23
12. Εθνικός 5-12 (1175-1254) 22
13. Πεντέλη 2-15 (1154-1300) 19

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (20Η - 20/3, 17:00)

ΚΑΟ Κορίνθου - Πανελευσινιακός
ΝΕΟΛ - Εθνικός (13:00)
Αργοναύτης Ραφήνας - Εσπερος Καλλιθέας
Πεντέλη - Ένωση Ιλίου
Φανάρια Νάξου - ΑΕΝΚ (13:30)
Αχαγιά ‘82 - ΦΕΑ Ν.Φ./Ν.Χ.

Ρεπό: Παπάγος

2ος ΟΜΙΛΟΣ: Η ΝΕ Μεγαρίδος επικράτησε του Πανιώνιου
78-73

NE MΕΓΑΡΙΔΟΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 78-73

Διαιτητές: Τσαχάκης, Ραχιώτης, Λεβεντάκος
Δεκάλεπτα: 27-25, 46-35, 56-51, 78-73

ΝΕΜ (Μάνταλος): Παλαιοχωρίτης 9 (2), Γκάτζιας 14 (3),
Αγγελόπουλος 16 (1), Γερομιχαλός 19 (2), Μπέμπης 3 (1),
Τζάιδας, Νικολακόπουλος 2, Χάσα, Καλλινικίδης 11 (1),
Κανελλόπουλος 4 (1).

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Παντελάκης): Βασιλακάκης, Λάζαρης 6,
Μίχαλος 26 (7), Μπελίτσης 6 (2), Μπένος 2, Κυρίτσης 26 (1),
Ρουμελιώτης, Λυκογιάννης 7 (1), Σκαλούδης.

Αναβλήθηκε λόγω covid 19 η αναμέτρηση Μελίσσια -Μαν-
δραικός.

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ ΤΗΣ 19ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Μποχωρίδης (ΟΦΗ) 26
Μίχαλος (Πανιώνιος) 26
Κυρίτσης (Πανιώνιος) 26

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΝΕ Μεγαρίδας 16-3 (1425-1264) 35
---------------------------------------------
2. Αιγάλεω 15-3 (1430-1272) 33
3. ΕΦΑΟΖ 13-5 (1401-1266) 31
4. Πρωτέας Βούλας 12-6 (1305-1175) 30
5. ΑΟΚ Χανιά 11-7 (1464-1375) 29
6. Παλαιό Φάληρο 10-9 (1303-1227) 29
7. Δούκας 9-10 (1391-1415) 28
8. Ηλυσιακός 8-11 (1307-1325) 27
9. Πανιώνιος 8-10 (1370-1407) 26
10. ΟΦΗ 7-11 (1223-1364) 25
---------------------------------------------
11. Κρόνος Αγίου Δημητρίου 5-14 (1257-1407) 24
12. Μελίσσια 4-14 (1158-1276) 22
13. Μανδραϊκός 5-11 (1012-1071) 21
14. Άρης Νίκαιας 4-13 (1132-1336) 21

* Εκκρεμούν οι (3) αγώνες Άρης Νίκαιας - ΟΦΗ (11η αγω-
νιστική, 18/3, 16:00),  Πανιώνιος - Μανδραϊκός (18η αγωνι-
στική, δεν έχει οριστεί)

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (20Η - 20/3, 17:00)

Αιγάλεω - Δούκας
Παλαιό Φάληρο - Άρης Νίκαιας
Πανιώνιος - ΟΦΗ
Μανδραϊκός - NE Mεγαρίδας
Πρωτέας Βούλας - Μελίσσια
Κρόνος Αγίου Δημητρίου - ΑΟΚ Χανιά
ΕΦΑΟΖ - Ηλυσιακός

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ



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
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ν Ο Μ Ο Σ
ΑΤΤΙΚΗΣ 

Δ Η Μ Ο Σ
ΦΥΛΗΣ

Τεχν ική Υπηρεσία                                         
Κωστή Παλαμά & Καρκαβίτσα                                                                
13341 Άν ω Λιόσια                                                                                                                                                                                                                                                
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 2482233
FAX: 210 2486196 
Email:  dtexnyp@fyli.gr

Άν ω Λιόσια 15-03-2022
Αριθ. Πρωτ. :  8388

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ
ΦΥΛΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε
ΦΥΛΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ
ΧΩΡΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Ο Δήμαρχος Φυλής διακ-
ηρύσσει ότι:

Προκειμέν ου ν α προβεί σε
φ αν ερή Μειοδοτική προφ ορική
και φ αν ερή Δημοπρασία σύμφ -
ων α με την  υπ΄αριθμ. 270/81
Π.Δ και τον  εν  ισχύ Ν.3463/06
ΦΕΚ 114/Α΄/08.06..06 «Κώδι-

κας Δήμων  και Κοιν οτήτων »
και τον  Ν. 3130/28-3-2003 ΦΕΚ
Α 76 για την  «ΜΙΣΘΩΣΗ
ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε ΦΥΛΗΣ
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΧΩΡΟΣ
Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ», βάση της υπ’
αριθμ. Μελέτης 365/2021 της
Τεχν ικής Υπηρεσίας.

ΚΑΛΕΙ

Τους εν διαφ ερόμεν ους που
θέλουν  ν α συμμετάσχουν  στη
δημοπρασία, όπως εν τός
αποκλειστικής προθεσμίας
είκοσι ημερών  ( 20 ) από τη
δημοσίευση της παρούσης ν α
παραλάβουν  τους αν αλυτικούς
όρους διακήρυξης και ν α υπο-
βάλλουν  ή ν α αποστείλουν
αίτηση εν διαφ έρον τος για την
«ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΤΗ
Δ.Ε ΦΥΛΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ
ΧΩΡΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ» μαζί με φ άκε-
λο με όλα τα δικαιολογητικά που
ζητούν ται από την  Διακήρυξη,
στη Δ/ν ση Περιουσίας & Προμ-
ηθειών  του Δήμου, υπ΄όψιν  της
Εκτιμητικής Επιτροπής, στην
Δ/ν ση:  Δημαρχιακό Μέγαρο
Δήμου Φυλής, Πλατεία Ηρώων
1 Άν ω Λιόσια Τ.Κ 13341 .        

Οι προσφ ορές εν διαφ έρον -
τος γίν ον ται δεκτές μέχρι και
05-04-2022 ημέρα Τρίτη, εργάσι-

μες ημέρες και ώρες.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:

Ο Δήμος Φυλής στα πλαίσια
της προσπάθειάς του για  κάλ-
υψη των  πολιτιστικών  και κοι-
ν ων ικών  αν αγκών  των
δημοτών  και επισκεπτών  του,
εν διαφ έρεται για τη μίσθωση
εν ός  οικοπέδου, με σκοπό τη
χρήση του ως χώρος κοιν ω-
ν ικών  εκδηλώσεων .

Τα οικόπεδο πρέπει ν α
βρίσκεται στη Δ.Ε Φυλής, ν α
είν αι επιφ άν ειας  800-1000 m2
περίπου, ν α βρίσκεται σε
σημείο τέτοιο ώστε ν α είν αι
εύκολα προσβάσιμο στο κοιν ό,
με χρήση  επιβατικών  οχημά-
των  και συγκοιν ων ίας και η
μορφ ολογία του ν α το καθιστά
κατάλληλο για υπαίθριο χώρο
διεξαγωγής πολιτιστικών -κοι-
ν ων ικών  εκδηλώσεων .
Επίσης θα πρέπει ν α είν αι
ελεύθερο κτισμάτων , εγκατα-
στάσεων  και πυκν ών  δεν δρο-
στοιχιών .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ

Συνεχίζεται από σελ. 3

Αξίζει να σημειωθεί, πως η μη απόδοση των εν λόγω χρημάτων από
τους λογαριασμούς μέσα στην προθεσμία που ορίζεται,  θεωρείται Ποι-
νικό αδίκημα υπεξαίρεσης.

Για τις ενέργειες του Δήμου, ο Δήμαρχος Ελευσίνας, Αργύρης Οικονόμου
δήλωσε: «Δυστυχώς, πρόκειται για ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμε-
τωπίζουν οι περισσότεροι Δήμοι. Από πλευράς μας, δεν εφησυχάσαμε ούτε
εφησυχάζουμε αλλά διεκδικούμε τα νόμιμα με κάθε τρόπο, ιδίως όταν αυτά
έχουν αντίκτυπο στους πολίτες και την καθημερινότητά τους. Παρακολουθ-
ούμε το συγκεκριμένο θέμα σε μηνιαία βάση και οι ενέργειές μας θα είναι ανά-
λογες. Τα χρήματα αυτά, καταβάλλονται από τους πολίτες και σε αυτούς
οφείλουν να επιστρέφονται μέσω των ανταποδοτικών οφελών». 
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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

Tετάρτη 16 Μαρτίου 2022 θριάσιο-15  



16-θριάσιο Tετάρτη 16 Μαρτίου 2022


