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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Νεφώσεις       

Θερμοκρασία απο 6 έως 14  βαθμους Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αλέξιος, Αλέξης, Αλέκος, Αλεξία,

Αλέξα Γερτρούδη

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ

ΟΕΛεωφόρος Δημοκρατίας & Παναγούλη,

2105575614

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΠΕΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Ηρώων Πολυτεχνείου 63, 2105546250

MANΔΡΑ
Γκίνη Γεωργία Π.

Κοροπούλη Βαγγέλη 1, 2105550309

Άνω Λιόσια

Κόκα Ιρένα Π.
Αιγαίου Πελάγους 179, 2102475026

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Φιλαδελφείας 237-239, 2102316737

Tρίμηνο πρόγραμμα ενισχύσεων
για την αντιμετώπιση της ακρίβειας
ανακοίωσε ο πρωθυπουργός σε
μήνυμά του, το απόγευμα της
Τετάρτης.

Πρόκειται, όπως είπε, για μέτρα
που απευθύνονται στους πιο
αδύναμους και στη μεσαία τάξη, για
«μελετημένες παρεμβάσεις» ύψους
1,1 δισ. που θα ανακουφίσουν 3,2
εκατομμύρια ευάλωτους πολίτες,
αλλά και τα νοικοκυριά με εισόδημα
έως 30.000 ευρώ το χρόνο.

Όπως εξήγησε, οι ρυθμίσεις
αφορούν όλα τα μέτωπα της
ακρίβειας: την τόνωση του
εισοδήματος με ένα έκτακτο επίδομα
στους χαμηλά αμειβόμενους και
τους χαμηλοσυνταξιούχους. 

Τη στήριξη των οικογενειών με
παιδιά, που έχουν σήμερα και τα
περισσότερα έξοδα. 

Τη «γενναία»
επιδότηση των
λ ο γ α ρ ι α σ μ ώ ν
ρεύματος. Αλλά και τη
μερική απορρόφηση
των αυξήσεων στα

καύσιμα, με την κάλυψη 180 λίτρων
για την κίνηση των οχημάτων. 

Συνδυάζονται δε με ειδικές
μέριμνες για τους αγρότες και τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι
οποίες έχουν χτυπηθεί ιδιαίτερα από
τις αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα.

Όλα αυτά, συνέχισε,
πλαισιώνονται από τον νέο,
χαμηλότερο ΕΝΦΙΑ και από την
επικείμενη δεύτερη αύξηση του
κατώτατου μισθού, «γιατί οι μισθοί
στη χώρα μας είναι, δυστυχώς,
ακόμα χαμηλοί. Και η ακρίβεια
ροκανίζει το διαθέσιμο εισόδημα».

Σ'υμφωνα με τον πρωθυπουγό,
είναι μία πρωτοβουλία η οποία
έρχεται σε συνέχεια των 2,6 δισ.
ευρώ που έχουν ήδη διατεθεί από
το ξέσπασμα της ενεργειακής
αναστάτωσης. Και για μέτρα που θα
ισχύουν για τον Απρίλιο, τον Μάιο

και τον Ιούνιο. Η εφαρμογή τους θα
είναι απλή και θα εξηγηθεί αύριο
αναλυτικά από τους αρμόδιους
υπουργούς.

Ο πρωθυπουργός επισήμανε πως
όλες αυτές οι νέες ρυθμίσεις 

«υπηρετούν δύο αρχές: πρώτον,
είναι στοχευμένες και όχι οριζόντιες,
δίνοντας ειδικότερη έμφαση στη
στήριξη των πιο αδύναμων,

και δεύτερον, είναι
ευθυγραμμισμένες με τη συνετή
δημοσιονομική πολιτική την οποία
έχουμε εξαρχής χαράξει. 

Μία επιλογή που συγκλίνει με τις
ανάγκες της κοινωνίας, αλλά δεν
αποκλίνει από τις αντοχές της
οικονομίας. Και που αντιμετωπίζει
το παρόν χωρίς να ναρκοθετεί το
μέλλον.

Περιλαμβάνουν, δηλαδή, αυτά
που αποκαλώ "μέτρα μετρημένα στο
μέτρο της πραγματικότητας". Γιατί η
διεθνής αναστάτωση θα περάσει,
αλλά η χώρα πρέπει να είναι
δυνατή για να συνεχίσει δυναμικά
την πορεία της» ανέφερε.

ΚΚ..  ΜΜΗΗΤΤΣΣΟΟΤΤΑΑΚΚΗΗΣΣ
11,,11  δδιισσ..  γγιιαα  ττηηνν  
αανναακκοούύφφιισσηη  

33,,22  εεκκααττ..  πποολλιιττώώνν  

Τ
ον  Γεν ικό Γραμματέα Αλληλεγγύης
και Καταπολέμησης της Φτώχ ειας
Γιώργο Σταμάτη υποδέχ τηκε την

Τρίτη  στο Δημαρχ είο Αχ αρν ών  ο Δήμα-
ρχ ος Σπύρος Βρεττός. Σκοπός της
επίσκεψης ήταν  η εν ημέρωση του κ. Στα-
μάτη για το χ ρον ίζον  θέμα του οικισμού
«Καποτά». Μετά την  αρχ ική εν ημέρωση
ο κ. Βρεττός συν όδευσε τον  Γεν ικό
Γραμματέα στο χ ώρο του οικισμού προ-
κειμέν ου ν α αποκτήσει ιδία άποψη για
την  περιοχ ή.

Πρώτος σταθμός ήταν  η εκκλησία του
Αγίου Σώζον τος, όπου μετά τη σύν τομη
περιήγηση πραγματοποιήθηκε συν άν -
τηση με τις προέδρους των  τοπικών
συλλόγων .

Οι κάτοικοι, αφού αναφέρθηκαν στη
βοήθεια που προσφέρει ο Δήμος,
παρέδωσαν εγγράφως τα αιτήματα
και τις προτάσεις τους. 

Ο επόμεν ος σταθμός ήταν  το 28ο Δημοτικό Σχ ολείο
που στεγάζεται σε κον τέιν ερς εν τός του οικισμού,
όπου ο Δήμαρχ ος με τον  Γεν ικό Γραμματέα είχ αν  την
ευκαιρία ν α εν ημερωθούν  από τη διευθύν τρια του
σχ ολείου, αλλά και ν α συν ομιλήσουν  με εκπαιδευτι-
κούς και μαθητές.

Ο κ. Σταμάτης τόν ισε πως κοιν ή βούληση όλων  είν αι
ν α δοθεί επιτέλους μια λύση στο θέμα του οικισμού

που φτιάχ τηκε για ν α εξυπηρετήσει τους σεισμόπ-
ληκτους πριν  22 χ ρόν ια και όμως παραμέν ει ακόμη.

Απαραίτητη προϋπόθεση είν αι ν α ολοκληρωθεί η
απογραφή των  κατοίκων , ούτως ώστε ν α μπορέσει το
ζήτημα ν α αν τιμετωπιστεί ολιστικά και ν α βρεθεί τρό-
πος προκειμέν ου ν α εξυπηρετηθούν  όσοι έχ ουν
πρόβλημα και ιδίως οι ευάλωτες ομάδες του πληθυ-
σμού.

Συνεχίζεται στη σελ. 4

Ο Γ.Γ. Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της
Φτώχειας Γιώργος Σταμάτης στις Αχαρνές 

Ενημέρωση από τον δήμαρχο για το χρονίζον θέμα του οικισμού «Καποτά»
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Νέες πληροφορίες ήρθαν στο
προσκήνιο αναφορικά με το επίδο-
μα βενζίνης που αναμένεται να ανα-
κοινώσει σήμερα η κυβέρνηση . Το
επίδομα θα δοθεί ως εκπτωτικό
voucher (κουπόνι) για να ανακο-
υφίσει τις πιο ευάλωτες οικονομικά
ομάδες της κοινωνίας από την
εκτόξευση των τιμών στα καύσιμα.

Σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε το
πρωί της Τετάρτης, ο Δημοσθένης
Αναγνωστόπουλος, Γενικός Γραμμα-
τέας Πληροφοριακών Συστημάτων
Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακ-
υβέρνησης, το συγκεκριμένο μέτρο με επιδότηση για την
προμήθεια καυσίμων κίνησης θα γίνεται μέσω ηλεκτρο-
νικής πλατφόρμας.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ανέφερε επίσης πως ολοκ-
ληρώνονται οι εργασίες για την ηλεκτρονική πλατφόρμα,
όπου θα καταχωρούνται τα δεδομένα αγοράς των καυ-
σίμων από τους δικαιούχους και στη συνέχεια θα
προκύπτει το ύψος της επιδότησης.

Ο ίδιος πάντως δεν έδωσε περισσότερες πληροφο-
ρίες για το πώς ακριβώς θα επιστρέφονται στον δικαι-
ούχο τα χρήματα.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές το «επίδομα
κίνησης» θα κινείται στα 30 με 40 λεπτά ανά λίτρο και θα
δίνεται με εισοδηματικά κριτήρια και συγκεκριμένα σε
όσους έχουν ετήσιο εισόδημα έως 20.000 ευρώ (συν
3.000 ευρώ για κάθε παιδί).

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει να υπάρξει και ένας
μηχανισμός κίνησης, ο οποίος θα παρακολουθεί τις διε-
θνείς τιμές καθημερινά και έτσι το επίδομα θα προσα-
ρμόζεται όταν οι τιμές πέφτουν.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο εκάστοτε
δικαιούχος θα πληρώνει στο βενζινάδικο το συνολικό
ποσό και στη συνέχεια θα πρέπει να κάνει αίτηση ηλεκ-
τρονικά σε σχετική πλατφόρμα.

Η επιστροφή χρημάτων θα πιστώνεται στον τραπε-
ζικό του λογαριασμό, όπως δηλαδή λειτουργούσε και ο
μηχανισμός με το επίδομα θέρμανσης.

Για τον καθορισμό του επιδόματος δεν θα επιβληθεί
τελικά η επιβολή περιουσιακού «κόφτη». Σύμφωνα με
ανώτατες πηγές του οικονομικού επιτελείου, το μέτρο
που θα ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες δεν αναμένεται
να έχει αναδρομική ισχύ, δηλαδή οι πολίτες δεν θα
κληθούν να ανατρέξουν σε παλαιότερες αποδείξεις βεν-
ζίνης, αλλά θα αφορά την περίοδο από την έναρξη
ισχύος του μέτρου.

Ω
ς έκτακτο θέμα έθεσε στο Δημοτικό
Συμβούλιο της Τρίτης 15 Μαρτίου, η Δημοτική
Αρχ ή, το μείζον  θέμα άμεσης απορρύπαν σης

της ΠΥΡΚΑΛ, εν έργεια για την  οποία και είχ αν
δεσμευτεί τα δύο συμβαλλόμεν α μέλη, «ΕΒΟ –
ΠΥΡΚΑΛ» και της αγοράστριας εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.»,

Σύμφων α με τη Δημοτική Αρχ ή , εν τός της συμφ-
ων ίας προβλεπόταν  απορρύπαν ση των  γηπέδων
από πυρομαχ ικά, εκρηκτικές ύλες και απομάκρυν σή
τους, καθαρισμός και απομάκρυν ση των  υπολειμμά-
των  πυρομαχ ικών  και έκδοση σχετικών  πιστοποιη-
τικών .

Ωστόσο, μέχ ρι και σήμερα, παρά τη ρητή και αδια-
μφισβήτητη αποδοχ ή από πλευράς και των  δύο 

συμβαλλόμεν ων  μερών  , δεν  έχ ει πραγματοποιηθεί
καμία σχ ετική εν έργεια.

Σημειώνεται, πως ο χώρος πλέον δεν φυλάσσε-
ται με αποτέλεσμα να έχουν πρόσβαση σε αυτόν
τρίτα πρόσωπα, με άμεσο κίνδυνο τόσο για τη
δική τους τη ζωή όσο και για την πόλη γενικότε-
ρα, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως ο χώρος γει-
τνιάζει με το Δημοτικό Στάδιο Ελευσίνας, στο
οποίο καθημερινά αθλούνται περί τα πεντακόσια
(500) άτομα.

Η Δημοτική Αρχ ή, με γν ώμον α πρωτίστως την  ασφ-
άλεια της πόλης και των  πολιτών ,  έχ ει προβεί στις
απαραίτητες εν έργειες, που επιτρέπει η θέση της,
προκειμέν ου το ζήτημα ν α αν τιμετωπιστεί

23.748 νέα κρούσματα 
κορωνοϊού, 44 άνθρωποι 

έχασαν τη ζωη τους ενώ 354
είναι διασωληνωμένοι

Τα νέα εργαστηρ-
ιακά επιβεβαιωμένα
κρούσματα της
νόσου που κατα-
γράφηκαν τις τελευ-
ταίες 24 ώρες είναι
23.748, εκ των
οποίων 23
εντοπίστηκαν κατό-
πιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.Ο συνο-
λικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε
2.708.610 (ημερήσια μεταβολή +0.9%), εκ των
οποίων 49.3% άνδρες.

Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευ-
ταίων 7 ημερών, 211 θεωρούνται σχετιζόμενα με
ταξίδι από το εξωτερικό και 1.564 είναι σχετιζόμενα με
ήδη γνωστό κρούσμα.To rt  για την επικράτεια βάσει
των κρουσμάτων εκτιμάται σε 1.04 (95% ΔΕ: 0.96 -
1.12).

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 44, ενώ
από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί
συνολικά 26.730 θάνατοι. Το 95.2% είχε υποκείμενο
νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.Ο αριθμός των
ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 354
(65.3% άνδρες). 

Η διάμεση ηλικία τους είναι 69 έτη. To 90.7% έχει
υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνω-
μένοι, 227 (64.12%) είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς
εμβολιασμένοι και 127 (35.88%) είναι πλήρως εμβολια-
σμένοι.

Η κατανομή των κρουσμάτων στην Αττική:

1.043 κρούσματα στην Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
1.369 κρούσματα στην Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών
267 κρούσματα στην Π.Ε. Δυτικής Αττικής
1.009 κρούσματα στην Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών
2.216 κρούσματα στην Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθη-

νών
1.049 κρούσματα στην Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών
889 κρούσματα στην Π.Ε. Πειραιώς
171 κρούσματα στην Π.Ε. Νήσων

Δημοτικό Συμβούλιο Ελευσίνας
Έκτακτο θέμα η άμεση απορρύπανση της ΠΥΡΚΑΛ.

Εκρηκτικές υλες και πυρομαχικά θέτουν σε κίνδυνο
την ασφάλεια των πολιτών 

ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 

Επίδομα βενζίνης: Με κωδικούς Taxis το εκπτωτικό κουπόνι 

Συν εχ ιζεται στη σελ. 13
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«Θέλω ν α ευχ αριστήσω θερμά τον  Γεν ικό Γραμματέα
κ. Σταμάτη για τη σημεριν ή του επίσκεψη. Στις επαφ-
ές που είχ αμε διατύπωσε την  επιθυμία του ν α βρεθεί
και ο ίδιος στον  οικισμό Καποτά και ν α διαπιστώσει τις
ιδιαιτερότητες του ζητήματος. Σήμερα είχ ε την  ευκαιρία
ν α ακούσει προσωπικά τις θέσεις των  κατοίκων  και
ν α αν τιληφθεί ποια ακριβώς είν αι η κατάσταση που
επικρατεί. Το θέμα με την  ύδρευση θα λυθεί, αλλά δια-
πιστών εται από όλες τις πλευρές η αν άγκη της απο-
γραφής. 

Εμείς από την  πλευρά μας προσπαθούμε καθημερι-
ν ά και ευελπιστώ με τη βοήθεια της πολιτείας ν α δώσο-
υμε επιτέλους λύση στο πρόβλημα αυτών  των  αν θ-
ρώπων , που τόσα χ ρόν ια είν αι αν αγκασμέν οι ν α
ζουν  υπό αυτές τις συν θήκες», αν έφερε στο περιθώρ-
ιο της επίσκεψης ο Δήμαρχος Σπύρος Βρεττός.

Παρόν τες από τον  Δήμο Αχ αρν ών  ήταν  επίσης οι
Αν τιδήμαρχ οι Σ. Τοπαλίδης, Γ. Πετάκος και Γ. Σιδηρ-
όπουλος, οι οποίοι ασχ ολούν ται με τα θέματα του οικι-
σμού στο πλαίσιο των  αρμοδιοτήτων  τους.

Η συνέχεια απο σελ. 2

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 

Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,

210 5570337, 210 5580816

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

ΟΑΕΔ: «Έκλεισαν» λόγω
ζήτησης οι αιτήσεις για το
πρόγραμμα απασχόλησης
30+ ετών σε 5 Περιφέρειες

«Έκλεισε» χθες, Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022, η
υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για τον Γ’
κύκλο του προγράμματος δημιουργίας 7.000
νέων θέσεων εργασίας για ανέργους 30 ετών και
άνω στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες
της χώρας (Αν. Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής
Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Κεντρικής
Μακεδονίας), με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργο-
υς και ανέργους 50 ετών και άνω, εξαιτίας της
αυξημένης ζήτησης, καθώς έχουν ήδη εγκριθεί
περισσότερες από 7.000 θέσεις.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του οργανισμού,
εφόσον προκύψουν κενές θέσεις από την μη
κάλυψη των παραπάνω 7.000 ήδη εγκεκριμένων
θέσεων, θα προκηρυχθεί νέος κύκλος αιτήσεων
που θα ανακοινωθεί από τον Οργανισμό. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχει-
ρήσεις, η διάρκεια της επιδότησης είναι 12
μήνες και τα ποσά της μηνιαίας επιχορήγησης
μισθού και ασφαλιστικών εισφορών για την πρό-
σληψη ανέργων σε νέες θέσεις πλήρους
απασχόλησης έχουν ως εξής:

•    473 € μηνιαία (5.676 € ετήσια) για τους ανέρ-
γους ηλικίας έως και 49 ετών
•    568 € μηνιαία (6.816 € ετήσια) για τους ανέρ-
γους ηλικίας 50 ετών και άνω
•    615 € μηνιαία (7.380 € ετήσια) για τους μακρ-
οχρόνια ανέργους
•    710 € μηνιαία (8.520 € ετήσια) για τους μακρ-
οχρόνια ανέργους 50 ετών και άνω

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμμα-
τος ανέρχεται στα 44.000.000 € και συγχρηματο-
δοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο,
μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμι-
κού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-
2020».

ΕΠΙΣΤΟΛΗ
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Οι ενδιαφερόμενες επιχειρή-
σεις καλούνται να υποβάλουν
ενδιαφέρον συμμετοχής έως
και την Κυριακή 20.3.22

Π
ρόσκληση εκδήλωσης
εν διαφέρον τος απευθύν ει
η Περιφέρεια Αττικής σε

όσες επιχ ειρήσεις τροφίμων  και
ποτών   επιθυμούν  ν α συμμε-
τέχ ουν   στο «2ο Bio Festiv al
2022» για την  προβολή και
προώθηση βιολογικών  και
φυσικών  προϊόν των . Το Festiv al
έχ ει προγραμματιστεί για τις 6-8
Μαΐου 2022 στην  Τεχ ν όπολις
Δήμου Αθην αίων , στο Γκάζι. 

Οι επιχ ειρήσεις που επιθυμούν
ν α συμμετέχ ουν  ως εκθέτες στο
περίπτερο της Περιφέρειας
καλούν ται ν α εκδηλώσουν  το
εν διαφέρον  τους μέχ ρι και την
Κυριακή 20/03/2022 με υποβολή
σχ ετικής αίτησης, των  παραστα-
τικών  που τη συν οδεύουν , καθώς
και υπεύθυν ης δήλωσης θεωρ-
ημέν ης με το γν ήσιο της υπογραφ-
ής στην  Δ/ν ση Αγροτικής και
Κτην ιατρικής Πολιτικής στην  ηλεκ-
τρον ική διεύθυν ση: agroti-
ki1@patt.gov .gr .

Η Περιφέρεια Αττικής θα επιδο-
τήσει το κόστος συμμετοχ ής κατά
80% για την  εν οικίαση περιπτέρ-
ων , εν ώ το υπόλοιπο 20% θα το
επιβαρυν θούν  οι ίδιοι οι εκθέτες.
Τα περίπτερα θα έχ ουν  διαστά-
σεις 8 τ.μ. (2x4)/ έκαστο. 

Προϋπόθεση για την  συμμετοχ ή
των  επιχ ειρήσεων  στο περίπτερο
της Περιφέρειας Αττικής είν αι όλα
τα προϊόν τα που θα προβάλουν
στην  έκθεση ν α έχ ουν  παραχ θεί
ή ν α έχ ουν  μεταποιηθεί/ τυποποι-
ηθεί εν τός της Περιφέρειας. 

Διευκριν ίζεται ότι δεν  αρκεί
μόν ο η έδρα ή η αποθήκη μιας
επιχ είρησης ν α βρίσκεται εν τός
της Αττικής.  

Θα δοθεί προτεραιότητα σε 

επιχ ειρηματικές δραστηριότητες
Παν επιστημιακών  ιδρυμάτων ,
συν εταιρισμών , ομάδων  παρα-
γωγών  και εκθετών  οι οποίοι είν αι
αμιγώς παραγωγοί ή μεταποιητές
και έχ ουν  ξαν ασυμμετάσχει λιγό-
τερες φορές σε περίπτερο της
Περιφέρειας. 

Εκτός από τον  αριθμό συμμε-
τοχ ών  των  επιχ ειρήσεων  σε
προηγούμεν ες δράσεις της Περιφ-
έρειας, σημαν τικό κριτήριο μορ-
ιοδότησής τους αποτελεί και η εν ε-
ργός συμμετοχ ή τους στη διαδι-
κασία αξιολόγησης και αποτίμησης
των  δράσεων  αυτών . 

Τέλος, θα ληφθεί μέριμν α στο
περίπτερο της Περιφέρειας ν α
υπάρχ ουν  εκθέτες από όλες τις
Περιφερειακές Εν ότητες. 

Επιπλέον , αν αγν ωρίζον τας την
συν εισφορά επιχ ειρήσεων  με
εμπειρία στην  προώθηση και προ-
βολή των  προϊόν των  του αγροδια-
τροφικού τομέα της Αττικής, για το
20% των  θέσεων  του ομαδικού
περιπτέρου θα δοθεί προτεραιότ-
ητα σε υποψηφίους που έχ ουν
συμμετάσχ ει περισσότερες φορές
σε δράσεις της Περιφέρειας Αττι-
κής, διαθέτουν  πιστοποιητικά
ποιότητας σε ισχ ύ και έχ ουν  βρα-
βευτεί σε διαγων ισμούς της ομάδας
προϊόν των  τους.

To Bio Festiv al  αποτελεί μον α

δικό εκθεσιακό γεγον ός για τα
βιολογικά και φυσικά προϊόν τα,
στο οποίο λαμβάν ουν  μέρος παρ-
αγωγοί και εταιρείες με βιολογικά
και φυσικά προϊόν τα, μη βιομηχ α-
ν οποιημέν α και μη μεταλλαγμέν α.
Το Bio Festiv al απευθύν εται τόσο
στους καταν αλωτές όσο και στους
επαγγελματίες του κλάδου. 

Συγκεκριμέν α στο Bio Festiv al
μπορούν  ν α συμμετέχ ουν  παρα-
γωγοί και επιχ ειρήσεις με: Φρούτα,
λαχ αν ικά, Αρτοσκευάσματα, Τυρ-
οκομικά- γαλακτοκομικά, δημητρια-
κά,  ζυμαρικά, μέλι μαρμελάδες,
κομπόστες, βόταν α, αφεψήματα,
σάλτσες αλοιφές, ελαιόλαδο, ελιές,
αν αψυκτικά, χ υμοί, κρασιά, ξηροί
καρποί, γλυκά κουταλιού, προϊόν -
τα κρέατος, super f oods.

Παράλληλα αξίζει ν α σημειωθεί
ότι οι παραγωγοί και οι επιχ ειρή-
σεις θα μπορούν  ν α πραγματο-
ποιούν  λιαν ική πώληση των
προϊόν των  τους  στο  καταν αλω-
τικό  κοιν ό  που θα επισκεφθεί το
Bio Festiv al.

Αν αλυτικά το υλικό με τους
όρους και  προϋποθέσεις συμμε-
τοχ ής καθώς και τα έν τυπα με τις
σχ ετικές αιτήσεις συμμετοχ ής έχ ει
αν αρτηθεί στη σελίδα της περιφέρ-
ειας και συγκεκριμέν α στο σύν δε-
σμο που ακολουθεί:
https://bit.ly /3CTiv y b 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Περιφέρεια Αττικής
για συμμετοχή επιχειρήσεων στο «2ο Bio Festival 2022»

Γ. Χατζηθεοδοσίου: Γ. Χατζηθεοδοσίου: 
Σημαντικό ότι παρεμβαίνει η 
κυβέρνηση για την ακρίβεια 

Δύσκολη περίοδος μέχρι τον Μάιο

Σ
το θέμα της ακρίβειας και την  παρέμβαση της
κυβέρν ησης αν αφέρθηκε ο πρόεδρος της Κεν -
τρικής Έν ωσης Επιμελητηρίων  Ελλάδος και του

Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθην ών  Γιάν ν ης Χατ-
ζηθεοδοσίου.«Η κυβέρν ηση σε κάποια θέματα αρχ ίζει
ν α παρεμβαίν ει και αυτό είν αι σημαν τικό» δήλωσε
στον  ΣΚΑΪ ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελ-
ητηρίου Αθην ών , εν όψει των  αν ακοιν ώσεων  του
πρωθυπουργού για τα ν έα μέτρα στήριξης έν αν τι της
ακρίβειας.

Αν αφερόμεν ος ειδικά στο εν εργειακό θέμα, επισήμα-
ν ε πως η προσπάθεια που γίν εται είν αι σημαν τική,
καθώς έν α μέρος των  πολιτών  θα αν ακουφιστεί, εν ώ
εκτίμησε πως και «η Ευρώπη δεν  θα μείν ει αμέτοχ η»,
δεδομέν ου ότι το πρόβλημα είν αι παν ευρωπαϊκό.

Περιγράφον τας την  κατάσταση που επικρατεί στην
αγορά έκαν ε λόγο για πτώση πάν ω από 50% σε κλά-
δους όπως το λιαν εμπόριο και η εστίαση.

Δύσκολη περίοδο μέχ ρι τον  Μάιο βλέπει ο Γιάν ν ης
Χατζηθεοδοσίου

Ο πρόεδρος υποστήριξε ότι έχ ουμε μπροστά μας μία
πολύ δύσκολη περίοδο μέχ ρι και τον  Μάιο, με τον
πληθωρισμό ν α ξεπερν ά εν δεχ ομέν ως και το 9% και
οι αν ατιμήσεις το 30%.Αν αγν ώρισε ότι «ο διαθέσιμος
δημοσιον ομικός χ ώρος για τη λήψη μέτρων  δεν  είν αι
μεγάλος», τον ίζον τας πως «καν είς δεν  θέλει έν α τέτα-
ρτο μν ημόν ιο».

Ωστόσο, όπως είπε, «όταν  το ρεύμα είν αι ακριβότε-
ρο από το εν οίκιο, όταν  η καταν άλωση έχ ει πέσει
50%, ή θα ληφθούν  μέτρα ή η πίεση που θα δεχ θούν
τα ν οικοκυριά θα είν αι πολύ μεγάλη», εν ώ και το 30%
με 35% των  επιχ ειρήσεων  δεν  θα μπορεί ν α αποπ-
ληρώσει τις υποχ ρεώσεις του, όταν  κληθεί από την
Πολιτεία ν α τις καταβάλει.

Σ
ειρά συν αν τήσεων  με εται-
ρίες του εν εργειακού κλά-
δου είχ αν  στελέχ η του

Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
στο περιθώριο του Ελλην ο-Σαου-
δαραβικού Επεν δυτικού Φόρουμ,
που διοργαν ώθηκε υπό την
επίβλεψη του ΥΠΕΞ και του enter-
prise Greece και πραγματοποι-
ήθηκε στις 13 και 14 Μαρτίου στο
Ριάν τ της Σαουδικής Αραβίας, με
τη συμμετοχ ή πάρα πολλών
ελλην ικών  επιχ ειρήσεων , καθώς
και θεσμικών  παραγόν των .

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποι-
ήθηκαν  συν αν τήσεις με εκπρ-
οσώπους εταιριών  του κλάδου
κλάδο της εν έργειας με σημαν τικές
δραστηριότητες σε ΑΠΕ και υδρ-
ογόν ο, όπως επίσης και στα πετρ-
ελαιοειδή και πετροχ ημικά.

Ειδική συν άν τηση έγιν ε στην
έδρα της κρατικής εταιρίας πετρε-
λαιοειδών  SAUDI ARAMCO, έν αν
από τους πιο σημαν τικούς προμ-
ηθευτές αργού πετρελαίου διε-
θν ώς, όπου συζητήθηκαν  τόσο η
επίκαιρη διεθν ής κρίση στην  εν ε-
ργειακή αγορά, όσο και οι 

δυν ατότητες περαιτέρω
εν ίσχ υσης της συν εργασίας
μεταξύ των  δύο πλευρών  αν αφορ-
ικά με την  προμήθεια αργού και
άλλων  προϊόν των , μια εξέλιξη που
θα προσφέρει περισσότερες επι-
λογές σε θέματα προγραμματισμού
και ασφάλειας εφοδιασμού. 

ΕΛΠΕ: Συμμετοχή στο Ελληνο-Σαουδαραβικό 
Επενδυτικό Φόρουμ 
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Ο
Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Στέλιος
Πέτσας ανακοίνωσε σήμε-

ρα τη χρηματοδότηση ειδικού μαζι-
κού προγράμματος στειρώσεων,
ύψους 5 εκατ. ευρώ, για τα αδέ-
σποτα ζώα συντροφιάς.

Η νέα αυτή παρέμβαση εντάσσε-
ται στο πλαίσιο του προγράμματος
«Άργος», του ειδικού χρηματοδοτι-
κού εργαλείου μέσω του οποίου
ενισχύονται οι δήμοι όλης της
χώρας, προκειμένου να υλοποιή-
σουν το νέο πλαίσιο για την ευζωία
και την προστασία των ζώων
συντροφιάς που ψηφίστηκε από τη
Βουλή των Ελλήνων [ν. 4830/2021
(ΦΕΚ 169/Α’ )].

Ειδικότερα, το Πρόγραμμα
«Άργος» που έχει προικιστεί με το
συνολικό ποσό των 40 εκατ. ευρώ
από το Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος
ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών,
για να ενισχύσει τους δήμους να
αποκτήσουν τις απαραίτητες υπο-
δομές και να ανταποκριθούν στις
νέες υποχρεώσεις που έχουν ανα-
λάβει ως προς τη διαχείριση των
αδέσποτων ζώων συντροφιάς, δια-
μορφώνεται πλέον ως εξής:

5 εκατ. ευρώ για κάθε είδους
δαπάνη που αφορά στη στείρω-
ση αδέσποτων ζώων συντροφ-
ιάς,

5 εκατ. ευρώ για την προμήθεια
του απαραίτητου εξοπλισμού
(κατάλληλοι αναγνώστες σήμαν-
σης ζώων συντροφιάς και λοι-
πού πάγιου εξοπλισμού),

30 εκατ. ευρώ για την κατασκε-
υή, επισκευή και συντήρηση
καταφυγίων, σύμφωνα με τις
αυστηρές προδιαγραφές του
νέου νόμου.

Η νέα πρόσκληση του Προγράμ-
ματος «Άργος» καθορίζει τις λεπτο-
μέρειες, τα κριτήρια κατανομής,
καθώς και τις βασικές προϋποθέ-
σεις συμμετοχής στο πρόγραμμα,

για το οποίο οι δικαιούχοι δήμοι
της χώρας καλούνται να υποβάλ-
λουν τις προτάσεις τους, έως τις 30
Απριλίου 2022.

Σημειώνεται, επίσης, ότι έχει δρο-
μολογηθεί ήδη:

Η έκδοση, από τα Υπουργεία
Εσωτερικών και Οικονομικών, κοι-
νής υπουργικής απόφασης για
πρόσθετη μόνιμη στήριξη των
δήμων σε ετήσια βάση –μέσω των
Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων– για
όλες τις λειτουργικές τους δαπάνες,
όπως περισυλλογή, σίτιση, σήμαν-
ση και εν γένει κτηνιατρική φρον-
τίδα των αδέσποτων ζώων.

Η λειτουργία –σε συνεργασία με
το Υπουργείο Ψηφιακής Διακ-
υβέρνησης– για πρώτη φορά στην
Ελλάδα, της πλατφόρμας για το
εθνικό μητρώο ζώων συντροφιάς,
συμπεριλαμβανομένης της πανελ-
λήνιας πλατφόρμας υιοθεσίας αδέ-
σποτων ζώων συντροφιάς.

Η στελέχωση του τμήματος «Προ-
στασίας Ζώων Συντροφιάς», το
οποίο με το αρ.1 του π.δ. 40/2021
(Α’  100), μεταφέρθηκε από το Υπο-
υργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο
Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμέ-
νου να εποπτεύει τη λειτουργία του
νέου πλαισίου.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσω-
τερικών, Στέλιος Πέτσας, δήλω-
σε:«Παραμένουμε πιστοί στη
δέσμευσή μας για “Κανένα ζώο
αδέσποτο – Κανένα ζώο κακοποι-
ημένο”. Συνομιλούμε με όλους τους

εμπλεκόμενους φορείς και τα φιλο-
ζωικά σωματεία, αφουγκραζόμαστε
τις πραγματικές ανάγκες των
δήμων και «χτίζουμε», συνεχώς,
πάνω στο νέο θεσμικό πλαίσιο που
διαμορφώθηκε με τον πρόσφατα
ψηφισθέντα νόμο για την προ-
στασία των ζώων συντροφιάς.

Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώνουμε
σήμερα ένα «μέγα-πρόγραμμα
στειρώσεων ύψους 5 εκατ. ευρώ,
για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς
των δήμων, προκειμένου να
ενισχύσουμε την Αυτοδιοίκηση στις
νέες αυξημένες αρμοδιότητες που
έχει κληθεί να αναλάβει. Με το
χρηματοδοτικό πρόγραμμα
“Άργος”, διαθέτουμε συνολικά 40
εκατ. ευρώ προς τους δήμους,
έναντι των μόλις 600.000 ευρώ
που προέβλεπε το προηγούμενο
πλαίσιο. Γιατί, για εμάς, δεν νοείται
μεταφορά αρμοδιοτήτων, χωρίς τη
μεταφορά και των απαραίτητων
πόρων.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα,
διαμορφώνουμε ένα ολιστικό
πλαίσιο για την ευζωία των ζώων
συντροφιάς, θεσπίζουμε κανόνες
για τα δεσποζόμενα ζώα συντροφ-
ιάς και δημιουργούμε ένα ολοκληρ-
ωμένο πρόγραμμα διαχείρισης για
τα αδέσποτα, με αυξημένο ρόλο και
της Αυτοδιοίκησης. Ο τρόπος με
τον οποίο φερόμαστε στα ζώα,
αποτελεί δείκτη προόδου και πολι-
τισμού της κοινωνίας μας. Απαρά-
δεκτες εικόνες κακοποίησης
–όπως αυτές που είδαμε πρόσφα-
τα– δεν τιμούν κανέναν μας και
δεν μένουν ατιμώρητες. Σε
συνέχεια της σημερινής μας πρωτο-
βουλίας, το επόμενο διάστημα θα
ανακοινωθεί και ένα νέο πρόγραμ-
μα χρηματοδότησης στειρώσεων,
ειδικά για τους ιδιοκτήτες δεσποζό-
μενων ζώων συντροφιάς. Συνεπείς
στις δεσμεύσεις μας, με σχέδιο και
καλή συνεργασία, επιχειρούμε να
ελέγξουμε το πρόβλημα στην πηγή
του και να διαμορφώσουμε το
πλαίσιο που όλοι μας επιθυμούμε».
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««ΟΟ  ΠΠόόλλεεµµοοςς  σσττιιςς  ΟΟθθόόννεεςς  
&&  ττιιςς  ΨΨυυχχέέςς  µµααςς»»  

Ανοιχτή συζήτηση από τον 
Πολιτιστικό Σύλλογο «Ο Θέογνις»

Ανάγκη για κριτικό βλέµµα απέναντι
στην υπερ-πληροφόρηση

OΠολιτιστικός Σύλλογος Μεγάρων «Ο Θέογ-
νις» διοργάνωσε ανοιχτή συζήτηση µε θέµα
“Ο Πόλεµος στις Οθόνες & τις Ψυχές µας”

την ∆ευτέρα 14 Μαρτίου 2022, στην αίθουσα του
συλλόγου. Κεντρικοί οµιλητές o Ανθρωπολόγος φωτο-
γράφος-ερευνητής ∆ηµήτρης Μπούρας και η Ψυχολό-
γος M.Sc. Μαρία Σούντη.

Ο φωτογράφος ∆ηµήτρης Μπούρας κατέθεσε τις
εµπειρίες του από αποστολές σε εµπόλεµες ζώνες,
όπου µε το φωτογραφικό φακό αποτύπωσε σκηνές
αιµατοχυσίας, πολιορκίας, διωγµών ανθρώπων, και
στάθηκε στο ρόλο των Μέσων Επικοινωνίας και της
φωτογραφίας στην διάχυση πληροφοριών και την
κατασκευή εικόνων για τον πόλεµο στον δηµόσιο
χώρο. Στη συνέχεια η ψυχολόγος Μαρία Σούντη απάν-
τησε σε ερωτήσεις του κοινού της εκδήλωσης για το
ψυχολογικό και συναισθηµατικό αντίκτυπο του πολέ-
µου, σε παιδιά, εφήβους, αλλά και για τις ψυχολογικές
αιτίες που οδηγούν στον πόλεµο και τις διακρίσεις
κατά των προσφύγων.  

Κοινό συµπέρασµα της συζήτησης που έγινε κατά τη
διάρκεια της εκδήλωσης στο «Θέογνι» η ανάγκη για
κριτική σκέψη απέναντι σε ό, τι βλέπουµε και ακούµε
για τον πόλεµο και τα γεγονότα ευρύτερα, η οποία
καλλιεργείται και µέσα από τις τοπικές κοινωνίες.

Με το παραπάνω κατά νου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος
«Ο Θέογνις» θα συνεχίσει µε νέες δράσεις οι οποίες θα
ανακοινωθούν σύντοµα. 

Η εκδήλωση θα είναι διαθέσιµη σε βίντεο στο
διαδίκτυο στο κανάλι του «Θέογνι» στο youtube. 

Πρόγραμμα στειρώσεων αδέσποτων
ζώων συντροφιάς 5 εκ. € για τους Δήμους

Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις
στην Ν.Ε.Ο. Αθηνών-
Κορίνθου

Λ
όγω εκτέλεσης εργασιών , για
το χ ρον ικό διάστημα από
14/3/2022 έως 23/3/2022 ,

από Δευτέρα έως Παρασκευή και κατά
τις ώρες από 07:00΄ έως 20:00΄, θα
πραγματοποιούν ται οι ακόλουθες
προσωριν ές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
στην  κάθετη οδό του Α/Κ Θηβών , στο
ύψος 

της 23,740 χ /θ της Ν.Ε.Ο. Αθην ών  –
Κορίν θου , περιοχ ής Δήμου Μάν δρας-
Ειδυλλίας ως εξής:

ΦΑΣΗ Α΄
Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας

κυκλοφορίας της κάθετης οδού του Α/Κ
Θηβών , ρεύμα κυκλοφορίας προς Θήβα.

Η κυκλοφορία των  οχ ημάτων  θα
διεξάγεται από την  αριστερή λωρίδα
κυκλοφορίας.

ΦΑΣΗ Β΄

Αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας
κυκλοφορίας της κάθετης οδού του Α/Κ
Θηβών , ρεύμα κυκλοφορίας προς Θήβα.

Η κυκλοφορία των  οχ ημάτων  θα
διεξάγεται από την  δεξιά λωρίδα
κυκλοφορίας.

Η Β΄ Φάση εργασιών  θα εκκιν ήσει με

την  ολοκλήρωση της Ά Φάσης.
ΦΑΣΗ Γ΄
Ολικός αποκλεισμός και στα δύο

ρεύματα κυκλοφορίας στο τμήμα της
Ν.Ε.Ο.Α.Κ. που διέρχ εται κάτω από
τον  Α/Κ Θηβών , από την  19:00΄ώρα της
Τετάρτης 16/03/2022 έως 06:00΄ώρα της
Πέμπτης 17/03/2022 (με εν αλλακτικές
ημερομην ίες την  Πέμπτη 17/03/2022 ή
την  Παρασκευή 18/03/2022 κατά τις
ίδιες ώρες).

Η κυκλοφορία των  οχ ημάτων  θα
διεξάγεται με έξοδο από τον
αυτοκιν ητόδρομο και επαν είσοδο σε
αυτόν  μέσω των  αν τίστοιχ ων  κλάδων
εξόδου και εισόδου του Α/Κ Θηβών .

Ολιγόλεπτος αποκλεισμός της
κυκλοφορίας των  οχ ημάτων  επί της
κάθετης οδού του Α/Κ Θηβών , ρεύμα
κυκλοφορίας προς Μάν δρα, στο τμήμα
μεταξύ του κλάδου εισόδου στη
Ν.Ε.Ο.Α.Κ. προς Αθήν α και του κλάδου

εξόδου από τη Ν.Ε.Ο.Α.Κ. προς
Κόριν θο (τμήμα της κάθετης οδού του
Α/Κ Θηβών  άν ωθεν  της Ν.Ε.Ο.Α.Κ.). Ο
ολιγόλεπτος αποκλεισμός θα έχ ει
διάρκεια περί τα 25 λεπτά και θα
πραγματοποιηθεί το διάστημα από
00:00 έως 04:00 της Πέμπτης
17/03/2022.

Η κυκλοφορία των  οχ ημάτων  θα
διεξάγεται μέσω του Α/Κ Παραδείσου της
Ν.Ε.Ο.Α.Κ. ο οποίος βρίσκεται περί τα
1300μ. αν ατολικά του Α/Κ Θηβών  ως
εξής:

Είσοδος στην  Ν.Ε.Ο.Α.Κ. στο ρεύμα
προς Αθήν α από τον  κλάδο εισόδου
του Α/Κ Θηβών , αν αστροφή στον  Α/Κ
Παραδείσου και έξοδος από την
Ν.Ε.Ο.Α.Κ. στο ρεύμα προς Κόριν θο
από τον  κλάδο εξόδου του Α/Κ Θηβών .

Παρακαλούν ται οι οδηγοί των
οχ ημάτων  ν α είν αι ιδιαίτερα
προσεκτικοί κατά την  διέλευσή τους
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Τ
ην Κυριακή 20 Μαρτίου διοργανώνεται
δράση εθελοντικού καθαρισμού στο περιφε-
ρειακό πάρκο Δυτικής Αττικής, στην περ-

ιοχή του Τείχους της Αγίας Τριάδας, ώρα 11 π.μ.
Οι συμμετέχοντες σύλλογοι Αλμύρες, Αναγέν-

νηση Περάματος, Αγ. Κωνσταντίνος και Ελένη,
Ήρεμο Κύμα, Αγία Τριάδα, Κούρος και ο Συντονι-
στικός Φορέας για την προστασία του Βουρκα-
ρίου καλούν τους συμπολίτες να πάρουν μέρος
στη διοργάνωση.

Την εκδήλωση στηρίζει με τεχνικά μέσα ο
Δήμος Μεγαρέων.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ
ΥΓΡΟΤΟΠΟ ΒΟΥΡΚΑΡΙ

Έ
τοιμο να ανοίξει  τις
«πύλες» του είναι το 7ο
Διασχολικό Πρωτάθλημα

Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. του Δήμου Ασπρ-
οπύργου, θεσμός πλέον για την
πόλη, έπειτα από τη διετή παύση
του εξαιτίας της Πανδημίας του
COVID-19. 

Ο Πρόεδρος του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η.,
κ. Ιωάννης Κατσαρός καλεί όλους
του μαθητές Δημοτικών,
Γυμνασίων και Λυκείων του Δήμου
να δηλώσουν συμμετοχή, μέσω
των σχολείων τους  και  να
γεμίσουν ξανά τους αθλητικούς 

χώρους της πόλης με χαρούμε-

νες φωνές και να δραστηριοποιηθ-
ούν με τα άθλημα που τους αρέ-
σουν.

Από τον Απρίλιο έως και τον
Μάιο αγώνες ποδοσφαίρου, καλαθ-
οσφαίρισης, πετοσφαίρισης, χειρο-
σφαίρισης και στίβου θα διεξαχθ-
ούν στις αθλητικές εγκαταστάσεις

του Δήμου, παρουσία πάντα του
άρτια καταρτισμένου προσωπικού
του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., ιατρού και διαιτ-
ητή. 

Όλοι οι αγώνες θα πραγματοποι-
ηθούν τηρώντας τα υγειονομικά
πρωτόκολλα για την αντιμετώπιση
του COVID-19. 

"ΑΝΟΙΓΕΙ ΑΥΛΑΙΑ" ΤΟ 7ο ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας - Εθνική Αρχή Διαφάνειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: 
Στόχος η αλλαγή της κουλτούρας της κοινωνίας 

συνολικά, προκειμένου να περιοριστεί η ανάπτυξη φαινομένων
κακοδιοίκησης και διαφθοράς.

Σ
το πλαίσιο του θεσμικού της ρόλου, η Ειδική Μόν ιμη Επιτροπή
Θεσμών  και Διαφάν ειας της Βουλής των  Ελλήν ων , υπό την  προε-
δρία  του Αν τιπρόεδρου της Βουλής και Βουλευτή Δυτικής Αττικής,

κ. Θαν άση Μπούρα, συν εδρίασε με θέμα τη «Συζήτηση επί των  Ετή-
σιων  Εκθέσεων  Απολογισμού της Εθν ικής Αρχ ής Διαφάν ειας (ΕΑΔ),
ετών  2019 και 2020 και ακρόαση του Διοικητή της Αρχ ής, κ. Άγγελου
Μπίν η». 
Η ΕΑΔ συστήθηκε με τον  Ν4622/2019 και εν σωμάτωσε τις αρμοδιότητες
πέν τε βασικών  ελεγκτικών  δημόσιων  φορέων . Με κύριο στόχ ο την
πρόληψη, τον  εν τοπισμό και την  πάταξη της διαφθοράς, η Αρχ ή έχ ει
αφήσει έν τον α το αποτύπωμά της στην  κοιν ων ία, ειδικά, τον  καιρό της
παν δημίας. Κατά την  τελευταία διετία, σύμφων α με όσα αν έφερε ο Διοικ-
ητής της, η ΕΑΔ αν αβάθμισε την  επιχ ειρησιακή λειτουργία της και την
αποδοτικότητά της. Συγκεκριμέν α, εκπον ήθηκαν  25 Κώδικες, Πολιτικές,
Καν ον ισμοί, Εγχ ειρίδια και Διαδικασίες προς όφελος του ελεγκτικού
έργου. Το αποτέλεσμα ήταν  η άμεση μείωση του χ ρόν ου ολοκλήρωσης
των  υποθέσεων . 
Εν  συν εχ εία, ο κ. Μπίν ης, αν αφέρθηκε εκτεν ώς σε αριθμητικά δεδομέ-

ν α των  ετών  2019 και 2020 που αφορούν  τους πυλών ες: ελεγκτικό έργο (αν τικαπν ιστική ν ομοθεσία, πειθαρχ ι-
κές υποθέσεις, προαν ακριτικό έργο, καταπολέμηση της απάτης, Πόθεν  Έσχ ες), ευαισθητοποίηση της κοιν ων ίας,
συν εργασίες για αν ταλλαγή πληροφοριών , ψηφιακός μετασχ ηματισμός. 
Ακολούθως της ακρόασης του Διοικητή της ΕΑΔ, ο κ. Μπούρας σημείωσε ότι η εν οποίηση των  διαφόρων  ελεγ-

κτικών  φορέων , με τις οικον ομίες κλίμακας που δημιουργούν ται, οδηγούν  άμεσα στη βελτίωση του ελεγκτικού
έργου. Το διακύβευμα, όπως τόν ισε ο κ. Μπούρας, είν αι η αλλαγή της κουλτούρας της κοιν ων ίας συν ολικά, προ-
κειμέν ου ν α περιοριστεί η αν άπτυξη φαιν ομέν ων  κακοδιοίκησης και διαφθοράς. Ο Αν τιπρόεδρος της Βουλής δια-
βεβαίωσε τον  κ. Μπίν η ότι θα συν εργάζεται στεν ά με την  Αρχ ή, στο πλαίσιο του θεσμικού τους ρόλου, στην
κατεύθυν ση της αν αβάθμισης της ποιότητας του δημόσιου βίου και της δημοκρατίας στη χ ώρα μας. 
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Σ
υνάντηση εργασίας
με τον υφυπουργό
Υποδομών & Μετα-
φορών, Γιώργο
Καραγιάννη, πραγ-

ματοποίησε τη Δευτέρα 14
Μαρτίου ο υφυπουργός Δικαι-
οσύνης και βουλευτής Δυτικής
Αττικής της Ν.Δ., Γιώργος
Κώτσηρας, με αντικείμενο τα
σημαντικά έργα που βρίσκον-
ται υπό προγραμματισμό και
υλοποίηση στη Δυτική Αττική.

Στην ατζέντα της συζήτησης,
μεταξύ άλλων, βρέθηκε το
εμβληματικό έργο του Προα-
στιακού στη Δυτική Αττική,
όπου εντός του υφιστάμενου
σιδηροδρομικού διαδρόμου της
παλαιάς γραμμής προς
Πελοπόννησο, θα κατασκευα-

στεί ένας νέος κλάδος του προ-
αστιακού συνολικού μήκους 36
χλμ., για να εξυπηρετήσει τις
περιοχές των Άνω Λιοσίων,
του Ασπροπύργου, της Ελευ-
σίνας, οικισμούς στη Νέα Πέρ-
αμο και τα Μέγαρα. Το έργο,
προϋπολογισμού περίπου 100
εκατ. ευρώ, θα υλοποιηθεί
μέσω του Εθνικού Σχεδίου
Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας
(«Ελλάδα 2.0») και θα δημοπρ-
ατηθεί τον ερχόμενο Μάιο.

Επίσης, σε τροχιά υλο-
ποίησης μπαίνει και η σύνδεση
της Δυτικής Περιφερειακής
Λεωφόρου Αιγάλεω με την
Εθνική Οδό (Ε.Ο.) Αθηνών –
Κορίνθου και η ολοκλήρωση
του Κόμβου Σκαραμαγκά,
καθώς πρόσφατα χαρακ-

τηρίστηκε ως έργο εθνικού επι-
πέδου και επικαιροποιούνται οι
μελέτες, ώστε μέχρι το τέλος
του 2022 να ολοκληρωθούν
και να δημοπρατηθεί το έργο.

Στη συνάντηση του κ.
Κώτσηρα με τον αρμόδιο υφυ-
πουργό Υποδομών συζητήθη-
καν και οι τρέχουσες εξελίξεις
σχετικά με το Εμπορευματικό
Κέντρο στο Θριάσιο, όπου θα
κατασκευαστεί το μεγαλύτερο
Κέντρο Logistics της χώρας,
αποτελώντας τη δεύτερη
μεγαλύτερη επένδυση στην
Αττική μετά από αυτή του
Ελληνικού. Η σύμβαση του
έργου αναμένεται να υπογρα-
φεί το επόμενο δεκαπενθήμε-
ρο.

Τέλος, οι κ.κ. Κώτσηρας –
Καραγιάννης συζήτησαν
εκτενώς και για τα εν εξελίξει
έργα υποδομών που υλοποι-
ούνται –μέσω προγραμμα-
τικών συμβάσεων του Υπουρ-
γείου– στους Δήμους Μεγα-
ρέων, Μάνδρας – Ειδυλλίας
και Ελευσίνας. Πρόκειται για
έργα αποκατάστασης, μετά από
τις αλλεπάλληλες φυσικές κατα-
στροφές που σημειώθηκαν στις
τρεις περιοχές.

Αναλυτικότερα:

► Το πρώτο έργο στην περ-
ιοχή του Δήμου Μεγαρέων,

προϋπολογισμού 4.408.200
ευρώ, αναμένεται να έχει
ολοκληρωθεί εντός Ιουνίου –
Ιουλίου.

► Το δεύτερο έργο στην περ-
ιοχή του Δήμου Μάνδρας –
Ειδυλλίας, προϋπολογισμού
5.900.000 ευρώ, αναμένεται
να έχει ολοκληρωθεί εντός του
Ιουνίου.

► Το τρίτο έργο στην περ-
ιοχή του Δήμου Ελευσίνας,
προϋπολογισμού 4.750.800
ευρώ, αναμένεται να έχει
ολοκληρωθεί μέχρι τον Σεπτέμ-
βριο του 2022.

Σε ό,τι αφορά τις εργασίες
αποκατάστασης λόγω των
φυσικών καταστροφών στην
περιοχή της Κινέτας, όπως
ενημέρωσε σχετικά ο κ. Καρα-
γιάννης, το έργο θα δημοπρατ-
ηθεί το Μάιο, ενώ σύμφωνα με
τον ίδιο εντός Ιουλίου προβλέ-
πεται και η ολοκλήρωση των
έργων στην Παλαιά Εθνική
Οδό Αθηνών – Κορίνθου.

Μετά το πέρας της συνάν-
τησης με τον αρμόδιο υφυπο-
υργό Υποδομών, ο υφυπο-
υργός Δικαιοσύνης και βουλευ-
τής Δυτικής Αττικής της Ν.Δ.,
Γιώργος Κώτσηρας, ανέφερε:

«Είχα τη χαρά να συναντηθώ
με τον υφυπουργό Υποδομών,

κ. Γιώργο Καραγιάννη, προ-
κειμένου να συζητήσουμε
λεπτομερώς, αλλά και να
ενημερωθώ για την πορεία
των έργων που προγραμ-
ματίζονται και αποπερατώνον-
ται στη Δυτική Αττική.

Τα έργα αυτά, εκτός από τη
βελτίωση της καθημερινότ-
ητας και της ποιότητας ζωής
των συμπολιτών μας, αποτε-
λούν επενδύσεις που
έρχονται να συμβάλλουν ως
πολλαπλασιαστής για την
οικονομία, με τη δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας και
δίνοντας μεγάλη ώθηση
στην τοπική ανάπτυξη.

Είναι έργα που υπηρετούν
τον εθνικό σχεδιασμό, αλλά
ταυτόχρονα αποτελούν και
δεσμεύσεις της κυβέρνησης του
Κυριάκου Μητσοτάκη, οι
οποίες υλοποιούνται όλο αυτό
το διάστημα για τη Δυτική Αττι-
κή και τους κατοίκους της περ-
ιοχής μας.

Συνεχίζουμε δυναμικά, με τη
συνεργασία όλων των αυτοδι-
οικητικών φορέων και των
τοπικών κοινωνιών, στηριζόμε-
νοι στη συνέπεια και στον εξαι-
ρετικό σχεδιασμό εκ μέρους
της ηγεσίας του Υπουργείου
Υποδομών & Μεταφορών, την
οποία και θα ήθελα να ευχαρι-
στήσω».

Μ
ε την αθρόα συμμετοχή μαθητών,
εκπαιδευτικών και γονέων ολοκ-
ληρώθηκαν οι εργασίες της
Εσπερίδας του Κέντρου Πρόλ-

ηψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της
Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δήμου Αχαρνών,
«Διέξοδος», το Σάββατο 12 Μαρτίου.

Η εσπερίδα, που έλαβε χώρα στη φιλό-
ξενη αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Αχα-
ρνών, με πρωτοβουλία του προέδρου του
κέντρου και δημάρχου Σπύρου Βρεττού και
της αντιπροέδρου Μαρίας Μπούκη, παρείχε
την δυνατότητα στους συμμετέχοντες να
ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν για
το φαινόμενο του διαδικτυακού εκφοβισμού
και να κατανοήσουν  αφενός τους παράγον-
τες που ωθούν στην εμπλοκή των δραστών
και στην θυματοποίηση των ευάλωτων και
αφετέρου στους τρόπους πρόληψης και
έγκαιρης αντιμετώπισης του φαινομένου.

Στο πλαίσιο αυτό οι διακεκριμένοι ομιλητές,
ανέπτυξαν τις εισηγήσεις τους μεριμνώντας

για τη διαδραστική συμμετοχή των μαθητών
σε αυτές. Ο Δ/ντής του 5ου Γυμνασίου Αχα-
ρνών, Σπυρίδων Καραβίας μίλησε για τα
χαρακτηριστικά και τις διαστάσεις του φαινο-
μένου, ενώ στη συνέχεια έδωσε το λόγο στους
μαθητές του γυμνασίου που κοινοποίησαν τα

αποτελέσματα μιας πολύ αξιόλογης έρευνας
για το διαδικτυακό  εκφοβισμό που διεξήγα-
γαν στο σχολείο τους υπό την εποπτεία του κ.
Καραβία. 

Οι μαθητές, αξιοποιώντας και ποιοτικά
στοιχεία από μελέτες περίπτωσης, αναφέρ-

θηκαν και σε μαρτυρίες συμμαθητών τους
που υπέστησαν εκφοβισμό μέσω του διαδικ-
τύου. Μέσα από την εξιστόρηση του βιώματος
του θύματος, οι συμμετέχοντες είχαν την
δυνατότητα να συναισθανθούν το φόβο του,
την ένταση και την σοβαρότητα του φαινομέ-
νου.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Αξιωματικός
της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλή-
ματος και διδάκτορας Ψυχολογίας, Γεώργιος
Νάκος  ο οποίος μέσα από την ειδική γνώση
του φαινομένου και την πολύτιμη εμπειρία του
στην πρόληψη και αντιμετώπιση του, μας
εισήγαγε στο αθέατο περιβάλλον του διαδικ-
τύου, που ενώ όλοι χρησιμοποιούμε, δεν
γνωρίζουμε πως λειτουργεί στην πραγμα-
τικότητα και πως αξιοποιούνται τα δεδομένα
μας. Τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα
μας, δυστυχώς δεν αξιοποιούνται μόνο για
εμπορικούς σκοπούς, αλλά και για εγκλημα-
τική δράση. 

Συνάντηση εργασίας του υφυπουργού Δικαιοσύνης Συνάντηση εργασίας του υφυπουργού Δικαιοσύνης 
με τον αρμόδιο υφυπουργό Υποδομώνμε τον αρμόδιο υφυπουργό Υποδομών

Στην ατζέντα το εμβληματικό έργο του 
Προαστιακού στη Δυτική Αττική και η  
ολοκλήρωση του Κόμβου Σκαραμαγκά

Δήμος Αχαρνών - Μαζική συμμετοχή στην Εσπερίδα του Κέντρου Πρόληψης Διέξοδος

«Διαδικτυακός Εκφοβισμός. Μαθαίνω να είμαι ασφαλής»
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Α
λλαγές στις εκπτώσεις αλλά και ν έες κλίμακες
προβλέπει ο ν έος ΕΝΦΙΑ που κατατέθηκε στη
Βουλή. Σύμφων α με τα όσα προβλέπει αλλά-

ζουν , μεταξύ άλλων , οι τιμές του βασικού φόρου αν ά
φορολογική ζών η, καθώς και οι οικείοι συν τελεστές.
Παράλληλα, επαν ακαθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού
των  εκπτώσεων  για τα φυσικά πρόσωπα, αν άλογα με
τη συν ολική αξία της ακίν ητης περιουσίας τους.

Οι συν τελεστές του βασικού φόρου κτισμάτων  δια-
μορφών ον ται, εν δεικτικά, ως εξής:

για τιμή ζών ης από 751 έως 1.500 ευρώ/τ.μ. σε 2,80
ευρώ/τ.μ. αν τί 3,70 ευρώ/τ.μ. που ισχ ύει σήμερα,

για τιμή ζών ης από 1.501 έως 2.500 ευρώ ο συν τε-
λεστής διαμορφών εται σε 3,70 ευρώ/τ.μ., εν ώ με το
ισχ ύον  καθεστώς για τιμή ζών ης από 1.501 έως 2.000
ευρώ ο συν τελεστής είν αι 4,5 ευρώ/τ.μ. και από 2.001
έως 2.500 είν αι 6 ευρώ/τ.μ.

για τιμή ζών ης από 2.501 έως 3.000 ευρώ ο συν τε-
λεστής διαμορφών εται σε 4,50 ευρώ/τ.μ., αν τί
7,60/τ.μ. που ισχ ύει σήμερα.

Σε ό,τι έχ ει ν α κάν ει με τις εκπτώσεις και τον  τρόπο
που πλέον  υπολογίζον ται:

Επεκτείν εται η
έκπτωση φόρου
30% για αξία
ακίν ητης περιου-
σίας έως και εκατό
χ ιλιάδες (100.000)
ευρώ, εν ώ σήμερα η
εν  λόγω έκπτωση
ισχ ύει για ακίν ητη
περιουσία έως
60.000 ευρώ.

Π ροσ διορίζετ αι
στο 25%, η έκπτω-
ση φόρου για αξία
ακίν ητης περιου-
σίας από 100.001
έως 150.000 ευρώ.

Προβλέπεται η καταβολή του ΕΝΦΙΑ σε έως δέκα
μην ιαίες δόσεις (έως σήμερα δεν  προβλεπόταν  μέγι-
στος αριθμός δόσεων ).

Παράλληλα, καθορίζεται για το πετρέλαιο εσωτερικής
καύσης (DIESEL) κιν ητήρων  που χ ρησιμοποιείται
αποκλειστικά στη γεωργία μηδεν ικός συν τελεστής ειδι-

κού φόρου καταν άλωσης αν ά χ ιλιόλιτρο, για το χ ρο-
ν ικό διάστημα από την  1η Ιαν ουαρίου 2022 έως και
την  31η Δεκεμβρίου 2022.

Τέλος, καθορίζεται συν τελεστής Φ.Π.Α. έξι (6) τοις
εκατό (αν τί του 13% που ισχ ύει) στα λιπάσματα, εν ώ
παρέχ εται η δυν ατότητα καταβολής του φόρου εισο-
δήματος για το φορολογικό έτος 2021 σε οκτώ (8) ισό-
ποσες μην ιαίες δόσεις για τα φυσικά πρόσωπα καθώς
και για τα ν ομικά πρόσωπα και ν ομικές ον τότητες.
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Τα μέλη της επιτρ-
οπής των εμπει-
ρογνωμόνων του

υπουργείου Υγείας θα
συνεδριάσουν σήμερα
Πέμπτη, 17 Μαρτίου, για
το ενδεχόμενο άρσης
μέτρων σχετικών με την
αντιμετώπιση της παν-
δημίας του κορονοϊού. Η
συνεδρίαση των ειδικών
ήταν αρχικά προγραμμα-
τισμένη για την Τετάρτη,
16 Μαρτίου.

Μεταξύ των μέτρων η
άρση των οποίων
συζητείται είναι η συζήτ-
ηση για τη χαλάρωση των
self tests στα σχολεία με
σκοπό από δύο να γίνουν
ένα για κάθε εβδομάδα. 

Ωστόσο, τα τελευταία
επιδημιολογικά δεδομένα
του ΕΟΔΥ ενδεχομένως
να «παγώσουν» οποια-
δήποτε σχετικά συζήτηση
για χαλάρωση των μέτρ-
ων.

Ήδη από την προη-
γούμενη εβδομάδα έχει
γίνει εμφανής η ανοδική
τάση στα κρούσματα ενώ,
από το τριήμερο της Καθ-
αράς Δευτέρας, τα περι-
στατικά κορονοϊού
αυξήθηκαν κατά 26% σε
διάστημα μίας εβδομάδας
και κατά 54% σε διάστημα
15 ημερών.

Ο αριθμός κρουσμάτων
της Τρίτης, 15 Μαρτίου,
είχε να καταγραφεί από
τις 10 Ιανουαρίου όταν οι 

ημερήσιες μολύνσεις
ξεπέρασαν τις 27000 ενώ
ακολούθησε ένα δίμηνο
με σταθερή αρχικά πορ-
εία η οποία, στη συνέχεια,
έγινε πτωτική. Παρά τον
μεγάλο αριθμό τεστ που
πραγματοποιήθηκαν η
θετικότητα της Τρίτης
ανήλθε σε 5,92% ενώ το
ιικό φορτίο στα λύματα
προμηνύει την ανα-
ζωπύρωση της διασπο-
ράς. Στον Άγιο Νικόλαο
καταγράφηκε αύξηση
κατά 643% σε σχέση με
την προηγούμενη εβδο-
μάδα. Αυξήσεις στο ιικό
φορτίο των λυμάτων κατά
163% και 146% καταγρά-
φηκαν σε Χανιά και Ρέθ-
υμνο αντίστοιχα.

Κατώτατος μισθός: 
Αύξηση στα 751 
ευρώ ζητά η ΓΣΕΕ 
-Η επίσημη πρόταση 

Την επίσημη πρότασή της για τη
διαμόρφωση του κατώτατου μισθού
το 2022 κατέθεσε το Ινστιτούτο

Εργασίας της ΓΣΕΕ.
Στο πολυσέλιδο έγγραφό της η ΓΣΕΕ επι-

σημαίνει ότι για την πρότασή της ελήφθη
υπόψιν ότι:

1. το κύμα ακρίβειας έχει οδηγήσει και
συνεχίζει να οδηγεί σε μια σωρευτική μείω-
ση της αγοραστικής δύναμης του κατώτατου
μισθού, και, συνεπώς, του βιοτικού επιπέ-
δου των εργαζομένων και των οικογενειών
τους,

2. η Ελλάδα είναι το μόνο κράτος-μέλος της ΕΕ που έχει κατώτατο μισθό χαμηλότε-
ρο από το επίπεδο του 2009 και δεν έγινε καμία αύξηση την περίοδο 2020-2021,3. ο
κατώτατος μισθός βρίσκεται χαμηλότερα από το κατώφλι της σχετικής φτώχειας,

4. σχεδόν οι μισοί εργαζόμενοι που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό ζουν σε συνθ-
ήκες υλικής στέρησης,

5. το ποσοστό κάλυψης συλλογικών διαπραγματεύσεων είναι χαμηλότερο κατά 56
ποσοστιαίες μονάδες από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και

6. οι θεσμοί προστασίας της ελληνικής αγοράς εργασίας αποκλίνουν σημαντικά από
τα ισχύοντα στα αναπτυγμένα κράτη-μέλη της ΕΕΓΣΕΕ: 

Βάσει των παραπάνω, η ΓΣΕΕ ζητά αρχικά την επαναφορά του καθορισμού του
κατώτατου μισθού στον θεσμό της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας,
τονίζοντας ότι ο ρόλος και η λειτουργία της ως ελάχιστου γενικού ορίου προστασίας με
καθολική εφαρμογή σε όλους τους εργαζομένους στο πλαίσιο διαβούλευσης μεταξύ
των κοινωνικών εταίρων είναι κρίσιμης σημασίας για την αποδοχή του τελικού προσ-
διορισμού του ύψους του, την ενίσχυση της κοινωνικής και εργασιακής ειρήνης, και
τελικά τη συμμόρφωση, που θα επιτρέψει την αύξηση της αποτελεσματικότητας των
θετικών του επιδράσεων στην οικονομία, την κοινωνία και τη δημοκρατία.

Η ΓΣΕΕ προτείνει την άμεση αύξηση του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ ανά μήνα,
υπογραμμίζοντας ότι στη συνέχεια θα πρέπει να αυξηθεί εκ νέου «έως ότου καταστεί
ίσος με το 60% του διάμεσου μισθού πλήρους απασχόλησης. Η προσαρμογή του
κατώτατου μισθού στο επίπεδο της αξιοπρεπούς διαβίωσης θα μπορούσε να γίνει και
βάσει μιας συνδυαστικής μεταβολής με το 50% του μέσου μισθού πλήρους απασχόλ-
ησης, ως αποτέλεσμα ενός συμφωνημένου μεταξύ των κοινωνικών εταίρων χρονοδια-
γράμματος».

Πρόκειται για μια αύξηση της τάξης του 13%, από τα 663 ευρώ που είναι σήμερα ο
κατώτατος μισθός.

Μεταξύ άλλων, η ΓΣΕΕ ζητά την άμεση λήψη θεσμικών μέτρων που θα αποθα-
ρρύνουν τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης και την εντατικοποίηση των ελέγχων της
Επιθεώρησης Εργασίας.

ΕΝΦΙΑ 2022: Τι αλλάζει στο υπολογισμό του - Πώς διαμορφώνονται οι συντελεστές

Σήμερα τελικά η συνεδρίαση της επιτροπής

ΤΤαα  ττεελλεευυττααίίαα  εεππιιδδηημμιιοολλοογγιικκάά  δδεεδδοομμέένναα
ααλλλλάάζζοουυνν  ττοο  ττοοππίίοο  γγιιαα  ΆΆρρσσηη  μμέέττρρωωνν    



ΣΑΒΒΑΤΟ(16:00)
(22Η αγωνιστική)

ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
– ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ
( Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ)

ΚΥΡΙΑΚΗ 22η αγωνιστι-
κή (16:00)

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ
ΑΠΟ – Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ
(ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ)

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ –
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ(ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟΥ)
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ
ΜΑΝΔΡΑΣ – Α.Ο. ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ(Γ.ΡΟΥΜΕ
ΛΙΩΤΗΣ)

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ –
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ
(ΑΚΡΑΤΗΤΟΥ)
Ε Θ Ν Ι Κ Ο Σ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ –
Α Σ Τ Ε Ρ Α Σ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ(ΠΑΝΟΡΑΜΑΤ
ΟΣ)
ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ-
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΩΝ
(ΒΥΖΑ)

ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ
– ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ
ΑΣ Π / Ρ Γ Ο Υ( Σ Τ ΑΔ Ι Ο
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ)

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(20η αγω-
νιστική)

ΣΑΒΒΑΤΟ(16:00)

ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ – ΕΡΜΗΣ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ – ΑΣ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. –
Κ Ρ Ι Ο Σ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ(ΠΑΝΟΡΑ
ΜΑΤΟΣ 12:30)
ΑΣ ΔΥΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
– Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΕΛΕΥΣΙ Ν ΑΣ(ΔΥΝ ΑΜΗ Σ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 13:00)
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ –
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ;
Ρεπό: ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΑΣΠΡ., Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ
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Για την  18η αγων ιστική της ΑΈΣΚΑΝΑ
γυν αικών  στο γειτον ικό ν τέρμπι στην
Ελευσίν α ο ΓΑΣ Μάν δρας επικράτησε
της ομάδος του Παν ελευσιν ιακού ΑΟΚ
40-37. Στο άλλο παιχ ν ίδι η Εν ωση
Νέας Περάμου γν ώρισε την  ήττα στην
έδρα της από τον  Ιων ικό Νικαίας 37-41.
Αν αλυτικά.

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ -ΜΑΝΔΡΑΣ
ΓΑΣ 37 40

Διαιτητές : Πέππας Δ., Γερουλάν ος

Δεκάλεπτα : 13-12 , 22-25, 30-31, 37-
40

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ (Κάργιαν ν ης,
Παν αγιωτόπουλος) : Αν δριν οπούλου 3,
Χαραλαμποπούλου 4, Γιαν ν ακούλια
15(2), Καμπόλη, Κον τού, Ευαγγελάτου,
Τσίρμπα, Ιακώβου 1, Τσιούν η 14(4)

ΓΑΣ ΜΑΝΔΡΑΣ (Καραγάν ης, Λιν άρδος)
: Κουτσοδήμου 1, Τσούμπου, Σωτηρίου
11(3) , Σαν ταμούρη, Μουζάκη 12, Γιαν -
ν ικάκη 2 , Πιτσάκη 4, Κουρτέση,
Προέδρου 5, Τζιν λή 5

ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ- ΙΩΝΙΚΟΣ
ΝΙΚΑΙΑΣ 37-41

Διαιτητές : Ιωάν ν ου, Μπέης

Δεκάλεπτα : 09-12 , 20-22, 31-32, 37-
41

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ ΜΕΓΑΡΑ (Μπόρας)
Σηφάκη 7(1), Αδριοπούλου 11(3) , 

Κουρμπέτη Ρούσση Παν ούση 3(1) Ιωα-
κείμ 2 Χρον οπούλου 8, Βασιλοπούλου,
Δουμέν η 2 Πν ευματικάκη 2

ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ (Μον δερά Ιωαν -
ν ίδης): Αμαν ατίδη 11(2), Ψουρογιάν ν η
8 , Κούρτη 6 , Καπαρέλου 2, Ρίζου 4 ,
Σερδάρη 6 , Βαρχ αλαμά , Κωστοπούλου
4

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ 33

2 ΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦ 32

3 ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΠΑΛΙΑΣ ΚΟ 30

4 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 27

5 ΜΑΝΔΡΑΣ ΓΑΣ 27

6 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ 27

7 ΑΟ ΒΑΡΗΣ «Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ» 25

8 ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ 24

9 ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 22

10 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ 21

11 ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ 20

12 ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΑΣ 17

13 ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 16

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (20/03/22)

17.00 ΚΛ ΠΑΝ ΣΑΛΠΕΑΣ ΠΟΡΦΥΡΑΣ
ΑΟΦ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
16.30 ΚΛ ΝΕΟ ΒΑΡΗΣ ΑΟ ΒΑΡΗΣ «Ο
ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ» ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΡΕΠΟ
20.00 ΚΛ ΜΑΝΔΡΑΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΓΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
19.00 ΚΛ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΦΑΡΟΣ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
16.30 ΚΛ ΔΑΚ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ -Π ΦΑΛΗΡΟ
19.00 ΚΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΠΑΛ.
ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ-ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Α΄ΕΣΚΑΝΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: Νίκη για τον ΓΑΣ Μάνδρας
στην Ελευσίνα, ήττα η Ένωση Ν.Περάμου

Σ.Γ.TAEKWONDO-KICK: 
Επιτυχία το διασυλλογικό πρωτάθλημα Ταεκβοντό

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το διασυλλογικό πρωτάθλημα Ταεκβοντό, στο οποίο
συμμετείχε και ο Σ.Γ.TAEKWONDO-KICK BOXING ΜΕΓΑΡΩΝ. 

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Χαλκίδας και συμμετείχαν 1250
αθλητές και αθλήτριες.

Ο Σ.Γ.TAEKWONDO-KICK BOXING ΜΕΓΑΡΩΝ συμμετείχε με τρεις αθλητές και κατά-
φερε να κατακτήσει δυο ασημένια μετάλλια.

Τα μετάλλια κατέκτησαν οι Λουκάς Τέλης και Στραβουδούλης Ηλίας, οι οποίοι έδει-
ξαν σημαντική πρόοδο στην απόδοσή τους, σημειώνοντας διακρίσεις σχεδόν σε όλες
τις διοργανώσεις που συμμετέχουν.

Επάξια αγωνίστηκε και ο Λάμψας Σταμάτης, ο οποίος κατέκτησε την πέμπτη θέση. Ο
πρόεδρος Κούρσος Μελέτης και ο προπονητής του συλλόγου Στρατούρης Χρήστος
συγχαίρουν όλα τα παιδιά για την προσπάθεια τους και τις συνεχόμενες διακρίσεις
του.

ΕΠΣΔΑ: Το αγωνιστικό πρόγραμμα του 
Σαββατοκύριακου στην Α΄και Β΄κατηγορία
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Φιλικοί Αγώνες στη μνήμη του Σωκράτη Γκιόλια 
το Σάββατο στην Ελευσίνα

Τα αποτελέσματα και οι
σκόρερ στην Super

League 2

Στα αν αβληθέν τα παιχν ίδια στην  Super League
2 σημειώθηκαν  τα εξής αποτελέσματα.

Απόλλων  Πόν του-Αν αγέν ν ηση Καρδίτσας: 1-1
(69′ Ρούν ει-40′ Λαγός)

Ζάκυν θος-Ο.Φ. Ιεράπετρας: 1-1 (45+2 Μπαζάν -
36′ Ντέτλερ)

Ολυμπιακός Βόλου-Βέροια: 0-2 (19′ Πασάς, 66′
Πεταυράκης)

Ρόδος-ΑΕΚ Β’: 1-0 (30′ Χίσι)

ΠΕΜΠΤΗ(15:00)

ΠΑΟΚ Β-Τρίκαλα (15η αγων ιστική)
Διαιτητής: Καλατζής (Θεσσαλίας)
Βοηθοί: Χατζην άκος, Τσακίρης (Δράμας)

Οι 1οι Φιλικοί Αγώνες Στίβου στη μνήμη
Σωκράτη Γκιόλια θα γίνουν το Σάββατο
19 Μαρτίου στο Δημοτικό Στάδιο Ελευ-
σίνας. Μετέχουν έξι σύλλογοι.

Ν’ αναφέρουμε ό,τι στο πρόγραμμα
μετέχουν παιδιά ως Ε’ Δημοτικού που
θα κάνουν ταχύτητες. 

Όποιο παιδί θέλει θα μετάσχει στο
Vortex και θα παίξει με τον Μπομπ Σφου-
γγαράκι και τον Πάτρικ. 

Θα πάρουν μετάλλια, μετά αποδε-
σμεύονται και θα συνεχιστούν οι 

αγώνες με τους μεγαλύτερους αθλητές. 
Υπάρχει και κενό μεταξύ των αγωνισμά-

των, ώστε να μπορούν να πάρουν μέρος
σε δύο αγωνίσματα. 

Τη διοργάνωση τρέχει η παλιά μεγάλη
πρωταθλήτρια στα 100μ. εμπόδια
Φλώρα Ρεντούμη, προπονήτρια του Α.Ο.
Στίβου Ελευσίνας.

Συμμετοχές: ΑΟ Στίβου Ελευσίνας,
Παναθηναϊκό ΑΟ, Α.Ο. Ερμής, ΣΚΑ
Παπάγου-Χολαργού, ΟΑΦΝΤΗ Δήμου
Ασπροπύργου και Γ.Σ. Σαλαμίνας.

Γ’ Εθνική: Τα αποτελέσματα
στον 5ο όμιλο

19η αγωνιστική(5ος όμιλος)
Άρης Σκάλας-Ηλιούπολη 0-1
Ερμής Μελιγούς-Φωστήρας 0-2
Άγιος Ιερόθεος-Φοίνικας Νέας Επιδαύρου
2-0
Ερμιονίδα-ΑΣ Σαντορίνη 2020 1-3
Χαραυγιακός-Παναρκαδικός ΔΕΝ
ΔΙΕΞΗΧΘΗ
Ρεπό: ΑΕ Μυκόνου

Στους αγών ες της Τετάρτης για την  21η
εμβόλιμη αγων ιστική σημειώθηκαν  τα εξής
αποτελέσματα.

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(21η αγων ιστική)

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ - ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 8-1

ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ - ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ
ΜΑΝΔΡΑΣ 2-0

ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ - ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
1-2

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ - ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ
ΑΣΠ/ΡΓΟΥ 4-1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 48*
2. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 48

3. ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ 45*
4. Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 43*

5. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ 40
6. ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 39*
7. ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 38
8. ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ 34
9. ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 24*
10. ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 24
11. ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ 22
12. Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 18*
13. ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ 14*
14. ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ 13
15. ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ 3*
16. ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 3

ΠΕΜΠΤΗ
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(21η αγων ιστική)16:00

Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ - ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ
(ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

ΛΑΜΠΡΟΥ Β., ΠΛΑΚΑΣ Σ., ΑΝΔΡΕΟΥ Ε.

Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ - ΕΘΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ (ΒΥΖΑ)

HABILAJ A., ΦΟΥΡΚΑΣ Γ., ΖEΪΜΠΕΚΗΣ Β.

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ - ΒΥΖΑΣ
ΜΕΓΑΡΩΝ(ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)

ΧΡΕΛΙΑΣ Θ., ΦΑΡΜΑΚΗΣ Κ., ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
Γ.

ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ -
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ (Γ.
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ)

ΜΑΝΟΥΡΑΣ Χ., ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Κ., ΠΑΥΛΟΣ
Χ.

Επιμέλεια ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΕΠΣΔΑ: Τα αποτελέσματα της 
εμβόλιμης αγωνιστικής



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
χειρισμό ανυψωτικών
μηχανημάτων σε περιβάλλον
αποθήκης 
Κύρια καθήκοντα: 
Αποτελεσματική μετακίνηση
των εμπορευμάτων εντός της
αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

1.Περιγραφή θέσης:
Μηχανικός αυτοκινήτων 
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Ωράριο: 8.30-17.00
Απαραίτητα προσόντα:
Απόφοιτος Τεχνικής Σχολής
Μηχανικών     Προϋπηρεσία
τουλάχιστον 4 χρονιά
2.Περιγραφή θέσης:  Βοηθός
Μηχανικού αυτοκινήτων 

Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Ωράριο: 8.30-17.00

Απαραίτητα προσόντα:
Απόφοιτος Τεχνικής Σχολής
Μηχανικών     Προϋπηρεσία
τουλάχιστον 4 χρονιά

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS 

1)Περιγραφή θέσης:
Πικαδόροι 
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
Προϋπηρεσία στην
προετοιμασία παραγγελιών
Γνώση χρήσης παλετοφόρου

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ,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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ΓΑΜΟΣ
Ο ΣΙΡΑΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΗΦΑΚΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ
ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΤΣΙΛΕΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ

ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

Σήμερα οι ανακοινώσεις

Οι σχετικές ανακοινώσεις για
τα μέτρα στήριξης της κυβέρν-
ησης απέναντι στο κύμα α-
κρίβειας, ανάμεσα στα οποία θα
είναι και οι παρεμβάσεις στα
καύσιμα, θα πραγματοποιηθεί
το πρωί της Πέμπτης, 17 Μα-
ρτίου, πιθανότατα στη Γενική
Γραμματεία. 

Τα νέα μέτρα θα παρουσιάσουν
και θα αναλύσουν ο υπουργός
Οικονομικών Χρήστος Σταϊ-
κούρας, ο υπουργός Ενέργειας
Κώστας Σκρέκας και ο υπο-
υργός Ανάπτυξης Αδωνις Γεω-
ργιάδης, ενώ παρών θα είναι
και ο κυβερνητικός εκπρόσω-
πος, Γιάννης Οικονόμου.

«Πρέπει να είναι οριζόντια η ε-
πιδότηση»
Μιλώντας στην ίδια εκπομπή, ο
Νίκος Παπαγεωργίου, Πρόεδ

ρος Πρατηριούχων – Εμπόρων
Καυσίμων Αττικής, είπε πως η
επιδότηση «πρέπει να γίνει ορ-
ιζόντια και όλοι οι συμπολίτες
μας να έχουν επιδότηση με την
μορφή ενός voucher. Είναι λάθ-
ος η άποψη ότι άνθρωποι που
έχουν ένα εισόδημα πχ. 1000 ε-
υρώ τον μήνα δεν πλήττονται
και μπορούν να βάζουν βενζίνη
άμεσα».

«Εμείς από το 2013 είμαστε έ-
τοιμοι με το σύστημα εισροών –
εκροών.
Κάθε απόδειξη που παίρνει ο
καταναλωτής έχει έναν μονα-
δικό αριθμό. 
Ο καταναλωτής θα μπορεί να α-
νεβάσει αυτόν τον αριθμό στην
πλατφόρμα και να γίνει η δια-
σταύρωση και να του επιστρα-
φούν χρήματα μέσω κάποιας
εκκαθάρισης», προσέθεσε,
σχετικά με το πώς μπορεί να
γίνεται η σχετική διαδικασία.

Η συν έχ εια απο τη σελ. 2

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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
ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/124788/2150 (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 απαρ-
αίτητα εισοδηματικά κριτήρια. 

Κατόπιν αυτού, οι ενδιαφερόμε-
νοι μπορούν να καταθέσουν 

*ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ 

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

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

2.Φορολογική Δήλωση (Ε1)
φορολογικού έτους 2021, ΟΛΩΝ
των μελών του νοικοκυριού.

3.Εκκαθαριστικό φορολογικού
έτους 2021, ΟΛΩΝ των μελών του
νοικοκυριού.

4.Δήλωση στοιχείων ακινήτων
(Ε9) ΟΛΩΝ των μελών του νοικοκ-
υριού και εφόσον υπάρχει (προβλέ-
πεται η υποχρέωση υποβολής της).

5.Εκκαθαριστικό (Πράξη διοικ-
ητικού προσδιορισμού) 

ΕΝ.Φ.Ι.Α. φορολογικού έτους
2021  ΟΛΩΝ των μελών του νοι-
κοκυριού.

6.Πιστοποιητικό Οικογενειακής
Κατάστασης. 

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

8.Βεβαίωση ασφαλιστικού
φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου για
χρήση συσκευής μηχανικής υπο-
στήριξης απαραίτητης για την ζωή
ατόμου ή ατόμων του νοικοκυριού.

ΤΟ  ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ διατίθε-
ται από το γραφείο Πρωτοκόλλου
του Δήμου.
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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

Πέμπτη 17 Μαρτίου 2022 θριάσιο-15  

Συνεχιζεται από τη σελ. 8

Η παραβίαση της ιδιω-
τικότητας στην  οποία,
μέσω των  εφαρμογών ,
συν αιν ούμε προκειμέν ου
ν α τις αξιοποιήσουμε,
καθώς και η δυν ατότητα
που παρέχ ει το διαδίκτυο
για απρόσωπη δράση
μέσω της απόκρυψης της
ταυτότητας μας πίσω από
έν α ή πολλαπλά ψευδή
προφίλ, παρέχ ουν  ευκαι-
ρίες διάπραξης σωρείας
αδικημάτων , μεταξύ των
οποίων  και του εκφοβι-
σμού. Στις πολύ
εύστοχ ες ερωτήσεις που
απεύθυν ε ο κ. Νάκος
στους μαθητές, κατέδειξε
πόσο λίγα γν ωρίζουμε για

τους κιν δύν ους του δια-
δικτύου, εν ώ παρείχ ε τις
κατάλληλες συμβουλές
προκειμέν ου ν α προλά-
βουμε τέτοιες κακόβουλες
πρακτικές ή, αν  τύχ ει και
εμπλακούμε ως θύματα
σε αυτές, ν α τις αν τιμε-
τωπίσουμε έγκαιρα.

Την  εκδήλωση οργάν ω-
σε και συν τόν ισε άρτια
το επιστημον ικό και
διοικητικό προσωπικό
του Κέν τρου Πρόληψης,
με την  υποστήριξη της
Διοίκησης. Χαιρετισμό
απεύθυν ε η κ. Μαρία
Μπούκη, Αν . Πρόεδρος
του Κέν τρου Πρόληψης
εν ώ την  εσπερίδα
τίμησαν  με την  παρουσία

τους ο Αν τιδήμαρχ ος
Οικον ομικών  Μιχ άλης
Βρεττός, οι Περιφερειακοί
Σύμβουλοι Γεωργία
Βλάχ ου και Ιωάν ν ης
Σμέρος, ο κ. Λάζαρος
Καραούλης  Μέλος της
Κεν τρικής Επιτροπής
του ΚΙΝΑΛ, ο κ. Σπύρος
Βρεττός Υπ. Βουλευτής
ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, ο κ.
Ιωάν ν ης  Κατσαν δρής
ειδικός σύμβουλος
Δημάρχ ου Αχ αρν ών , ο
κ. Βαγγέλης Κατάρας
Υπεύθυν ος Αθλητισμού
της ΔΗΦΑ, ο κ. Πέτρος
Μαρίν ης Πρόεδρος
ΔΗΜΤΟ Αχ αρν ών  και
Θρακομακεδόν ων , ο κ.
Γιώργος Κουλόγιαν ν ης
Αν τιπρόεδρος Επιτρο-

πής Αν τιεγκληματικής
Πολιτικής, η κ. Δήμητρα
Μουχ ίκα, Μέλος Επιτρο-
πής Αν τιεγκληματικής
Πολιτικής  και ο κ. Δαν ιήλ
Καλιφατίδης μέλος ΔΣ της
Έν ωσης Συλλόγων
Γον έων  και Κηδεμόν ων
Αχ αρν ών .

Η Διέξοδος θα
συν εχ ίσει ν α παρεμ-
βαίν ει έγκαιρα και ουσια-
στικά, απαν τών τας σε
κάθε αίτημα της σχ ολικής
κοιν ότητας, των
κατοίκων  και δημοτών
Αχ αρν ών , που αφορά
στη πρόληψη των  εξα-
ρτήσεων  και την  προα-
γωγή της ψυχ οκοιν ων ι-
κής υγείας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
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