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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
Εδουάρδος, Έν τουαρν τ, Έν τυ

Διεθν ής Ημέρα Κιν ητοποιήσεων  κατά της Κατοχ ής
του Ιράκ

Β΄ Χαιρετισμοί, Αγίου Εδουάρδου Αγγλίας

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ 

ΓΑΒΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ
ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΟΕ

Αχαρνών 7, 2105576029

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Ρόκα Μαρία Π.

Αδελφών Κυπραίου 54, Ελευσίνα, 2105546916

MANΔΡΑ
Ροκάς Δημήτριος Π.Σαλαμίνος 7, 
Εργατικές Κατοικίες, 2105541344

Άνω Λιόσια

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Αχαρνών 36, 2102472215

ΑΧΑΡΝΕΣ
Στεφανίδης Στέφανος Ν.

Δημοκρατίας 274, 2102310318

Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της
αυτόφωρης διαδικασίας, στην περ-
ιοχή των Αχαρνών, από αστυνομι-
κούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης
Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφά-
λειας Αττικής, δύο (2) άτομα (ημε-
δαπός και αλλοδαπός), για παράβα-
ση της Νομοθεσίας περί εξαρτ-
ησιογόνων ουσιών. Αναζητείται
συνεργός τους.

Στο πλαίσιο δράσεων της ναρκω-
τικών και κατόπιν διερεύνησης
πληροφοριών αναφορικά με τη
δράση ατόμων στη διακίνηση ανω-
τέρω Υπηρεσίας, για τη σύλληψη
εμπόρων-διακινητών ακατέργαστης
κάνναβης στην ευρύτερη περιοχή
της Αττικής και ειδικότερα στην περ-

ιοχή των Αχαρνών, εντοπίστηκαν
οι ανωτέρω και πιστοποιήθηκε η
εγκληματική τους δράση.

Ειδικότερα, κατελήφθη ο ημε-
δαπός να κατέχει, για λογαριασμό
και των άλλων δύο κατηγορουμέ-
νων, με σκοπό την περαιτέρω
διακίνηση, αυτοσχέδιες συσκε-
υασίες με ακατέργαστη κάνναβη,
ενώ σε έρευνα που επακολούθησε
στην οικία του αλλοδαπού βρέθη-
καν επίσης  συσκευασίες με ακατέρ-
γαστη κάνναβη.

Συνολικά βρέθηκαν και κατασχεθ-
ήκαν:

-14- αυτοσχέδιες νάιλον συσκε-
υασίες που περιείχαν -14- κιλά και -

350- γραμμ. ακατέργαστης κάννα-
βης

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας
συσκευή κινητού τηλεφώνου
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν

στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειο-
δικών Αθηνών.

ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ 2 ΕΜΠΟΡΩΝ - ΔΙΑΚΙΝΗΤΩΝ 
ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗΣ ΚΑΝΑΒΗΣ ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ
Κατασχέθηκαν πάνω από 14 κιλά

Τ
ον Υφυπουργό
παρά τω Πρωθυ-
πουργώ κ. Χρή-

στο Τριαντόπουλο,
αρμόδιο για θέματα
κρατικής αρωγής και
αποκατάστασης από
φυσικές καταστροφές,
υποδέχτηκε τηνΤε-
τάρτη 16 Μαρτίου στις
Αχαρνές ο Δήμαρχος
κ. Σπύρος Βρεττός.

Στη σύσκεψη που ακο-
λούθησε εκτός από τον
Δήμαρχ ο Αχ αρν ών ,
παρών  ήταν  ο Βουλευ-
τής Ν.Δ. Αν ατολικής
Αττικής, κ. Βασίλης
Οικον όμου καθώς και ο
Περιφερειακός Σύμβου-
λος κ. Θαν άσης Κατσιγιάν ν ης. Αν τικείμεν ο της
σύσκεψης ήταν  οι καταστροφές από τις πρόσφατες
πυρκαγιές, τα μέτρα για την  άμβλυν ση των  συν επειών
και την  αποκατάσταση των  πληγέν των , την  πορεία
υλοποίησης των  μέτρων  στήριξης και την  αποκατά-
σταση των  περιοχ ών  που επλήγησαν  από τις φωτιές
του καλοκαιριού και ιδιαίτερα την  περιοχ ή της Βαρ-
υμπόμπης και των  Θρακομακεδόν ων . Στο επίκεν τρο
της εν ημέρωσης βρέθηκε η αν άγκη για την  πραγματο-
ποίηση συγκεκριμέν ων  έργων , όπως δημιουργία οδών
διαφυγής και βελτιωτικά έργα σε ρέματα της περιοχ ής.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με την  αυτοψία στις καμέ-
ν ες περιοχ ές, όπου διαπιστώθηκε το μέγεθος της
καταστροφής και η αν αγκαιότητα των  έργων  άμεσης
αποκατάστασης. Συγκεκριμέν α επισκέφθηκαν  την
περιοχ ή της Φλόγας, όπου ο κ. Τριαν τόπουλος
διαπίστωσε την  αν άγκη πραγματοποίησης εργασιών
σε τρία διαφορετικά ρέματα της περιοχ ής της Βαρ-
υμπόμπης. 

Παράλληλα οριοθέτησε τις επόμεν ες εν έργειες –
ούτως ώστε ν α υπάρξει όσο το δυν ατόν  πιο άμεση
αν τιμετώπιση των  προβλημάτων  – όλων  των  εμπλεκό-
μεν ων  φορέων .

Ο Δήμαρχ ος Αχ αρν ών  Σπύρος Βρεττός δήλωσε σχ ε-
τικά:“Με μεγάλη μου χ αρά υποδέχ θηκα  τον  Υφυπο-
υργό στον  Πρωθυπουργό Χρήστο Τριαν τόπουλο στο
Δήμο μας, καθώς μας δόθηκε η ευκαιρία για μια εν δια-
φέρουσα και ουσιαστική συζήτηση για την  πορεία υλο-
ποίησης των  μέτρων  στήριξης και αποκατάστασης
των  περιοχ ών  που έχ ουν  πληγεί από τις φωτιές, παρ-
ουσία του Βασίλη Οικον όμου, Βουλευτή Ν.Δ. Αν ατολι-
κής Αττικής και του Περιφερειακού Συμβούλου Θ.
Κατσιγιάν ν η.

Στην  αυτοψία που κάν αμε στις πληγείσες περιοχ ές ο
κ. Τριαν τόπουλος διαπίστωσε την  αν άγκη για άμεσες
εν έργειες και προχ ωρήσαμε στο σχ εδιασμό συγκεκρι-
μέν ων  παρεμβάσεων ”.

ΑΧΑΡΝΕΣ: ΑΥΤΟΨΙΑ ΤΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΡΑΤΙΚΗΣ

ΑΡΩΓΗΣ Χ. ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
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Έκτακτη Συνάντηση Δημάρχων συγκα-
λεί η ΚΕΔΕ σήμερα Παρασκευή 18 Μαρτίου
2022, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθ-
ούν αποφάσεις για κρίσιμα ζητήματα που αφορ-
ούν στην οικονομική βιωσιμότητα και την αποτε-
λεσματική λειτουργία των Δήμων,  υπό το
πρίσμα  των νέων δεδομένων,  που διαμορ-
φώνονται από την εκτίναξη του ενεργειακού
κόστους αλλά και τις συνέπειες που προκαλεί η
εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, και επηρε-
άζουν και τη λειτουργία της Αυτοδιοίκησης  στη
χώρα μας.

Οι εργασίες της Συνάντησης  θα γίνουν δια
ζώσης στο ξενοδοχείο Divani Apollon Palace &
Thalasso στη Βουλιαγμένη (Αγίου Νικολάου 10), ενώ θα
μεταδοθούν ζωντανά από την ιστοσελίδα της ΚΕΔΕ
(https://kede.gr/). Ώρα έναρξης των εργασιών 10.00
π.μ.

Τις θέσεις και τις προτάσεις της ΚΕΔΕ θα παρουσιά-
σει με εισήγησή του ο πρόεδρος
Δημήτρης Παπαστεργίου,  ανοίγοντας τις εργασίες της

Συνάντησης, ενώ θα παραβρεθούν και θα μιλήσουν ο
υπουργός Εσωτερικών  Μάκης Βορίδης και ο αναπληρ-
ωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας.

Μείζον θέμα της Συνάντησης είναι το αυξημένο
ενεργειακό κόστος και οι επιπτώσεις 

του πολέμου στην Ουκρανία, γεγονός που 
επηρεάζει καθοριστικά τους προϋπολογισμούς

των Δήμων και των ΔΕΥΑ.

Στη συνάντηση θα τοποθετηθούν οι εκπρόσωποι των
παρατάξεων αλλά και οι συμμετέχοντες δήμαρχοι, προ-
κειμένου να καταρτιστεί ένα σχέδιο προτάσεων προς 

τους εκπροσώπους της κυβέρνησης, με στόχο
την επίλυση των προβλημάτων των Δήμων.

Οι συνέπειες του πολέμου για τον λαό της
Ουκρανίας, η έκφραση στήριξης προς τους
δημάρχους της χώρας καθώς και η έμπρακτη
ανάληψη δράσεων εκ μέρους της Αυτοδιοίκησης
για τη διαχείριση των προσφυγικών ροών,  είναι
επίσης ψηλά στην ατζέντα της Συνάντησης.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστε-
ργίου με μήνυμά του ενόψει της έκτακτης Συνάν-
τησης τονίζει:

«Η Έκτακτη Συνάντηση Δημάρχων πραγματο-
ποιείται λίγες μόλις ημέρες μετά το ξέσπασμα
ενός άδικου και με δραματικές συνέπειες  για τον
λαό της Ουκρανίας πολέμου. Ενός πολέμου

επικίνδυνου για την  ανθρωπότητα και με σοβαρότατες
παγκόσμιες επιπτώσεις, με πρώτη την επιδείνωση της
ενεργειακής κρίσης.

Για μας, την Αυτοδιοίκηση, πρώτο ζητούμενο είναι να
τελειώσει ΤΩΡΑ ο πόλεμος για  να αναχαιτιστεί η τερά-
στια ανθρωπιστική κρίση και να  αντιμετωπιστούν οι
οικονομικές συνέπειες που προκάλεσε.

Ωστόσο ως Αυτοδιοίκηση δηλώνουμε ότι είμαστε έτοι-
μοι να  βγούμε και πάλι μπροστά για την ανακούφιση
του άμαχου πληθυσμού της Ουκρανίας από τις 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ.4

Υ
πεγράφη, την Πέμπτη 17
Μαρτίου, σύμβαση μεταξύ
του Δήμου Ελευσίνας και

του αναδόχου του έργου, για κατασ-
κευή δικτύου ομβρίων υδάτων στην
περιοχή του Αεροδρομίου.

Το έργο προβλέπει την κατασκε-
υή αγωγών ομβρίων υδάτων, φρε-
ατίων υδροσυλλογής και φρεατίων
επίσκεψης σε τμήματα της περιοχής
Αεροδρομίου του Δήμου Ελευ-
σίνας, όπου παρατηρούνται έντονα
πλημμυρικά φαινόμενα.

Πιο συγκεκριμένα, τα έργα πρό-
κειται να πραγματοποιηθούν στις
οδούς στην Μελίνας Μερκούρη,
Σινώπης, Μικράς Ασίας , με απο

δέκτη τον υπάρχοντα αγωγό στην
οδό Μητρ. Χρυσοστόμου Τραπε-
ζούντας και στην οδό Κρήτης, με
αποδέκτη τον υπάρχοντα αγωγό
στην οδό Σαρανταποτάμου.

Η σχετική μελέτη συντάχθηκε από
την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου
μας, βάσει των αναγκών της περ-
ιοχής και με γνώμονα την αντιπ-
λημμυρική της προστασία, καθώς
με αυτόν τον τρόπο θα αντιμετωπι-
στούν τα προβλήματα που δημιουρ-
γούνται, κατά τη διάρκεια ισχυρών
βροχοπτώσεων.

Μετά και την υπογραφή της σχετι-
κής σύμβασης, το έργο αναμένεται
να ξεκινήσει άμεσα.

Χρηματοδότηση ύψους 4.925.354
ευρώ, εξασφάλισε ο Δήμος

Μάνδρας-Ειδυλλίας

για την αποχέτευση της Δημοτικής Ενότητας Μάνδρας

Ο
Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών-Οινόης εξασφάλισε χρηματοδότηση
για την ολοκλήρωση ακόμη εντός σημαντικού έργου υποδομής που
παρέμενε ημιτελές.

Πρόκειται για την αποχέτευση της Δημοτικής Ενότητας Μάνδρας, η οποία απο-
τελείται από δύο υποέργα, τα οποία στοχεύουν στην ολοκλήρωση του δικτύου
ακαθάρτων της πόλης καθώς και στην κατασκευή των διακλαδώσεων των ιδιω-
τικών συνδέσεων με το δίκτυο της αποχέτευσης.

Το έργο με τίτλο «Ολοκλήρωση δικτύου ακαθάρτων Μάνδρας και συναφή
έργα», κατόπιν σχετικής απόφασης εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» κι
έλαβε χρηματοδότηση ύψους 4.925.354 ευρώ.

«Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο, το οποίο λύνει ακόμη ένα πρόβλημα που
ταλανίζει χρόνια τους δημότες μας. Στη χρηματοδότηση εμπεριέχεται η κατασκε-
υή 1.160 ιδιωτικών συνδέσεων», δήλωσε ο Δήμαρχος Χρήστος Ε. Στάθης.

Ως ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 01/07/2022 και ως ημερομηνία
λήξης η 21/12/2023.

Υπεγράφη σύμβαση για κατασκευή 
δικτύου ομβρίων υδάτων στην περιοχή 

του Αεροδρομίου Ελευσίνας 

Έκτακτη Συνάντηση Δημάρχων συγκαλεί η ΚΕΔΕ 
γγιιαα  ττοουυςς  κκλλυυδδωωννιισσμμοούύςς  σσττηηνν  οοιικκοοννοομμιικκήή  ββιιωωσσιιμμόόττηητταα  ττωωνν  δδήήμμωωνν  
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συνέπειες του πολέ-
μου αλλά και για να
διαχειριστούμε μια ανθρ-
ωπιστική κρίση, που
μπορεί να μην δοκιμάζει
άμεσα τη χώρα μας,
αλλά σίγουρα δεν μπορεί
και δεν πρέπει να μας
αφήνει αδιάφορους».

Η ατζέντα των θεμά-
των της Συνάντησης

Άλλα ζητήματα που
θα συζητηθούν είναι:

Η καταστατική θέση
των αιρετών

Το τέλος ταφής που
επιβλήθηκε από 1-1-
2022

Η επιτάχυνση των
ρυθμών ένταξης έργων
στο Πρόγραμμα
«Αντώνης Τρίτσης» και
το Ταμείο Ανάκαμψης.

Το νέο ΕΣΠΑ
Η μείωση των επι-

τοκίων δανεισμού από
το Ταμείο Παρακαταθη-
κών και Δανείων.

Οι προσλήψεις προ-
σωπικού στους ΟΤΑ
και η εφαρμογή της
κινητικότητας

Η Πολιτική Προ-
στασία στους Δήμους

Η στελέχωση της
Δημοτικής Αστυνομίας

Η εφαρμογή ναυαγο-
σωστικής πολιτικής
από τους Δήμους

Το πρόγραμμα
«Βοήθεια στο Σπίτι»

Ασφαλείς συνθήκες
διεξαγωγής 

Η διεξαγωγή των
εργασιών της συνάν-
τησης θα πραγματο-
ποιηθεί ακολουθώντας
αυστηρά τα ισχύοντα
υγειονομικά πρωτό-
κολλα, για τον περιορι-
σμό της διάδοσης της
πανδημίας Covid-19.
Για τη συμμετοχή σας
απαιτείται πιστοποιη-
τικό εμβολιασμού ή
νόσησης τελευταίου
τριμήνου.

Η συνέχεια απο σελ. 2

Μερομήνια 2022: Με τι καιρό θα κάνουμε Πάσχα

Τα Μερομήνια 2022 έχουν αποδειχθεί διαχρονικά σημαντικό
εργαλείο για την παρατήρηση του καιρού Είναι μια πανάρχαια
μέθοδος πρόβλεψης του καιρού για ολόκληρο τον χρόνο.

Η μέθοδος είναι πολύ απλή. Όσοι γνωρίζουν, παρατηρούν
τον καιρό του Αυγούστου για 12 ημέρες, εκ των οποίων κάθε μία
αντιπροσωπεύει τον καιρό των επόμενων μηνών. Δηλαδή, η
πρώτη ημέρα μας δείχνει τι καιρό θα κάνει τον ερχόμενο
Αύγουστο, η δεύτερη για τον Σεπτέμβριο, η τρίτη για τον
Οκτώβριο, κ.ο.κ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον πρακτικό μετεωρολόγο
Νικόλαο Γεωργίου Βογιατζή, συνταξιούχο του 307 ΤΣΥΑΥ (ΠΕΒ)
τα μερομήνια κατέγραψαν τα εξής για τους επόμενο διάστημα
και μέχρι τα τέλη Μάη:

Τον Μάρτιο η κακοκαιρία συνεχίζεται τουλάχιστον μέχρι τις
20 του μήνα με μικρά διαστήματα καλοσύνης. Από 21 έως 31
Μαρτίου μάλιστα εκτός από βροχές, μπουρίνια, και καταιγίδες
δεν αποκλείεται να δούμε και χιόνια.

Το ίδιο σκηνικό συνεχίζεται και από 1 έως 5 Απριλίου. Τα
φαινόμενα γίνονται πιο ήπια από 6 έως 13 Απριλίου που ο και-
ρός θα είναι βροχερός, όπως επίσης και για το διάστημα από
14 έως 20 του μήνα. Για την περίοδο αυτή τα μερομήνια δείχνουν
ήπιο καιρό με ισχυρούς όμως ανέμους και ενδεχομένως βροχο-
πτώσεις.

Πως θα ψήσουμε τον οβελία
Εάν επαληθευτούν τα μερομήνια μάλλον Πάσχα θα κάνουμε

με άσχημο καιρό, καθώς σύμφωνα με τον εμπειρικό μετεωρ-
ολόγο από 21 έως 30 Απριλίου, μέσα στο Πάσχα δηλαδή, όλα
δείχνουν κακοκαιρία (γκρίζα σύννεφα από βορειοδυτικά προς
νοτιοανατολικά και δυτικά προς νότο και ανατολικά προς δυτι-
κά).

Ο Μάιος μπαίνει με κακοκαιρία, μπουρίνια και καταιγίδες το
διάστημα από 1 έως 5 του μήνα. Ο καιρός καλυτερεύει από 6
έως 20, αλλά ανήμερα του Αγίου Κωνσταντίνου, δηλαδή από 21
Μαΐου έως 31 του μήνα, προβλέπονται βροχές και ισχυροί άνε-
μοι.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ταχ. Δ/ν ση: Λεωφ όρος Δημο-
κρατίας 141
Τ.Κ.193 00 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Τηλ.: 213 200 6409-10
Φαξ: 210 55 72 276

e-mail:  grafeiodimarx-
ou@aspropyrgos.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου,
προσκαλεί τους εν διαφ ερόμε-
ν ους ν α υποβάλλουν  προσφ ο-
ρά, για τη  μίσθωση ακιν ήτου 

για 20 μέρες έως τις 10 Απρ-
ιλίου 2022, με κατώτατη τιμή
αν ά καλυμμέν ο χώρο το ποσό
των  4,50€ αν ά τετραγων ικό
μέτρο.
Χαρακτηριστικά ακιν ήτου:
Θέση Λούτσα Σκλήρα ,Εθν ική
Οδός Αθην ών - Κορίν θου,
επαγγελματικός χώρος 270 τ.μ.,
καλυμμέν ος με υπόγειο επί οικο-
πέδου 1.350 τ.μ. εφ απτόμεν ο
στην  Εθν ική Οδό. 

Οι προσφ ορές θα κατατεθούν
στο Πρωτόκολλο του Δήμου
Ασπροπύργου.

Πληροφ ορίες:  κ. Αν τών ης
Καραμπούλας, Αν τιδήμαρχος
Διοικητικών  & Οικον ομικών
Υπηρεσιών , τηλέφ ων α
2132006708, 2312006738 ,
e m a i l :
a.karampoulas@yahoo.gr. 

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου

Νικόλαος Ι. Μελετίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ταχ. Δ/ν ση: Λεωφ όρος Δημο-
κρατίας 141
Τ.Κ.193 00 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Τηλ.: 213 200 6409-10
Φαξ: 210 55 72 276

e-mail:  grafeiodimarx-
ou@aspropyrgos.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου,
προσκαλεί τους εν διαφ ερόμε-
ν ους ν α υποβάλλουν  προσφ ο-
ρά, για τη  μίσθωση ακιν ήτου 

για 20 μέρες έως τις 10 Απρ-
ιλίου 2022, με κατώτατη τιμή
αν ά καλυμμέν ο χώρο το ποσό
των  2,80€ αν ά τετραγων ικό
μέτρο.

Χαρακτηριστικά ακιν ήτου:
Θέση Μαν τρί Τσεβά , αποθηκευ-
τικός χώρος καλυμμέν ος 2.000
τ.μ. επί οικοπέδου 10.000 τ.μ.
βορείως της Αττικής Οδού. 

Οι προσφ ορές θα κατατεθούν
στο Πρωτόκολλο του Δήμου
Ασπροπύργου.

Πληροφ ορίες:  κ. Αν τών ης
Καραμπούλας, Αν τιδήμαρχος
Διοικητικών  & Οικον ομικών
Υπηρεσιών , τηλέφ ων α
2132006708, 2312006738 ,
e m a i l :
a.karampoulas@yahoo.gr. 

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου

Νικόλαος Ι. Μελετίου
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Δ
έσμη μέτρων  για την  στήρ-
ιξη των  Μικρομεσαίων
Επιχ ειρήσεων  αποφάσισε

ν α προτείν ει προς τους αρμόδιους
Υπουργούς,  σε έκτακτη συν ε-
δρίασή της η Διοικητική Επιτροπή
του Βιοτεχ ν ικού Επιμελητηρίου
Πειραιά,  που συγκλήθηκε με πρω-
τοβουλία του Προέδρου Β.Ε.Π.,
Γιώργου Παπαμαν ώλη-Ντόζα, ως
θεσμικός εκπρόσωπος και
σύμβουλος της Πολιτείας, που
παρακολουθεί τις εξελίξεις και είν αι
σε συν εχ ή επικοιν ων ία με τις
επιχ ειρήσεις – μέλη του.

Στην  επιστολή που απέστειλε
ο Πρόεδρος Β.Ε.Π. στους Υπουρ-
γούς Περιβάλλον τος και Εν έργειας,
Κων σταν τίν ο Σκρέκα, Οικον ο-
μικών , Χρήστο Σταϊκούρα και Αν ά-
πτυξης και Επεν δύσεων , Άδων ι
Γεωργιάδη, μεταξύ των  άλλων
προτείν ει τη σταθερή τιμή, προ
κρίσης, στο πετρέλαιο και το
φυσικό αέριο, μη οριζόν τια επιδότ-
ηση στην  τιμή κιλοβατώρας σε
μικρομεσαίες εν εργοβόρες  επιχ ει-
ρήσεις (χ υτήρια, λεβητοποιία,
κλπ.), επιστρεπτέα προκαταβολή
όσο διαρκεί η εν εργειακή κρίση κι
ο πόλεμος, ν α αν ασταλούν  οι
αποπληρωμές μέχ ρι ν α επέλθει η
ισορροπία στην  αγορά.

Αν αλυτικότερα η επιστολή
αν αφέρει: 

« Ο πλαν ήτης βρίσκεται εν
μέσω μιας ταχ είας παγκόσμιας
εν εργειακής κρίσης. Η υφιστάμεν η
κρίση θα μπορούσε ν α καταλήξει
ως η χ ειρότερη εν εργειακή κρίση,
από την  πετρελαϊκή κρίση της
δεκαετίας του 1970. Οι τιμές του
φυσικού αερίου στην  Ασία και την
Ευρώπη έχ ουν  φτάσει σε επίπε-
δα-ρεκόρ. Οι τιμές του πετρελαίου
έχ ουν  εκτοξευθεί, ως απόρροια
των  ελλείψεων  στον  εφοδιασμό
φυσικού αερίου, φτάν ον τας σε
υψηλό τριετίας. Αυτές οι ελλείψεις
έχ ουν  αν εβάσει επίσης την  τιμή 

του κάρβουν ου στα ύψη. 
Οι σταδιακές επιπτώσεις της

κρίσης ήδη φαίν ον ται,  και καθ-
ημεριν ά εν τείν ον ται οι αν ησυχ ίες
για τις επιπτώσεις της κρίσης σε
σχ έση με τον  πόλεμο στην  Ουκρ-
αν ία καθώς η Ευρώπη αλλά και η
χ ώρα μας εξαρτών ται 

Δυστυχ ώς με τις τρέχ ουσες
εξελίξεις, τα μέτρα που μέχ ρι
σήμερα  εφάρμοσε η κυβέρν ηση
για ν α αν τιμετωπίσει τις αυξήσεις

στην  ηλεκτρική εν έργεια, ιδρύον -
τας -πρώτη από όλα τα ευρωπαϊκά
κράτη-μέλη- το Ταμείο Εν εργειακής
Μετάβασης και διαθέτον τας μέχ ρι
τώρα πάν ω από 2 δισ. ευρώ μέσω
επιδοτήσεων  λογαριασμών  εν έρ-
γειας και φυσικού αερίου σε κατα-
ν αλωτές και επιχ ειρήσεις , δεν
αρκούν . Θα  πρέπει ν α ληφθούν
άμεσα, ν έα πρόσθετα μέτρα στήρ-
ιξης μικρών -μικρομεσαίων  επιχ ει-
ρήσεων  και μέτρα για τις ν έες
αυξήσεις τιμών  εν έργειας που
παρατηρούν ται τις τελευταίες
ημέρες.

Το Βιοτεχ ν ικό Επιμελητήριο Πει-
ραιά, ως θεσμικός εκπρόσωπος
και σύμβουλος της Πολιτείας,
παρακολουθεί τις εξελίξεις, είν αι σε
συν εχ ή επικοιν ων ία με τις επιχ ει-
ρήσεις – μέλη του με σκοπό την
στήριξη τους στη ψηφιακή μετάβα-
ση . 

Στο πλαίσιο αυτό προτείνο-
υμε :

1. Σταθερή τιμή προ κρίσης
στο πετρέλαιο και το φυσικό
αέριο. 

2. Να δημιουργηθεί  ΜΗ
ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ η οποία θα
προκύπτει από τη διαφορά της
τιμής προ κρίση, με την εκά-
στοτε τιμή που τρέχει σύμφωνα
με τα τιμολόγια που θα προσ-
κομίζει η επιχείρηση.  Εναλλακ-
τικά προτείνουμε η διαφορά
που θα προκύπτει να συμψηφι-
στεί  με υποχρεώσεις είτε ΕΦΚΑ
,ΑΑΕΔΕ.

3. Μη οριζόντια επιδότηση
στην τιμή κιλοβατώρας σε
μικρομεσαίες επιχειρήσεις ενε-
ργοβορες (χυτήρια, παγοποιία,
λεβητοποιία).

4. Επιστρεπτέα προκαταβολή
όσο διαρκεί η ενεργειακή κρίση
κι ο πόλεμος να ανασταλούν  οι
αποπληρωμές μέχρι να  επέλθ-
ει ισορροπία στην αγορά.

5. Πιστεύοντας στη θετική
ανταπόκριση σας, είμαστε στη
διάθεση σας για συνεργασία με
σκοπό την στήριξη του βιο-
τεχνικού κόσμου και της επιχει-
ρηματικότητας».

ΒΕΠ:ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΠ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΤΙΤΑΝ: Σε επίπεδα 
ρεκόρ ο τζίρος
– Στα 1,7 δισ. ευρώ

Ο
Όμιλος ΤΙΤΑΝ αν ακοίν ωσε τα οικον ομικά απο-
τελέσματα του τέταρτου τριμήν ου και τα απο-
τελέσματα έτους 2021 όπου εμφάν ισε αύξηση

του κύκλου εργασιών  σε όλες τις γεωγραφικές περιοχ ές
και εν ισχ υμέν α καθαρά κέρδη.

Ειδικότερα, επίπεδα ρεκόρ για τον  κύκλο εργασιών
του Ομίλου που αν ήλθε σε €1.714,6 εκ., σημειών ον -
τας άν οδο κατά 6,7%, αποτυπών ον τας την  υψηλότε-
ρη ζήτηση και τα βελτιωμέν α επίπεδα τιμών  σε όλες τις
περιοχ ές

Τα κέρδη προ τόκων , φόρων , και αποσβέσεων
(EBITDA) μειώθηκαν  κατά 4,6% σε €272,4 εκ. λόγω
της πρωτοφαν ούς αύξησης του κόστους το δεύτερο
εξάμην ο του έτους

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα
μειοψηφίας (NPAT) αυξήθηκαν  σε €89,6 εκ. (έν αν τι
€1,1 εκ. μετά τις εφάπαξ χ ρεώσεις €63,9 εκ. το 2020
και €50,9 εκ. το 2019), κυρίως χ άρη στην  επιτυχ ή
αν αχ ρηματοδότηση του δαν εισμού και τις ευν οϊκότερ-
ες συν αλλαγματικές διακυμάν σεις

Ο Όμιλος επικεν τρώθηκε στη δημιουργία αξίας για
τους μετόχ ους μέσω της ακύρωσης ιδίων  μετοχ ών , της
αγοράς ιδίων  μετοχ ών  όπως και της επιστροφής κεφ-
αλαίου ύψους €0,50 αν ά μετοχ ή

Εφαρμογή συστημάτων  ψηφιακής τεχ ν ολογίας και
τεχ ν ητής ν οημοσύν ης στην  παραγωγή τσιμέν του

Μείωση αποτυπώματος άν θρακα κατά 4% (ειδικές
εκπομπές Scope 1 & 2) συμβάλλον τας στην  επίτευξη
των  στόχ ων  του Ομίλου έως το 2030

Εφαρμογή TCFD και αν αγν ώριση από το CDP ως μία
από τις εταιρίες που ηγούν ται στην  αν τιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής (A-)

Νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων  μετοχ ών  και επιστρο-
φή κεφαλαίου 0,50 ευρώ

Τον  Μάρτιο του 2022, και ύστερα από τις πρόσφατες
εξελίξεις της αγοράς, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφά-
σισε ν α υλοποιήσει έν α ν έο πρόγραμμα αγοράς ιδίων
μετοχ ών . Το ν έο πρόγραμμα θα ξεκιν ήσει την  ή περί
την  1η Απριλίου 2022, σε συν έχ εια της λήξης του
τρέχ ον τος προγράμματος αγοράς ιδίων  μετοχ ών . Το
ν έο πρόγραμμα θα είν αι ύψους έως και €10 εκ. και
διάρκειας έως και έξι μην ών . Η Titan Cement
International SA θα παρέχ ει πλήρη εν ημέρωση για την
πρόοδο των  σχ ετικών  αγορών  σύμφων α με τους εφα-
ρμοστέους ν όμους και καν ον ισμούς.

Μετά την  εξουσιοδότηση που δόθηκε στο Διοικητικό
Συμβούλιο κατά την  Έκτακτη Γεν ική Συν έλευση των
Μετόχ ων  της Εταιρίας στις 13 Μαΐου 2019, το Διοικ-
ητικό Συμβούλιο αποφάσισε την  επιστροφή κεφαλαίου
ύψους €0,50 αν ά μετοχ ή σε όλους τους Μετόχ ους της
Εταιρίας. Δικαιούχ οι της επιστροφής κεφαλαίου θα
είν αι οι εγγεγραμμέν οι ως μέτοχ οι της Εταιρίας την
Πέμπτη, 28 Απριλίου 2022, στις 12 μ.μ. (CEST) (ημε-
ρομην ία καταγραφής – record date).

Η είσπραξη του ποσού επιστροφής θα πραγματο-
ποιηθεί την  Τρίτη, 5 Ιουλίου 2022 μέσω των  χ ειριστών
των  μετόχ ων , των  τραπεζών  και χ ρηματιστηριακών
εταιριών .

Στο 32,6% η ανεργία
των νέων
Πτώση τον Ιανουάριου του 2022 έναντι
του αντιστοιχου μηνα το 2021

Σ
ε 12,8% διαμορφώθηκε το ποσοστό της
ανεργίας στη χώρα τον Ιανουάριο εφέτος
έναντι του αναθεωρημένου προς τα κάτω

16,2% τον Ιανουάριο 2021 και του 12,8% τον
Δεκέμβριο 2021.

Σύμφωνα με την έρευνα εργατικού δυναμικού
της ΕΛΣΤΑΤ, οι άνεργοι ανήλθαν σε 587.152
άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 123.563 άτομα
σε σχέση με τον Ιανουάριο 2021 (17,4%) και κατά
7.100 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2021
(1,2%).

Στις γυναίκες το ποσοστό ανεργίας ανήλθε σε
16,9% από 19,8% τον Ιανουάριο 2021 και στους
άνδρες σε 9,6% από 13,3%.

Κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών, στις ηλικίες 15-
24 ετών η ανεργία ανήλθε σε 32,6% από 45,2%

τον Ιανουάριο πέρυσι και στις ηλικίες 25- 74 ετών
σε 11,9% από 14,6%.

Οι απασχολούμενοι  ανήλθαν σε 3.995.622
άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 312.199
άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο 2021 (8,5%) και
μείωση κατά 68.799 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμ-
βριο 2021 (1,7%).

Τα άτομα που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό
δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμι-
κού» (τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζ-
ητούν εργασία), ανήλθαν σε 3.262.045,
σημειώνοντας μείωση κατά 219.897 άτομα σε
σχέση με τον Ιανουάριο 2021 (6,3%) και αύξηση
κατά 72.476 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο
2021 (2,3%).



Ε
πίσκεψη στις πυρόπληκτες
περιοχές της Βαρυμπόμπης
πραγματοποίησε σήμερα ο

Σλοβάκος Υφυπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης Martin Kovac συνο-
δευόμενος από τον Περιφερειάρχη
Αττικής Γ. Πατούλη. Στο κλιμάκιο
που πραγματοποίησε αυτοψία
συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας
Δασών Κ. Αραβώσης, η Πρέσβης
της Δημοκρατίας της Σλοβακίας I.
Hiricova, ο Εντεταλμένος Περιφερ-
ειακός Σύμβουλος Τεχνικών
Έργων και Χωρικού Σχεδιασμού
Θ. Κατσιγιάννης, ο Γενικός Διευθυ-
ντής Δασών του Υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης της Σλοβακίας
Tibor Jancok και υπηρεσιακά στε-
λέχη. 

Μεταξύ άλλων έγινε αναφορά
στην πιλοτική εφαρμογή στην περ-
ιοχή των μεθόδων που αξιοποιήθη-
καν με τη συνεργασία Σλοβάκων
εμπειρογνωμόνων και στελεχών
της Περιφέρειας Αττικής. Επιπλέον
συμφωνήθηκε να ενισχυθεί περαι-
τέρω η συνεργασία και το επόμενο
διάστημα να μεταβεί ομάδα στε-
λεχών της Περιφέρειας και των
συναρμόδιων υπουργείων στην
Σλοβακία προκειμένου να ενημερ-
ωθεί για μια σειρά από εφαρμογές
και διαδικασίες που ακολουθούν
για την ταχύτερη και αποτελεσμα-
τικότερη αναδάσωση.   

Ο Γ. Πατούλης ευχαρίστησε
θερμά τον Σλοβάκο Υφυπουργό
για τη συνεχιζόμενη υποστήριξη
προς την χώρα μας  τόσο στο επι-
στημονικό, όσο και σε τεχνικό
πεδίο και παράλληλα εξήρε το
υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης των
σλοβάκων στα θέματα αποκατάστα-
σης του περιβάλλοντος και διαχείρ-
ισης των επιπτώσεων των καταστρ-
οφικών πυρκαγιών.

Από την πλευρά του ο Σλοβάκος
Υφυπουργός Martin Kovac επισή-
μανε ότι η επίσκεψή του στις
πληγείσες περιοχές εκφράζει το
ενδιαφέρον της Σλοβακίας να
συμβάλει στην αντιμετώπιση των
συνεπειών από τις καταστροφές
καθώς και στην αναδάσωση. Στο
πλαίσιο αυτό κάλεσε και το κλιμάκιο
Ελλήνων εμπειρογνωμόνων να
επισκεφθεί τη Σλοβακία με σκοπό
την επιμόρφωση και την ανταλλαγή
επιστημονικής τεχνογνωσίας στον
εξειδικευμένο τομέα της αποκατά-
στασης του Περιβάλλοντος.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σημερι-
νή επίσκεψη του Σλοβάκου Υφυ-
πουργού αποτελεί συνέχεια της
επίσκεψης του Πρωθυπουργού της
Σλοβακίας στις πληγείσες περιοχές
της Αττικής τον περασμένο Σεπτέμ-
βριο, κατά την οποία είχαν τεθεί τα
θεμέλια για αυτή τη συνεργασία με
στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας
στα θέματα πολιτικής προστασίας. 

Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανά-
πτυξης της Σλοβακίας Martin Kovac
προέβη στις παρακάτω δηλώσεις:

Είμαι ιδιαιτέρως ευτυχής που
βρίσκομαι εδώ στην Αθήνα, που
βρίσκομαι εδώ στη Βαρυμπόμπη
και που συναντώ τόσο την Περιφ-
έρεια Αττικής μέσω του κυρίου
Πατούλη αλλά και εκπροσώπους
του υπουργείου Περιβάλλοντος.
Θέλω να πω ότι πρόκειται για μία
συνεργασία η οποία θα μας επιτρέ-
ψει να διερευνήσουμε έτι περαι-
τέρω την αποκατάσταση του τοπίου
διότι στη Σλοβακία έχουμε μία εκτε-
ταμένη εμπειρία σχετικά με την
αντιμετώπιση των πλημμυρών αλλά
και με την αποκατάσταση δασών.
είμαστε ευτυχείς διότι θα μοιρα-
στούμε αυτή την εμπειρία. Εδώ

πρόκειται για ένα πιλοτικό project,
ένα πιλοτικό σχέδιο όπου θα μελε-
τήσουμε ένα συνδυασμό μεθόδων,
δηλαδή πώς μπορούν να αποκατα-
σταθούν τα δάση γρηγορότερα αλλά
να μειώσουμε και τον αντίκτυπο
των πλημμυρών. 

Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που
έχουμε αυτή τη συνεργασία τόσο με
το ελληνικό υπουργείο, όσο και με
την Περιφέρεια Αττικής και δράττο-
μαι της ευκαιρίας για να προσκαλέ-
σω μία ομάδα Ελλήνων εμπειρογ-
νωμόνων στη Σλοβακία για συνέχι-
ση της ανταλλαγής εμπειριών και
τεχνογνωσίας. ευχαριστώ θερμά

o Γενικός Γραμματέας Φυσικού
Περιβάλλοντος και Υδάτων Κ.
Αραβώσης σημείωσε:

Είναι μεγάλη μας χαρά που έχο-
υμε εδώ τον Υφυπουργό Αγροτι-
κής Ανάπτυξης της Σλοβακίας διότι
έχει ήδη ξεκινήσει - και μετά τις
μεγάλες φωτιές του καλοκαιριού -
μία διαρκής συνεργασία σε επίπεδο
τεχνικό. 

Έχουν έρθει εδώ ομάδες από τη
Σλοβακία πολύ εξειδικευμένων
τεχνικών οι οποίοι έχουν εκτελέσει
έργα πιλοτικά όπως αυτό το οποίο
βλέπουμε εδώ πέρα  και το Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας το
δικό μας θα είναι και θα συνεχίσει
να είναι σε επικοινωνία με το
αντίστοιχο Υπουργείο της Σλο-
βακίας προκειμένου να ενσω-
ματώσουμε τις τεχνολογίες και τις
μεθόδους που χρησιμοποιούν και
στις δικές μας διαδικασίες και
βέβαια και από την άλλη πλευρά,
αυτό που έχει ειπωθεί, είναι ότι
ομάδα δικών μας ειδικών θα επισ-
κεφτεί τη Σλοβακία προκειμένου να
υπάρξει μια γόνιμη συνεργασία με
ανταλλαγή τεχνογνωσίας και από
τις δύο πλευρές.
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ΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑ  ττωωνν  ΤΤΟΟΙΙΧΧΩΩΝΝ  
ΈΈννααςς  ύύµµννοοςς  σσττηηνν  εειιρρήήννηη

Την Τρίτη 22 Μαρτίου στην πόλη
της Ελευσίνας 

ΜΜεε  ααφφοορρµµήή  ττηηνν  ΠΠααγγκκόόσσµµιιαα  ΗΗµµέέρραα
ΠΠοοίίηησσηηςς,,  ηη  ΕΕλλεευυσσίίνναα,,  ΠΠοολλιιττιισσττιικκήή
ΠΠρρωωττεεύύοουυσσαα  ττηηςς  ΕΕυυρρώώππηηςς  ((ΠΠΠΠΕΕ))  γγιιαα  ττοο

22002233,,  µµεε  ττοο  ββλλέέµµµµαα  σσττρρααµµµµέέννοο  σσττοονν  ππόόλλεεµµοο  ττηηςς
ΟΟυυκκρρααννίίααςς  πποουυ  σσυυγγκκλλοοννίίζζεειι  ααυυττήή  ττηη  σσττιιγγµµήή
οολλόόκκλληηρρηη  ττηηνν  ααννθθρρωωππόόττηητταα,,  δδιιοορργγααννώώννεειι  ττηηνν
ΤΤρρίίττηη  2222  ΜΜααρρττίίοουυ  σσττηηνν  ππόόλληη  ττηηςς  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  ττοο
ΜΜυυσσττήήρριιοο__55  ΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑ  ττωωνν  ΤΤΟΟΙΙΧΧΩΩΝΝ  ήή  ΗΗ  ππόόλληη  ωωςς
ΑΑννάάγγννωωσσµµαα..  

ΤΤηηνν  ξξεεχχωωρριισσττήή  ααυυττήή  δδρράάσσηη  σσυυννθθέέττεειι  µµιιαα  σσεειιρράά
ππρροοββοολλώώνν  σσύύννττοοµµωωνν  κκεειιµµέέννωωνν,,  πποοιιηηµµάάττωωνν  κκααιι
φφρράάσσεεωωνν  µµεεσσααίίααςς  κκααιι  µµιικκρρήήςς  κκλλίίµµαακκααςς,,  πποουυ
µµεεττααττρρέέπποουυνν  γγιιαα  λλίίγγεεςς  ώώρρεεςς  ττοουυςς  ττοοίίχχοουυςς  ττηηςς
ππόόλληηςς  σσεε  σσεελλίίδδεεςς  πποολλύύττιιµµεεςς..

ΠΠεερριιδδιιααββααίίννοοννττααςς  ττοουυςς  δδρρόόµµοουυςς  ττηηςς  ππόόλληηςς,,  ααππόό
ττοονν  ΣΣυυννοοιικκιισσµµόό  µµέέχχρριι  ττοο  ΚΚααλλιιµµππάάκκιι  κκααιι  ττοονν
ΠΠεεζζόόδδρροοµµοο  ττηηςς  ΝΝιικκοολλααΐΐδδοουυ,,  οοιι  κκάάττοοιικκοοιι  κκααιι  οοιι
ππεερραασσττιικκοοίί  ττηηςς  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  θθαα  έέχχοουυνν  ττηηνν  εευυκκααιι--
ρρίίαα  νναα  σσυυννααννττήήσσοουυνν  σσττίίχχοουυςς  µµεε  ααφφοορρµµήή  έένναανν
ππόόλλεεµµοο  γγρρααµµµµέέννοουυςς  ααππόό  σσπποουυδδααίίοουυςς  πποοιιηηττέέςς,,
όόππωωςς  οοιι  ΓΓιιώώρργγοοςς  ΣΣεεφφέέρρηηςς,,  ΤΤ..ΣΣ..  ΈΈλλιιοοττ,,  ΓΓιιάάννννηηςς
ΡΡίίττσσοοςς,,  ΠΠάάοουυλλ  ΤΤσσέέλλαανν,,  ΟΟδδυυσσσσέέααςς  ΕΕλλύύττηηςς,,
ΑΑννδδρρέέααςς  ΚΚάάλλββοοςς,,  ∆∆ιιοοννύύσσιιοοςς  ΣΣοολλωωµµόόςς,,  ΊΊννγγκκεεµµπποο--
ρργγκκ  ΜΜππάάχχµµαανν,,  ΜΜααννόόλληηςς  ΑΑννααγγννωωσσττάάκκηηςς,,  ΝΝίίκκοοςς
ΚΚααρροούύζζοοςς,,  ΜΜάάρρκκοοςς  ΜΜέέσσκκοοςς,,  ΆΆρρηηςς  ΑΑλλεεξξάάννδδρροουυ,,
ΗΗλλίίααςς  ΛΛάάγγιιοοςς  κκ..άά..  

ΠΠεερριιγγρράάφφοοννττααςς  άάλλλλοοττεε  γγλλααφφυυρράά  κκααιι  άάλλλλοοττεε  ωωµµάά
ττηη  ββααννααυυσσόόττηηττάά  ττοουυ,,  οοιι  µµεεγγάάλλοοιι  ααυυττοοίί  πποοιιηηττέέςς  θθαα
υυµµννήήσσοουυνν  αακκόόµµαα  µµιιαα  φφοορράά  ττηηνν  υυππέέρρττααττηη  ηηθθιικκήή
ααξξίίαα  πποουυ  ππρροοσσττααττεεύύεειι  ττηηνν  ίίδδιιαα  ττηη  ζζωωήή,,  κκααιι  δδεενν
εείίννααιι  άάλλλληη  ααππόό  ττηηνν  εειιρρήήννηη..

Στις πυρόπληκτες περιοχές της Βαρυμπόμπης 
ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης της Σλοβακίας 
με τον Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη 
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Ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών-Οινό-
ης τείνει χείρα βοηθείας στον άμαχο πληθυσμό
της Ουκρανίας αποστέλλοντας νερό, τρόφιμα,
ξηρά τροφή, φάρμακα.

Τα σημεία συλλογής των ειδών πρώτης ανάγ-
κης είναι:

ΚΑΠΗ Μάνδρας, Δημαρχείο Ερυθρών, Δημα-
ρχείο Βιλίων

Μέχρι και Παρασκευή (18/3) από τις 09:00
μέχρι τις 13:00.

ΑΑννθθρρωωππιισσττιικκήή
ββοοήήθθεειιαα  σσττηηνν

ΟΟυυκκρρααννίίαα  
θα στείλει ο δήμος

Μάνδρας-Ειδυλλίας 

Έ
να νέο κτιριακό συγκρότ-
ημα θα κατασκευαστεί στο
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττι-

κής σε οικόπεδο της Πανεπι-
στημιούπολης Άλσους Αιγάλεω.
Θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το
καλοκαίρι του 2024.

Σε ρυθμούς κατασκευής το έργο
κατασκευής νέου κτιριακού συγκρ-
οτήματος στο Πανεπιστήμιο Δυτι-
κής Αττικής. Το έργο υπεγράφη
πριν από λίγες ημέρες και ανά-
δοχος είναι η εταιρεία ΕΥΔΡΟΜΟΣ
ΑΤΕ. Η αρχική αξία του έργου με
ΦΠΑ ήταν 9,8 εκατ. ευρώ και η
σύμβαση υπεγράφη για ποσό 9,7
εκατ. ευρώ. Αναθέτουσα Αρχή του
έργου είναι το Πανεπιστήμιο Δυτι-
κής Αττικής.

Το νέο τριώροφο κτίριο θα κατασ-
κευαστεί σε οικόπεδο της Πανεπι-
στημιούπολης Άλσους Αιγάλεω
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
(ΠΑ.ΔΑ). Η διάρκεια της σύμβασης
έχει οριστεί σε 26 μήνες. Αν δεν
υπάρξουν καθυστερήσεις το νέο

κτίριο θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι
το καλοκαίρι του 2024.

Η δημοπράτηση του έργου πραγ-
ματοποιήθηκε τον περασμένο
Σεπτέμβριο και  κατατέθηκε μια
προσφορά, από την εταιρεία που
τελικά ανέλαβε και το έργο.

Τι θα κατασκευαστεί
Πρόκειται για νέο εκπαιδευτήριο

το οποίο κατασκευάζεται στο οικό-
πεδο της Πανεπιστημιούπολης
Άλσους Αιγάλεω του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.ΔΑ).
Το συνολικό μικτό εμβαδόν του
κτιρίου είναι 6.925,46 m2, από τα
οποία τα 5.060,77 m2 υπέργεια
και τα 1.864,72 m2 υπόγεια.

Το νέο κτίριο προβλέπεται με
τρεις ορόφους ανωδομής (Ισόγειο,
Α’ και Β’ Όροφος), ενώ θα διαθέτει
και έναν υπόγειο όροφο. Στο Ισό-
γειο θα βρίσκονται η Κεντρική και η
δευτερεύουσα είσοδος του
κτιρίου, προβλέπονται  επίσης
εκπαιδευτικά αμφιθέατρα και

β ο η θ η τι κ ο ί
χώροι  (W.C.
χρηστών κλπ).

Στον Α’
Όροφο θα
κ ατασ κ ε υ α-
στούν αίθου-
σες διδασ-
καλίας, γραφεία διδασκόντων και οι
απαραίτητοι  βοηθητικοί  χώροι
(W.C. χρηστών κλπ).

Τέλος στο Υπόγειο προβλέπεται
η στάθμευση ΙΧ αυτοκινήτων των
χρηστών του κτιρίου, οι αναγκαίοι
χώροι των Η/Μ Εγκαταστάσεων και
χώροι αποθήκευσης.

Μετά την ολοκλήρωση των
μελετών, η αποδεκτή απόκλιση
από τον παραπάνω σχεδιασμό είναι
±10%, υπό την προϋπόθεση ότι το
συνολικό εμβαδόν δεν θα υπερ-
βαίνει το ανώτατο επιτρεπόμενο
όριο και δεν θα έρχεται σε αντίθεση
με τους ισχύοντες όρους δόμησης
του οικοπέδου, τις πολεοδομικές,

κτιριοδομικές και λοιπές ισχύου-
σες διατάξεις.

Από την προμελέτη του έργου το
μικτό εμβαδόν του κτηρίου είναι
6.925,49m2.

Συνεπώς οι βασικές παράμετροι
της μελέτης βρίσκονται εντός του
σχεδιασμού που τέθηκε εξαρχής
από το ίδρυμα και άρα προκύπτει
ότι καλύπτονται οι απαιτήσεις λειτο-
υργικότητας.

Νέο κτιριακό συγκρότημα θα κατασκευαστεί στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το καλοκαίρι του 2024.

Επετειακή εκδήλωση του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.ΚΠ.ΠΑ.   
Ελευσίνας για τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική

καταστροφή 

Παρών ο Αθανάσιος Μπούρας, ο οποιος εξήρε τους Μικρασιάτες Ελευσίνας, για την
καθημερινή συνεισφορά τους στην τοπική κοινωνία της πόλης.

Ο
Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής
Δυτικής Αττικής, κ. Αθανάσιος Μπούρας,
συμμετείχε σε επετειακή εκδήλωση του

Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού, Αθλητισμού, Κοινωνικής
Πολιτικής και Προσχολικής Αγωγής (Π.Α.ΚΠ.ΠΑ.)
Δήμου Ελευσίνας με αφορμή τα 100 χρόνια από τη
μικρασιατική καταστροφή. 

Κεντρικός ομιλητής με θέμα «Η Ελλάδα στη μικρα-
σιατική εκστρατεία και καταστροφή» ήταν ο Ιστορικός,
Καθηγητής Ιστορίας του Μεταπολεμικού Κόσμου του
Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφι-
κής Σχολής του ΕΚΠΑ, κ. Ευάνθης Χατζηβασιλείου.   
Στην εκδήλωση παρέστησαν, επίσης, ο Δήμαρχος

Ελευσίνας, κ. Αργύρης Οικονόμου, η Πρόεδρος του
Συλλόγου Μικρασιατών Ελευσίνας, κα Γεωργία Γιατ-
ζόγλου και άλλοι εκπρόσωποι πολιτιστικών συλλό-
γων της πόλης. 

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, ο κ. Μπούρας
απηύθυνε χαιρετισμό και προλόγισε τον αξιότιμο
καθηγητή και Γενικό Γραμματέα του Ιδρύματος της
Βουλής των Ελλήνων, κ. Χατζηβασιλείου, με τον
οποίο, άλλωστε, συνεργάζεται στο πλαίσιο των
θεσμικών τους ρόλων.  

Ο κ. Μπούρας τόνισε ότι ένιωσε καθήκον και υποχρέωση  να παρευρεθεί στην επετειακή εκδήλωση,
αποδίδοντας ελάχιστη τιμή στους Έλληνες της Μικράς Ασίας, οι οποίοι ευημέρησαν στον τόπο που γεν-
νήθηκαν, καταστράφηκαν, εκδιώχθηκαν, έζησαν την προσφυγιά, αλλά αναστήθηκαν μέσα από τις στάχτες
τους και άνθισαν ξανά στη νέα Πατρίδα.
Κλείνοντας το χαιρετισμό του, ο κ. Μπούρας εξήρε τους Μικρασιάτες Ελευσίνας, την Πρόεδρο του

Συλλόγου, κα Γιατζόγλου και όλα τα μέλη, για την καθημερινή συνεισφορά τους στην τοπική κοινωνία
της πόλης.



8-θριάσιο Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022

Αυτοψία πραγματοποίησε ο Υφυπο-
υργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
αρμόδιος για θέματα Χωροταξίας, Αστι-
κού Περιβάλλοντος και Περιβαλλον-
τικών Αδειοδοτήσεων, Νίκος Ταγαράς
στους Αγίους Θεοδώρους,  σε ένα από
τα βασικά σημεία όπου εκτελούνται
αντιπλημμυρικά έργα για τη θωράκιση
του αυτοκινητοδρόμου Ελευσίνας –
Κορίνθου, μαζί με τον Δήμαρχο Λουτρ-
ακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρ-
ων, Γιώργο Γκιώνη, τον αντιδήμαρχο
Αγίων Θεοδώρων, Σπύρο Ράτη και
εκπροσώπους της αναδόχου τεχνικής
εταιρίας. 

Της αυτοψίας προηγήθηκε σύσκεψη
στο κτίριο της δημοτικής αρχής στους
Αγίους Θεοδώρους, όπου ο κ. Ταγαράς
ενημέρωσε τη δημοτική αρχή για το
εύρος των απαραίτητων συμπληρωμα-
τικών εργασιών που θα εκτελεστούν

ανά σημείο του αυτοκινητοδρόμου –
ώστε να αποτραπούν οι δυσμενείς συνέ-
πειες πλημμυρικών φαινομένων που
τόσο έχουν ταλαιπωρήσει την περιοχή. 

Αυτοψία στη Γέφυρα Πίκας

Στη συνέχεια, ακολούθησε αυτοψία
στα έργα αποκατάστασης στη Γέφυρα
της Πίκας η οποία υπέστη σοβαρές ζημι-
ές από τις καταστροφικές πλημμύρες του
Νοεμβρίου 2019, με αποτέλεσμα να έχει
διακοπεί η σύνδεση της Κινέτας με τους
Αγίους Θεοδώρους. 

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Νίκος Ταγαράς, μετά την
ολοκλήρωση της αυτοψίας και στα δύο
σημεία δήλωσε: «Παρακολουθούμε
βήμα – βήμα τα έργα αντιπλημμυρικής
θωράκισης του νομού μας. Επισπεύδο-

υμε όλες τις διαδικασίες για να προχωρ-
ούν γρήγορα τα έργα και να θωρακι-
στούν οι πολύπαθες περιοχές από τις
καταστροφικές πλημμύρες. Ταυτόχρονα,
επιβλέπουμε στο πεδίο, στα σημεία
όπου εκτελούνται τα έργα, όλες τις
εργασίες».

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρ-
ας – Αγίων Θεοδώρων, Γιώργος
Γκιώνης, δήλωσε: «Μαζί με τον υφυπο-

υργό, Νίκο Ταγαρά, προβήκαμε σε
αυτοψίες σε δυο σημεία όπου η υλο-
ποίηση των αντιπλημμυρικών έργων
για τους Αγίους Θεοδώρους είναι κάτι
παραπάνω από απαραίτητη, είναι αναγ-
καία. Για μια φορά ακόμη θέλω να του
εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου καθώς
με μεθοδικότητα, επιμονή και τις τεχνι-
κές του γνώσεις, “βάζει το νερό
στ΄αυλάκι”».

Κορωνοϊός: 59 θάνατοι, 348 
διασωληνωμένοι, 
24.256 νέα κρούσματα
Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ

Αν αλυτικά ο ΕΟΔΥ αν ακοίν ωσε:«Τα ν έα εργαστηριακά επιβεβαιω-
μέν α κρούσματα της ν όσου που καταγράφηκαν  τις τελευταίες 24
ώρες είν αι 24.256 , εκ των  οποίων  22 εν τοπίστηκαν  κατόπιν
ελέγχ ων  στις πύλες εισόδου της χ ώρας. Ο συν ολικός αριθμός των
κρουσμάτων  αν έρχ εται σε 2.732.866 (ημερήσια μεταβολή +0.9%), εκ
των  οποίων  49.3% άν δρες. Με βάση τα επιβεβαιωμέν α κρούσματα
των  τελευταίων  7 ημερών , 211 θεωρούν ται σχ ετιζόμεν α με ταξίδι
από το εξωτερικό και 1.675 είν αι σχ ετιζόμεν α με ήδη γν ωστό
κρούσμα.

Οι ν έοι θάν ατοι ασθεν ών  με COVID-19 είν αι 59, εν ώ από την
έν αρξη της επιδημίας έχ ουν  καταγραφεί συν ολικά 26.792 θάν ατοι.

Το 95.2% είχ ε υποκείμεν ο ν όσημα ή/και ηλικία 70 ετών  και άν ω.

Ο αριθμός των  ασθεν ών  που ν οσηλεύον ται διασωλην ωμέν οι είν αι
348 (63.5% άν δρες). Η διάμεση ηλικία τους είν αι 69 έτη. To 90.2%
έχ ει υποκείμεν ο ν όσημα ή/και ηλικία 70 ετών  και άν ω. Μεταξύ των
ασθεν ών  που ν οσηλεύον ται διασωλην ωμέν οι, 224 (64.37%) είν αι
αν εμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμέν οι και 124 (35.63%) είν αι πλήρ-
ως εμβολιασμέν οι. Από την  αρχ ή της παν δημίας έχ ουν  εξέλθει από
τις ΜΕΘ 4.381 ασθεν είς.

Οι εισαγωγές ν έων  ασθεν ών  Cov id-19 στα ν οσοκομεία της επι-
κράτειας είν αι 338 (ημερήσια μεταβολή -2.03%). Ο μέσος όρος εισα-
γωγών  του επταημέρου είν αι 300 ασθεν είς.Η διάμεση ηλικία των
κρουσμάτων  είν αι 35 έτη (εύρος 0.2 έως 112 έτη), εν ώ η διάμεση
ηλικία των  θαν όν των  είν αι 79 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη).».

ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΝΗ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΓΕΦΥΡΑ ΤΗΣ ΠΙΚΑΣ 

Αυτοψία Νίκου Ταγαρά στα αντιπλημμυρικά Αυτοψία Νίκου Ταγαρά στα αντιπλημμυρικά 
έργα Αγίων Θεοδώρων και Κινέταςέργα Αγίων Θεοδώρων και Κινέτας

Στο… χρονοντούλαπο μπαίνει σε λίγο και
το πιστοποιητικό εμβολιασμού

Τ
ο έν α μετά το άλλο καταργούν ται τα
μέτρα της παν δημίας, μεταξύ αυτών
και το πιστοποιητικό εμβολιασμού,

που ουσιαστικά θα σημάν ει και το τέλος σε
όλους τους περιορισμούς που έχ ουν  οι
αν εμβολίαστοι.

Μάλιστα, η πρώτη μεγάλη αλλαγή θα γίν ει
στην  εστίαση, όπου, σύμφων α με τον  Γκίκα
Μαγιορκίν η, θα καταργηθεί ίσως και πριν  το
Πάσχ α το πιστοποιητικό εμβολιασμού που
χ ρειάζεται για ν α μπει καν είς. Όπως
εκτίμησε ο καθηγητής στο Τμήμα Υγιειν ής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχ ολής στο ΕΚΠΑ:

«Δεν  υπάρχ ει πιθαν ότητα ν α μηδεν ιστούν  τα κρούσματα.»
Μιλών τας στην  ΕΡΤ, ο κ. Μαγιορκίν ης σχ ολίασε τη ν έα έξαρση που παρατηρείται εδώ και

κάποιες μέρες στα κρούσματα στην  Ελλάδα, εν ώ για το πολυαν αμεν όμεν ο Πάσχ α -έπειτα
από δύο χ ρόν ια που τα περάσαμε σε lockdown- σημείωσε πως οι πιθαν ότητες είν αι 50% ν α
μην  έχ ουμε τότε το πιστοποιητικό εμβολιασμού.

«Είν αι μια πιθαν ότητα ν α μην  έχουμε το Cov id pass για τους χ ώρους της εστίασης» αν έφ-
ερε.Όπως έχ ει ήδη διαρρεύσει, θέμα χ ρόν ου είν αι και η κατάργηση της μάσκας στους εσωτε-
ρικούς χ ώρους. «Ήρθαν  για ν α μείν ουν  στα ν οσοκομεία» επισήμαν ε ωστόσο.

Τα μέτρα για αν εμβολίαστους στην  εστίαση
Στους εσωτερικούς χ ώρους των  καταστημάτων  εστίασης δεν  επιτρέπον ται όσοι δεν  έχ ουν

κάν ει εμβόλιο, ή δεν  έχ ουν  κάν ει ακόμα την  αν αμν ηστική δόση μετά τους έξι μήν ες ή μετά
τους τρεις μήν ες με το μον οδοσικό Johnson & Johnson.Ήταν  μόλις τον  προηγούμεν ο μήν α
που ο Θάν ος Πλεύρης είχ ε ξεκαθαρίσει ότι δεν  υπάρχ ει πλάν ο άρσης των  μέτρων  για τους
αν εμβολίαστους, λέγον τας μάλιστα πως εκ των  πραγμάτων  τα πράγματα θα είν αι πιο αν οιχ τά,
λόγω του καιρού.Αν  όμως επιβεβαιωθεί η πρόθεση ν α καταργηθεί το πιστοποιητικό για την
είσοδο στην  εστίαση, σημαίν ει ότι και οι αν εμβολίαστοι θα μπορούν  ν α εισέρχ ον ται στους
κλειστούς χ ώρους σε μπαρ, εστιατόρια και λοιπά.



Μ
ε απλοποιημέν ες διαδικασίες
και μόν ο με τη χ ρήση των
κωδικών  Taxisnet θα μπορούν

από τις αρχ ές Απριλίου οι πολίτες που
επιθυμούν  ν α λάβουν  το επίδομα καυ-
σίμων  ν α εισέρχ ον ται στην  εν ιαία
ψηφιακή πύλη του Δημοσίου, gov .gr
και ν α δηλών ουν  το όχ ημα για το
οποίο αιτούν ται επιδότηση. Συγκεκρι-
μέν α, τα βήματα που προβλέπει η δια-
δικασία συν οψίζον ται στα εξής:

Πώς γίν εται η αίτηση και πώς λαμβά-
ν ουμε την  ηλεκτρον ική κάρτα

·    Ο εν διαφερόμεν ος μπαίν ει με
τους κωδικούς του στο Taxisnet στην
πλατφόρμα gov .gr και χ ωρίς ν α έχ ει
την  υποχ ρέωση ν α υποβάλει δικαιο-
λογητικά ή αποδείξεις, δηλών ει το
όχ ημα για το οποίο αιτείται επιδότηση,
τον  αριθμό του κιν ητού του, τη διεύθυ-
ν ση e-mail του και το IBAN του τραπε-
ζικού του λογαριασμού κατά το πρότ-
υπο που είχ ε εφαρμοστεί στη χ ορήγ-
ηση του f reedom pass.

· Κατόπιν , διεν εργείται η διασταύρω-
ση των  στοιχ είων  και οι αιτούν τες λαμ-
βάν ουν  SMS και e-mail για την  εν ερ-
γοποίηση της κάρτας και τις οδηγίες
χ ρήσης της.

Πώς χ ρησιμοποιούμε την  άυλη κάρτα

·   Η άυλη κάρτα αποθηκεύεται στο
ψηφιακό πορτοφόλι του κιν ητού
(smartphone) και χ ρησιμοποιείται για
ηλεκτρον ικές συν αλλαγές και αν έπαφα

σε όλες τις συν αλλαγές με τερματικά
POS.

· Δεδομέν ου ότι είν αι προπληρωμέν η
και όχ ι πιστωτική, μπορεί ν α χ ρησιμο-
ποιηθεί σε πρατήρια με το σήμα της
MasterCard

· Η κάρτα μπορεί ν α χ ρησιμοποιηθεί
εν τός του τριμήν ου από τον  Απρίλιο
έως και τον  Ιούν ιο και η χ ρήση της
μπορεί ν α γίν ει και εφάπαξ, δηλαδή για
έν α μόν ο γέμισμα, εάν  το επιθυμεί ο
χ ρήστης

Πώς θα εξυπηρετηθούν  οι πολίτες
που δεν  μπορούν  ν α χ ρησιμοποιή-
σουν  ψηφιακή κάρτα

Οι δικαιούχ οι που δεν  έχ ουν  smart-
phones και αδυν ατούν  ν α χ ρησιμοποι-
ήσουν  την  άυλη κάρτα μπορούν  ν α
λάβουν  το ποσόν  της επιδότησης
στον  τραπεζικό λογαριασμό που θα
έχ ουν  υποδείξει.

Ποιες είν αι οι προϋποθέσεις για τη
χ ορήγηση της επιδότησης

·  Απαραίτητες προϋποθέσεις για ν α
λάβει την  επιδότηση ο δικαιούχ ος είν αι
ν α παρουσιάζει δηλωθέν  οικογεν ειακό
εισόδημα έως 30.000 ευρώ και ν α είν αι
φορολογικός κάτοικος Ελλάδος.

·   Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχ ουν
τα φυσικά πρόσωπα συμπεριλαμβαν ο-
μέν ων  και των  ελεύθερων  επαγγελμα-
τιών .

·        Το όχ ημα ν α είν αι σε κυκλοφ-
ορία και ν α είν αι ασφαλισμέν ο.

·        Κάθε φυσικό πρόσωπο έχ ει
δικαίωμα ν α αιτηθεί για έν α μόν ο όχ ημα
(στο οποίο πρέπει ν α διαθέτει κάποιο
ποσοστό συν ιδιοκτησίας σε όχ ημα ή
συμβόλαιο μακροχ ρόν ιας μίσθωσης). 

Ωστόσο, σε περίπτωση συζύγων  εάν
ο καθέν ας διαθέτει αυτοκίν ητο στο
όν ομά του, τότε μπορούν  ν α επιδοτ-
ηθούν  και για τα δύο, αρκεί το οικογε-
ν ειακό τους εισόδημα ν α μην  ξεπερν ά-
ει τις 30.000 ευρώ. 

Ποια καύσιμα καλύπτει η επιδότηση

Η επιδότηση καλύπτει όλα τα καύσι-
μα κίν ησης, δηλαδή τη βεν ζίν η, το
πετρέλαιο κίν ησης και το υγραέριο

Τι κερδίζει ο καταν αλωτής από την
επιδότηση

·     Η επιδότηση καλύπτει διάστημα
τριών  μην ών  και συν ολική ποσότητα
180 λίτρων  καυσίμου.

·      Σε μην ιαία βάση, η επιδότηση
αφορά σε 60 λίτρα καυσίμου και
αν έρχ εται σε 22 λεπτά το λίτρο για
όσους κατοικούν  στην  ηπειρωτική
χ ώρα. 

Συν επώς, η επιδότηση αν έρχ εται σε
13 περίπου ευρώ το μήν α ή σε 40 ευρώ
στο τρίμην ο.

·        Για τους πολίτες που έχ ουν
δηλώσει κύρια κατοικία σε ν ησιωτική
περιοχ ή η επιδότηση αν έρχ εται σε 28
λεπτά το λίτρο, με κέρδος περίπου 16
ευρώ το μήν α  ή 50 ευρώ το τρίμην ο.

·        Για ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών  η
επιδότηση αν έρχ εται σε 30 ευρώ σε
ηπειρωτική και 35 ευρώ σε ν ησιωτική
περιοχ ή.
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Ενίσχυση 200 ευρώ θα δοθεί
ως έκτακτο επίδομα Πάσχα
σε ευάλωτουςπολίτες όπως,

ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονο-
μικών Χρήστος Σταϊκούρας κατά την
παρουσίαση των μέτρων στήριξης
κατά της ακρίβειας.

Σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε ο
υπουργός Οικονομικών την επιταγή
ακρίβειας των 200 ευρώ θα λάβουν: 

676.735 χαμηλοσυνταξιούχοι.
Δικαιούχοι είναι (όπως τον Δεκέμβρ-
ιο) συνταξιούχοι που έχουν ετήσιο
ατομικό φορολογητέο εισόδημα φορ-
ολογικού έτους 2020 έως 7.200
ευρώ (600 ευρώ μηνιαίως), ετήσιο
οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα
έως 14.400 ευρώ και η συνολική
φορολογητέα αξία της ακίνητης περ-
ιουσίας του νοικοκυριού δεν υπερ-
βαίνει τα 200.000 ευρώ. Το κόστος

υπολογίζεται σε 135 εκατ. ευρώ.
34.964 ανασφάλιστοι υπερήλικες.

Το κόστος ανέρχεται 7 εκατ. ευρώ.
166.982 δικαιούχοι επιδομάτων

ΑΜΕΑ. Το κόστος υπολογίζεται σε
33,4 εκατ. ευρώ.

Η «επιταγή ακρίβειας» θα καταβ-
ληθεί σε όλους τους δικαιούχους
πριν το Πάσχα

Ενισχυμένο επίδομα παιδιού,
διπλή δόση ελάχιστου εγγυημένου
εισοδήματος

Ο κ. Σταϊκούρας τόνισε πως
«χτίζουμε ένα νέο "δίχτυ ασφαλείας",
όπως με επιτυχία πράξαμε κατά την
περίοδο της πανδημίας, πάνω από
νοικοκυριά, επιχειρήσεις και αγρό-
τες. Σε αυτό το πλαίσιο, η Κυβέρν-
ηση, σε συνέχεια της μέχρι σήμερα
κρατικής στήριξης, προχωρά σε νέα
δέσμη μέτρων και παρεμβάσεων.

Μέτρα και παρεμβάσεις που εστιά-
ζουν, πρωτίστως, στους πιο ευάλω-
τους συμπατριώτες μας, σε όσους
έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, σε όσους
παράγουν, σε όσους πλήττονται
περισσότερο».

Παράλληλα, ανακοίνωσε τα εξής
επιπλέον μέτρα για την αντιμετώπι-
ση των αυξημένων τιμών αγαθών
και ενέργειας:

Χορηγείται μιάμιση επιπλέον
μηνιαία δόση επιδόματος παιδιού
τον Απρίλιο, στους δικαιούχους
Μαρτίου (δόση δηλαδή που αντι-
στοιχεί σε 1,5 μήνα). Το ποσό της
ενίσχυσης ανέρχεται σε 105 ή 63 ή
42 ευρώ για κάθε παιδί για το πρώτο
και δεύτερο παιδί, ανάλογα με το
ύψος του εισοδήματος, και σε 210 ή
126 ή 84 από το τρίτο και για κάθε
επόμενο παιδί. Οι δικαιούχοι

ανέρχονται σε 625.000, με περισσό-
τερα από 1 εκατ. παιδιά και το
κόστος εκτιμάται σε 97,5 εκατ. ευρώ.

Διπλή δόση ελάχιστου εγγυημένου
εισοδήματος σε 241.281 δικαιούχο-
υς του ελάχιστου εγγυημένου εισο-
δήματος, με κόστος 50,9 εκατ. ευρώ.

Το συνολικό κόστος των παραπά-
νω μέτρων ανέρχεται σε 324 εκατ.
ευρώ και θα δοθεί σε συνολικά 1,7
εκατ. δικαιούχους. Από τα εν λόγω
μέτρα ωφελούνται περίπου 1,4 εκατ.
νοικοκυριά με περισσότερα από 3,2
εκατ. μέλη.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
Πώς γίνεται η αίτηση και πώς λαμβάνουμε την ηλεκτρονική κάρτα

ΕΕΕΕΠΠΠΠΙΙΙΙΔΔΔΔΟΟΟΟΜΜΜΜΑΑΑΑΤΤΤΤΑΑΑΑ    ΑΑΑΑΚΚΚΚΡΡΡΡΙΙΙΙΒΒΒΒΕΕΕΕΙΙΙΙΑΑΑΑΣΣΣΣ
- Οι δικαιούχοι και τα ποσά
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Οι κληρώσεις για τα play off προβιβασμού από
την Γ’ Εθνική Κατηγορία στην Super League 2 και
από τα πρωταθλήματα των ΕΠΣ στην Γ’ Εθνική Κατ-
ηγορία, θα διενεργηθούν την Τρίτη 22 Μαρτίου
2022 και ώρα 12:00 στο ξενοδοχείο «Crowne
Plaza Athens City Centre» (Μιχαλακοπούλου 50,
11528, Αθήνα).
Υπενθυμίζεται ότι την άνοδο στην Super League 2
θα κερδίσουν τέσσερις (4) ομάδες, από τις επτά
(7) πρωταθλήτριες των ομίλων της Γ’ Εθνικής Κατ-
ηγορίας.

Για την άνοδο στην Γ’ Εθνική Κατηγορία, οι πενήν-
τα τρεις (53) πρωταθλήτριες ομάδες των ΕΠΣ και
οι τρεις (3) δευτεραθλήτριες ομάδες των ιδρυτρ-
ιών Ενώσεων (Αθηνών, Πειραιά, Μακεδονίας), 

Δηλαδή συνολικά πενήντα έξι (56) ομάδες, θα
συγκροτήσουν 8 ομίλους των 7 ομάδων έκαστος,
από τους οποίους θα προβιβαστούν οι τρεις (3)
πρώτες ομάδες από την τελική βαθμολογία του
κάθε ομίλου. Συνολικά θα προβιβαστούν στην Γ’
Εθνική κατηγορία είκοσι τέσσερις (24) ομάδες.

Οι κληρώσεις προβιβασμού στην Super League 2 και στην Γ’ Εθνική
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Oι αγώνες της  Super
League 2 το
Σαββατοκύριακου
Ανακοινώθηκε τo πρόγραμμα της 25ης
αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Betsson Super
League 2, αγωνιστικής περιόδου 2021-2022.

Α ΟΜΙΛΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 19.03.2022 (14:30)
Καρδίτσας, Αναγέννηση Καρδίτσας – ΑΕΛ / ΕΡΤ
3
ΣΑΒΒΑΤΟ 19.03.2022 (14:45)

Βέροια, ΝΠΣ Βέροια – Ολυμπιακός ΣΦΠ Β /
ERTSPORTS

ΚΥΡΙΑΚΗ 20.03.2022 (14:45)

Ανθή Καραγιάννη, ΑΟ Καβάλα – Νίκη Βόλου
Ηγουμενίτσας, Θεσπρωτός – Ολυμπιακός Βόλου
Α ΔΑΚ Κατερίνης, Πιερικός – ΑΟ Τρίκαλα
Μακεδονικού, Απόλλων Πόντου – Απόλλων
Λάρισας
Καυτανζόγλειο, ΠΟΤ Ηρακλής – Πανσερραϊκός

ΚΥΡΙΑΚΗ 20.03.2022 (17:00)
Ξάνθη Arena, ΑΟ Ξάνθη – ΠΑΟΚ Β / ERT-
SPORTS
Ρεπό: Αλμωπός Αριδαίας

Β ΟΜΙΛΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 19.03.2022 (14:45)
Ασπροπύργου, Παναθηναϊκός Β – Διαγόρας
Γ. Καμάρας, ΑΕΚ Β – ΑΠΣ Ζάκυνθος

ΚΥΡΙΑΚΗ 20.03.2022 (14:45)

Μεσσήνης, Καλαμάτα – Χανιά / ERTSPORTS
Λιβαδειάς, Λεβαδειακός – Ηρόδοτος
ΔΑΚ Γάλλου, Επισκοπή – Καλλιθέα
Ρόδου, Ρόδος – Αιγάλεω
Αγίων Αναργύρων, Καραϊσκάκης Αρτας –
Αστέρας Βλαχιώτη
Μ. Κρητικόπουλος, Κηφισιά – ΟΦ Ιεράπετρας
Ρεπό: Εργοτέλης

Οι αγώνες της Κυριακής
στον 1ο και 2ο όμιλο
μπάσκετ Β΄Εθνικής

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (20Η - 17:00)

1ος όμιλος

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 όμιλος:(20η αγωνιστική -
17:00)

Αιγάλεω - Δούκας
Παλαιό Φάληρο - Άρης Νίκαιας
Πανιώνιος - ΟΦΗ
Μανδραϊκός - NE Mεγαρίδας
Πρωτέας Βούλας - Μελίσσια
Κρόνος Αγίου Δημητρίου - ΑΟΚ
Χανιά
ΕΦΑΟΖ - Ηλυσιακός
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Ηττα με το ίδιο σκόρ 0-1 η ΕΠΣΔΑ από την ΕΠΣ Πειραιά Το Σάββατο το 
αναβληθέντα Καραβάς-
Πανελευσινιακός στη

Νίκαια

Το Σάββατο στις 15:00 στο δημοτικό
γήπεδο Νίκαιας(Προοδευτική) θα γίνει το
αναβληθέντα παιχνίδι του 6ου ομίλου
ΚΑΡΑΒΑΣ-ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ.
Διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι ο
Δημήτρης Χουλιάρας. Βοηθοί: Αντώνης
Ιωάννου-Κώστας Δάλλας από την Ευβοια.

ΑΝ.ΤΣ.

Την  ήττα γν ώρισε η Κ:15 και
Κ:17 της ΕΠΣΔΑ με το ίδιο σκορ
στο γήπεδο του Βύζα στα Μέγαρα
απο την  αν τίστοιχ η της ΕΠΣ Πει-
ραιά 0-1 για το Παν ελλήν ιο Πρωτά-
θλημα προεπιλογής Εθν ικών  Ομά-
δων .

ΕΠΣΔΑ ΠΡΟΕΘΝΙΚΗ
Κ15:Προπον ητές Γιάν ν ης Φατό-
λιας & Τάσος Στασιν όπουλος)

ΑΛΑΜΑΝΟΣ(ΒΥΖΑΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ (Τ)
ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ
ΓΚΙΝΗΣ
ΓΚΙΟΛΙΑΣ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ (Τ)
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΕΛΛΗΣ
ΚΟΡΡΕΣ
ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ
ΜΑΖΓΑΣ
ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ Γ.
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
ΜΑΡΝΕΖΟΣ
ΜΑΥΡΙΔΗΣ
ΜΥΡΤΑΪ
ΝΤΑΦΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΡΗΓΑΣ (Τ)
ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
ΤΣΑΛΑΒΡΕΤΑΣ
ΤΣΙΚΑΛΑΣ
ΦΟΛΕΡΟΣ
ΧΙΩΤΗΣ

ΕΠΣΔΑ Προεθν ική
Κ:17(Προπον ητές Γιάν ν ης Φατό-
λιας & Τάσος Στασιν όπουλος)

ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΣΒΕΣΤΑΣ (Τ)
ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΥΠΑΡΙΔΗΣ (Τ)
ΜΠΑΛΗΣ
ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ
ΜΠΛΕΤΣΑΣ
ΝΤΑΛΗΣ
ΝΤΟΝΤΟΒΕΤΣΙ
ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚΗΣ
ΠΟΥΖΟΥΡΙΔΗΣ
ΠΟΥΜΠΟΥΡΙΔΗΣ
ΠΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ
ΠΡΙΦΤΗΣ
ΣΑϊΝΗΣ
ΣΒΥΡΟΣ
ΣΕΜΠΡΟΣ
ΣΤΑΣΙΝΗΣ
ΤΣΑΠΟΥΡΝΗΣ (Τ)
ΦΥΣΑΡΑΚΗΣ
ΧΟΤΖΑ

ΕΠΣΠ: Κ15

Μικτή Πειραιά Κ15(Φώτης Κερα-
μιδάς κ. Ματζουράν η Στ., κ.
Κοζακόπουλο Π. και κ. Ρούσσαλη
Θ.,

ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΟΖΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΙΑΝΤΑΜΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΚΑΒΒΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΟΤΣΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
KOYΡΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΡΤΕΣΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΜΑΛΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΟΥΓΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΠΟΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΞΥΛΑΡΔΙΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Σ Α Μ Ο Υ Ρ Γ Α Σ Ι Δ Η Σ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΙΩΠΗΣ ΧΑΡΙΖΑΝΗΣ
ΦΡΟΝΙΑΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΧΡ Ι Σ Τ Ο Δ Ο Υ ΛΟ Π Ο Υ ΛΟ Σ

ΙΩΑΝΝΗΣ

Κ:17 ΕΠΣΠ

Μικτή Πειραιά Κ17(Γιώργος Γκο-
βερίν ος) και συν εργάτες του, κ.
Λυμπερόπουλο Γ. , κ. Ψαράκη Γ,
κ. Τρίχ ο Ν. και κ. Αν τιμαχ ίτη Γ.

ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΑΛΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΑΡΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΟΡΓΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΓΚΟΛΦΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΔΟΥΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΚΑΤΣΙΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΠΑΝΙΔΗΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ
ΛΕΙΣΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΛΕΝΤΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΙΑΡΑΚΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΜΠΡΕΓΚΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΑΡΕΛΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΡΕΚΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Α΄ΕΣΚΑΝΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
(19η αγωνιστική) 

Οι αγώνες της Κυριακής

17.00    (ΚΛ ΠΑΝ ΣΑΛΠΕΑΣ)    ΠΟΡΦΥΡΑΣ
ΑΟΦ    ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
16.30    (ΚΛ ΝΕΟ ΒΑΡΗΣ)    ΑΟ ΒΑΡΗΣ «Ο
ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ»    ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ
20:00   (ΚΛ ΜΑΝΔΡΑΣ)    ΜΑΝΔΡΑΣ ΓΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
16.30    (ΚΛ ΔΑΚ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ)    ΠΗΓΑΣΟΣ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ -Π ΦΑΛΗΡΟ
19.00    (ΚΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝ)    ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΠΑΛ.
ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ-ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ  ΡΕΠΟ

Με έναν υπέροχο φιλικό αγώνα
μεταξυ της ομάδας μπάσκετ του
Πανελευσινικού και της Εθνικής
Ενόπλων με ελεύθερο και θεαματικό
μπάσκετ! Με ένα επίσης όμορφο
φιλικό παιχνίδι μεταξύ των Παμ-
παίδων και του 3ου Γυμνασίου!

Με σημαντικές παρουσίες όπως
του Δημάρχου Ελευσίνας κου
Αργύρη Οικονόμου, των Αντιδ-
ημάρχων κ.κ. Παππά Λεωνίδα και
Τατάκη Φώτη, της αντιπροέδρου
του ΠΑΚΠΠΑ κας Κατερίνας Κριε-
κούκη, αλλα και αξιωματικών των
Ενοπλων Δυνάμεων της χώρας! Με
σύσσωμη παρουσία του Συλλογου
Εθελοντών με επικεφαλη την Πρόε-
δρο κα Μαρία Βασιλείου και την
γ.γ. κα Μαρία Καρέλλου! Με όλα τα
παιδία και τους συνοδούς τους με
επικεφαλή τον Μπάμπη Πυρουνάκη
η Φιλική Φώλια! Αντιπροσωπεία
των Ελληνικών Πετρέλαιων , χορη-

γοί της Ομά-
δας μας και
του Κέντρου
Αγάπης Ελευ-
σίνας, με επι-
κεφαλη την
Γ ε ω ρ γ ί α
Δ η μ η τ ρ ο -
πούλου, να
στηνουν τον
τροχό της
τύχης με
δωράκια για
τα παιδιά και
τρία τάμπλετ
μετά από
κλήρωση!! Με
δ ι αδραστι κά
παιχνίδια!! Με
τη συμμετοχή
φορέων της
πόλης, όπως
η Χιακή

Ένωση, ο Σκοπευτικός Ομιλος, η
Φιλοθέη Μαγούλας με πολλά
κορίτσια, το Φροντιστίριο του
φίλου και εθελοντή Σωκράτη Βασι-
λείου, πλήθος παιδιών με τους
γονείς τους από τις ακαδημίες μας,
αλλά και πολύ φίλαθλο και ευαίσθη-
το κόσμο!

Το Βασκοτερο όμως είναι  ότι
ΓΕΜΙΣΑΜΕ ΜΕ ΤΡΌΦΙΜΑ ΤΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΤΟΥ "ΚΕΝΤΡΟΥ
ΑΓΑΠΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ!!!!

Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά
μου όλη την αποστολή της Εθνικής
Ενόπλων και κυρίως τον  Αξιωμα-
τικό Αρη Ξενούλη και τον προπον-
ητή- πυροσβέστη Αλέκο Πέτρουλα ,
που μας έδωσαν αυτή την ευκαι-
ρία!!

Φωτό: Σωτήρης Φραγκουλάκης

ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Ήταν πραγματικά ένα γελαστό αθλητικό απόγευμα!! 
ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΑΠΗΣ ‘’ΦΙΛΙΚΗ ΦΩΛΙΑ ’’



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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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμαρχος Ασπρ-
οπύργου και Μέλος του
Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε., κ. Νικό-
λαος Μελετίου, ενημερώνει
όλους τους Ασπροπύργιους
ότι, μετά από τη δημοσίευ-
ση της Υπουργικής Απόφα-
σης, 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 χρο-
ν ικό διάστημα ΠΡΙΝ τις 31-
12-2021, ενώ πληρούν και
τα απαραίτητα εισοδηματι-
κά κριτήρια. 

Κατόπιν  αυτού, οι ενδια-
φερόμενοι μπορούν  να
καταθέσουν 

*ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ
ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ 

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ο Υ
ΡΕΥΜΑΤΟΣ στο Πρωτό-
κολλο του Δήμου και να
προσκομίσουν τα
κ ά τ ω θ ι
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 φορολο-
γικού έτους 2021, ΟΛΩΝ
των μελών του νοικοκυρ-
ιού.

4.Δήλωση στοιχείων ακι-
νήτων (Ε9) ΟΛΩΝ των
μελών του νοικοκυριού και
εφόσον υπάρχει (προβλέ-
πεται η υποχρέωση υπο-
βολής της).

5.Εκκαθαριστικό (Πράξη
διοικητικού προσδιορισμού) 

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

6.Πιστοποιητικό Οικογε-
νειακής Κατάστασης. 

7.Γνωμάτευση πιστο-
ποίησης αναπηρίας
ΚΕ.ΠΑ., για άτομα της οικο-
γένειας που έχουν ποσο-
στό αναπηρίας 67% και
άνω.

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

ΤΟ  ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ
ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ
Ε Π ΑΝ ΑΣ Υ Ν Δ Ε Σ Η
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
διατίθεται από το γραφ-
είο 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
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ ΣΕ ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2105575342, 6973236156

Ζητείται τεχνίτρια νυχιών 
για  κατάστημα στην Ελευσίνα 

Τηλ. 6938437614

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
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