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ΕΣΤΙΑΣΗ:ΕΣΤΙΑΣΗ:
Ανοίγει ο δρόμος για να
επιτραπεί η είσοδος
στους ανεμβολίαστους

σσεελλ..  33

Ο Λιμένας Ελευσίνας
αναπτύσσει 

τη χρήση drone για
την προστασία 
του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος 

ΜΜεεννίίδδιι::  ΝΝίίκκηη  γγιιαα  ττηηνν
οοιικκοογγέέννεειιαα  ττοουυ  

1111χχρροοννοουυ  ΜΜάάρριιοουυ  
- Απορρίφθηκε η έφεση του Δημοσίου

Τάκης Θεοδωρικάκος: Να αποζημιωθεί η 
οικογένεια του αδικοχαμένου Μάριου Σουλούκου

σσεελλ..  44

σσεελλ..  99

σσεελλ..  77

Ο Μανδραϊκός 3-0 στη Νέα
Πέραμο τον Ευκλείδη

Ο Πανελευσινιακός 1-1 στη Νίκαια
με τον ΑΟ Καραβά

Αγώνες στο στάδιο Ελευσίνας
στην μνήμη του Σωκράτη Γκόλια

σσεελλ..  1100--1111

σσεελλ..  33σσεελλ..  22--44

ΔΗΜΟΙ: Κίνδυνος μπλακ
άουτ σε βασικές υποδομές 
Δ.Παπαστεργίου: Απαιτείται ένα ειδικό πρόγραμμα 
στήριξης των δήμων και των ΔΕΥΑ

σσεελλ..  33

σσεελλ..  22--1100

Ουκρανούς 
πρόσφυγες θα 
στεγάσει η δομή 
φιλοξενίας της 
Ελευσίνας

Προορίζεται αποκλειστικά για τις 
ανάγκες υποδοχής και 

μακροπρόθεσμης φιλοξενίας
εκτοπισθέντων από την Ουκρανία
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Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

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

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου 
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Νεφώσεις  και βροχή     

Θερμοκρασία απο 4 έως 11  βαθμους Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού

Παγκόσμια Ημέρα Δασοπον ίας
Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης
Παγκόσμια Ημέρα Ύπν ου

Παγκόσμια Ημέρα για το Σύν δρομο Down

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Νέζη Σοφία Χ.
Λεωφόρος Δημοκρατίας 50, 2105580394

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Ζαχαρίου Σεβαστή Κ.

Εθνικής Αντιστάσεως 98 & Περσεφόνης,
2105547900

MANΔΡΑ
Ρούτης Κωνσταντίνος Χ.

Κοροπούλη Βαγγέλη 15, 2105551954

Άνω Λιόσια
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Τσακάλωφ Αθανασίου 14 & Λεβέντη, 
Έναντι ΙΚΑ, 2102484070

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Φιλαδελφείας 237-239 - Κόκκινος Μύλος,
2102316737

Τον κίνδυνο μπλακ
άουτ σε βασικές υποδο-
μές των δήμων από τις
επόμενες, κιόλας ημέρες,
επισήμαναν κατά τη διάρ-
κεια της χθεσινής έκτακ-
της συνάντησης, οι δήμα-
ρχοι της χώρας. «Τις
επόμενες ημέρες θα
αρχίσουν να σκάνε λογα-
ριασμοί ρεύματος και δια-
κοπές σε βασικές υποδο-
μές», είπε χαρακτηριστικά
ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ,
ζητώντας από το ΥΠΕΣ την άμεση στήριξη των δήμων,
την ώρα που ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στ.
Πέτσας, παρέπεμπε στο μέλλον.

Δ.Παπαστεργίου: Απαιτείται ένα ειδικό πρόγραμμα
στήριξης των δήμων και των ΔΕΥΑ

Τα νέα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί και τα
οποία πλήττουν καθολικά και καθοριστικά και τους
δήμους της χώρας, ιδιαίτερα μετά την εισβολή της
Ρωσίας στην Ουκρανία, περιέγραψε στην ομιλία του ο
πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου, διατ-
υπώνοντας παράλληλα τις προτάσεις της Αυτοδιοίκησης
για την εφαρμογή ενός εκτάκτου σχεδίου δράσης, το

οποίο θα ανανεώνεται
αναλόγως με τις εξελίξεις.

Μάλιστα, ο κ. Παπασε-
ργίου επικέντρωσε το
πρόβλημα σε «αρδεύσεις,
κολυμβητήρια, καύσιμα,
σχολικά κτίρια, οδοφωτι-
σμός, που ανεβάζουν τα
κόστη στα ύψη. Η kWh,
από 6,3 λεπτά, έφτασε την
προηγούμενη εβδομάδα
μέχρι και τα 55, για να μας
κάνει τη χάρη να πέσει
περίπου στα 25 αυτές τις

ημέρες. Μιλάμε για τετραπλάσιο κόστος. Οι δήμοι
δίνουν τον χρόνο 360 εκατ. ευρώ σε ρεύμα, καύσιμα
και θέρμανση. Ο πολλαπλασιασμός του ποσού αυτού
επί 4, αν όλη η χρονιά πάει έτσι και δεν αποκλιμακωθ-
ούν οι τιμές, δείχνει αμέσως το τεράστιο μέγεθος του
προβλήματος. Μιλάμε για κόστος 1 δισ. ευρώ!», πρό-
σθεσε.

300 εκατ. ευρώ τα φέσια

Παράλληλα υποστήριξε ότι με την έκτακτη χρηματοδότ-
ηση που ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών (μια
δόση ΚΑΠ σε δύο δόσεις και μισή δόση σχολική ΚΑΠ),
«οριακά θα κλείσουμε τα κενά μέχρι το τέλος του μήνα».

ΔΗΜΟΙ: Κίνδυνος μπλακ 
άουτ σε βασικές υποδομές 

Δεύτερη ν ίκη στην  αν τιδικία με το Δημόσιο πέτυχ ε η
οικογέν εια του άτυχ ου 11χ ρον ου Μάριου Σουλούκου,
ο οποίος έπεσε ν εκρός από σφαίρα που δέχ τηκε στο
κεφάλι εν ώ βρισκόταν  στο προαύλιο του σχ ολείου στο
Μεν ίδι, στις 8 Ιουν ίου του 2017.

Η ν ίκη αυτή έρχ εται κόν τρα στις αιτιάσεις του
Δημοσίου και την  άρν ηση του Νομικού Συμβουλίου
του Κράτους (παρά το σχ ετικό αίτημα του Υπουργού
Οικον ομικών  Χρ. Σταϊκούρα ) ν α λήξει συμβιβαστικά η
υπόθεση αποζημίωσης.

Το Τριμελές Διοικητικό Εφετείο με την  απόφαση του
απέρριψε ομοφών ως την  έφεση του Ελλην ικού
Δημοσίου, διατηρών τας την  αρχ ική αποζημίωση των
490.000 ευρώ για την  οικογέν εια του μικρού Μάριου.

Μάλιστα το δικαστήριο επιρρίπτει ξεκάθαρα ευθύν ες
στο δημόσιο (αστυν ομία) για το γεγον ός ότι δεν  είχ ε
λάβει τα απαραίτητα αστυν ομικά μέτρα σε μια περιοχ ή
που μαστίζεται από την  εγκληματικότητα.

Τάκης Θεοδωρικάκος: Να αποζημιωθεί η
οικογέν εια του αδικοχαμέν ου Μάριου Σου-
λούκου

Να σταματήσει η αν τιδικία του Ελλην ικού Δημοσίου
με την  οικογέν εια του 11χ ρον ου Μάριου Σουλούκου,
και ν α αποζημιωθεί άμεσα, ζήτησε ο υπουργός Προ-
στασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλών τας
σήμερα το πρωί στην  εν ημερωτική εκπομπή του τηλε-
οπτικού σταθμού ΑΝΤ-1, "Πρωιν οί Τύποι".

Ο κ. Θεοδωρικάκος πήρε θέση για το θέμα, τον ίζον -
τας ότι θα εξαν τλήσει κάθε ν όμιμο μέσο για ν α σταμα-
τήσει η αν τιδικία του ελλην ικού Δημοσίου με την  οικο-
γέν εια του παιδιού. Ζήτησε ν α γίν ουν  σεβαστές οι έως
τώρα δικαστικές αποφάσεις και ν α αποζημιωθεί η οικο-
γέν εια.

Μενίδι: Νίκη για την οικογένεια
του 11χρονου Μάριου 

- Απορρίφθηκε η έφεση του Δημοσίου

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4

Συν εχ ιζεται στη σελ. 10
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Την χρήση αυτόνομου drone μελετά ο
Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε.)
ΑΕ με στόχο την πρόληψη και ταχύτερη
αντιμετώπιση περιστατικών θαλάσσιας
ρύπανσης, καθώς η ιδιαιτερότητα του
κόλπου της Ελευσίνας, ως κλειστή
θάλασσα με ιδιαίτερα αυξημένη διέλευση
φορτηγών πλοίων και δεξαμενόπλοιων,
επιβάλλει αυξημένο επίπεδο ετοιμότητας
για την διαφύλαξη της προστασίας του
θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο της πρωτοποριακής πρωτο-
βουλίας της Διοίκησης του Ο.Λ.Ε. ΑΕ,  πραγ-
ματοποιήθηκε δοκιμαστική πτήση επίδειξης
με αυτόνομο πτητικό μέσο τελευταίας γενιάς (drone)
στον κεντρικό εμπορικό λιμένα Ελευσίνας προκειμένου
να εξεταστεί η δυνατότητα ένταξης του εν λόγω εξοπλι-
σμού στις διαδικασίες αντιμετώπισης έκτακτου περιστα-
τικού ρύπανσης, ώστε να ενεργοποιούνται τάχιστα τα
πλωτά αντιρρυπαντικά μέσα που χρησιμοποιεί ο Οργα-
νισμός.

Κατά την πτήση επίδειξης, πραγματοποιήθηκε
τεχνητή ρύπανση με ενδεδειγμένο υλικό προσομοίωσης
και εντοπίστηκαν άμεσα τα σημεία της. 

Η εικόνα μεταδόθηκε σε πραγματικό χρόνο και  δια-
μοιράστηκε ασύρματα, προσφέροντας live ενημέρωση
για τις συνθήκες του περιστατικού. Το αυτόνομο drone
έχει την δυνατότητα καταγραφής εικόνων ακόμη και σε
συνθήκες ελλιπούς φωτισμού, παρέχοντας την δυνατότ-
ητα να εντοπίζεται ο υπαίτιος της ρύπανσης. 

Η χρήση του αυτόνομου πτητικού μέσου θα ενισχύσει
τα εργαλεία του Ο.Λ.Ε. ΑΕ για την προστασία του
θαλάσσιου περιβάλλοντος, δεδομένου ότι τα σημεία
αρμοδιότητας του Οργανισμού καλύπτουν περισσότερα
από 65 χλμ ακτογραμμής και σχεδόν ολόκληρο τον

θαλάσσιο χώρο του κόλπου της Ελευσίνας. 
Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του

Ο.Λ.Ε. ΑΕ, κ. Απόστολο Καμαρινάκη, η χρήση
νέων τεχνολογιών  θα διαδραματίσει ολοένα και
σημαντικότερο ρόλο στα “έξυπνα” λιμάνια του
μέλλοντος.  

“Η  χρήση του εξελιγμένου drone συμβάλλει
στην  επίβλεψη - επιτήρηση μεγάλων περιοχών
σε μικρό χρονικό διάστημα και στον άμεσο εντο-
πισμό περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης. Για
τον λόγο αυτό ο Ο.Λ.Ε. ΑΕ θα επιδιώξει συνερ-
γασία με όλες τις βιομηχανικές μονάδες και τα
διυλιστήρια που δραστηριοποιούνται στο παράκ-
τιο μέτωπο του κόλπου της Ελευσίνας ώστε να

προχωρήσουμε στην από κοινού χρήση drone, με
στόχο τον έλεγχο του θαλάσσιου χώρου της περιοχής
μας και κυρίως στην έγκαιρη και αποτελεσματικότερη
αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης” τονίζει ο κ.
Καμαρινάκης. 

Παρόντες στην επίδειξη πτήσης ήταν στελέχη του
Ο.Λ.Ε. ΑΕ, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φορτοεκφορ-
τωτών Λιμένα Ελευσίνας κ. Χρήστος Κατσογιάννης και
μέλη των Ομάδων Αντιμετώπισης Ρύπανσης θάλασσας
και ξηράς του Οργανισμού.

Σε συνέχεια των συναντήσεων του
Αντιπροέδρου της Βουλής και Βου-
λευτή Δυτικής Αττικής, κ. Θανάση
Μπούρα, αρχικά με τον Αναπληρωτή
Δήμαρχο και Πρόεδρο της Δευτερο-
βάθμιας Σχολικής Επιτροπής του
Δήμου Φυλής, κ. Νίκο Χατζητρακόσια
(επισυνάπτεται  σχετικό δελτίο
τύπου), και εν συνεχεία, με το Δήμα-
ρχο Φυλής, κ. Χρήστο Παππού, ο κ.
Μπούρας προέβη άμεσα και συντονι-
σμένα στις ενέργειες εκείνες που θα
εξασφαλίσουν την εύρυθμη λειτο-
υργία του Νέου Ειδικού Γυμνασίου 

Άνω Λιοσίων.
Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Μπούρας,

αφού ενημερώθηκε για τα προβλήμα-
τα, επικοινώνησε με την Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Ζέττα
Μακρή, η οποία δεσμεύτηκε ότι θα
συναντηθεί το συντομότερο με τον
Αναπληρωτή Δήμαρχο κ. Χατζητρ-
ακόσια. Πράγματι, κατά τη συνάντηση
που έλαβε χώρα στο γραφείο της
Υπουργού την επόμενη ημέρα, η κα
Μακρή διαβεβαίωσε ότι «θα κάνει ότι
χρειαστεί  για να λειτουργήσει  το
Σεπτέμβριο αυτό το στολίδι». 

Ουκρανούς πρόσφυγες θα στεγάσει 
η δομή φιλοξενίας της Ελευσίνας
Προορίζεται αποκλειστικά για τις ανάγκες υποδοχής και 
μακροπρόθεσμης φιλοξενίας εκτοπισθέντων από την Ουκρανία

Η
δομή φιλο-
ξενίας στην
Ελευσίνα θα

ανοίξει  τις πόρτες
της για την υποδοχή
και μακροπρόθεσμη
φιλοξενία προ-
σφύγων από την
Ουκρανία, όπως
έγινε  γνωστό.

Συγκεκριμένα, ανα-
κοινώνεται από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου πως η
πολιτεία «προσδιορίζει εκ νέου το σκοπό λειτουργίας της δομής στην
Ελευσίνα Αττικής, καθώς, πλέον, προορίζεται αποκλειστικά για τις
ανάγκες υποδοχής και μακροπρόθεσμης φιλοξενίας εκτοπισθέντων
ατόμων από την Ουκρανία. Η εν λόγω δομή διαθέτει συνολικά 150
θέσεις φιλοξενίας.

Επισημαίνεται ότι η δομή της Ελευσίνας είναι η τρίτη -κατά σειρά-
δομή φιλοξενίας που μετατρέπεται σε χώρο υποδοχής και φιλοξενίας
Ουκρανών εκτοπισθέντων, μετά από τις δομές Σερρών και Σιντικής
(για βραχύβια αρχική διαμονή).

Ανάλογα με τις ροές θα υπάρξει διάθεση επιπλέον κλινών, εξασφ-
αλίζοντας έμπρακτα την διάθεση στέγης και σίτισης σε όσους το επιθ-
υμούν.

Υπενθυμίζουμε ότι λειτουργεί ειδική ιστοσελίδα ενημέρωσης (migra-
tion.gov.gr/ukraine), διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
(ukraine@migration.gov.gr) καθώς και τηλεφωνική γραμμή (213 162
9600, καθημερινές 07.00 – 22.00. πληροφορίες μέσω τηλ. σε αγγλικά,
ουκρανικά, ελληνικά)».

ΑΜΕΣΕΣ ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΘ. ΜΠΟΥΡΑ 
ΣΕ Ζ. ΜΑΚΡΗ ΚΑΙ ΚΤ.ΥΠ. ΑΕ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 

Δεσμεύσεις για  την εύρυθμη λειτουργία του 
τη σχολική χρονιά ’22-’23 

Ο Λιμένας Ελευσίνας αναπτύσσει τη χρήση drone για
την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος 

Συν εχ ιζεται στη σελ. 13
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Αγανακτισμένη με το Ελληνικό
Δημόσιο εμφανίστηκε η μητέρα του
άτυχου Μάριου, Διονυσία Σου-
λούκου. Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και
στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι»
επεσήμανε πως «το Διοικητικό Εφε-
τείο μας δικαίωσε, αναγνώρισε την
ευθύνη του Δημοσίου και την εγκα-
τάλειψη του Δήμου μας. Το Ελληνικό
Δημόσιο δείχνει το πιο σκληρό του
πρόσωπο σε εμάς. Βγήκε η πρώτη
δικαστική απόφαση υπέρ μας.
Ασκούν έφεση. Συνεχίζουν να μας
πολεμούν. Έχουμε δύο καταδικαστι-
κές αποφάσεις».

«Οι σφαίρες συνεχίζουν να πέφ-
τουν στην αυλή μας. Ζητάμε περισ-
σότερη αστυνόμευση και γενικότερα
να ασχοληθούν με τον Δήμου μας»,
ανέφερε η μητέρα του άτυχου
11χρονου.

Η κ. Σουλούκου χαρακτήρισε ως
«ευχάριστη έκπληξη» την εξέλιξη με
την παρέμβαση του Τάκη Θεοδωρι-
κάκου, ενώ παράλληλα τόνισε ότι
ευχαριστεί την Ελληνική Δικαιοσύνη.

Ο 11χρονος Μάριος Σουλούκος
έχασε την ζωή του από αδέσποτη
σφαίρα, ενώ βρισκόταν στο προ-
αύλιο του σχολείου του, στις 8 Ιου-
νίου του 2017. Παρούσα στην σκηνή
ήταν η μητέρα του παιδιού, που ήταν
δασκάλα στο εν λόγω σχολείο, όπου
γύρισε από φέτος και συνεχίζει να
διδάσκει. Όπως λέει αυτό «είναι
πάρα πολύ δύσκολο, είναι καθημερ-
ινά ένας αγώνας. Είναι κάτι ευχάρι-
στο από την μια, γιατί αγαπάω πολύ
την δουλειά μου, αλλά οι σκέψεις

στον χώρο αυτό…».
Ο συνήγορος της οικογένειας του

11χρονου Μάριου, Θεόδωρος Μαν-
τάς, αναφορικά με την επιμονή του
Δημοσίου να μην καταβληθεί αποζ-
ημίωση είπε πως «ενώ ο κ. Σταϊ-
κούρας και η ηγεσία του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη παρέπεμ-
ψαν την υπόθεση υπέρ της παρ-
αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου, το
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με
οριακή πλειοψηφία απέρριψε την
πρόταση των οργάνων της Πολι

τείας, συνεχίζοντας να αντιμε-
τωπίζει με άκαμπτο τρόπο τέτοιες
υποθέσεις».

Στη συνέχεια ο κ. Μαντάς, είπε ότι
τόσα χρόνια δεν έχει βρεθεί ο δρά-
στης του μοιραίου πυροβολισμού,
ενώ πλέον σκέλη της υπόθεσης
πλησιάζουν το όριο της παραγραφ-
ής αδικημάτων. Επισήμανε δε ότι
στην περιοχή συνεχίζει να υπάρχει
μεγάλη εγκληματικότητα και να κατα-
γράφονται συχνά άσκοποι πυροβο-
λισμοί.

Τέλος, ο ποινικολόγος σχολίασε
δηκτικά τις αναφορές στο σκεπτικό
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτο-
υς ότι «σκοπός της αποζημίωσης
είναι η ηθική παρηγοριά και όχι ο
πλουτισμός του παθόντος» και ότι
«η δημοσιονομική πολιτική της
χώρας δεν επιτρέπει την καταβολή
της αποζημίωσης», λέγοντας ότι «η
αποζημίωση είναι αναγνωρισμένη
με δικαστική απόφαση. Κάπου
υπάρχει ένα όριο. Δύο δικαστήρια
δικαιώνουν ομόφωνα την ευθύνη
του Δημοσίου».

Η συνέχεια απο σελ. 2

Χωρίς την χρήση αλυσίδων η κίνηση
των οχημάτων στην Παλαιά Εθνική

Ελευσίνας-Θηβών
Άρθηκε η απαγόρευση για τα βαρέα οχήματα

Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην Παλαιά Εθνι-
κή Ελευσίνας-Θηβών, σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση από την Γενική
Αστυνομική Διεύθυνση.
Συγκεκριμένα, άρθηκε η απαγόρευση της κυκλοφορίας των βαρέως τύπου
οχημάτων άνω των 3,5 τόνων, ενώ πλέον όλα τα οχήματα δεν χρειάζονται
αντιολισθητικές αλυσίδες στην Πάλαια Εθνική Οδό Ελευσίνας-Θηβών στο
ρεύμα προς Θήβα από το 5ο χιλιόμετρο (Πρατήριο καυσίμων REVOIL
πρώην CYCLON).

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, με 
ένταση των χιονοπτώσεων

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού
εξέδωσε η ΕΜΥ για τις επόμενες
μέρες. Ειδικότερα, θα διατηρηθεί ο
πολύ κρύος καιρός με ενισχυμένους
ανέμους στο Αιγαίο μέχρι  και  την
Τετάρτη (23-03-2022), ενώ η επιδείνω-
ση αφορά την ένταση των χιονο-
πτώσεων στην ανατολική χώρα την
Τρίτη (22-03-2022) στα ορεινά – ημιο-
ρεινά καθώς και σε περιοχές με χαμ-
ηλότερο υψόμετρο στα ηπειρωτικά,
σύμφωνα με το δελτίο που επιδείνω-
σης του καιρού, που εξέδωσε η ΕΜΥ.
Οι χιονοπτώσεις την Τρίτη αν και κατά διαστήματα θα είναι πυκνές θα
εκδηλώνονται σε λίγο μεγαλύτερα υψόμετρα από τα αντίστοιχα σημερινά.
Αναλυτικά :
Α. Τη Δευτέρα (21-03-2022) χιονοπτώσεις ασθενούς μέχρι μετρίας εντά-
σεως θα εκδηλώνονται κατά διαστήματα στη Θεσσαλία, τη Στερεά, την Εύβοια
και την ανατολική και κεντρική Πελοπόννησο ακόμη και σε περιοχές με χαμ-
ηλό υψόμετρο, ενώ θα χιονίσει τοπικά έντονα στα ορεινά – ημιορεινά της
Κρήτης.
Β. Την Τρίτη (22-03-2022) οι χιονοπτώσεις βαθμιαία θα ενταθούν από τις
προμεσημβρινές ώρες στη Στερεά, την Εύβοια, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες,
την κεντρική Μακεδονία (κυρίως τη Χαλκιδική), καθώς επίσης στην ανατολι-
κή Μακεδονία και Θράκη, την ανατολική Πελοπόννησο και την Κρήτη, σε
ορεινές – ημιορεινές περιοχές, πιθανόν όμως και σε περιοχές με χαμηλό-
τερο υψόμετρο. 
Από το μεσημέρι μέχρι και τις βραδινές ώρες θα εκδηλωθούν παράλληλα και
τοπικά ισχυρές βροχές στα παραθαλάσσια των παραπάνω περιοχών, καθώς
επίσης στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα.
Γ. Την Τετάρτη (23-03-2022) οι χιονοπτώσεις θα περιοριστούν στην ανατο-
λική Στερεά, την Εύβοια και την Κρήτη, με βαθμιαία εξασθένηση από το από-
γευμα.

Ξεσπά η μητέρα του 11χρονου Μάριου που πέθανε από αδέσποτη σφαίρα στο
Μενίδι – «Το Δημόσιο μας έδειξε το πιο σκληρό του πρόσωπο»
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Σ
ήμερα  21 Μαρτίου ο
Εθνικός Οργανισμός
Δημόσιας Υγείας

(ΕΟΔΥ) θα διενεργήσει δωρ-
εάν Rapid Test σε εμβολια-
σμένους και ανεμβολίαστους
για την ανίχνευση του Covid-
19 στo Δημαρχείο (Φουαγιέ
Αίθουσας Εκδηλώσεων) από
τις 09:00 έως τις 14:30.

Οι δημότες θα πρέπει να
γνωρίζουν τα εξής:

Θα πρέπει να έχουν μαζί
τους το ΑΜΚΑ και την αστυνο-
μική τους ταυτότητα. 

Θα πρέπει να ακολουθούν
πιστά τις οδηγίες που προβ-
λέπονται από τα υγειονομικά
πρωτόκολλα (μάσκες, αποστά-
σεις ασφαλείας κτλ). 

Η έκδοση ψηφιακής
βεβαίωσης αποτελέσματος
για τους διαγνωστικούς
ελέγχους πραγματοποιείται
από την ψηφιακή πύλη gov.gr

Δωρεάν rapid test σήμερα στο Δημαρχείο Αχαρνών Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
στο ύψος της Ν. Περάμου 

έως 16/052022
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής

Αστυνομίας, λόγω εκτέλεσης εργασιών, κατά
το χρονικό διάστημα από 18/03/2022 έως
16/052022, κατά τις ώρες 07:00 έως 19:00, θα
πραγματοποιείται προσωρινή και τμηματική
διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην
Π.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου, στο ύψος της
συμβολής της με την οδό Γεωργιάδη (Νέα Πέρ-
αμος), περιοχής Δήμου Μεγαρέων.

Κατά τις ανωτέρω εργασίες, η κυκλοφορία
των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω του Βόρει-
ου (δεξιού) παραδρόμου της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-
Κορίνθου.
Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να

είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή
τους από τα σημεία των εργασιών και να ακο-
λουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

Μ
ε αφορμή την τήρηση του
εθίμου για την κοπή της
Βασιλόπιτας, ο Σύλλογος του

Οικισμού “Γεννηματά ΙΙ” Άνω Λιοσίων
προέβαλε  δίκαια αιτήματα που αφορούν
στην βελτίωση της καθημερινότητας και
την αναβάθμιση της πολυπληθούς
συνοικίας.  

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το
πρωί της Κυριακής 20 Μαρτίου 2022
παρουσία σύσσωμου του Διοικητικού
Συμβουλίου και κατοίκων της περιοχής.

Η Γραμματέας Αγγελική Τσολομύτου
άνοιξε την εκδήλωση καλωσορίζοντας
τον κόσμο κι απευθύνοντας θερμές
ευχαριστίες για την συμμετοχή στις Εκλο-
γές της 14ης Νοεμβρίου 2021,  που ανέ-
δειξαν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του
Συλλόγου Οικιστών “Γεννηματά ΙΙ”, το
οποίο αποτελείται από παλιά και νέα
μέλη και είναι τα εξής: 

Πρόεδρος: Χαράλαμπος Στεργιανός
Αντιπρόεδρος: Νείλος Βαρλόκωστας 
Γραμματέας: Αγγελική Τσολομύτου
Α. Γραμματέας: Στυλιανή Σπυρο-

πούλου 
Ταμίας: Πασχαλιά Παπαδοπούλου
Α. Ταμίας Αλέξιος Καραγιάννης και

μέλη: 
Ιωάννης Καδίτης – Ιωάννης Κουλαου-

ζίδης – Μαίρη Μπλάνη
(Εξελεγκτική Επιτροπή: Γεώργιος

Δημητρακάκης – Χριστίνα Δημοπούλου
και Διονύσιος Δημόπουλος) 

Η Αγγελική Τσολομύτου μετά την ανα-
κοίνωση του νέου Διοικητικού Συμβου-
λίου απηύθυνε κάλεσμα σε όλους τους
κατοίκους του Οικισμού να συνδράμουν
στο δύσκολο έργο του Συλλόγου με την

παρουσία τους και την ενεργό συμμε-
τοχή τους κάθε Τετάρτη από τις 18:00
έως τις 20:00 καταθέτοντας αυτοπρ-
οσώπως, απόψεις και προβληματισμούς
για θέματα και ζητήματα που τους
απασχολούν, καταλήγοντας με τη φράση
“Μαζί μπορούμε περισσότερα!” 

Σύντομος και περιεκτικός στο λόγο του
και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Χαράλαμ-
πος Στεργιανός αναφέρθηκε επιγραμμα-
τικά στα κυρίαρχα αιτήματα που είναι: 

Να δοθεί λύση στη σοβαρή και
πολυετή εκκρεμότητα της παράδο-
σης Παραχωρητηρίων στους ιδιοκ-
τήτες των  Κατοικιών 

Να επισκευαστούν οι φθορές (από
εμπρησμό και λεηλασίες) και να αξιο-
ποιηθούν τα Δημόσια Κτίρια  που
βρίσκονται στον Οικισμό 

Να πραγματοποιηθεί σχολαστική
αποψίλωση κατά την αντιπυρική
περίοδο κ.α. 

Ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς
που συνεχάρη τον Πρόεδρο και όλα τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το
δύσκολο και πολύτιμο έργο τους, τους
απάντησε θετικά χαρακτηρίζοντας δίκαια
τα αιτήματά τους και τους πρότεινε να
έχουν νέα συνάντηση τις επόμενες
μέρες,  με καταγεγραμμένα τα ζητήματά
τους, προκειμένου να γίνουν στοχευμέ-
νες παρεμβάσεις στο αρμόδιο Υπουρ-
γείο Εργασίας  καθώς και στον ΟΑΕΔ
(όπου  ανήκει πλέον, ο πρώην Οργανι-
σμός Εργατικών Κατοικιών ΟΕΚ). 

Ο Χρήστος Παππούς  επίσης,  απάν-
τησε θετικά σε όλα τα αιτήματα που αφο-
ρούν στις αρμοδιότητες του Δήμου
Φυλής και πρότεινε τη δημιουργία ενός
παρεκκλησίου ικανού να καλύψει τις

θρησκευτικές ανάγκες των Οικιστών
υποσχόμενος το έργο να τεθεί άμεσα
στον προγραμματισμό  του Δήμου. 

Στην πρόσκληση του Συλλόγου αντα-
ποκρίθηκαν επίσης κι έδωσαν ευχές
αλλά και δεσμεύσεις να συμβάλουν στην
αναβάθμιση του Οικισμού και στην
επίλυση των ζητημάτων του, ο Πρόεδρ-
ος Αθλητισμού – Πολιτισμού Γιώργος
Μαυροειδής που εξέφρασε τη βούλησή
να ικανοποιήσει τα αιτήματα που αφορ-
ούν στις αρμοδιότητές του και η Αναπ-
ληρώτρια Δημάρχου Χρυσούλα Κουράση
που στηρίζει διαχρονικά τον Σύλλογο ως
Νομική Σύμβουλος σε οποιοδήποτε
θέμα χρειαστεί, γεγονός για το οποίο
δέχθηκε και φέτος,  τις θερμές ευχαρι-
στίες του Δ.Σ. 

Τον Αντιπρόεδρο της Βουλής και Βου-
λευτή Δυτικής Αττικής Θανάση Μπούρα,
εκπροσώπησε ο Υπεύθυνος του Πολιτι-
κού του Γραφείου Ηλίας Τζερεμές ο
οποίος τόνισε ότι ο Θανάσης Μπούρας
έχει την ισχυρή  θέληση  να παρέμβει
όπου του ζητηθεί. 

Τη διάθεση του να σταθεί στο πλευρό
των Οικιστών εξέφρασε μαζί με τις ευχές
του για μια καλή χρονιά και ο Α’  επι-

λαχών Βουλευτής Δυτικής Αττικής της
Ν.Δ. Σταμάτης Πουλής. 

Το παρών έδωσαν επίσης, οι διαχρο-
νικοί υποστηρικτές του Συλλόγου
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΙΙ,  ο Πρόεδρος του
Συλλόγου  της γειτονικής συνοικίας
Τσουκλιδίου και συντονιστής της Νομα-
ρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευ-
τική Συμμαχία Νίκος Νικολόπουλος
καθώς και ο Συντονιστής της Ο.Μ Σύρι-
ζα Βασίλης Ακρίδας. 

Ο Νίκος Νικολόπουλος σημείωσε πως
ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ξεκινήσει τη διαδικασία
για την επίλυση του ζητήματος των Παρ-
αχωρητηρίων με τον τ. Γενικό Γραμμα-
τέα του Υπουργείου Εργασίας Ανδρέα
Νεφελούδη κι ότι μετά από πρόσφατη
συνεννόηση μαζί του και σε συνεργασία
με τον Σύλλογο Οικιστών και τον Δήμο
Φυλής θα γίνουν συντονισμένες προ-
σπάθειες και παρεμβάσεις με στόχο την
οριστική λύση του διαχρονικού και δίκαι-
ου αιτήματος. 

Η εκδήλωση για το τέλος έκρυβε
εκπλήξεις, καθώς  η βασιλόπιτα περιείχε
15 φλουριά που αντιστοιχούσαν σε
συμβολικά δώρα, που πρόσφεραν στον
σύλλογο καταστηματάρχες της περιοχής.

Με δίκαια αιτήματα
η βασιλόπιτα του Συλλόγου Οικιστών

“ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΙΙ” 



«Καμία ευθύνη δεν φέρει
ο συνεπής στις οφειλές του ασφ-
αλισμένος για τα προβλήματα
των συστημάτων και πληροφορ-
ιών του φορέα ώστε να στερείται
του δικαιώματος ιατροφαρμακευ-
τικής περίθαλψης και μάλιστα
χωρίς προηγούμενη ενημέρω-
ση», τονίζεται στην επιστολή
που απέστειλε στον Υπουργό
Εργασίας και Κοινωνικών Θεμά-
των, Κωστή Χατζηδάκη, με κοι-
νοποίηση στον Διοικητή του
ΕΦΚΑ, Παναγιώτη Δουφεξή, ο
Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επι-
μελητηρίου Πειραιά, Γιώργος
Παπαμανώλης-Ντόζας, μεταφέρ-
οντας τις διαμαρτυρίες των
επιχειρήσεων-μελών του, που,
ενώ έχουν εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις τους, φαίνεται ότι
οφείλουν και αδυνατούν να
λάβουν ασφαλιστική ικανότητα.

Αναλυτικότερα η επιστολή αναφ-
έρει:

«Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πει-
ραιά  τις τελευταίες ημέρες  γίνεται
αποδέκτης παραπόνων από επιχει-
ρήσεις- μέλη του που αφορούν την
μη απόδοση ασφαλιστικής ικανότ-
ητας ενώ πληρώνουν κανονικά τις
οφειλές τους  αλλά συνεχίζεται να
φαίνεται ότι χρωστούν.

Είναι τραγικό ασφαλισμένοι  να
βρίσκονται ανασφάλιστοι ενώ έχουν
πληρώσει και πολλοί απ’αυτούς την
ώρα που είχαν προγραμματισμένες
εξετάσεις, νοσηλείες και άλλες πρά-
ξεις ιατροφαρμακευτικής περίθαλ-
ψης. Και όλα αυτά σε συνθήκες
πανδημίας, με Πόλεμο στην
Ευρώπη και μια μεγάλη οικονομική
κρίση.

Σχετικά με το εν λόγω
θέμα, εκδόθηκε Δελτίο Τύπου  από
τη Διοίκηση  ΕΦΚΑ το οποίο εξηγεί
τους λόγους για τους οποίους έχει
προκύψει πρόβλημα με την ασφαλι-
στική  ικανότητα  και συγκεκριμένα
: «Για τις περιπτώσεις εκείνων των
ασφαλισμένων που ενώ
πληρώνουν κανονικά τις οφειλές
τους φαίνεται να χρωστούν, πράγ-
ματι υπάρχουν καθυστερήσεις
μεταξύ της πληρωμής της οφειλής
και της εκκαθάρισης της στο
σύστημα του ΚΕΑΟ και των τρεχου-
σών εισφορών, καθυστερήσεις που

αντανακλούν τις
π ρ ο β λη μ α τ ι κ έ ς
δομές του Οργανι-
σμού από τη στιγ-
μή της δημιο-
υργίας του. Οι
κ αθ υστερήσε ι ς
αυτές δημιουρ-
γούν προβλήμα-
τα όχι μόνο στην
έγκαιρη λήψη
της ασφαλιστικής
ικανότητας αλλά και σε μια σειρά
άλλων συναλλαγών με τον ΕΦΚΑ
(ρυθμίσεις κλπ). Η Διοίκηση του
Οργανισμού έχει θέσει ως προτερ-
αιότητα:

a)  Την διαλειτουργικότητα μεταξύ
του πληροφοριακού συστήματος
τρεχουσών εισφορών του ΕΦΚΑ
και του ΚΕΑΟ. Το θέμα είναι εξαιρ-
ετικά σύνθετο και για αυτό τον λόγο
δεν έχει καταστεί εφικτό μέχρι σήμε-
ρα. 

Η διαλειτουργικότητα των
συστημάτων θα λύσει μια σειρά από
προβλήματα όπως το να μην μεταφ-
έρονται πληρωμές από το σύστημα
τρεχουσών εισφορών στο ΚΕΑΟ
λόγω εκπρόθεσμης πληρωμής
καθώς και να δημιουργηθεί ένας
ενιαίος κωδικός πληρωμής τρεχου-
σών και ληξιπρόθεσμων οφειλών
που θα διευκολύνει παρά θα ταλαι-
πωρεί τους πολίτες. Στόχος είναι οι
πληρωμές των ασφαλισμένων να
φαίνονται αμέσως στο σύστημα και
αυτές να γίνονται με έναν τρόπο
εύκολο και φιλικό προς τον χρήστη
της αντίστοιχης ηλεκτρονικής υπηρ-
εσίας.

b)    Την άμεση εκκαθάριση των
οφειλών που ενώ πληρώθηκαν
εγκαίρως από τους ασφαλισμένους
ελεύθερους επαγγελματίες, αυτα-
πασχολούμενους και αγρότες δεν
έχουν φανεί μέχρι και σήμερα στο
σύστημα. Αυτό θα συμβεί μέχρι τις
22 Μαρτίου. Για αυτόν τον λόγο,
ειδικά για τους επαγγελματίες του
πρώην ΕΤΑΑ που αντιμετωπίζουν
το πρόβλημα της μη έγκυρης
εκκαθάρισης των γραμματίων προ-
είσπραξης, χρεωστικών υπολοίπων
κ.α, δόθηκε παράταση έως τις 18
Απριλίου 

στην ασφαλιστική τους
ικανότητα. Πρόκειται για δικηγόρο-
υς, γιατρούς, μηχανικούς, φαρμα-
κοποιούς, συμβολαιογράφους κλπ.
Αυτή η παράταση αφορά τόσο
εκείνους που πληρώνουν κανονικά
τις οφειλές τους αλλά δεν έχουν
φανεί ακόμη οι πληρωμές στο
σύστημα, όσο και εκείνους που
χρωστούν. 

c)    Τέλος, για τους υπόλοιπους
ελεύθερους επαγγελματίες αλλά και
για τους αγρότες που έχουν
πληρώσει κανονικά τις οφειλές τους
αλλά δεν έχουν φανεί στο σύστημα,
μπορούν να επισκεφθούν ένα υπο-
κατάστημα του ΕΦΚΑ με το απο-
δεικτικό πληρωμής και να
εκδώσουν ασφαλιστική ικανότ-
ητα. Υπενθυμίζεται πως και για
αυτούς το πρόβλημα θα έχει επιλ-
υθεί μέχρι τις 22 Μαρτίου.»

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 
Ο ασφαλισμένος δεν πρέπει να

αντιμετωπίζεται με αυστηρά εισπρ-
ακτικά κριτήρια, αλλά με κριτήρια
κυρίως ανθρωπιστικά και κοινωνι-
κά, ιδίως αυτή την εποχή της διαρ-
κούς οικονομικής κρίσης και σε
καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη
για τα  προβλήματα  των συστημά-
των και πληροφοριών που διαθέτει
ο φορέας , ώστε να στερείται το
δικαίωμα της ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης του και  μάλιστα χωρίς
προηγουμένως να έχει λάβει σχετι-
κή ενημέρωση.

Πιστεύοντας στην ετοιμότητα σας,
αναμένουμε την άμεση επίλυση του
θέματος και είμαστε στη διάθεση σας
για συνεργασία με σκοπό την στήρ-
ιξη του βιοτεχνικού κόσμου και της
επιχειρηματικότητας».
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Συγκέντρωσή ειδών πρώτης ανάγκης για τον
δοκιµαζόµενο Λαό της Ουκρανίας από τον Περ-
ιφερειακό Τµήµα Φυλής του Ε.Ε.Σ ως τα τέλη
Μαρτίου.
Φαρµακευτικά υλικά, τρόφιµα σε κονσέρβες και
παιδικά γάλατα συγκεντρώνει το Περιφερειακό
Τµήµα Φυλής του Ε.Ε.Σ συµµετέχοντας στην
εθελοντική δράση του Ελληνικού Ερυθρού Στα-
υρού για την ανθρωπιστική στήριξη προς τον
δοκιµαζόµενο Λαό της Ουκρανίας.
Μέλη του Τµήµατος Φυλής του Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού θα βρίσκονται ως το τέλος
Μαρτίου κάθε Τρίτη – Τετάρτη και Πέµπτη από
τις 5 έως και τις 8 το απόγευµα στα γραφεία του
Παραρτήµατος οδός Φιλικής Εταιρείας 75
(πλησίον του π. ∆ηµαρχείου Ζεφυρίου) προκει-
µένου να παραλαµβάνουν τις προσφορές

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

Τζένη Μπάρα 

Άμεση επίλυση του προβλήματος με την απόδοση ασφαλιστικής
ικανότητας στους ασφαλισμένους που δεν οφείλουν ζήτησε το Β.Ε.Π. 

Λαϊκό Πανεπιστήμιο Ελευσίνας 
Επετειακή η επόμενη διάλεξη 
Η επόμεν η διάλεξη του Λαϊκού Παν επιστημίου στο Στέκι του ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ

(Παγκάλου & Κίμων ος 11) είν αι επίσης επετειακή με θέμα “1821: Πολιτικές και Ιδε-
ολογικές Συν έχ ειες και Ασυν έχ ειες” και θα διεξαχ θεί την  Τετάρτη 30 Μαρτίου από
την  καθηγήτρια Ιστορίας Νέου  Ελλην ισμού του Τμήματος Ιστορίας & Αρχ αιολογίας
της Φιλοσοφικής Σχ ολής του ΕΚΠΑ, κυρία Μαρία Ευθυμίου.
Όσο για την  Τετάρτη, 23 Μαρτίου, παραμον ές της επετείου της 25ης Μαρτίου, το

ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ σας καλεί όλους στην  προβολή του ν τοκιμαν τέρ “1821-2021.
200 Χρόν ια Ελλάδα. 200 Χρόν ια Ελευσίν α” που δημιουργήθηκε απ’ τον  φορέα
στο πλαίσιο του Λαογραφικού Φεστιβάλ 2021, σε συν εργασία με τους εθν ικοτοπι-
κούς συλλόγους της Ελευσίν ας και της Μαγούλας, σε σκην οθεσία Χρήστου Δήμα. Η προβολή θα λάβει χ ώρα
στις 19.00 στο Εργατοϋπαλληλικό Κέν τρο Ελευσίν ας, Χαριλάου 28.

ΠΠααρράάτταασσηη  ωωςς  ττέέλλοοςς  ΜΜααρρττίίοουυ  γγιιαα
ττηηνν  σσυυγγκκέέννττρρωωσσηη  εειιδδώώνν  ππρρώώττηηςς

ααννάάγγκκηηςς  σσττοο  ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκόό  ΤΤµµήήµµαα
ΦΦυυλλήήςς  ΕΕ..ΕΕ..ΣΣ  

Οι επόμενες Κυριακές με ανοιχτά
μαγαζιά και σούπερ μάρκετ 

Ο ν όμος 4177/2013 δίν ει τη δυν ατότητα στους επιχ ει-
ρηματίες ν α έχ ουν  αν οιχ τά τα μαγαζιά τους τις Κυρια-
κές για 7 συν ολικά φορές καθόλη τη διάρκεια της χ ρο-
ν ιάς. 
Σε κάθε περίπτωση, μαγαζιά και σούπερ μάρκετ θα λει-
τουργήσουν  ξαν ά καν ον ικά την  Κυριακή 10 Απριλίου
2022, δηλαδή Κυριακή των  Βαΐων , προκειμέν ου οι
καταν αλωτές ν α έχ ουν  την  ευκαιρία ν α κάν ουν  τις
αγορές τους και τα πασχ αλιν ά τους ψών ια.
Αν αλυτικά, οι 6 Κυριακές κατά τις οποίες θα αν οίξουν
τα μαγαζιά και τα σούπερ μάρκετ είν αι οι:

10 Απριλίου 2022 - Πριν  τον  εορτασμό του Πάσχ α
8 Μαΐου 2022 – Είν αι η πρώτη Κυριακή των  εν διάμε-
σων  εκπτώσεων
10 Ιουλίου 2022 - Η πρώτη Κυριακή των  θεριν ών
εκπτώσεων
6 Νοεμβρίου 2022 - Η πρώτη Κυριακή των  εν διάμεσων
εκπτώσεων  του Νοεμβρίου
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Μ
ετά την πρώτη
ε π ι τ υ χ η μ έ ν η
δράση συγκέντρω-

σης ανθρωπιστικής βοήθει-
ας για τον Ουκρανικό Λαό, η
Περιφέρεια Αττικής σε συνε-
ργασία με  το ΌΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ συνεχίζει τη
συγκέντρωση ειδών πρώτης
ανάγκης και ιατροφαρμα-
κευτικού υλικού για την υπο-
στήριξη των πολιτών της
Ουκρανίας. 

Καθημερινά μέχρι και τις
25 Μαρτίου, από τις 10:00
έως τις 20:00 στο Στάδιο
Ειρήνης και Φιλίας στο Νέο
Φάληρο, συγκεντρώνονται
τα παρακάτω είδη:

Φάρμακα και υγειονομικό
υλικό, κουβέρτες, υπνόσα-
κοι, είδη ατομικής υγιεινής,
παιδικές τροφές, γάλατα και
πάνες.

Με αφορμή τη σχετική
δράση, ο Περιφερειάρχης
Αττικής Γ. Πατούλης δήλωσε: 

«Σε αυτές τις δύσκολες
στιγμές που βιώνει ο λαός
της Ουκρανίας, παραμένει
πολύτιμη και αναγκαία κάθε
έμπρακτη προσπάθεια
συμπαράστασης και
αλληλεγγύης. Προς αυτήν
την κατεύθυνση, στηρίζουμε
κάθε πρωτοβουλία που θα
μπορεί να απαλύνει, όσο
αυτό είναι δυνατόν, τους
δοκιμαζόμενους από τις
κακουχίες και τα δεινά του
πολέμου, αδελφούς Ουκρα-
νούς. Σε αυτό το σημείο θα
ήθελα να ευχαριστήσω το
ΌΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ για
την υλοποίηση ανάλογων
πρωτοβουλιών, αλλά
κυρίως, ένα μεγάλο ευχαρι-
στώ οφείλουμε σε όλους
αυτούς τους απλούς πολίτες,
οι οποίοι ανταποκρίνονται
μαζικά και με θέρμη σε
κάθε μας ανθρωπιστικό
κάλεσμα. Τούτες τις δύσκο-
λες ώρες όπου πολλοί άνθρ-
ωποι χρήζουν άμεσης βοήθ-
ειας, είναι ιδιαίτερα αισιόδο-
ξο που οι συμπολίτες μας
ανταποκρίνονται θετικά.
Τώρα είναι η ώρα των πρά-
ξεων και χαίρομαι που είναι
στο πλευρό μας οι πολίτες
της Αττικής στο σύνολό τους». 

Ακολουθεί αναλυτική λίστα
των ειδών που χρειάζονται: 

ΦΑΡΜΑΚΑ

Διαλύματα ηλεκτρολυτών
και δεξτρόζης: Φυσιολογικοί
οροί, Ringer’s, Γλυκόζη 5%,
Lactate Ringers, Water for
injection

Αντιεμετικά χημειοθερα-
πείας σε ενέσιμα: Zetron,
Zofron, Onda, Vefron

Βρ ογ χ οδι α σ τ α λ τ ι κ ά :
Aerolin inhaler, 

Αντισηπτικά, Οινόπνευμα,
Betadine, Hibitane

Αντιβιοτικά: Augmentin,
Fugentin  (tb + ενέσιμο + σιρ-
όπι) Bioclavid, Moxiclav,
Antibacin inj, Claforan inj,
Zithroxyn tb 500mg,
Zithromax tb 250 mg,
Zithromax syr 100mg/5ml,
Zithromax syr 200mg/5ml,
Azithromysin, 500mg tb,
Ciproxin 500mg, Ufexil
500mg, Topistin 500mg (tbs +
syr), Zyvoxid tb, Flagyl caps,
Erythromycin tb + syr, Furolin
tb, Dalacin C caps

Ηπαρίνες: Clexane
20mg/0,2ml, Clexane
40mg/0,4ml, Clexane
100mg/1ml

Καρδιολογικά - Αντιυπερ-
τασικά –
Αντιστηθαγχικά: Concor tb
(2,5mg, 5mg), Lopresor tb +
amp, Pensordil tb,
Catapresan, Blocatens 10mg

Διουρητικά: Lasix tb +
amp, 

Γλυκοκορτικοειδή, Dexaton
amp – Deramethasone amp

Αντιϊσταμινικά: Clarityne
tb

Μη στεροειδή αντιφλεγ-
μονώδη: Voltaren inj, Salospir
tb (80,100,160,325 mg),

Α ν τ ι π υ ρ ε τ ι -
κά – Παυσίπονα: Depon,
Panadol, Apotel (tb, υπόθετα,
ενέσιμα, σιρόπι)

Αντιδιαρροϊκά: Imodium
caps

Α δ ρ ε -
ναλίνη amp και Ατροπίνη am
p

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Αποστειρωμένες γάζες
και επίδεσμοι, αιμοστατικοί
επίδεσμοι, ελαστικοί επίδε-
σμοι, φλεβοκαθετήρες, σύρ-
ιγγες με βελόνες, ισοθερμι-

ΗΗ  ΠΠεερριιφφέέρρεειιαα  ΑΑττττιικκήήςς  
σσεε  σσυυννεερργγαασσίίαα  μμεε  ττοο  ««ΌΌΛΛΟΟΙΙ

ΜΜΑΑΖΖΙΙ  ΜΜΠΠΟΟΡΡΟΟΥΥΜΜΕΕ»»  σσυυννεεχχίίζζεειι  ττηη
σσυυγγκκέέννττρρωωσσηη  ααννθθρρωωππιισσττιικκήήςς

ββοοήήθθεειιααςς  ππρροοςς  ττηηνν  ΟΟυυκκρρααννίίαα  σσττοο
ΣΣττάάδδιιοο  ΕΕιιρρήήννηηςς  κκααιι  ΦΦιιλλίίααςς

Ο
Δήμος Αχα-
ρνών σε
συ νε ρ γασί α

με τον Ελληνικό
Ερυθρό Σταυρό, στέ-
κεται στο πλευρό του
δ ο κ ι μ α ζ ό μ ε ν ο υ
Ουκρανικού λαού με
ευαισθησία και
αλληλεγγύη διορ-
γανώνοντας δράση
συλλογής ανθρωπι-
στικής βοήθειας.

Από τη Δευτέρα 21
Μαρτίου έως και την
Πέμπτη 24 Μαρτίου
και  τις ώρες: από
09:00 το πρωί –
13:00 το μεσημέρι θα
σ υ γ κ ε ν τρ ώ ν ο ν ται
τρόφιμα και ιατροφαρ-
μακευτικό υλικό στο
φουαγιέ της Αίθουσας

Εκδηλώσεων του
Δήμου (Φιλαδελφείας
87 και Μπόσδα).

Συμμετοχή όλων
των δημοτών στην
προσπάθεια του
Δήμου Αχαρνών

Συγκεκριμένα θα
συγκεντρώνονται :

• Τρόφιμα (παντός
τύπου κονσέρβες,
γάλα εβαπορέ, σκόνη

γάλακτος για παιδιά,
δημητριακά, παξιμά-
δια, αλεύρι, ζάχαρη,
ζυμαρικά, μπισκότα,
αλεύρι)

• Ιατροφαρμακευτικό
υλικό (Αντιπυρετικά,
θερμόμετρα, Φυσιο-
λογικοί  οροί , Κολ-
λύρια, Γάζες αποστει-
ρωμένες, Αιμοστατι -
κά,, Αλοιφές για

εγκαύματα, Σύριγγες
όλων των μεγεθών,
Ιατρικές μάσκες κ.α).

Όλες οι προσφορές
που θα συγκεντρωθ-
ούν θα μεταφερθούν
στις αποθήκες του
Ερυθρού Σταυρού
στην Αθήνα.

Ο Δήμος καλεί τους
δημότες να δείξουν,
για ακόμα μια φορά,
την αλληλεγγύη τους.

Συλλογή τροφίμων και φαρμακευτικού υλικού για 
τον λαό της Ουκρανίας

• Από 21 Μαρτίου έως και  24 Μαρτίου στον Δ.  Αχαρνών

- Καινοτόμο Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα ανάπτυξης 
Ο Δήμος Φυλής φυτεύει Ελιές απ' άκρη σ' άκρη 

Στην  υλοποίηση εν ός ν έου καιν οτό-
μου Περιβαλλον τικού Προγράμματος
προχ ωρά ο Δήμος Φυλής με την  δημιο-
υργία Ελαιών ων  σε εκτάσεις
συν δημοτών  που επιθυμούν   ν α
συμμετάσχ ουν . 

Σε αυτό το πλαίσιο ο Δήμος Φυλής
διαθέτει δωρεάν   τετράχ ρον α  ελαιό-
δεν τρα, τα οποία αν αλαμβάν ει ν α
φυτέψει αλλά και ν α φρον τίζει (άρδευ-
ση, λίπαν ση, κλάδεμα κ.τ.λ.) για έν αν
ολόκληρο χ ρόν ο. 

Για πληροφορίες – αιτήσεις οι
συμπολίτες που θέλουν  ν α συμμε-
τάσχ ουν  θα πρέπει ν α καλούν  την
υπεύθυν η του Προγράμματος κ. Γιάν -
ν α Τσίγκου στο τηλ. 6988070227 ή στο
email giannatsigou@gmail.com . 

Ο Δήμαρχ ος Φυλής Χρήστος Παππούς αν αφερόμεν ος στο πρόγραμμα επισημαίν ει  ότι “Η Ελιά είν αι έν α ευλογ-
ημέν ο δέν τρο που συν δέεται με τον  τόπο μας, από τα χ ρόν ια της αρχ αιότητας. Η φύτευσή της υπηρετεί τη
δημιουργία εν ός πράσιν ου Δήμου, με προφαν ή οικον ομικά οφέλη για τους συν δημότες μας που θα θελήσουν
ν α δημιουργήσουν  τους δικούς τους ελαιών ες αλλά και ν α συμβάλουν  στην  βελτίωση του περιβαλλον τικού αποτ-
υπώματος που αποτελεί στρατηγικό στόχ ο του Δήμου Φυλής”. 
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Σε εξέλιξη είναι το κύμα
κακοκαιρίας που πλήττει
τη χώρα με χιόνια να
έχουν πέσει και σε περ-
ιοχές της Αττικής. Σε ό,τι
αφορά τα σχολεία τελικά
αποφασίστηκε ότι θα λει-
τουργήσουν κανονικά τη
Δευτέρα 21/3/2022.

Με αφορμή την κακο-
καιρία και σχετικά ερωτή-
ματα για τη δια ζώσης
λειτουργία των σχολείων
αύριο Δευτέρα 21 

Μαρτίου από την Περ-
ιφέρεια Αττικής επι-
σημαίνεται ότι:“Τα σχο-
λεία της Δευτεροβάθμιας
και Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης στην Αττική
θα λειτουργήσουν κανο-
νικά καθώς σύμφωνα με
τις μετεωρολογικές προβ-
λέψεις δεν συντρέχει
λόγος να ληφθούν ειδικά
μέτρα για μη πραγματο-
ποίηση των δια ζώσης
μαθημάτων”.

“Σε περίπτωση που δια-
πιστωθεί επιδείνωση των
καιρικών φαινομένων
αυτό θα εκτιμηθεί και θα
υπάρξει νεότερη ανα-
κοίνωση.  Να σημειωθεί
ότι η λειτουργία ή μη των
β ρ ε φ ο ν η π ι α κ ώ ν
σταθμών, αποτελεί
ευθύνη των δήμων οι
οποίοι και είναι αρμόδιοι
να ενημερώσουν τους
ενδιαφερόμενους” προ-
σθέτει η Περιφέρεια .

Πλατφόρμα προκαταγραφής 
Ουκρανών προσφύγων από 28/3
Η διαδικασία παροχής προσωρινής προστασίας θα ξεκινή-

σει στις 4 Απριλίου στα περιφερειακά γραφεία Ασύλου Αττικής,
Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Κρήτης.

Στις 28 Μαρτίου θα εν εργοποιηθεί η πλατφόρμα προκαταγραφής
των  Ουκραν ών  προσφύγων , προκειμέν ου οι δικαιούχ οι ν α
υποβάλλουν  την  αίτησή τους και ν α λαμβάν ουν  εξατομικευμέ-

ν ο ραν τεβού προσέλευσης στα γραφεία της Υπηρεσίας Ασύλου για
ν α εκδώσουν  ταυτότητα προσωριν ής προστασίας, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ.

Αυτό αν έφερε ο υπουργός Μεταν άστευσης και Ασύλου, Νότης
Μηταράκης, σε συν έν τευξή του στην  εφημερίδα Real News.

Η διαδικασία παροχ ής προσωριν ής προστασίας θα ξεκιν ήσει στις
4 Απριλίου στα περιφερειακά γραφεία Ασύλου Αττικής, Θεσσα-
λον ίκης, Πάτρας και Κρήτης. Σύμφων α με τη σχ ετική ευρωπαϊκή
οδηγία, το καθεστώς προσωριν ής προστασίας θα εφαρμοστεί αν αδρ-
ομικά για όσους έφτασαν  στην  Ευρωπαϊκή Έν ωση από τις 24 Φεβρ-
ουαρίου και μετά.

«Με την  ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, οι εκτοπισθέν τες
πλέον  θα είν αι σε θέση ν α επιλέξουν  ελεύθερα το πού θα μείν ουν
εν τός της Ελλάδας», επισήμαν ε ο κ. Μηταράκης. Επίσης, θα έχ ουν
άμεση πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και δικαίωμα
στην  εργασία. Το υπουργείο θα θέσει σε λειτουργία και ειδική σελίδα
εύρεσης εργασίας, όπου θα αν αρτών ται αγγελίες με θέσεις εργασίας
για Ουκραν ούς πρόσφυγες.

Κακοκαιρία: Η ανακοίνωση της
Περιφέρειας Αττικής για τα σχολεία 

Στα12.462 τα
κρούσματα κορον ο-
ϊού που αν ακοίν ωσε
ο ΕΟΔΥ χ θες Κυρια-
κή 20/3.

Επίσης, όπως αν α-
κοιν ώθηκε, οι δια-
σωλην ωμέν οι με κορ-
ον οϊό στις μον άδες
εν τατικής θεραπείας
είν αι 346, εν ώ οι ν έοι
θάν ατοι που κατα-
γράφηκαν  από τη
ν όσο είν αι 44.Υπε-
ν θυμίζεται, ότι το
Σάββατο χ θες (19/3) καταγράφηκαν  στη
χ ώρα 19.705 κρούσματα, εν ώ 349 ήταν  οι
διασωλην ωμέν οι και 46 οι ημερήσιες απώλει-
ες.

Τα ν έα εργαστηριακά επιβεβαιωμέν α
κρούσματα της ν όσου που καταγράφηκαν
τις τελευταίες 24 ώρες είν αι 12.462 , εκ των
οποίων  24 εν τοπίστηκαν  κατόπιν  ελέγχ ων
στις πύλες εισόδου της χ ώρας.

Ο συν ολικός αριθμός των  κρουσμάτων
αν έρχ εται σε 2.788.654 (ημερήσια μεταβολή
+0.4%), εκ των  οποίων  49.3% άν δρες. Με
βάση τα επιβεβαιωμέν α κρούσματα των
τελευταίων  7 ημερών , 177 θεωρούν ται σχ ε-
τιζόμεν α με ταξίδι από το εξωτερικό και 1.685
είν αι σχ ετιζόμεν α με ήδη γν ωστό κρούσμα.

Οι ν έοι θάν ατοι ασθεν ών  με COVID-19
είν αι 44, εν ώ από την  έν αρξη της επιδημίας
έχ ουν  καταγραφεί συν ολικά 26.937 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 346 (63.0% άν δρ-
ες). Η διάμεση ηλικία τους είν αι 69 έτη. To
90.8% 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, 218
(63.01%) είν αι αν εμβολίαστοι ή μερικώς
εμβολιασμέν οι και 128 (36.99%) είν αι πλήρ-
ως εμβολιασμέν οι. Από την  αρχ ή της παν -
δημίας έχ ουν  εξέλθει από τις ΜΕΘ 4.396
ασθεν είς.

Η  διασπορά στην  Αττική:

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 568
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 109
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 1212
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 757
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 472
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 486
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 452
ΝΗΣΩΝ 75

44 νεκροί και 12.462 κρούσματα  
. 346  διασωληνωμένοι ασθενείς 

Ετοιμος να
διαπραγ-

ματευτεί με
τον Ρώσο
πρόεδρο Βλαν-
τιμίρ Πούτιν
δήλωσε ότι είναι

ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Αλλά
προειδοποίησε ότι εάν αποτύχουν οποιεσδήποτε
απόπειρες διαπραγμάτευσης, αυτό θα μπορούσε
να σημαίνει ότι η μάχη μεταξύ των δύο χωρών θα
οδηγήσει σε «έναν τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο».

«Χωρίς διαπραγματεύσεις δεν μπορούμε να
τερματίσουμε τον πόλεμο»

«Είμαι έτοιμος για διαπραγματεύσεις μαζί του.
Ήμουν έτοιμος τα δύο τελευταία χρόνια. Και νομίζω
ότι χωρίς διαπραγματεύσεις δεν μπορούμε να
τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο», είπε ο Ζελένσκι
στο CNN, σε μια αποκλειστική συνέντευξη.

«Αν υπάρχει μόνο 1% πιθανότητα να σταματή-
σουμε αυτόν τον πόλεμο, νομίζω ότι πρέπει να
εκμεταλλευτούμε αυτήν την ευκαιρία. Πρέπει να το
κάνουμε αυτό. Μπορώ να σας πω για το αποτέλε-
σμα αυτών των διαπραγματεύσεων -σε κάθε
περίπτωση, χάνουμε ανθρώπους σε καθημερινή
βάση, αθώους ανθρώπους στο έδαφος», είπε.

Και συνέχισε: «Οι ρωσικές δυνάμεις ήρθαν να
μας εξοντώσουν, να μας σκοτώσουν. Και μπορ-
ούμε να αποδείξουμε με την αξιοπρέπεια του
λαού μας και του στρατού μας ότι είμαστε σε θέση
να καταφέρουμε (σ.σ.: εναντίον της Ρωσίας) ένα
ισχυρό πλήγμα, είμαστε σε θέση να αντεπιτεθ-
ούμε. Όμως, δυστυχώς, η αξιοπρέπειά μας δεν
πρόκειται να διαφυλάξει τις ζωές. Επομένως,
νομίζω ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε οποιοδή-
ποτε σχήμα, οποιαδήποτε ευκαιρία για να έχουμε

τη δυνατότητα να διαπραγματευτούμε, τη δυνατότ-
ητα να μιλήσουμε με τον Πούτιν. Αλλά αν αυτές οι
προσπάθειες αποτύχουν, αυτό θα σήμαινε ότι
πρόκειται για έναν τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο».

Zελένσκι: Αν ήμασταν μέλος του ΝΑΤΟ, δεν
θα είχε γίνει πόλεμος

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην ίδια συνέντευξη είπε
ότι εάν η χώρα του είχε γίνει δεκτή στο ΝΑΤΟ
νωρίτερα, η Ρωσία δεν θα είχε εισβάλει στη χώρα.
«Αν ήμασταν μέλος του ΝΑΤΟ, δεν θα είχε ξεκινή-
σει πόλεμος. Θα ήθελα να λάβω εγγυήσεις ασφά-
λειας για τη χώρα μου, για τον λαό μου», είπε ο
Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι είναι ευγνώμων για τη
βοήθεια που παρείχε το ΝΑΤΟ από την έναρξη της
εισβολής. «Εάν τα μέλη του ΝΑΤΟ είναι έτοιμα να
μας δουν στη Συμμαχία, τότε κάντε το αμέσως γιατί
άνθρωποι πεθαίνουν σε καθημερινή βάση».

Και συνέχισε: «Αλλά αν δεν είστε έτοιμοι να δια-
σφαλίσετε τις ζωές των ανθρώπων μας, αν θέλε-
τε απλώς να μας δείτε να διασχίζουμε δύο κόσμο-
υς, αν θέλετε να μας δείτε σε αυτή την αμφίβολη
θέση όπου δεν καταλαβαίνουμε αν μπορείτε να
μας αποδεχτείτε ή όχι, δεν μπορείτε να μας βάλε-
τε σε αυτή την κατάσταση, δεν μπορείτε να μας
αναγκάσετε να βρεθούμε σε αυτό το κενό».

«Τους ζήτησα προσωπικά να πουν ευθέως ότι
"θα σας δεχθούμε στο ΝΑΤΟ σε ένα ή δύο ή πέντε
χρόνια", απλώς πείτε το άμεσα και ξεκάθαρα ή
απλώς πείτε "όχι"», πρόσθεσε ο Ζελένσκι. «Και η
απάντηση ήταν πολύ σαφής: "Δεν πρόκειται να
γίνετε μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά δημόσια, οι πόρτες
θα παραμείνουν ανοιχτές"», είπε.

Ζελένσκι: Τρίτος Παγκόσμιος
Πόλεμος αν αποτύχουν οι 
διαπραγματεύσεις με Πούτιν



Ανοίγει – με αργές μεν κινήσεις -ο δρό-
μος για την κατάργηση του πιστοποιη-
τικού εμβολιασμού όσο πλησιάζουμε το
Πάσχα.

Το μέτρο ακόμη δεν έχει πέσει καθόλου
στο τραπέζι των ειδικών εξαιτίας της γεν ικό-
τερης αύξησης κρουσμάτων στην Ευρώπη
και κατ΄επέκταση και στην Ελλάδα.

Παρά όμως την εξάπλωση της Όμικρον 2
και στη χώρα μας, το ΕΣΥ δεν έχει υποστεί
σοβαρή πίεση, γεγονός που αποδεικνύει
πόσο πιο ήπια είναι η συγκεκριμένη υπο-
παραλλαγή.

ια τον λόγο αυτό οι ειδικοί θα εξετάσουν
τον Απρίλιο την ενδεχόμενη κατάργηση
του πιστοποιητικού εμβολιασμού, ένα μέτρο
που μέχρι στιγμής απαγορεύει στους ανεμ-
βολίαστους την πρόσβαση στην εστίαση.

Προς το Πάσχα η πρόταση στο τραπέζι

Η επιβεβαίωση άλλωστε ήρθε και από 

επίσημα χείλη και δίνει το έναυσμα για
την επιστροφή των ανεμβολίαστων στην
εστίαση.Ειδικότερα το μέλος της Επιτροπής
των ειδικών του υπουργείου Υγείας, καθη-
γητής στο Τμήμα Υγιεινής και Επιδημιολογίας
της Ιατρικής Σχολής στο ΕΚΠΑ, Γκίκας
Μαγιορκίνης, έδωσε το στίγμα των προθέ-
σεων κυβέρνησης και επιστημόνων για το
επόμενο στάδιο της πανδημίας και την επι-
στροφή στην κανον ικότητα.

Συγκεκριμένα, αναφερόμενος στην πορ-
εία της Covid στην Ελλάδα το Πάσχα,
σημείωσε πως το πιστοποιητικό εμβολια-
σμού θα καταργηθεί όσο πλησιάζουμε προς
το Πάσχα. 

«Είναι μια πιθανότητα (50%) να μην έχο-
υμε το Covid pass για τους χώρους της
εστίασης».

Το σκεπτικό των ειδικών, σύμφωνα με τα
όσα είπε στην ΕΡΤ ο κ. Μαγιορκίνης, είναι 

ότι «δεν υπάρχει πιθανότητα να μηδεν ι
στούν τα κρούσματα».
Δεδομένου, λοιπόν, ότι για να μπει

κάποιος σε κλειστό και ανοιχτό χώρο εστία-
σης, χρειάζεται να έχει μαζί του πιστοποιη-
τικό εμβολιασμού.

Έτσι η κατάργησή του δίνει το «πράσινο
φως» για το πλήρες άνοιγμα μπαρ, κέντρων
διασκέδασης και όλων των καταστημάτων
σε όσους ήταν αποκλεισμένοι από αυτά
κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Ποια μέτρα παραμένουν για τους ανεμ-
βολίαστους

«Δεν πάμε για αποκλιμάκωση μέτρων για
τους ανεμβολίαστους σύντομα και δεν ξέρω
αν πάμε γεν ικώς».

Η παραπάνω δήλωση ανήκει στον υπο-
υργό Υγείας, Θάνο Πλεύρη, ο οποίος είχε
επίσης υπογραμμίσει πως όσο ανοίγει ο και

ρός τα πράγματα θα είναι πιο ανοιχτά και
για τους ανεμβολίαστους.

Η συζήτηση, πάντως, δεν έχει ανοίξει για
τους υπόλοιπους περιορισμούς που
ισχύουν για όσους δεν έχουν κάνει εμβό-
λιο, ή δεν έχουν κάνει ακόμα την αναμ-
νηστική δόση μετά τους έξι μήνες ή μετά
τους τρεις μήνες με το μονοδοσικό Johnson
& Johnson.

Έτσι, δεδομένου ότι δεν έχει αποσαφηνι-
στεί καθόλου τι θα γίνει με τις υπόλοιπες
δραστηριότητες από τις οποίες αποκλείον-
ται, θα συνεχίσουν να ισχύουν τα εξής:

Απαγορεύεται η είσοδος για ανεμβολίαστο-
υς σε: εστίασης, θέατρα, κινηματογράφους,
μουσεία, εκθέσεις, συνέδρια, γυμναστήρια.

Συνεχίζει να υφίσταται η υποχρεωτική
διεξαγωγή rapid test για τους ανεμβολίαστους
εργαζόμενους.
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Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η
Τροποποίηση της οικ.
28286/450/20.6.2017 κοι-

νής υπουργικής απόφασης που
αφορά το Πρόγραμμα 10.000
θέσεων εργασίας πλήρους
απασχόλησης για την απασχόλ-
ηση μακροχρόνια ανέργων,
ηλικίας 55 έως 67 ετών.

Ειδικότερα οι υπουργοί Οικονο-
μικών και Εργασίας αποφάσισαν την
τροποποίηση του προγράμματος της
υπ’ αρ. οικ.28286/450/20.6.2017 (Β’
2307) κοινής υπουργικής απόφα-
σης, εφεξής ως: «Πρόγραμμα επιχο-

ρήγησης για την απασχόληση μακρ-
οχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67
ετών α) σε κάθε είδους Νομικά Πρό-
σωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)
και αποκεντρωμένες Υπηρεσίες των
φορέων Κεντρικής Διοίκησης, β)
επιχειρήσεις, φορείς και οργανι-
σμούς του δημοσίου τομέα, όπως
αυτός επαναοριοθετήθηκε με το
άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101),
που ασκούν τακτικά οικονομική δρα-
στηριότητα και γ) επιχειρήσεις της
τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και
δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφ-
ερειών) του ν. 3852/2010 (Α΄ 87),
που ασκούν τακτικά οικονομική δρα-
στηριότητα», ως εξής:

Α. Το άρθρο 1 τροποποιείται ως
εξής:

«Άρθρο 1
Στόχος του προγράμματος
Στόχος του προγράμματος είναι η

δημιουργία 10.000 θέσεων εργασίας
πλήρους απασχόλησης, για την
απασχόληση μακροχρόνια ανέρ-
γων, ηλικίας 55 έως 67 ετών. Το
πρόγραμμα απευθύνεται σε: α) σε
κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα
Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και
αποκεντρωμένες Υπηρεσίες των
φορέων Κεντρικής Διοίκησης, β)
επιχειρήσεις, φορείς και οργανι-
σμούς του δημοσίου τομέα, όπως
αυτός επαναοριοθετήθηκε από το
άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101),
που ασκούν τακτικά οικονομική δρα-
στηριότητα και γ) επιχειρήσεις της
τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και
δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφ-
ερειών) του ν. 3852/2010 (Α΄ 87),
που ασκούν τακτικά οικονομική δρα-
στηριότητα.».

Β. Η περ. α) της παρ. 1 του άρθρ-
ου 4, αντικαθίσταται ως εξής:

«α) κάθε είδους Νομικό Πρόσωπο
Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και
αποκεντρωμένες Υπηρεσίες των
φορέων Κεντρικής Διοίκησης».

Γ. Η περ. α) της παρ. 1 του άρθρ-
ου 5, αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Τα κάθε είδους Νομικά Πρό-
σωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)
και αποκεντρωμένες Υπηρεσίες των
φορέων Κεντρικής Διοίκησης».

Δ. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1
του άρθρου 5 συμπληρώνεται ως
εξής:

«…, τηρουμένων των διατάξεων
των άρθρων 66 και 67 του ν.
4270/2014 και του άρθρου 12 του
π.δ. 80/2016».

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις
της υπ’ αρ. οικ.
28286/450/20.6.2017 (Β’ 2307) κοι-
νής υπουργικής απόφασης.

Εστίαση: Ανοίγει ο δρόμος για να επιτραπεί η είσοδος στους ανεμβολίαστουςΕστίαση: Ανοίγει ο δρόμος για να επιτραπεί η είσοδος στους ανεμβολίαστους

Πρόγραμμα 10.000 θέσεων για 
μακροχρόνια ανέργους
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Σε αναβληθέντα αγώνα της 19ης αγωνιστικής και
για τον 6ο όμιλο που διεξήχθει το Σάββατο το από-
γευμα στο Γήπεδο της Προοδευτικής(κλουβί) ο
ΑΟ Καραβάς και ο Πανελευσινιακός αναδείχθηκαν
ισόπαλοι 1-1.
Σκόρερ: Αντωνακόπουλος(Π) 15′- Μύρκος(Κ) 74′.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι σταχυοφόροι είχαν
δοκάρι με τον Σεκούμπα.
Διαιτητής ήταν ο Δημήτρης Χουλιάρας. Βοηθοί:
Αντώνης Ιωάννου–Κώστας Δάλλας –(Ευβοιας).
Παρατηρητής διαιτησίας :Πέτρος Μιχα-
ηλίδης(Αθήνας).

ΑΟ ΚΑΡΑΒΑΣ(Βασίλης Σπάθας): Μπαντίκος,
Κανελλόπουλος, Μύρκος, Βλάχος, Παπαθα-
νασίου(57′ Ζαχαράτος), Μπιλίμπασι, Νταουτάι,
Ευθυμιάδης(57′ Τσετσώνης), Νέρες, Μαρούδας,
Αποστόλου.

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ(Μουράτ Σεροπιάν):
Γκλώτσος, Μανδαμαδιώτης, Λώλος, Συριόπου-
λος, Ανδριόπουλος(77′ Παπατζίκος), Μαρής(86′
Βαγγέλης), Αντωνακόπουλος,
Μπούσης(77’Μακρίδης), Τσακίρης, Σεκούμπα,
Μουσκάι.

Ο Πανελευσινιακός 1-1 στη Νίκαια με τον ΑΟ Καραβά

Παγκόσμιος ο Μίλτος 
Τεντόγλου με άλμα 8,55

Α
πίστευτος και
«Παγκόσμιος»
από... 24 καράτια

χ ρυσάφι την  ημέρα
των  γεν εθλίων  του! Ο
Μίλτος Τεν τόγλου με
«μυθικό» άλμα στα
8,55 στη 2η προσπά-
θειά του, κατέκτησε το
χ ρυσό μετάλλιο  στο
Παγκόσμιο Πρωτάθλ-
ημα κλειστού στίβου

στο Βελιγράδι, έχ ον τας... πετάξει και στο 24ο έτος της
ηλικίας του.
Πολλά μπράβο για τον  Γρεβεν ιώτη αθλητή, ο οποίος
συν εχ ίζει ν α μας κάν εις υπερήφαν ους, έχ ον τας
κατακτήσει, εκτός των  άλλων , και «χ ρυσό» μετάλλιο
στους Ολυμπιακούς Αγών ες.
Ο Έλλην ας άλτης ήταν  ικαν ός ν α... καταλήξει έξω από
το κλειστό στάδιο, εάν  τον  ν ευριάζαν ε και άλλο!!!
Βλέπετε, το πρώτο άλμα του Τεν τόγλου, που βγήκε
άκυρο για χ ιλιοστά από το φωτοκύτταρο που υπάρχ ει
στη βαλβίδα, ίσως ήταν  μεγαλύτερο και από το 8,55μ.
Είχ ε δύο άλματα πάν ω από τα 8,50, καθώς πέτυχ ε
επίδοση 8,51μ. στην  6η προσπάθειά του!
Ο 24χ ρον ος αθλητής έχ ει πολλά χ ρόν ια μπροστά του
για ν α «πετάξει» σε σπουδαίες διοργαν ώσεις στο μέλ-
λον , γράφον τας το όν ομά του με «χ ρυσά» γράμματα
στην  ιστορία του μήκους και γεν ικότερα του στίβου!
Το 8,55, που έκαν ε ο Έλλην ας «χ ρυσός»

Ολυμπιον ίκης στο Βελιγράδι, συν ιστά ν έο παν ελλήν ιο
ρεκόρ στον  κλειστό στίβο, αλλά και ατομικό ρεκόρ για
τον  ίδιο. Η προηγούμεν η καλύτερη επίδοσή του στον
κλειστό στίβο ήταν  τα 8,38 που είχ ε σημειώσει στο
ευρωπαϊκό της Γλασκώβης.
Η επίδοση του Τεν τόγλου είν αι η κορυφαία φετιν ή
στον  κόσμο και η 6η καλύτερη όλων  των  εποχ ών
στον  κλειστό στίβο, εν ώ «άγγιξε» και το ρεκόρ
αγών ων  που αν ήκει στον  θρυλικό Ιβάν  Πεν τρόσο. Ο
Κουβαν ός άλτης είχ ε σημειώσει 8.62 μέτρα το 1999
στην  πόλη Μαεμπάσι της Ιαπων ίας.
Ο Μίλτος όλων  των  Ελλήν ων  έχ ει, πλέον , στη συλλο-
γή του χ ρυσά μετάλλια από όλες τις μεγάλες διορ-
γαν ώσεις σε επίπεδο αν δρών  (Ολυμπιακοί αγών ες,
Ευρωπαϊκά Αν οιχ τού/Κλειστού στίβου, Παγκόσμιου
Κλειστού) πλην  του Παγκόσμιου Αν οιχ τού Στίβου,
κάτι που μπορεί ν α καταφέρει το καλοκαίρι στο
Γιουτζίν.

Επίσης ο κ. Παπαστεργίου αναφέρ-
θηκε στα εξής θέματα: 

Πολιτική προστασία, σημειών ον τας ότι
αποτελεσματική Πολιτική Προστασία
χ ωρίς χ ρήματα και εξοπλισμό, δεν  γίν ε-
ται.
Προσωπικό στους δήμους, θέμα για το
οποίο υπήρξε μία μικρή πρόοδος, την
οποία «δεν  την  είδαμε μεν  ακόμη ,
αλλά την  ακούμε!».

Κιν ητικότητα, για την  οποία επίσης
υπήρξε μια μικρή πρόοδος στο θέμα της
κατ’ εξαίρεση κιν ητικότητας, όμως η
μεγάλη ζημιά έχ ει ήδη γίν ει.

Σε ότι αφορά στα χ ρηματοδοτικά εργα-
λεία, ήτοι Πρόγραμμα «Αν τών ης
Τρίσης», Ταμείο Αν άκαμψης και ν έο
ΕΣΠΑ ο κ. Παπαστεργίου σημείωσε τα
εξής:

Πρόγραμμα «Αν τών ης Τρίτσης», μετά
από έν α τρίμην ο, καθυστερήσεων ,
όν τως το πρόγραμμα έχ ει αν εβάσει
στροφές, φτάν ον τας πλέον  τις εν τάξεις
στα 3 δις. ευρώ.  Υπεν θύμισε ότι ως
αν ώτατο όριο εν τάξεων  στο συν έδριο
του Οκτώβρη, ορίστηκαν  τα 4,1 δις από 

τον  αν απληρωτή υπουργό Εσωτερικών
και ζήτησε ν α ξεκαθαριστεί αν  ισχ ύει
αυτό που αν ακοιν ώθηκε στη Θεσσα-
λον ίκη ή τα σύμφων α με τη σχ ετική
ΚΥΑ, 3,45 δις ευρώ.

Ταμείο Αν άκαμψης, τρέχ ουν  τα πρώτα
έργα, όμως οι προσκλήσεις για τα smart
cities, τις αποχ ετεύσεις σε οικισμούς
κάτω των  2.000 κατοίκων  και τις αν απ-
λάσεις που είν αι στον  αέρα, αν έδειξαν
για μία ακόμη φορά την  αδυν αμία -ειδι-
κά των  μικρών  Δήμων - ν α καταθέσουν
αξιόμαχ ες προτάσεις λόγω έλλειψης προ-
σωπικού. Και οι όποιες τεχ ν ικές βοήθει-
ες αν απτύχ θηκαν  δεν  έχ ουν  δώσει
επαρκείς λύσεις.

Νέο ΕΣΠΑ, φαίν εται ν α  υπάρχουν
κάποιες αμυδρές θετικές εξελίξεις με τη
δεσμευτική συμμετοχ ή ΚΕΔΕ και ΠΕΔ
στον  προγραμματισμό των  έργων  αλλά
και στη δυν ατότητα εμπλοκής της
ΕΕΤΑΑ στην  τεχ ν ική βοήθεια για
πρώτη φορά, διατάξεις που περιλαμβά-
ν εται στο ν ομοσχ έδιο που ψηφίστηκε
χ θες Βουλή, χ ωρίς παρόλα αυτά ν α
γίν ον ται καμία κοσμογον ική αλλαγή
προς όφελος του Α’ βαθμού.

Προσφυγικό:  Να παραμείν ει το πρόγρ-
αμμα ΕΣΤΙΑ για τη φιλοξεν ία των  Ουκρ-

αν ών  προσφύγων
Ειδική αν αφορά έκαν ε στην  ομιλία του
ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ στο ν έο προ-
σφυγικό, σημειών ον τας ότι οι δήμοι,
μέσω των  Camp σε σημεία της χ ώρας
αλλά και μέσω του προγράμματος ΕΣΤΙΑ
και των  διαμερισμάτων  που είχ αν  εξα-
σφαλιστεί, απέκτησαν  σημαν τική εμπει-
ρία.

«Την  ώρα αυτή, τόν ισε,  το πρόγραμμα
ΕΣΤΙΑ μικραίν ει, εν ώ την  ίδια ώρα οι
ροές από Ουκραν ούς πρόσφυγες αυξά-
ν ουν . Θα είν αι κρίμα ν α αφήσουμε δια-
μερίσματα και προσωπικό που ήδη
απέκτησαν  εμπειρία και ν α αν αγκα-
στούμε μετά από λίγες εβδομάδες ν α
ψάχ ν ουμε λύσεις. Προτείν ουμε ν α
γίν ουν  άμεσα συζητήσεις με τους Ευρω-
παίους εταίρους και ν α κρατήσουμε το
ΕΣΤΙΑ ως έχ ει. Θα το χ ρειαστούμε».

Σ. Πέτσας , αν/της υπουργός Εσωτε-
ρικών: Η Κυβέρνηση θα είναι δίπλα
στους δήμους στα δύσκολα, όπως
είναι δίπλα τους από την αρχή της
θητείας τους

Κατά την  τοποθέτησή του στη Συν άν -
τηση , ο αν απληρωτής υπουργός Εσω-
τερικών  Στέλιος Πέτσας αν αγν ώρισε τα
σημαν τικά προβλήματα που αν τιμε-

τωπίζουν  οι δήμοι κι αν έφερε αν αλυτικά
ποιες πρωτοβουλίες έχ ουν  αν αληφθεί
ως σήμερα από την  Κυβέρν ηση, για
την  οικον ομική στήριξη των  δήμων .

Έκαν ε ιδιαίτερη αν αφορά στα χ ρηματο-
δοτικά προγράμματα που αφορούν  τη
χ ρηματοδότηση έργων  σε δήμους , τα
οποία βρίσκον ται σε εξέλιξη.

Εν ώ δεσμεύθηκε ότι τις επόμεν ες ημέρ-
ες θα δρομολογηθούν  λύσεις, σε συν ερ-
γασία και με άλλα εμπλεκόμεν α υπουρ-
γεία σε όλα τα ζητήματα που έχ ουν
θέσει οι δήμοι. Με προτεραιότητα στην
επιμήκυν ση του χ ρόν ου αποπληρωμής
και τη  μείωση των  επιτοκίων  των
δαν είων  των  δήμων  στο ΤΠ&Δ. Τη δια-
σφάλιση της έν ταξης έργων  όλων  των
δήμων  στο πρόγραμμα «Αν τών ης
Τρίτσης». 

Την  επιβολή και το ύψος του τέλους
ταφής. Τη χ ρηματοδότηση του προ-
γράμματος για τη ν αυαγοσωστική κάλ-
υψη αλλά και τις δράσεις για τα αδέσπο-
τα. Ψηλά στην  ατζέν τα του υπουργείου
είν αι η εν ίσχ υση των  δήμων  με προ-
σωπικό, καθώς και η επιτάχ υν ση των
ρυθμών  για την  προώθηση της διοικητι-
κής μεταρρύθμισης και το ξεκαθάρισμα
των  αρμοδιοτήτων ..

Συν εχ ιζεται από τη σελ. 2
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Αγώνες στο στάδιο Ελευσίνας στην μνήμη του 
Σωκράτη Γκόλια

Ο Μανδραϊκός 3-0 στη
Νέα Πέραμο τον Ευκλείδη

Ο Μανδραικός ΑΟ επικράτησε στην ουδέτερη Νέα
Πέραμο του Ευκλείδη Μεγάρων με 3-0 στα
πλαίσια της 20ης αγωνιστικής της Β΄κατηγορίας
στην Δυτική Αττική.
Τα τέρματα της ομάδος του Γιώργου Σωτήρχου
σημείωσαν οι: Παπανικολάου, Βάσα, Μπακατσέ-
λος.
Διατήτευσε ο Φούρκας Γ. Βοηθοί: Τόσιος Ι., Κορ-
δολαίμης Ν.
Αξίζει να σημειωθεί ότι πρώτη φορά στην αποστο-
λή της ομάδας ήταν ο 14χρονος τερματοφύλακας
Παναγιώτης Κουρκούτας(ΦΩΤΌ). Και βέβαια στα
καλύτερα χέρια: τον προπονητή Γιώργο Σωτήρχο.

ΑΝ.ΤΣΑΚ.

Δ
ιεξήχθηκαν αγώνες
στίβου στο στάδιο της
Ελευσίνας στην

μνήμη του Σωκράτη Γκιόλια,
συμμετείχαν παιδιά από όλη
την Αττική και οι μικροί αθλ-
ητές διασκέδασαν με εκπλή-
ξεις από το Nickelodeon μαζί
με την Ντόρα την μικρή εξερ-
ευνήτρια και τον Μπ ομπ
Σφουγγαράκη.

Οι αθλητές του Αγωνιστικού
τμήματος έκαναν και π άλι
υπερήφανους με τις επ ιδό-
σεις τους.

Τις απονομές των μεταλ-
λίων έκαναν ο κ. Δημήτρης
Παπαγιάνναρος ο κ. Μπάμ-
πης Σεμερτζίδης ο κ. Παν-
τελίδης Μελέτιος ο κ. Ιωάννης
Παναγιωτούλιας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ευχαριστούμε πολύ τον κ.
Δημήτρης Κωνσταντώνης και
το Bestsmiles που για ακόμα
μια φορά στήριξε τις προ-
σπάθειες των παιδιών μας.

Γεμίσαμε π άλι το στάδιο
παιδιά.

Πραγματοποιήθηκε στην κεντρική
πλατεία Μαγούλας η εκδήλωση και
η κοπή της βασιλόπιτας του
Αστέρα. Παραβρέθηκαν ο δήμα-
ρχος Ελευσίνας-Μαγούλας κ.
Αργύρης Οικονόμου, από την
ΕΠΣΔΑ ο Χρήστος Σοφιανίδης.
Από τον Πανελευσινιακοό ο Γιώρ-
γος Κάπουας κ.α.

Ο δήμαρχος στην ομιλία του τόνι-
σε:

Η έκπληξη της φετινής χρονιάς,

στην Α ΕΠΣΔΑ είναι σίγουρα, ο
Αστέρας. Μια ομάδα που ολοένα
και εξελίσσεται και αυτό, εκτός από
τους παίκτες, οφείλεται στο κέφι και
τη διάθεση της Διοίκησης, των
φιλάθλων και της ενέργειας που
έχουν στον αγωνιστικό
χώρο.Εύχομαι  καλή αγωνιστική
χρονιά, πολλά γκολ και λιγότερους
τραυματισμούς!

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Η διοίκηση ευχαριστεί όλες και

όλους για την παρουσία
τους παρά τις ασυνήθι-
στα χαμηλές θερμοκρ-
ασίες!

Η προσπάθεια της ομά-
δας, δυναμώνει, όταν οι
άνθρωποι της πόλης και
οι φίλοι είναι στο πλευρό
της!

Μικροί και μεγαλύτεροι,
περάσαμε όμορφα! Δίνο-
υμε μεγάλη υπόσχεση για
όμορφα πράγματα στο
μέλλον..

Η Εκδήλωση του Αστέρα Μαγούλας



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.

12-θριάσιο Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022

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



Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022 θριάσιο-13  

Συνεχιζεται από σελ. 3

Παράλληλα, ο κ. Μπούρας συνομίλησε με τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. (ΚΤ.ΥΠ. ΑΕ) κ.
Αθανάσιο Γιάνναρη, ο οποίος αφού εξέτασε το
θέμα, επικοινώνησε εκ νέου με τον Αντιπρόε-
δρο και δεσμεύτηκε να παραδώσει τον εξοπλι-
σμό αρμοδιότητας  ΚΤ.ΥΠ. τέλη Μαΐου με αρχές
Ιουνίου 2022. 

Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής εκφράζει την ικα-
νοποίησή του για τις άμεσες και  θετικές
εξελίξεις, προκειμένου το νέο Ειδικό Γυμνάσιο
Άνω Λιοσίων να υποδεχτεί τους μαθητές του τη
σχολική χρονιά ’22-’23 σε ένα σύγχρονο και
άρτια οργανωμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον. 
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14-θριάσιο Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022

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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