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ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "THRIES 4.0
HACKATHON"

Με ιδιαίτερη ανταπόκριση από το κοινό η ημερίδα
του Υπουργείου Δικαιοσύνης στην Ελευσίνα

Παρουσίαση των πολιτικών για την προστασία και υποστήριξη
των ανήλικων θυμάτων εγκληματικών πράξεων

ΣΣτταα  ΝΝααυυππηηγγεείίαα  ΕΕλλεευυσσίίννααςς
οο  ΥΥπποουυρργγόόςς  ΑΑννάάππττυυξξηηςς,,

ΆΆδδωωννιιςς  ΓΓεεωωρργγιιάάδδηηςς

Δέσμευση 
για οριστική

λύση
εντός 

Απριλίου

σσεελλ..  33σσεελλ..    88

ΟΟ  ΠΠυυρρρρίίχχιιοοςς  66--22  ττηηνν  
ΛΛααμμππεερρήή  ΕΕλλεευυσσίίννααςς

Επέστρεψε στις νίκες ο
Αστέρας Μαγούλας

Η Μικρασιατική 2-0 εκτός
την Ζωφριά

σσεελλ..  1100--1111

σσεελλ..  99

σσεελλ..  33

σσεελλ..  22

ΚΑΜΙΑ ΧΑΛΑΡΩΣΗ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 

ΠΠάάσσχχαα  22002222::  
ΜΜεε  μμάάσσκκαα  κκααιι
ππιισσττοοπποοιιηηττιικκόό
εεμμββοολλιιαασσμμοούύ

ππααννττοούύ

σσεελλ..  33

ΜΜεεγγάάλληη  εεκκδδήήλλωωσσηη  
κκααττάά  ττηηςς  ββίίααςς  

διοργανώνουν Μητρόπολη Ιλίου
και Δήμος Φυλής

το Σάββατο 2 Απριλίου σσεελλ..  55
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κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Aραιή συννεφιά 

Η Θερμοκρασία απο 8 έως 17  βαθμους Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
2, 6, 10,14,18,22,26, 30

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Δ΄ Χαιρετισμοί, Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας, Μαρτύρ-

ων  Γερον τίου και Βασιλείδου
Σάββατο 2/4: Τίτος, Τίτης, Τίτα, Τίτη *

Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου
Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Γκιόκα Άννα, Λεωφόρος Δημοκρατίας 20,

2105573243

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Στυλιαρά Ελένη Κ.

Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 88, 
2105541216

MANΔΡΑ
Ρούτης Κωνσταντίνος Χ.

Κοροπούλη Βαγγέλη 15, 2105551954

Άνω Λιόσια

Αεράκης Νικόλαος Λ.
Αιγαίου Πελάγους 32, Άνω 2102470189

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΗρώων

Πολυτεχνείου 51,2102477711

Σ
τα Ναυπηγεία Ελευσίνας, βρέθηκε το
πρωί της Πέμπτης 31 Μαρτίου, ο Υπο-
υργός  Ανάπτυξης και  Επενδύσεων,

Άδωνις Γεωργιάδης.
Σκοπός της επίσκεψης του Υπουργού ήταν η

ενημέρωση των εργαζομένων γύρω από το φλέ-
γον ζήτημα της εξυγίανσης των Ναυπηγείων
Ελευσίνας και η αναφορά στη δρομολόγηση των
εξελίξεων.

Όπως δεσμεύτηκε ο Υπουργός, σε δημόσια
δήλωσή του, ο Απρίλιος είναι καθοριστικός
μήνας για τις θετικές εξελίξεις, καθώς η δρο-
μολόγηση των διαδικασιών μπαίνει στην τελική
ευθεία.

Πιο συγκεκριμένα, βάσει των δηλώσεων του
αρμόδιου Υπουργού, εντός του Απριλίου η
υπόθεση των Ναυπηγείων θα κλείσει, καθώς ανα-
μένεται να παρουσιαστεί ο φάκελος στη Βουλή,
ενώ από πλευράς όλων των εμπλεκόμενων
φορέων υπάρχει σύμπνοια και κοινή στόχευση
για επιτάχυνση των διαδικασιών.

Διαβεβαίωσε δε ότι οι εργαζόμενοι θα πάρουν
τα δεδουλευμένα που ανέρχονται στα 41 εκατ.
ευρώ.

«Θεωρώ μεγάλο
στοίχημα για την ελληνι-
κή κυβέρνηση η λειτο-
υργία των Ναυπηγείων
που θα ενισχύσουν την
εθνική μας οικονομία
και για το λόγο αυτό
έχω εργαστεί  πάρα
πολύ μαζί με τον Νίκο
Παπαθανάση», δήλωσε
ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Συμπλήρωσε πως,
«έχουμε τη διαβεβαίωση
από τους Αμερικανούς
επενδυτές ότι  θα
στηρίξουν το πρόγραμ-
μα της ΟΝΕΧ, ενώ σε
δεύτερη φάση έχουμε
και τη Fincantieri που
θα εξαρτηθεί και από το
πρόγραμμα κατασκευής
του Πολεμικού Ναυτι-
κού».

Ταυτόχρονα, στην
ομιλία του, ο Δήμαρχος
Ελευσίνας έδειξε για μία
ακόμη φορά τη σταθερή
και πάγια θέση του στο
πλευρό των εργαζομέ-
νων, δηλώνοντας και
από πλευράς του στον
Υπουργό, την επιτακτι-
κή ανάγκη για άμεση και
οριστική λύση, φυσικά,

προς όφελος των εργαζομένων, των Ναυ-
πηγείων και της πόλης.

Σημειώνεται, πως από πλευράς Δήμου Ελευ-
σίνας υπάρχει έντονο ενδιαφέρον και απρόσκο-
πτη επικοινωνία με τα αρμόδια Υπουργεία για
τις εξελίξεις, που αφορούν όχι μόνο στο σημαν-
τικότερο σκέλος της εξυγίανσης, για την αποκα-
τάσταση των 600 εργαζομένων των Ναυπηγείων
αλλά και στα συνολικότερα οφέλη που θα έχει η
βιωσιμότητα τους για τον Δήμο μας.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, ο Δήμαρχος
Ελευσίνας, Αργύρης Οικονόμου: «Με μεγάλη
αγωνία, μαζί με τους εργαζομένους, αναμένουμε
τις θετικές εξελίξεις για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας.
Οι επαφές μου τόσο με τον αρμόδιο Υπουργό
όσο και με τον ίδιο την κύριο Ξενοκώστα, Πρόε-
δρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΟΝΕΧ, είναι
τακτική και όπως έχω ξαναπεί, είμαστε όλοι
προς την ίδια κατεύθυνση. 

Τα Ναυπηγεία Ελευσίνας πρέπει να σωθούν
και είμαστε αισιόδοξοι πως πολύ σύντομα θα
έχουμε ευχάριστα νέα. Ευχάριστα πρώτα γι’
αυτούς τους ανθρώπους, που ζουν υπό καθε-
στώς «άτυπης ομηρίας» αλλά και για τον Δήμο
μας και τις αναπτυξιακές προοπτικές του».

Στα Ναυπηγεία Ελευσίνας ο Υπουργός 
Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης
--  ΔΔέέσσμμεευυσσηη  γγιιαα  οορριισσττιικκήή  λλύύσσηη  εεννττόόςς  ΑΑππρριιλλίίοουυ

Είναι απόφαση του πρωθυπουργού να μην
κλείσει το Ναυπηγείο Ελευσίνας 

και να λειτουργήσει με νέο ιδιοκτήτη, 
τόνισε εχθές ο Άδωνις  Γεωργιάδης, μιλώντας
στη γενική συνέλευση των εργαζομένων στο

Ναυπηγείο Ελευσίνας.
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Να μην υπάρ-
ξει καμία
άρση μέτρων

πριν από την Πρωτο-
μαγιά, εισηγήθηκε η
Επιτροπή των
Ειδικών, με τους λοι-
μωξιολόγους να
ζητούν το Πάσχα
μάσκα και πιστοποιη-
τικό εμβολιασμού παν-
τού.

Η Επιτροπή των
Ειδικών που συνε-
δρίασε σήμερα
Τετάρτη και αφού
ανέλυσε τα νεότερα
δεδομένα με την δια-
σπορά του κορονοϊού,
ζήτησαν από την κυβέρνηση η μάσκα σε κλει-
στούς να παραμείνει, ενώ αν και για τους εξωτερι-
κούς να παραμείνει η ισχυρή σύσταση όταν
υπάρχει συγχρωτισμός.

«Ο ιος είναι εδώ και είναι επικίνδυνος» τόνιζαν
από νωρίς το πρωί μέλη της Επιτροπής στο
iEidiseis, συμπληρώνοντας ότι θα προτείνουν να
παραμείνει σε πλήρη εφαρμογή και το πιστοποιη-
τικό εμβολιασμού.

Αυτό σημαίνει ότι θα επιδεικνύουμε το πιστο-
ποιητικό εμβολιασμού στους κλειστούς χώρους,
ενώ δεν αλλάζει το παραμικρό για τους ανεμ-
βολίαστους.

Όλα τα παραπάνω μένουν να αποσαφηνιστούν
από την τελική απόφαση που θα λάβει η κυβέρν-
ηση με την κατάργηση των μέτρων να πηγαίνει
από τις 2 Μαΐου και μετά.

Σ
το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ασπρ-
οπύργου θα διεξαχθεί ο τελικός του Μαθητι-
κού Διαγωνισμού Καινοτομίας, Τεχνολογίας

και Επιχειρηματικότητας «Thries 4.0 Hackathon»,
την Κυριακή, 3 Απριλίου 2022 μεταξύ 12:30 –
15:00.   

Το “Thies 4.0 Innov ation Hub” αποτελεί τον  κόμβο
καιν οτομίας, επιχ ειρηματικότητας και τεχ ν ολογίας του
Θριασίου Πεδίου. 

Στοχ εύει στην  υποστήριξη των  ν έων  επιχ ειρημα-
τιών , την  αν άπτυξη και την  υλοποίηση καιν οτόμων
ιδεών , προϊόν των  και υπηρεσιών , στη δικτύωσή τους
με δυν αμικά μέλη του οικοσυστήματος καιν οτομίας και
επιχ ειρήσεων  καθώς και στη μεταφορά τεχ ν ογν ωσίας
και αξιοποίησης καιν οτόμων  λύσεων  και τεχ ν ολο-
γιών .

Η καιν οτομία σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης
δίν ει ν έες δυν ατότητες για τη δημιουργία προϊόν των
και υπηρεσιών  που θα μπορούν  ν α καλύπτουν  αν άγ-
κες σε έν α σύγχ ρον ο, συν εχ ώς μεταβαλλόμεν ο
κόσμο, με περιβαλλον τολογική και κοιν ων ική ευαισθη-
σία. Υπό αυτό το πρίσμα δημιουργούν ται οι προϋ-
ποθέσεις για την  εν ασχ όληση των  ν έων   με την
επιχ ειρηματικότητα και την  καιν οτομία και την  εκκό-

λαψη τους σε ν έους επιχ ειρηματίες, που θα καιν οτο-
μήσουν  και θα πάν ε τη χ ώρα μπροστά. 

Στο πλαίσιο αυτό και με στόχ ο την  εκπαίδευση των
ν έων  δημιουργήθηκε το “Thries 4.0 Hackathon”, έν ας
μαθητικός διαγων ισμός καιν οτομίας και επιχ ειρημα-
τικότητας,  που απευθύν εται σε μαθητές που φοιτούν
στις τάξεις Γ’ Γυμν ασίου και Α’, Β’ και Γ’ Λυκείου των
σχ ολείων  των  Δήμων  Ελευσίν ας, Μάν δρας-Ειδυλλίας
και Ασπροπύργου.

Φορέας υλοποίησης της πρωτοβουλίας αυτής είν αι
το Ερευν ητικό Παν επιστημιακό Ιν στιτούτο Συστημά-
των  Επικοιν ων ιών  και Υπολογιστών  (ΕΠΙΣΕΥ) του
Εθν ικού Μετσόβιου Πολυτεχ ν είου. Το έργο υπο-
στηρίζεται από το Ελλην ικό Ίδρυμα Έρευν ας και Και-
ν οτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο της 3ης Προκήρ-
υξης της δράσης «Επιστήμη και Κοιν ων ία», με τίτλο
«Κόμβοι Έρευν ας, καιν οτομίας και Διάχ υσης»
(Αριθμός Έργου:02387) με συν εργαζόμεν ους φορείς
τους Δήμους Μάν δρας- Ειδυλλίας, Ελευσίν ας και
Ασπροπύργου και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο
Πειραιώς, καθώς και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα συν ερ-
γασίας για τη βιώσιμη αν άπτυξη Urbact Innov ation
Enabler του μαθητικού διαγων ισμού είν αι η Mantis
Business Innov ation.

Στόχ ος του διαγων ισμού είν αι ν α καλλιεργήσει την
αν τίληψη της καιν οτομίας και της επιχ ειρηματικότητας
στους ν έους και ν α αν απτύξει τις δεξιότητες εκείν ες
που χ ρειάζον ται σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο
προκειμέν ου ν α δημιουργήσουν , ν α καιν οτομήσουν ,
ν α αν απτύξουν  την  κριτική τους σκέψη και ν α καλ-
λιεργήσουν  τον  επιχ ειρηματικό τους έν στικτο.

Οι μαθητές θα διαγων ιστούν  στις θεματικές του περ-
ιβάλλον τος και της βιώσιμης αν άπτυξης, των  έξυπν ων
πόλεων  και του αγροτουρισμού – αγροδιατροφής.

Συνεχιζεται από

ΚΑΜΙΑ ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 

ΠΠάάσσχχαα  22002222::  
ΜΜεε  μμάάσσκκαα  κκααιι  ππιισσττοοπποοιιηηττιικκόό

εεμμββοολλιιαασσμμοούύ  ππααννττοούύ

Συν εχ ιζεται στη σελ. 13

ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "THRIES 4.0 HACKATHON"

ΑΣΕΠ: Πράσινο φως για
πάνω από 1.100 μόνιμες
προσλήψεις σε Δήμους
Με εγκύκλιο ανοίγει ο δρόμος για 1.143
μόνιμες προσλήψεις σε Δήηους 

Με εξαιρετικά επείγουσα εγκύκλιο και  με
δεσμευτικές προθεσμίες το υπουργείο Εσωτερ-
ικών καλεί δήμους, περιφέρειες και νομικά πρό-
σωπα ΟΤΑ να καθορίσουν τις ανάγκες τους σε
μόνιμο προσωπικό.

Όπως προκύπτει από την εγκύκλιο, ο αριθμός
των εγκεκριμένων, για το 2022, μόνιμων προ-
σλήψεων ανέρχεται σε 1.143.

Ειδικότερα, για τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τα
Νομικά Πρόσωπα αυτών, εγκρίνονται: α) χίλιες
εκατόν έντεκα (1.110) θέσεις μόνιμου προσωπι-
κού και β) τριάντα τρεις (33) θέσεις δικηγόρων –
νομικών συμβούλων με σχέση έμμισθης εντο-
λής.

Οι προσλήψεις αφορούν σε 312 δήμους, περ-
ιφέρειες, δημοτικά λιμενικά ταμεία και περιφερει-
ακές ενώσεις.
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Γενική συνέλευση της Ένωσης 
Πανασπροπυργιακού - Δόξας

Γενική συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Ένωση 
Πανασπροπυργιακού - Δόξας στις 7 Απριλίου 2022 (6:00μμ) 

στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου
Ασπροπύργου κατόπιν της παραίτησης του τωρινού Δ.Σ. 48

ΓΑΜΟΣ
Ο ΑΡΓΥΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ
ΣΩΚΡΑΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΠΗΓΑΔΙΤΟΥ

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΙΛΙΟΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η
ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ

ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟ

ΓΕΝΟΣ
ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟΝ
ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ

ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

ΓΑΜΟΣ
Ο ΤΣΙΤΑΣ ΖΑΝΝΗΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΠΟΛΥΤΙΜΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΧΑΡΙΤΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ
ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ 

Η ΝΟΜΙΚΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟ

ΓΕΝΟΣ
ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ
ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ

ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

Ο Σύλλογος «Αλμύρες» Βουρκάρι προσ-
καλεί όσους θέλουν  ν α συν εισφέρουν
θετικά στο περιβάλλον  ν α λάβουν
μέρος στη δράση καθαρισμού του υγρό-
τοπου που διοργαν ών ει την  Κυριακή
10 Απριλίου στις 11:00 το πρωί με
τόπο συν άν τησης το τοίχ ος της Αγίας
Τριάδας. 
Πάρτε μαζί σας το χ αμόγελο σας, τη

θετική σας διάθεση, γάν τια μπότες, αν
έχ ετε, και ελάτε στον  ομορφότερο τόπο
της δυτικής Αθήν ας. 
Στον  υδροβιότοπο Βουρκαρίου Μεγάρ-
ων  που βρίσκεται δίπλα στην  περιοχ ή
Αλμύρες και Αγία Τριάδα.
Μαζί μας σε αυτήν  την  δραση οι εθε-
λον τές από την  Sav e Your hood και
τον  Κούρο Μεγάρων ».

Δράση καθαρισμού στον υδροβιότοπο Βουρκαρίου Μεγάρων 
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ΠΠααγγκκόόσσμμιιαα  ΗΗμμέέρραα  γγιιαα  ττοονν  ΑΑυυττιισσμμόό  
Οι δράσεις της Ελληνικής Εταιρείας

Αναπτυξιακών Παιδιάτρων 1, 2 και 3 Απριλίου

ΗΗ  ΕΕλλλληηννιικκήή  ΕΕττααιιρρεείίαα  ΑΑννααππττυυξξιιαακκώώνν  ΠΠααιιδδιιάάττρρωωνν  ((ΕΕ..ΕΕ..ΑΑ..ΠΠ..))
μμααςς  ππρροοσσκκααλλεείί  σσεε  έένναα  ττρριιήήμμεερροο  σσττοο  ππλλααίίσσιιοο  ττηηςς  ΠΠααγγκκόόσσμμιιααςς

ΗΗμμέέρρααςς  ΕΕυυααιισσθθηηττοοπποοίίηησσηηςς  γγιιαα  ττοονν  ΑΑυυττιισσμμόό..

ΗΠαγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τον Αυτισμό (World Autism
Awareness Day) καθιερώθηκε με απόφαση της γενικής συνέλευσης
του ΟΗΕ τον Δεκέμβριο του 2007. Διεξάγεται κάθε χρόνο στις 2 Απρ-

ιλίου, με στόχο την ενημέρωση της παγκόσμιας κοινής γνώμης για τον Αυτι-
σμό και τις σχετιζόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα και οι
οικογένειές τους.

Οι δράσεις της ΕΕΑΠ για την Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τον
Αυτισμό 2022:

Παρασκευή 1/4/2022, 5-7 μ.μ.: Διεξαγωγή διαδικτυακής εκδήλωσης (webi-
nar) σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων για την ευαισθητοποίηση του κοι-
νού.

Σάββατο 2/4/22, 9-3 μ.μ.: Διεξαγωγή επιστημονικής διαδικτυακής ημερίδας
(webinar) σε συνεργασία με την Α΄ και τη Γ΄ Παιδιατρική Κλινική του ΕΚΠΑ
και το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού. Για να συμμετέχετε δείτε ΕΔΩ.

Κυριακή 3/4/22, 10.30 π.μ. έχει προγραμματιστεί η κοινωνική δράση «Περ-
πατάμε για τον Αυτισμό» σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων, στο Ζάππειο.
Σημείο συνάντησης: Είσοδος Βασιλίσσης Αμαλίας, μπροστά από το καφέ
ΟΑΣΙΣ.Η συμμετοχή στις παραπάνω δράσεις είναι ελεύθερη για όλους.

Μεγάλη εκδήλωση κατά
της βίας διορ-
γανώνουν η Ιερά Μητρ-
όπολις Ιλίου, Αχαρνών
και Πετρουπόλεως και
ο Δήμος Φυλής, στην
αίθουσα «Μελίνα Μερ-
κούρη» του Δημα-
ρχείου Φυλής (Πλατεία
Ηρώων, Άνω Λιόσια),
το Σάββατο 2 Απρ-
ιλίου 2022, στις 18:00. 
Κεντρικός εισηγητής:
Ηρακλής Μοσκώφ,
ειδικός γραμματέας
προστασίας ασυνόδευ-
των ανηλίκων. 
Ομιλητές οι Δημοσιο-

γράφοι: Δώρα Αναγ-
νωστοπούλου, Βίκυ
Φλέσσα, Μαρία Ανα-
στασοπούλου, Μάριον
Μιχελιδάκη, Ανθή
Βούλγαρη, Έλενα Ριζε-
άκου
Οι Καλλιτέχνες: Ρένος

Χ α ρ α λ α μ π ί δ η ς ,
Βασίλης Ρίσβας, Κατε-
ρίνα Παπαδάκη, Μάρ-
κος Στρόφαλης,
Ευγενία Ξυγκόρου

Οι Αθλητές: Χάρης
Παπαγεωργίου, Πανα-
γιώτης Φασούλας
Συντονιστής: Δημήτρ-

ης Ανυφαντάκης 
Ακολουθεί  ο σύνδε-
σμος με το treiler της

εκδήλωσης 
https://youtu.be/7QNX
vo4ZtoA
<iframe width="640"
h e i g h t = " 3 6 0 "
src="https://www.yout
ube.com/embed/7QNX
v o 4 Z t o A "
ti tle="YouTube video
player" framebor-
d e r = " 0 "

allow="accelerometer;
autoplay; cl ipboard-
wri te; encrypted-
media; gyroscope; pic-
ture-in-picture" allow-
fullscreen></iframe>

ΜΜεεγγάάλληη  εεκκδδήήλλωωσσηη  
κκααττάά  ττηηςς  ββίίααςς  

διοργανώνουν Μητρόπολη Ιλίου και Δήμος
Φυλής το Σάββατο 2 Απριλίου 

Συνάντηση του Δημάρχου Φυλής με τον διακεκριμένο
Έλληνα των Η.Π.Α Κρις Σπύρου 

;Eδωσαν τα χέρια για την έναρξη μιας δημιουργικής συνεργασίας 

Τον πρώην Πρόεδρο της Βουλής και του Δημο-
κρατικού Κόμματος της Πολιτείας   Νιού Χάμσα-
ϊρ των Η.Π.Α  και τ. Πρόεδρο της Ελληνοαμερι-

κανικής Ένωσης Αθήνας Chris Spirou, υποδέχθηκε στο
Δημαρχείο Άνω Λιοσίων το μεσημέρι της Πέμπτης 31
Μαρτίου 2022 ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς. 

Στη συνάντηση κατά την οποία επικράτησε εγκάρδιο
κλίμα συμμετείχε και ο συνεργάτης του Δημάρχου
Φυλής σε περιβαλλοντικά θέματα  Χρήστος Καραγιάν-
νης. 

Ο κ. Chris Spirou, ενημερώθηκε αναλυτικά από τον
Δήμαρχο για το μεγαλόπνοο  έργο της μετατροπής του
αποκατεστημένου τμήματος  της χωματερής σε Περι-
βαλλοντικό Πάρκο στα πρότυπα της Χιρίγια του  Τελ
Αβίβ καθώς και για τους στρατηγικούς  στόχους της Ενε-
ργειακής και Υδρολογικής Αυτοτέλειας του Δήμου
Φυλής. 

Ο  κ. Chris Spirou, εκδήλωσε τον θαυμασμό και το
έντονο ενδιαφέρον του για τον σχεδιασμό του Δήμου
Φυλής και δεσμεύτηκε για ομογενειακή συνεργασία που
θα περιλαμβάνει και πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών
με ανάλογες περιβαλλοντικές αναζητήσεις και δράσεις. 

Ο Δήμαρχος Φυλής κατά τη λήξη της άκρως ενδιαφ-
έρουσας συνάντησης  παρέδωσε στον κ. Chris Spirou
αναμνηστικό δώρο ενώ οι δυο τους έδωσαν τα χέρια για
την έναρξη μιας δημιουργικής συνεργασίας. 

Λίγα λόγια για τον  Κρις Σπύρου
Είναι πτυχιούχος του Saint Anselm College, New

Hampshire, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Goddart
College, Vermont.  To 1969 διορίζεται από τον πρόεδρο
Nixon σύμβουλος επιτροπής Λευκού Οίκου και μια χρο-
νιά αργότερα εξελέγη για πρώτη φορά στη Βουλή των
Αντιπροσώπων της Πολιτείας του New Hampshire των
ΗΠΑ . Από το 1974 ως το1984 εκλέγεται αρχηγός της
αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βουλή της Πολιτείας
του Νιού Χάμσαιρ. Το 1984 λαμβάνει το χρίσμα του
Δημοκρατικού Κόμματος και κατέρχεται στις εκλογές ως
Υποψήφιος Κυβερνήτης της Πολιτείας του Νιού Χάμσα-
ϊρ, ανώτερη πολιτική θέση που έχει λάβει Έλληνας μη
γεννημένος στην Αμερική. Το 1991 εκλέγεται πρόεδρος
του Δημοκρατικού Κόμματος της Πολιτείας Νιού Χάμ-
σαιρ. Το1994 Εκλέγεται Πρόεδρος της Ελληνοαμερικα-
νικής Ένωσης στην Αθήνα. Το 2000 

εκλέγεται εκλέκτορας του υποψήφιου προέδρου των
ΗΠΑ Αλ Γκορ ενώ το 2005 Εκλέγεται Πρόεδρος της Παγ-
κόσμιας Ενορίας της Αγίας Σοφίας. 

Η «Παγκόσμια Ενορία της Αγίας Σοφίας» ιδρύθηκε το
έτος 2005, με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
Αναγνωρίζεται από τις ΗΠΑ ως μη κερδοσκοπικός
οργανισμός. Η «Παγκόσμια Ενορία της Αγίας Σοφίας»
δραστηριοποιείται στην Ευρώπη ως «Παγκόσμια Ενο-
ρία της Αγίας Σοφίας» με έδρα το Λουξεμβούργο και ως
«Παγκόσμια Ενορία της Αγίας Σοφίας –Ελλάς» με έδρα
την Αθήνα.
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Έργα συντήρησης οδοποιίας στην Έργα συντήρησης οδοποιίας στην 
Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής ΑττικήςΠεριφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής
Λ. Κοσμόπουλος: «Φροντίζουμε με έργα για την οδική 
ασφάλεια κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής μας»

Έ
ργα συντήρησης οδοποιίας εκτελούνται από την Περιφέρεια Αττι-
κής. συγκεκριμένα, στο του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ (Α20)», θα πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης οδοποιϊας,
από 28 Μαρτίου τις 22 Απριλίου 2022 επί των οδών Μεγαρίδος -από Λ.
Ειρήνης (Λ.ΝΑΤΟ) έως Λ. Δημοκρατίας-, Λ. Δημοκρατίας–από Μεγαρίδος
έως Ν.Ε.Ο.Α.Κ-, Λ. Ειρήνης (Λ.ΝΑΤΟ) –από Θριάσιο ως Λ. Μ.Αλεξάνδρου
– και ώρες από 20:00 ως 6:00.

Οι εργασίες θα εκτελούνται τμηματικά, ώστε να μη διακοπεί η κυκλοφορία
πεζών και οχημάτων και θα εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφα-
λείας.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτ. Αττικής Λ. Κοσμόπουλος δήλωσε σχετικά:
«Με προτεραιότητα την οδική ασφάλεια και υπό τον συντονισμό του Περ-
ιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη, προχωράμε σε έργα και φροντίζουμε
για την οδική ασφάλεια κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής μας».

ΣΣΑΑΛΛΑΑΜΜΙΙΝΝΟΟΣΣ  3311  &&  ΜΜΙΙΑΑΟΟΥΥΛΛΗΗ  

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς  ΤΤΗΗΛΛ::  221100  55557711447722,,

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

Ιατρικούς ελέγχους σε παιδιά 
από την Ουκρανία που φοιτούν 

σε σχολείο της Αττικής 

Από κλιμάκια Ιατρών της Περιφέρειας 
Αττικής και του ΙΣΑ

Ο Περιφερειάρχης Αττικής και Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης
μαζί με κλιμάκια  Ιατρών της Περιφέρειας και του ΙΣΑ, σήμερα
αύριο Παρασκευή 1 Απριλίου και ώρα 10 το πρωί, θα μεταβεί στο
σχολικό κτήριο που βρίσκεται επί της οδού Αριστομένους 78
στην Πλατεία Αττικής, όπου φοιτούν 40 παιδιά από την Ουκρανία. 

Τα κλιμάκιο Ιατρών, κατόπιν σχετικής πρωτοβουλίας του κ.
Πατούλη, θα πραγματοποιήσει προσυμπτωματικούς ιατρικούς
ελέγχους στα παιδιά και ακολούθως ο Περιφερειάρχης θα τους
διανείμει τσάντες με σχολικά είδη.

Συνεργεία του
Δήμου με φρον-

τίδα των Αντιδ-
ημάρχων κ.κ. Μ.
Ψωμιάδη & Π. Σαβ-
βίδη και του κ. Στ.
Ντινιερακη
προχώρησαν για μια
ακόμη φορά σε αντι-
κατάσταση των λαμ-
πτήρων σε όλο τον
οικισμό των Νεόκτι-
στων συμβάλλοντας
καθοριστικά στην
φωταγώγηση της
περιοχής αλλά και
στην ασφάλεια των
κατοίκων.

Θερμές ευχαριστίες
σε Διοίκηση και
εργαζόμενους για την
συνεισφορά τους...

Αλλαγή λαμπτήρων στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου
για τη βελτίωση του οδοφωτισμού
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ΑΔΜΗΕ 
Ιωάννης Μάργαρης: «Άλμα» 19,3 GW στα νέα αιτήματα σύνδεσης 
ΑΠΕ σε μόλις 15 μήνες – Αναγκαίο ένα Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης ΑΠΕ

Νέος τετραψήφιος αριθμός 
έκτακτης ανάγκης στους 
δρόμους της Αττικής

Ενεργοποιείται στα μέσα Απριλίου
Από τα μέσα Απριλίου η ενεργοποίηση του αριθμού 1544

στο Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττι-
κής, με σκοπό τη διευκόλυνση των οδηγών σε περιπτώσεις
έκτακτης ανάγκης

Ενεργοποιείται στα μέσα Απριλίου, σύμφωνα με την Περ-
ιφέρεια Αττικής, ο τετραψήφιος τηλεφωνικός αριθμός 1544
στο Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας, για τη διευκόλυνση
των οδηγών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Οι πολίτες της Αττικής θα έχουν τη δυνατότητα να επικοι-
νωνούν -μέσω της νέας γραμμής- με το κέντρο όλο το
24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο, με σκοπό την αναφορά προβ-
λημάτων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφέρειας.

Ειδικότερα, θα μπορούν να ενημερώνουν για φθορές στο
οδόστρωμα, προβλήματα με τη φωτεινή σηματοδότηση, τις
διαγραμμίσεις, αλλά και τη σήμανση. Επιπλέον, θα μπορούν
να αναφέρουν πτώση υλικών στο οδόστρωμα, όπως λάδια,
φερτά υλικά ή άλλα αντικείμενα, αλλά και οτιδήποτε μπορεί
να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών.

Ήδη, έχει ξεκινήσει η εγκατάσταση 3.000 μικρών
πινακίδων στους ιστούς των φωτεινών σηματοδοτών σε κεν-
τρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με τον τετραψήφιο τηλε-
φωνικό αριθμό 1544, ενώ παράλληλα διαθέτουν και σύγχρο-
νο κωδικό QR code για να μπορούν οι πεζοί με μια απλή
κίνηση να συνδέονται στην ηλεκτρονική σελίδα της Περιφέρ-
ειας Αττικής από το κινητό τους τηλέφωνο και να έχουν πρό-
σβαση σε βασικές πληροφορίες που αφορούν στην ασφαλή
μετακίνησή τους.

Στις πινακίδες έχει προβλεφθεί οι πληροφορίες να ανα-
γράφονται και στην αγγλική γλώσσα, επιτρέποντας και στους
επισκέπτες της Αττικής να ενημερώνονται για την ύπαρξη και
λειτουργία μιας γραμμής. Επιπρόσθετα, έχουν τοποθετηθεί
110 πινακίδες διαχείρισης κυκλοφορίας με τον αριθμό 1544
σε όλες τις κεντρικές οδικές αρτηρίες.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση του προσωπι-
κού του τηλεφωνικού κέντρου στο Κέντρο Διαχείρισης Κυκλο-
φορίας, ενώ τις επόμενες ημέρες θα ολοκληρωθούν οι τεχνι-
κές εργασίες για τον πολυκαναλικό αριθμό, έτσι ώστε το κέν-
τρο να μπορεί να εξυπηρετήσει πολλές γραμμές ταυτόχρονα.

Σ
την  αν αγκαία επιτάχ υν ση των  έργων  αν ά-
πτυξης του Συστήματος Μεταφοράς καθώς και
στον  ταχ ύ ρυθμό χ ορήγησης Προσφορών

Σύν δεσης για ν έες μον άδες ΑΠΕ αν αφέρθηκε ο Αν τι-
πρόεδρος του ΑΔΜΗΕ, κ. Ιωάν ν ης Μάργαρης κατά τη
σημεριν ή του τοποθέτηση στο συν έδριο «Power & Gas
Forum» που διοργαν ών ει ο εν ημερωτικός ιστότοπος
energy press.gr. Ο κ. Μάργαρης επεσήμαν ε την
συν εχ ή αύξηση του επεν δυτικού εν διαφέρον τος για
ν έες μον άδες ΑΠΕ και παρουσίασε μία δέσμη προτά-
σεων  που στοχ εύει στην  επίσπευση αφεν ός των  δια-
δικασιών  χ ορήγησης Οριστικών  Προσφορών  Σύν δε-
σης και αφετέρου των  αδειοδοτήσεων  για κρίσιμα ν έα
έργα μεταφοράς.

«Επεν δυτική έκρηξη» από τον  Διαχ ειριστή για ν έα
έργα αν άπτυξης του Συστήματος 

Είν αι γεγον ός ότι σε κάθε αν αθεώρησή του, το
Εθν ικό Σχ έδιο για την  Εν έργεια και το Κλίμα γίν εται
ακόμη πιο φιλόδοξο και ακόμη πιο πράσιν ο, σε ό,τι
αφορά τη διείσδυση ΑΠΕ στο εν εργειακό μας μείγμα.
Από πλευράς του Διαχ ειριστή, αυτό ερμην εύεται σε
ν έες επεν δύσεις και επιτάχ υν ση των  ήδη προγραμμα-
τισμέν ων  έργων . Η προσπάθειά μας ν α υλοποιούμε τα
έργα μας με τον  ταχ ύτερο δυν ατό ρυθμό αποτυπών ε-
ται και στο CAPEX του 2021, το οποίο κιν ήθηκε σε
υψηλά επίπεδα, παρόμοια με το 2020 που άγγιξε τα 456
εκατ. ευρώ. Σύμφων α με τις εκτιμήσεις μας, το 2022 και
το 2023 θα κιν ηθούμε στα ίδια και ακόμη υψηλότερα
επίπεδα.

Σημαν τική διεύρυν ση του ηλεκτρικού χ ώρου και επι-
τάχ υν ση στην  απορρόφηση ν έων  ΑΠΕ

Σήμερα ο διαθέσιμος ηλεκτρικός χ ώρος αν έρχ εται σε
περίπου 17 GW. Με τα έργα που υλοποιεί και σχ εδιά-
ζει ο ΑΔΜΗΕ έως το 2030 ο χ ώρος αυτός θα αν έλθει σε
28,6 GW για τη λειτουργία ΑΠΕ σε ολόκληρο το

Σύστημα Μεταφοράς. Δηλαδή θα υπάρξει μία αλματώδης
αύξηση της τάξης του 70% σε σχ έση με τη σημεριν ή
κατάσταση. 

Με τον  τρόπο αυτό θα υπερκαλυφθεί κατά 3,6 GW ο
φιλόδοξος στόχ ος των  25 GW που εκτιμάται ότι θα
τεθεί για το 2030, στο πλαίσιο του αν αθεωρημέν ου
ΕΣΕΚ. Ο ηλεκτρικός χ ώρος που έχ ει καταληφθεί από
σταθμούς ΑΠΕ αν έρχ εται μέχ ρι στιγμής σε 19,6 GW.
Εξ αυτών , τα 8,5 GW αφορούν  σε εν  λειτουργία ΑΠΕ
και τα υπόλοιπα 10,7 GW σε εν εργές Προσφορές
Σύν δεσης.

Για ν α καταν οήσουμε καλύτερα τη μεγάλη αύξηση
στη διείσδυση των  ΑΠΕ, αξίζει ν α αν αφέρουμε ότι:

- Από τον  Ιαν ουάριο του 2021 μέχ ρι σήμερα, η
συν ολική ισχ ύς των  αιτημάτων  έκδοσης Οριστικών
Προσφορών  Σύν δεσης που έχ ουν  υποβληθεί αν έρχ ε-
ται σε 19,3 GW,  η οποία είν αι σχ εδόν  ίση με τον  ήδη
κατειλημμέν ο χ ώρο (19,6 GW).

- Το σύν ολο της ισχ ύος των  σταθμών  ΑΠΕ σε λειτο-
υργία, με Οριστικές Προσφορές Σύν δεσης, με αιτήματα
έκδοσης Οριστικών  Προσφορών  Σύν δεσης και η
δέσμευση του ν έου ηλεκτρικού χ ώρου που δημιουρ-
γούν  οι ν ησιωτικές διασυν δέσεις, αν έρχ εται σήμερα σε
40,9 GW. 

- Μόν ο τον  τελευταίο μήν α, τα ν έα αιτήματα έκδοσης
Οριστικών  Προσφορών  Σύν δεσης υπερέβησαν  τα 2
GW, η οποία αποτελεί αύξηση 10% στον  ήδη κατειλ-
ημμέν ο χ ώρο.

Αν άγκη για έν α Εθν ικό Σχ έδιο Διαχ είρισης ΑΠΕ

Σε αυτή την  ιστορική στιγμή για το Ελλην ικό Σύστημα
Ηλεκτρικής Εν έργειας, χ ρειαζόμαστε έν α ν έο Εθν ικό
Σχ έδιο για τις ΑΠΕ και τις υποδομές Μεταφοράς Ηλεκ-
τρικής Εν έργειας το οποίο θα ρυθμίζει την  επεν δυτική
ζήτηση, θα προτεραιοποιεί τα εκκρεμή αιτήματα και θα
αν τιμετωπίζει αποτελεσματικά το πρόβλημα των  εν ε-
ργών  προσφορών  σύν δεσης που παραμέν ουν  αδρα-
ν είς και δεσμεύουν  ηλεκτρικό χ ώρο. 

Μέτρα προς αυτή την  κατεύθυν ση αποτελούν : 
- Άμεση εφαρμογή κριτηρίων  προτεραιότητας στη

χ ορήγηση Οριστικών  Προσφορών  Σύν δεσης σε έργα
που θεωρούν ται στρατηγικής σημασίας και είν αι τεκ-
μηριωμέν α διασφαλισμέν ες επεν δύσεις.

- Πρόβλεψη για συγκεκριμέν η διάρκεια ισχ ύος των
εν εργών  Προσφορών  Σύν δεσης, ώστε ν α καταρ-
γούν ται αυτοδικαίως όσες «λιμν άζουν » πάν ω από
συγκεκριμέν ο χ ρον ικό όριο.

- Θεσμοθέτηση εν ός f ast-track Εθν ικού Πλαισίου
Αδειοδότησης Έργων  Μεταφοράς που θα επιτρέψει την
ταχ ύτερη υλοποίηση ν έων  ηλεκτρικών  υποδομών
Υψηλής και Υπερυψηλής Τάσης. 

Τ
η Δευτέρα, 4
Α π ρ ι λ ί ο υ
2022, θα ξεκι-

νήσει η προπληρωμή
της τακτικής επιδότ-
ησης ανεργίας, της
επιδότησης μακροχρ-
όνιας ανεργίας και
του βοηθήματος ανε-
ργίας αυτοαπασχολο-
υμένων, καθώς και η
προπληρωμή του
Δώρου Πάσχα σε επιδοτούμε-
νους ανέργους, στις δικαιούχο-
υς της ειδικής παροχής προ-
στασίας μητρότητας και  σε
δικαιούχους του επιδόματος

γονικής αδείας.
Οι  πιστώσεις

των επιδομάτων
και του Δώρου
Πάσχα θα γίνουν
αυτόματα με απε-
υθείας κατάθεση
στους τραπεζι-
κούς λογαρια-
σμούς των δικαι-
ούχων. Δεν
απαιτείται καμία

ενέργεια από τους δικαιούχους
και  δεν υφίσταται  κανένας
λόγος προσέλευσης στα Κέν-
τρα Προώθησης Απασχόλησης
(ΚΠΑ2). Οι  πληρωμές εμφ-

ανίζονται στους τραπεζικούς
λογαριασμούς εντός 3 εργάσι-
μων ημερών, μετά την καταβο-
λή τους από τον ΟΑΕΔ.

Υπενθυμίζεται ότι η προπ-
ληρωμή των επιδομάτων όσων
ανέργων έχουν υποχρέωση
δήλωσης παρουσίας κατά το
χρονικό διάστημα από 4 Απρ-
ιλίου έως 3 Μαΐου, θα πραγμα-
τοποιηθεί  μετά την δήλωση
παρουσίας, η οποία γίνεται
αποκλειστικά ηλεκτρονικά
(gov.gr → Εργασία και ασφάλι-
ση → Ανεργία → Δήλωση παρ-
ουσίας επιδοτούμενων ανέρ-
γων).

ΟΑΕΔ: Προπληρωμή επιδομάτων και Δώρου Πάσχα
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Ακρίβεια: Έξι στους 10 «κόβουν» βασικά είδη διατροφής
Επιτακτική η ανάγκη παρεμβάσεων για την προστασία του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων, 
η οποία έχει ήδη επηρεαστεί αρνητικά εξαιτίας της ακρίβειας και της αύξησης των τιμών σε αγαθά

πρώτης ανάγκης, επισημαίνει η ΓΣΕΕ.

Αν ησυχ ητικά είν αι τα αποτελέσματα
πρόσφατης έρευν ας, η οποία απο-
καλύπτει ότι το 59% των  εργαζομέν ων
αν αγκάζον ται ν α περιορίσουν  την
καταν άλωση σε βασικά είδη διατροφής,
εξαιτίας της εκρηκτικής ακρίβειας.

Σύμφων α με τη μελέτη, που πραγμα-
τοποιήθηκε από τη Γεν ική Συν ομο-
σπον δία Εργατών  Ελλάδας (ΓΣΕΕ) και
το Ιν στιτούτο Εργασίας, σε συν εργασία
με την  εταιρεία Alco, το 74% των  εργα-
ζομέν ων  τον ίζει, επίσης, ότι η άν οδος
των  τιμών  στα καύσιμα τους έχ ει
οδηγήσει σε περιορισμό των  δαπαν ών
για θέρμαν ση.

Η έρευν α καταγράφει τη συγκριτική
αποτίμηση δεικτών  κλίματος σε σχ έση
με την  εξέλιξη των  αμοιβών , την  ασφά-
λεια της θέσης εργασίας τους και τον
χ ρόν ο εργασίας, τις συν έπειες της
ακρίβειας στο βιοτικό επίπεδο των
εργαζομέν ων  και, πιο συγκεκριμέν α,
στον  περιορισμό της καταν άλωσης
βασικών  ειδών  διατροφής, τη μείωση
των  δαπαν ών  τους για θέρμαν ση,
καθώς και στις δαπάν ες ψυχ αγωγίας.

Παράλληλα, η έρευν α μελετά τις από-
ψεις των  Ελλήν ων  σχ ετικά με το ύψος
του κατώτατου μισθού, αλλά και τους
τρόπους αν τιμετώπισης της προ-
στασίας του βιοτικού επιπέδου τους.

Τι λένε οι εργαζόμενοι για την
ακρίβεια

«Είστε ή όχ ι αισιόδοξοι για την  πορ-
εία της χ ώρας στους μήν ες που έρχ ον -
ται;»

Το 61% των  εργαζομέν ων  στον  ιδιω-
τικό τομέα απάν τησαν  «Όχ ι», με το

30% ν α απαν τά «Ναι» και το υπόλοιπο
9% «Δ.Ξ/Δ.Α».

«Η άνοδος των τιμών σας έχει
οδηγήσει σε μείωση της κατανάλω-
σης βασικών ειδών διατροφής
πολύ, αρκετά, λίγο ή καθόλου;»

Συν ολικά, το 59% των  εργαζομέν ων
στον  ιδιωτικό τομέα αν αφέρει ότι η
αύξηση στις τιμές των  αγαθών  τους έχ ει
οδηγήσει στον  περιορισμό της καταν ά-
λωσης των  βασικών  ειδών  διατροφής.
Ειδικότερα, το 26% των  συμμετεχ όν -
των  απάν τησε «Πολύ» και το 33%
«Αρκετά». Αν τίστοιχ α, το 32% έδωσε
την  απάν τηση «Λίγο», εν ώ μόλις το 9%
απάν τησε «Καθόλου».

«Είστε ή όχι σίγουροι ότι θα διατ-
ηρήσετε τη θέση σας στην αγορά
εργασίας το επόμενο εξάμηνο;»

Το 35% των  εργαζομέν ων  στον  ιδιω-
τικό τομέα δήλωσαν  ότι δεν  είν αι σίγο-

υροι πως θα διατηρήσουν  τη θέση
εργασίας τους μέσα στους επόμεν ους
έξι μήν ες, εν ώ το 60% απάν τησε κατα-
φατικά στην  ερώτηση, με το 5% ν α
απαν τά «Δ.Ξ/Δ.Α».

«Η άνοδος των τιμών σας έχει
οδηγήσει σε περιορισμό των
δαπανών για θέρμανση πολύ, αρκε-
τά, λίγο ή καθόλου;»

Το 33% των  συμμετεχ όν των  απάν -
τησε «Πολύ», το 41% «Αρκετά» και το
16% «Λίγο», με το 10% ν α απαν τά
«Καθόλου».

«Η άνοδος των τιμών σας έχει
οδηγήσει σε περιορισμό των
δαπανών ψυχαγωγίας πολύ, αρκετά,
λίγο ή καθόλου;»

«Πολύ» απάν τησε το 48%, εν ώ το
32% απάν τησε «Αρκετά». Την  επιλογή
«Λίγο» προτίμησε το 14%, εν ώ το 6%
δήλωσε «Καθόλου».

«Ποιο θεωρείτε ως το αποτελε-
σματικότερο μέτρο για την προ-
στασία του βιοτικού σας επιπέδου
από τις ανατιμήσεις στα βασικά
είδη διατροφής και στην ενέργεια;»

Το 49% των  εργαζομέν ων  στον  ιδιω-
τικό τομέα απάν τησε πως η λύση θα
ήταν  μια μείωση στους ειδικούς φόρους
καταν άλωσης. Στη δεύτερη θέση, με
ποσοστό 43% βρέθηκε η αύξηση του
κατώτατου μισθού. Τα επιδόματα ήταν
τελευταία, καθώς επιλέχ θηκαν  από το
3% των  συμμετεχ όν των  και το 5%
δήλωσε «Δ.Ξ/Δ.Α».

«Συμφων είτε ή διαφων είτε με την
πρόταση της ΓΣΕΕ ν α επαν έρθει
άμεσο το ύψος του κατώτατου μισθού
στα 751 ευρώ και στη συν έχ εια ν α
γίν ει διαπραγμάτευση μεταξύ
οργαν ώσεων  εργαζόμεν ων  και εργο-
δοτών ;»

Το 85% των  εργαζομέν ων
συμφών ησε, εν ώ το 10% απάν τησε
«Διαφων ώ» και το 5% «Δ.Ξ/Δ.Α».

«Είστε ή όχι αισιόδοξοι για την
πορεία της χώρας στους μήνες που
έρχονται;»

Το 61% των  εργαζομέν ων  ιδιωτικού
τομέα δηλών ουν  απαισιόδοξοι και το
30% αισιόδοξοι. (Το 9% δήλωσε
«Δ.Ξ/Δ.Α»).

Είν αι σημαν τικό ν α επισημάν ουμε
εδώ ότι ο δείκτης απαισιοδοξίας για τη
χ ώρα μας βρίσκεται στα χ αμηλότερα
επίπεδα που έχ ουν  καταγραφεί, του
από τον  Σεπτέμβριο του 2019.

Καταιγιστικές εξελίξεις στο «έγκλημα του αιώνα»
Προθεσμία για τη Δευτέρα έλαβε η Ρούλα Πισπιρίγκου

- Θα παραμείνει στη ΓΑΔΑ

Θα παραμείνει κρατούμενη στη ΓΑΔΑ η Ρούλα
Πισπιρίγκου που οδηγήθηκεεχ θες το πρωί στην
ανακρίτρια και πήρε προθεσμία για να απολογηθ-
εί τη Δευτέρα στις 12. Διόρισε συνήγορο υπερά-
σπισής της μετά την παραίτηση του μέχρι πρότι-
νος δικηγόρου της Απόστολου Λύτρα.

Έξαλλο πλήθος τής φώναζε «Γιατί το έκανες
αυτό;»

Νωρίτερα, εμφανίστηκε ατάραχη στην Ευελ-
πίδων, ενώ κόσμος είχε συγκεντρωθεί  και
κραύγαζε εναντίον της.

Το πρόσωπό της δεν φαινόταν, επειδή φόραγε
κουκούλα, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες

από αστυνομικές πηγές, δεν λύγισε ούτε στιγμή.
Έξαλλος ο κόσμος, που είχε συγκεντρωθεί,

φώναζε:
«Μην την κρύβετε. Μην την καλύπτετε!»
«Γιατί το έκανες αυτό στα παιδιά σου;»

Η Ρούλα Πισπιρίγκου έλαβε προθεσμία για να
απολογηθεί τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι.

O Απόστολος Λύτρας επικοινώνησε τηλεφωνι-
κά με τη Ρούλα Πισπιρίγκου για να της γνωστο-
ποιήσει την απόφασή του να παραιτηθεί από την
υπεράσπισή της.

Στην τηλεφωνική τους συνομιλία που έρχεται
στο «φως», η 33χρονη κατηγορούμενη φέρεται να
αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι είναι η δολοφόνος
του παιδιού της.

«Μα βρέθηκε δηλητήριο στο αίμα της κόρης
σου. Ποιος ήθελε να της κάνει κακό; Ο γιατρός; Οι
νοσηλευτές;».

Εκείνη φέρεται να μην απάντησε, ενώ ο ποινι-
κολόγος της ανακοίνωσε πως αποχωρεί από την
υπόθεση.

Εάν δεν βρεθεί συνήγορος, να την αναλάβει,
που είναι και το πιθανότερο λόγω της κοινωνικής
κατακραυγής, η ανακρίτρια θα διορίσει αυτεπαγγέ-
λτως συνήγορο.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρ-
όπουλος θα εξεταστούν άλλα δύο πρόσωπα για
τον θάνατο της Τζωρτζίνας

Ο αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «Τα
Νέα» και το «Βήμα» είπε στο κεντρικό δελτίο
ειδήσεων του MEGA ότι δύο ακόμα άτομα από το
συγγενικό περιβάλλον της μητέρας θα εξεταστούν
από τις αρχές.Ακόμα, αναφέρει πως εξετάζεται εάν
έχει γίνει με τον ίδιο τρόπο η ανακοπή του κορι-
τσιού τον Απρίλιο του 2021, καθώς και άλλα
προβλήματα που είχε υποστεί η Τζωρτζίνα τον
τελευταίο χρόνο.
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Με ιδιαίτερη ανταπό-
κριση από το κοινό,
διεξήχθη η εκδήλω-

ση που πραγματοποίησε το
Υπουργείο Δικαιοσύνης σε
συνεργασία με τον Δήμο
Ελευσίνας και στο πλαίσιο της
Διάσκεψης για το Μέλλον της
Ευρώπης.

Η εκδήλωση με θέμα «Πολι-
τικές για την προστασία και
υποστήριξη των ανήλικων
θυμάτων εγκληματικών πρά-
ξεων: Σύγχρονες ευρωπαϊκές
προσεγγίσεις».

Στην εκδήλωση, που πραγ-
ματοποιήθηκε στην αίθουσα
εκδηλώσεων του Elefsina
Hotel, παρευρέθηκαν ο Δήμα-
ρχος Ελευσίνας, Αργύρης
Οικονόμου, ο Αναπληρωτής
Υπουργός Εξωτερικών,
Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο
Υφυπουργός Δικαιοσύνης,

Γιώργος Κώτσηρας, , η Βου-
λευτής Α’ Θεσσαλονίκης,
Έλενα Ράπτη, ο Αντιπρόεδρ-
ος της Βουλής & Βουλευτής
Δ. Αττικής, Αθανάσιος
Μπούρας, ο Βουλευτής Δ.
Αττικής, Βαγγέλης Λιάκος, ο
Πρόεδρος του Χαμόγελου του
Παιδιού, Κώστας Γιαννόπου-
λος, οι Αντιδήμαρχοι, Παππάς
Λεωνίδας και Φώτης Τατάκης,
οι Δήμαρχοι, Μάνδρας – Ειδ-
υλλίας και Μεγαρέων αλλά και
πλήθος κόσμου.

Τον συντονισμό της εκδή-
λωσης είχε ο Αντιδήμαρχος
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας
2023, Φώτης Τατάκης, ενώ
μετά και τον χαιρετισμό του
Δημάρχου Ελευσίνας,
Αργύρη Οικονόμου,
ξεκίνησαν οι βασικοί ομιλητές

της εκδήλωσης, κ.κ. Βαρβι-
τσιώτης, Κώτσηρας, Ράπτη
και Γιαννόπουλος.

Αναλύθηκαν οι πρακτικές
και πολιτικές που πρέπει να
ακολουθηθούν για την εξά-
λειψη του –δυστυχώς, επίκαι-
ρου- φαινομένου της κακο-
ποίησης ανηλίκων αλλά και οι
τρόποι προσέγγισης και υπο-
στήριξης των ανήλικων θυμά-
των κάθε μορφής βίας.

Όπως ανέφερε και στον χαι-
ρετισμό του, ο Δήμαρχος
Ελευσίνας, : «Χαίρομαι
ιδιαίτερα που φιλοξενήσαμε
στην πόλη μας μία τόσο
σημαντική εκδήλωση, έχοντας
τη χαρά να συμμετέχουμε ως
Δήμος, με το Υπουργείο Δικαι-
οσύνης, στο πλαίσιο της διάσ-
κεψης για το Μέλλον της
Ευρώπης. Μία εκδήλωση με
μία θεματολογία, δυστυχώς
επίκαιρη τα τελευταία χρόνια,
που αφορά στην παιδική
κακοποίηση και τις εγκληματι-
κές ενέργειες σε βάρος
ανηλίκων, με πολλές ψυχολο-
γικές και κοινωνικές προεκτά-
σεις. Είναι χρέος όλων μας,
ως κοινωνία αλλά και ως άνθ-
ρωποι, η προστασία και η
ανάπτυξη πολιτικών και στρ-
ατηγικών για την καταπολέμ-
ησή της. Έχουμε υποχρέωση
απέναντι στα παιδιά, το μέλ-
λον της χώρας μας, να δημιο-
υργήσουμε ένα ασφαλές,
προστατευμένο περιβάλλον,
όπως ακριβώς αρμόζει σε μία
σύγχρονη και ανεπτυγμένη
κοινωνία».

Παρουσίαση των πολιτικών για την προστασία και υποστήριξη
των ανήλικων θυμάτων εγκληματικών πράξεων

Πλήθος κόσμου στην εκδήλωση του  Υπ. Δικαιοσύνης σε συνεργασία με τον Δήμο 
Ελευσίνας και στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης. 

ΕΟΤ: Η Ελευσίνα όχημα για την προβολή του
πολιτιστικού τουρισμού της Ελλάδας

Την υπογραφή μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του ΕΟΤ και της εταιρίας
Eleusis 2023, αποφάσισε ο γ.γ. του ΕΟΤ, κ. Δημήτρης Φραγκάκης.

Η σύναψη του εν λόγω μνημονίου συνεργασίας αναμένεται να συμβάλλει αμοιβαίως στην
προβολή της χώρας ως πολιτιστικού τουριστικού προορισμού διεθνούς αναγνωρισιμότητας
και εμβέλειας στον εμπλουτισμό της εμπειρίας που θα αποκομίσει ο επισκέπτης και στην
περαιτέρω ανάδειξη της πόλης της Ελευσίνας ως ενός πολυσήμαντου και δυναμικού πολι-
τιστικού /τουριστικού προορισμού.Η Ελευσίνα αποτελεί την τέταρτη κατά σειρά Πολιτιστι-
κή Πρωτεύουσα της Ευρώπης, που φιλοξενείται στην Ελλάδα.

Η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης ως θεσμός επικεντρώνεται στην ανάδειξη του
πλούτου, της ποικιλομορφίας και των κοινών πτυχών των πολιτισμών της Ευρώπης, φιλο-
δοξώντας να ενισχύσει τους δεσμούς και την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των Ευρωπαίων
πολιτών. Στοχεύει, επίσης, στην ανάδειξη και την ανάπτυξη της υλικής και άυλης οικο-
νομίας της πόλης, με τη διαμεσολάβηση και παρέμβαση της Τέχνης, του Πολιτισμού και της
Έρευνας.
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ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΑΟ: ΘΕΡΜΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΉΡΙΑ ΣΤΑ
ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ!

Για τη συμμετοχή, για το ευ αγωνίζεσθαι, για τις
νίκες!

Ο Δαίμων  του ηλεκτρον ικού τύπου κτύπησε στο ρεπορτάζ χθές του
Μαν δραικού ΑΟ.

Εκ παραδρομής γράφτηκε στο χθεσιν ό ρεπορτάζ είν αι αθλητές του
Μαν δραϊκού.

Είν αι μαθητές του Λυκείου Μάν δρας (μεταξύ των  οποίων  είν αι και
αθλητές - αθλητριές μας) που συμμετέχουν  στους διασχολικούς.

Εμείς κοιν οποιήσαμε το post της συν τον ίστριας της Φλώρας Ρεν -
τούμη που αν ακοίν ων ε τις επιτυχίες και εκεί βάλαμε τα συγχαρητήριά
μας ως Μαν δραϊκός.

Με πολλά μετάλλια και μια ν ίκη ξεκίν ησαν  οι μαθητές και οι μαθήτρ-
ιες του Λυκείου Μαν δρας στους Σχολικούς Αγών ες.

Στον  στίβο που έγιν ε στα Μέγαρα τα παιδιά πήραν  7 μετάλλια και 3
προκρίσεις για την  επόμεν η φάση.

Στο βόλεϊ που έγιν ε στον  Ασπρόπυργο τα κορίτσια μας κέρδισαν
και συν εχίζουν  την  επόμεν η εβδομάδα.

Θερμά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά.

Ζητάμε συγν ώμη από το Δ.Σ του ΑΟ Μαν δραικός.

Οι αγώνες στην
Super League 2 το
Σαββατοκύριακο

Το πρόγραμμα της 28ης αγων ιστικής
του Πρωταθλήματος Betsson Super
League 2, αγων ιστικής περιόδου 2021-
2022.

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 02.04.2022 / 14:45

Π.Κ. Ρέν τη, Ολυμπιακός ΣΦΠ Β – Πιε-
ρικός / ERTSPORTS
Νεάπολης Βόλου, Ολυμπιακός Βόλου –
Νίκη Βόλου / ΕΡΤ3
Μακεδον ικού, ΠΑΟΚ Β – Αλμωπός Αρι-
δαίας

ΚΥΡΙΑΚΗ 03.04.2022 / 14:45
Καυταν ζόγλειο, ΠΟΤ Ηρακλής – Απόλ-
λων  Πόν του / ERTSPORTS
Σερρών , Παν σερραϊκός – Αν αγέν ν ηση
Καρδίτσας

Φιλιππούπολης, Απόλλων  Λάρισας –
Α.Ο. Ξάν θη
Τρικάλων , Α.Ο. Τρίκαλα – Α.Ο. Καβάλα

ΚΥΡΙΑΚΗ 03.04.2022 / 17:00
Αλκαζάρ, ΑΕΛ – Θεσπρωτός / ERT-
SPORTS
Ρεπό: ΝΠΣ Βέροια

ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 02.04.2022 / 14:45

Βουζουν εράκειο, ΟΦ Ιεράπετρας –
Παν αθην αϊκός Β

ΣΑΒΒΑΤΟ 02.04.2022 / 17:00
Στ. Μαυροθαλασσίτης, Αιγάλεω – ΑΕΚ Β

ΚΥΡΙΑΚΗ 03.04.2022 / 14:45

Γρ. Λαμπράκης, Καλλιθέα – Καλαμάτα
Λιβαδειάς, Λεβαδειακός – Επισκοπή
Ν. Αλικαρν ασσού, Ηρόδοτος – Κηφισιά
Ζακύν θου, ΑΠΣ Ζάκυν θος – Καραϊ-
σκάκης Αρτας
Περιβολίων , Χαν ιά – Εργοτέλης
Ρόδου, Διαγόρας – Αστέρας Βλαχ ιώτη
Ρεπό: Ρόδος
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Μικρασιατική επικράτησε εκτός έδρας(Καματερό)
με 2-0 της Ζωφριάς.

Τα τέρματα της ομάδος του Χάρη Κουστέρη
σημείωσαν οι Μάκρας 78΄και Μπαγδάτογλου 90'.

Η ομάδα της Ζωφριάς είχε δοκάρι στο 85' με
τον Νικολάου ενώ τελείωσαν το παιχνίδι με 10
παίκτες λόγω αποβολής του Αναγνώστο 77'.

Διαιτήτευσε ο Κωνσταντινίδης.

ΖΩΦΡΙΑ: Λιούμπης, Χάσα, Σιδηρόπου-
λος(65′ Μιράκα), Νίκα, Αναγνώστου, Ξενάκης,
Σπυρόπουλος(56′ Καλαμάρας), Ρεφενδάριος,
Νικολάου, Χαλεπλιάν, Αθανασίου.

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ: Βανδώρος, Γεωργακής, Μπαγ-
δάτογλου, Έβερετ, Γαλανός, Μήτσος, Χατ-
ζής(43′ Κήττας), Μαζιώτης, Μάκρας, Στρατάκης,
Δρυμούσης(83΄Τοπάλης).

EΠΣΔΑ: Οι αγώνες του 
Σαββατοκύριακου στην 
Δυτική Αττική

Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(26η Αγων ιστική)

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ - Δ.Α.Ο
ΖΩΦΡΙΑΣ                         

Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ -
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ                         

ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ                         

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ - ΑΣ
ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ                        

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ - ΒΥΖΑΣ
MEΓΑΡΩΝ                    

ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ -
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ                         

ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ -
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ                         

ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ -
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ     

Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(22η Αγων ιστική)

Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ - ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ                         
ΑΣ ΔΥΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - ΑΙΑΣ

ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ.                        
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ - ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ

ΛΙΟΣΙΩΝ                         
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - Α.Ο.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ                         
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ - ΑΣ

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ                         
Ρεπό: ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ,

ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο.

Ο Πυρρίχιος Ασπρ-
οπύργου επικράτησε
για την 25η αγωνιστική
στο γήπεδο Γκορυτσάς
της Λαμπερής Ελευ-
σίνας με 6-2.
Τα τέρματα του
Πυρρίχιου σημείωσαν
οι   Σωπιάδης(29′,
38′),Αγγελιδάκης(17′),
Λάσκος(53′),  Παντε-
λή(65′) και Αποστολό-
πουλος(78′).
Για τη Λαμπερή σκόρα-
ραν οι Χατζής(44′) και
Κοριώζος(80′).

Διαιτήτευσε ο Γιαπιτ-
ζόγλου.

ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ: Σαββίδης,
Ερμπαλίδης, Μερκάι ,
Πιπερίδης Ι.(59′ Παντε-
λής), Παπαδόπουλος,
Στεφανίδης, Λάσκος(80′
Σιδηρόπουλος), Μου-
στάκας(59′ Αποστολό-
πουλος), Σωπιάδης(73′
Ντότσι), Βαλμάς, Αγγε-
λιδάκης(73′ Πάτσιος).

ΛΑΜΠΕΡΗ: Γκούνας,
Κακλαμάνης, Μπέσιος,
Δάουλας, Μποφίλιος,
Κακούσιος, Κοριώζος,
Χατζής, Ρέρρας, Βλασ-
σόπουλος, Λαμπρά-
κος.

Επέστρεψε στις νίκες ο Αστέρας Μαγούλας

Ο Αστέρας Μαγούλας επικράτησε για την  25η αγων ιστική  στην  έδρα
του  με 4-1 του Σκορπιού Φυλής.

Τα τέρματα του Κώστα Λιν άρδου σημείωσαν  οι Χαλκίδης(3′), Τεπέ-
τωβ(9′  44΄) και Μπέχλης(12′).Για λογαριασμό του Σκορπιού σκόραρε ο
Ντόκα 43'.

Διαιτητής ήταν  ο Λάμπρου.

ΑΣΤΕΡΑΣ: Μικρός, Μυρσιν ιάς, Δούλος(63′ Κεσόβ), Λογοθέτης(78′
Αραπάκης), Βουρν άζος, Μπάλλα, Μπέχλης(78′ Οικον ομόπουλος),
Τεπέτοβ(63′ Χιον ίδης), Τσιαν άκας(85′ Κώτσης), Χαλκίδης, Απαζίδης.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Αλεξόπουλος, Μπραχίμ(46′ Χριστοδούλου), Ντούκας(63′
Μαυρίδης), Σερέτης, Αν των όπουλος, Καρτέρης(82′ Κάσσος), Αρκο-
υμάν ης, Κίτσας(46′ Τζαβέλης), Χωματιαν ός, Ντόκα(82′ Τσικρικάς), Σκα-
μαν τζούρας.

ΟΟ  ΠΠυυρρρρίίχχιιοοςς  66--22
ττηηνν  ΛΛααμμππεερρήή

ΕΕλλεευυσσίίννααςς

Η Μικρασιατική 2-0 εκτός την Ζωφριά



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 Παρασκευή 1 Απριλίου 2022

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααμμίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  ΔΔηημμααρρχχεείίοουυ..  
ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  &&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr
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τη σελ. 3

Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού υλοποι-
ήθηκαν 3 workshops (2/12, 14/12, 18/1), όπου
παρουσιάστηκαν οι έννοιες της καινοτομίας και
επιχειρηματικότητας, τα εργαλεία “Business
Model Canvas” και η μεθοδολογία παρουσία-
σης ιδεών “Pitching”, ενώ έγιναν και σύντομες
παρουσιάσεις αναφορικά με τις τάσεις στην και-
νοτομία. 

Οι μαθητές κλήθηκαν να συστήσουν ομάδες
και να εκπονήσουν ένα σύντομο επιχειρημα-
τικό σχέδιο. 

Με βάση το σχέδιο αυτό θα επιλεγούν οι
καλύτερες ιδέες και θα βραβευτούν συνολικά 3
ομάδες, με στόχο να αναπτύξουν πιλοτικά τις
προτάσεις τους είτε με τους συνεργαζόμενους
Δήμους είτε με ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. 

Τα δώρα της βράβευσης – 8 laptops – είναι
ευγενική προσφορά του Δήμου Ασπροπύρ-
γου μέσω της εταιρείας ecoreset με έδρα τον
Ασπρόπυργο, η οποία ανταποκρίθηκε άμεσα
στο αίτημα χορηγίας του Δήμου. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
επισκεφθείτε το σύνδεσμο
https://www.thrieshub.gr/hackathon/   καθώς
και να  απευθύνεστε στο Γραφείο της αρμόδιας
Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας, Παι-
δείας, Πολιτισμού  και Νεολαίας, κ. Σοφίας
Μαυρίδη στο τηλέφωνο 2132006742.        

Σ
τη Βουλή και
συγκεκριμένα στην
Επιτροπή Οδικής

Ασφάλειας συζητήθηκε το
Νέο Εθνικό Στρατηγικό
Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας για
την περίοδο 2021 – 2030, στα
πλαίσια του οποίου είναι και η
νέα διαδικασία επιβολής και
είσπραξης των προστίμων
του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας με τη χρήση
ψηφιακών Μέσων βάζοντας
έτσι ένα οριστικό τέλος στο
σβήσιμο των παραβάσεων
και τις πελατειακές σχέσεις.

Προτεραιότητες της
Κυβερνητικής Επιτροπής
Οδικής Ασφάλειας:

– Νέο Εθνικό Στρατηγικό
Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας για
την περίοδο 2021-2030,

– Νέος Νόμος Οδικής
Ασφάλειας και οι Βελτιώσεις
του ΚΟΚ,

– Εθνικό Ταμείο Οδικής
Ασφάλειας,

– Εθνικό Παρατηρητήριο
Οδικής Ασφάλειας,

– Εθνική Επικοινωνιακή
Πολιτική Οδικής Ασφάλειας,

– Νέα Διαδικασία Επιβολής
και Είσπραξης Προστίμων

Στη συνεδρίαση
συμμετείχαν ο Υπουργός
Επικρατείας, Χρήστος –
Γεώργιος Σκέρτσος, ο
Υφυπουργός Υποδομών και
Μεταφορών, αρμόδιος για τις
Μεταφορές και Πρόεδρος της

Επιτροπής κ. Μιχάλης
Παπαδόπουλος, ο
Υφυπουργός Προστασίας του
Πολίτη και Αντιπρόεδρος της
Επιτροπής κ. Ελευθέριος
Οικονόμου, η Υφυπουργός
Παιδείας και Θρησκευμάτων
κα Ζέττα Μακρή, η
Αναπληρώτρια Υπουργός
Υγείας κα Ασημίνα Γκάγκα, ο
Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών κ. Στέλιος
Πέτσας, εκ μέρους του
Υφυπουργού Ψηφιακής
Διακυβέρνησης κ. Θεόδωρου
Λιβάνιου, ο Γενικός
Γραμματέας Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και
Απλούστευσης Διαδικασιών
κ. Λεωνίδας Χριστόπουλος,
καθώς και ο Γενικός
Γραμματέας Μεταφορών κ.
Γιάννης Ξιφαράς.

Ριζικές αλλαγές: Τέλος το «σβήσιμο» των κλήσεων
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας 
στη Βουλή αποφασίστηκε η επιβολής και είσπραξη των προστίμωνμε ψηφιακά
μέσα βάζοντας τέλος στις πελατειακές σχέσεις.



14-θριάσιο Παρασκευή 1 Απριλίου 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

Παρασκευή 1 Απριλίου 2022 θριάσιο-15  

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ ΣΕ ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2105575342, 6973236156

Ζητείται τεχνίτρια νυχιών 
για  κατάστημα στην Ελευσίνα 

Τηλ. 6938437614

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΖΖηηττοούύννττααιι  ππωωλλήήττρριιεεςς  σσεε  ααρρττοοζζααχχααρροοππλλαασσττεείίοο  
σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή  ττοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  

γγιιαα  ππλλήήρρηη  ααππαασσχχόόλληησσηη..  
ΗΗ  ππρροοϋϋππηηρρεεσσίίαα  θθαα  ήήτταανν  εεππιιθθυυμμηηττήή..

ΕΕππιικκοοιιννωωννιιαακκέέςς  δδεεξξιιόόττηηττεεςς  --ΟΟμμααδδιικκόόττηητταα  
ΕΕυυεελλιιξξίίαα  ωωρρααρρίίοουυ

ΠΠααρρέέχχεεττααιι  ππλλήήρρηηςς  αασσφφάάλλιισσηη..
ΤΤηηλλέέφφωωννοο  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς::  66993377442277110077

ΚΚαα  ΚΚωωννσσττααννττίίνναα..  
ΩΩρράάρριιοο  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς::  0066::0000--1188::0000..

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ .
ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1000-1200 ΕΥΡΩ 

ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ .
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ. 2130993031,
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Τ
ην  αν αβαθμισμέν η θέση της Ελλά-
δας στον  διεθν ή εν εργειακό χ άρτη
έως το 2030, περιέγραψε ο Πρόε-

δρος και CEO του ΑΔΜΗΕ Μάν ος
Μαν ουσάκης, σε συν έν τευξη που παρ-
αχ ώρησε στον  δημοσιογράφο του ener-
gy press.gr Θοδωρή Παν αγούλη, στο
πλαίσιο του 3ου Power & Gas Forum.

Ο κ. Μαν ουσάκης τόν ισε ότι μέσα στα
επόμεν α χ ρόν ια, η χ ώρα θα αποκτήσει
έν α πιο πυκν ό δίκτυο εγχ ώριων  και διε-
θν ών  διασυν δέσεων , «προκειμέν ου ν α
καλύψει τις αυξημέν ες εν εργειακές της
αν άγκες στο μέλλον , τόσο μέσω ΑΠΕ
όσο και μέσω ν έων , εν αλλακτικών
πηγών  εν έργειας».

Παράλληλα, θα διαθέτει πιο σύγχ ρον ες
και αν θεκτικές ηλεκτρικές υποδομές,
θωρακίζον τας το Σύστημα Μεταφοράς
από τους κιν δύν ους της κλιματικής αλλα-
γής.

Αν αφερόμεν ος στη διεθν ή εν εργειακή
κρίση, η οποία ξεκίν ησε όπως είπε,
πριν  από τον  πόλεμο στην  Ουκραν ία, ο
κ. Μαν ουσάκης τόν ισε ότι «είν αι
απολύτως αν αγκαίο ν α διασφαλίσουμε
την  εν εργειακή επάρκεια τόσο για την
Ελλάδα όσο και συν ολικά για την  ευρω-
παϊκή ήπειρο».

Τουλάχιστον 25 GW από ΑΠΕ στο
ενεργειακό μίγμα έως το 2030

Περιγράφον τας το εν εργειακό «τοπίο»
της Ελλάδας το 2030, ο κ. Μαν ουσάκης
εκτίμησε ότι «με τους ρυθμούς που ακο-
λουθούμε σήμερα, το 2030 θα έχ ουμε
τουλάχ ιστον  25 GW εγκατεστημέν ης
ισχ ύος από Αν αν εώσιμες Πηγές, δηλαδή
έν α πολύ μεγάλο ποσοστό του εν εργεια-
κού μίγματος θα είν αι πράσιν ο και καθα-
ρό».

Πρόσθεσε ότι «το ηλεκτρικό Σύστημα
θα είν αι πιο αν θεκτικό, πολλοί από τους
μεγάλους Υποσταθμούς θα έχουν  εν σω-
ματώσει τη ν έα υπερσύγχ ρον η τεχ ν ο-
λογία κλειστού τύπου GIS και θα έχ ουμε
ολοκληρώσει τις υποβρύχ ιες διασυν δέ-
σεις όλων  των  μεγάλων  ν ησιών  του
Αιγαίου με την  ηπειρωτική χ ώρα».

Ιδιαίτερα σημαντικός ο ρόλος των
διεθνών διασυνδέσεων

Ο Πρόεδρος του ΑΔΜΗΕ αν έδειξε την
ιδιαίτερη σημασία των  διεθν ών  δια-
συν δέσεων  για την  εν ίσχ υση της εν ερ-
γειακής ασφάλειας και εκτίμησε ότι το
2030 θα είν αι πλήρως λειτουργικές οι
ν έες διεθν είς διασυν δέσεις Ελλάδας-
Ιταλίας, Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ και
Ελλάδας-Αιγύπτου.

Έκαν ε επίσης γν ωστό ότι εξετάζεται
και η μετοχ ική συμμετοχ ή του Διαχ ειρι-
στή τόσο στη διασύν δεση Ελλάδας-
Κύπρου-Ισραήλ, όσο και στη διασύν δε-
ση Ελλάδας–Αιγύπτου, η οποία ωριμάζει
με ταχ ύ ρυθμό «και οι συν ομιλίες με τους
αρμόδιους κρατικούς και ιδιωτικούς φορ-
είς προχ ωρούν  σε πολύ καλό κλίμα».

Τέλος, υπεν θύμισε ότι:
η  διασύν δεση της Ελλάδας με τη Βου-

λγαρία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη,
μελετών ται δύο ν έες διασυν δέσεις με

Τουρκία και Αλβαν ία εν ώ
πρόκειται ν α αν αβαθμιστεί και η υφι-

στάμεν η διασύν δεση με την  Βόρεια
Μακεδον ία.

Θωράκιση του Συστήματος από τα
ακραία καιρικά φαιν όμεν α

«Η επιτάχ υν ση της κλιματικής κρίσης
καθιστά αν αγκαία την  εν ίσχ υση της
αν θεκτικότητας και αξιοπιστίας των  υπο-
δομών  μας, προκειμέν ου ν α διασφαλίσο-
υμε την  αδιάλειπτη παροχ ή ηλεκτρικής
εν έργειας, η οποία θεωρείται δεδομέν η
στις σύγχ ρον ες κοιν ων ίες», επεσήμαν ε
ο Πρόεδρος του ΑΔΜΗΕ.

Ο κ. Μαν ουσάκης αν αφέρθηκε στην
παλαιότητα των  υποδομών  «τόσο στην
Ελλάδα όσο και σε πολλές ευρωπαϊκές
χ ώρες όπου τα περισσότερα στοιχ εία
του Συστήματος κατασκευάστηκαν  τις
δεκαετίες του 1970 και του 1980» λέγον -
τας ότι:

με το διευρυμέν ο Πρόγραμμα Αν αν έω-
σης Παγίων , προϋπολογισμού 200 εκατ.
ευρώ, ο Διαχ ειριστής θα αν τικαταστήσει
το 60% των  υφιστάμεν ων  στοιχ είων  του
Συστήματος με υπερσύγχ ρον ο εξοπλι

σμό έως το 2026 και  μέχ ρι το τέλος
του 2023 θα έχ ει ολοκληρωθεί ο
εκσυγχ ρον ισμός του πλέον  κρίσιμου
εξοπλισμού Υψηλής και Υπερυψηλής
Τάσης.
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Μάνος Μανουσάκης: Το 2030 το ενεργειακό τοπίο στη χώρα
μας θα είναι εντελώς διαφορετικό

Tα βασικά σημεία συνέντευξης του Προέδρου και CEO του ΑΔΜΗΕ ,Μάνου Μανουσάκη στο «Power & Gas Forum»


