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Κ. Μητσοτάκης: Παράταση στη «ζωή»
των λιγνιτικών μονάδων έως το 2028

Υ
ποκατάσταση αγορών με προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας
καταγράφουν έρευνες, ενώ συνεχίζεται η μείωση της
κατανάλωσης κατ’ όγκο. Άμυνα με συγκράτηση επεν-

δύσεων από τα σούπερ μάρκετ.
Η τιμή υπήρξε διαχρονικό κριτήριο επιλογής για τους

καταναλωτές, ωστόσο, κατά την προηγούμενη τριετία, το
στοιχείο της ποιότητας είχε αρχίσει να κερδίζει έδαφος, ιδίως
μέσα στην πανδημία. 

Σύμφωνα ωστόσο με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία του του
Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών
(ΙΕΛΚΑ), οι καταναλωτές στρέφονται ολοένα και περισσότε-
ρο σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (και άρα φθηνότερης
τιμής), προκειμένου να αντιμετωπίσουν το ανεξέλεγκτο
κύμα ακρίβειας.

Δεδομένου δε ότι οι προμηθευτές των σούπερ μάρκετ
αδυνατούν πλέον να προσφέρουν εκπτώσεις και να
συνεχίσουν προωθητικές ενέργειες, η τάση προς τα private
label αναμένεται να ενταθεί, αν και παράγοντες της αγοράς
εκτιμούν, πως αν υπάρξουν συνεχόμενες πιέσεις στην εφο-
διαστική αλυσίδα και μείωση αποθεμάτων για βασικές κατ-
ηγορίες τροφίμων, ενδεχομένως η βιομηχανία να μην υπο-
στηρίξει τα σούπερ μάρκετ με παραγωγή προϊόντων ιδιωτι-
κής ετικέτας, προκειμένου να εξυπηρετήσει την επώνυμη
παραγωγή.

Στροφή στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ετήσιας πανελλήνιας έρευ-
νας του ΙΕΛΚΑ , σε δείγμα 2.000 καταναλωτές από όλη την
Ελλάδα καταδεικνύεται πως συγκριτικά με το 2020, το 2021-
2022 πολλοί περισσότεροι καταναλωτές θεωρούν ότι τα
προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας παρέχουν καλύτερη σχέση ποι

ότητας τιμής, σε ποσοστό 50% έναντι 38% το προηγούμε-
νο έτος.

Η διαφορά αυτή αποδίδεται στη μείωση του διαθέσιμου
εισοδήματος λόγω της αύξησης του κόστους ενέργειας -
μεταφορών και των ευρύτερων ανατιμήσεων των προϊόν-
των. Το 2019 το 37% των αγοραστών δήλωναν ότι αγόραζαν
με βασικό κριτήριο την ποιότητα έναντι 31% με βάση τη
χρηματική δαπάνη. Δύο χρόνια μετά η εικόνα έχει αναστρα-
φεί με το 39% να δηλώνει ότι αγοράζει με βάση τη χρηματι-
κή δαπάνη και το 29% με βάση τα ποιοτικά κριτήρια.

Το ποσοστό των καταναλωτών που θεωρεί τα προϊόντα
ιδιωτικής ετικέτας φθηνότερα από τα επώνυμα παραμένει
αμετάβλητο το 2021 σε σχέση με το 2020 σε ποσοστό 65%,
κάτι που δείχνει ότι πρακτικά δεν άλλαξε η εικόνα που έχει
το αγοραστικό κοινό για την συγκριτική τιμή των προϊόντων
αυτών, αλλά με βάση την χρονική εξέλιξη των τιμών, πλέον
τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας ανταποκρίνονται ως σχέση
ποιότητας τιμής καλύτερα σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
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Καιρός: Aραιή συννεφιά 

Η Θερμοκρασία απο 10  έως 19  βαθμους Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Παγκόσμια Ημέρα Υγείας

Ημέρα μν ήμης για την  γεν οκτον ία στην  Rwanda
Μάρτυρος Καλλιοπίου εν  Πέργη, Μαρτύρων  Ακυλίν ας

και Ρουφίν ου και των  συν  αυτοίς διακοσίων

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΣΑΒΒΙΝΙΔΟΥ ΚΥΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΛεωφόρος ΝΑΤΟ

218, Ασπρόπυργος - Γκοριτσά, 2105598618

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Βιλλιώτης Νικόλαος Ε.

Δήμητρας 17, 2105560049

MANΔΡΑ
Ασημάκης Γρηγόριος Κ.

Στρατηγού Ρόκκα 114, 2105550323

Άνω Λιόσια

Σανιδά Χρυσούλα Δ.

Λεωφόρος Φυλής 47, Φυλή , 2102411522

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Λ. Θρακομακεδόνων 22, 

2102466608

Στο κυνήγι της φθηνότερης τιμής οι καταναλωτές

Π
πραγματοποιήθηκε ,παρου-
σία του Κυριάκου Μητσο-
τάκη, η τελετή εγκαιν ίων  του

μεγάλου φωτοβολταϊκού πάρκου,
δυν αμικότητας 204,3 MW των  ΕΛΠΕ.

Το μεγαλύτερο φωτοβολταΐ κό
πάρκο στην  Ελλάδα και έν α από τα
μεγαλύτερα στην  Ευρώπη τίθεται σε
λειτουργία στην  Κοζάν η εξασφ-
αλίζον τας σειρά σημαν τικών  ωφελ-
ημάτων  για την  τοπική κοιν ων ία και
την  εθν ική οικον ομία.

Το διεθν ές οικον ομικό περιβάλλον
επιβάλλει αν απροσαρμογές στις εθν ι-
κές στρατηγικές των  κρατών  μελών
της Ευρωπαϊκής Έν ωσης, χ ωρίς όμως
ν α μειών ει τις εθν ικές στρατηγικές
που και για τη χ ώρα μας παραμέν ει η
γρήγορη μετάβαση στην  οικον ομία
του μηδεν ικού άν θρακα και όλες οι
δράσεις του προγράμματος για τη
δίκαιη μετάβαση που αποτελεί τη
βάση του κυβερν ητικού σχ εδίου για
απολιγν ιτοποίηση, τόν ισε ο προωθυ-
πουργός.

Στη συν έχ εια αν έφερε ότι με βάση τον  ν έο σχ εδια-
σμό, η μον άδα της ΔΕΗ «Πτολεμαΐδα 5» που θα λει-
τουργεί πιλοτικά στην  αρχ ή, θα συν εχ ίσει ως λιγν ιτι-
κή έως το 2028, κι όχ ι ως το 2025 όπως προέβλεπε ο
αρχ ικός σχ εδιασμός. Ταυτόχ ρον α, υπάρχ ει πιθαν ότ-
ητα ν α παραταθεί και η λειτουργία για τις μον άδες του
Αγ. Δημητρίου 4 και της Μελίτης, οι οποίες είχ ε σχ ε-
διαστεί ν α κλείσουν  το 2023. Όπως τόν ισε ο πρωθυ-
πουργός οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν  σε συν άρτ-
ηση με τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην  Ουκραν ία, αλλά
και σε συν άρτηση με την  πορεία των  τιμών  των  καυ-
σίμων .

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι αποφάσισε ν α
αυξήσει την  παραγωγή εν έργειας από λιγν ίτη μόν ον
ως προσωριν ό μέτρο για την  άμεση κάλυψη των  αν αγ-
κών  της χ ώρας μετά τις πρόσφατες εξελίξεις στην

Ουκραν ία, χ ωρίς ωστόσο αυτή η αν απροσαρμογή
σχ εδίων  ν α αλλάζει τον  συν ολικό σχ εδιασμό της
απολιγν ιτοποίησης, καθώς «σε μια αχ αρτογράφητη
συγκυρία, θα πρέπει η πολιτική ν α είν αι ευέλικτη
χ ωρίς ν α χ άν ει τον  κεν τρικό της προσαν ατολισμό».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αν έφερε επίσης ότι με
αυτό τον  τρόπο, αποδομούν ται δύο μύθοι, τους
οποίους διακιν εί η αν τιπολίτευση. Ο πρώτος, είν αι η
δήθεν  «βίαια απολιγν ιτοποίηση» και ο δεύτερος ότι
δήθεν  «θα υπάρχ ει πάν τα διαθέσιμος λιγν ίτης».

Τέλος, χ αρακτήρισε ξεχ ωριστή μέρα τη σημεριν ή για
τη δυτική Μακεδον ία καθώς, όπως είπε ο κ. Μητσο-
τάκης, αποκτά το πρώτο μεγάλο έργο- ορόσημο για
τον  οικον ομικό και εν εργειακό μετασχ ηματισμό, το
οποίο συμβολίζει μια συν ολική αλλαγή στο εν εργειακό
και παραγωγικό υπόδειγμα της χ ώρας.

Συνεχίζεται στη σελ. 4



ΑΡΩΓΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΧΑΡΝΩΝ Η ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΑΡΤΙΝΟΥ 

Την  Βουλευτή κ. Γεωργία Μαρτίν ου, υποδέχ θηκε
προχ θες με ιδιαίτερη χ αρά στο Δημαρχ είο, ο Δήμα-
ρχ ος Αχ αρν ών  κ. Σπύρος Βρεττός.

Οι δύο πλευρές συζήτησαν  για όλα τα θέματα που
αφορούν  τον  Δήμο και την  προσπάθεια που γίν εται
τα τελευταία χ ρόν ια για ν α εκσυγχ ρον ιστεί η πόλη
των  Αχ αρν ών . Η Βουλευτής Γεωργία Μαρτίν ου, όπως
γν ωρίζουμε όλοι δείχ ν ει ιδιαίτερο εν διαφέρον  και είν αι
πάν τοτε αρωγός σε κάθε προσπάθεια του Δήμου προς
αυτή τη κατεύθυν ση.

Ο Δήμαρχ ος Αχ αρν ών  Σπύρος Βρεττός τόν ισε:
“Με μεγάλη μου χ αρά υποδέχ τηκα σήμερα στο Δημα-

ρχ είο τη βουλευτή κ. Γεωργία Μαρτίν ου.
Βρίσκεται πάν τα στο πλευρό μας και συν δράμει σε

κάθε προσπάθεια που κάν ουμε για ν α μπορέσουμε
ν α βάλουμε τον  Δήμο μας στο δρόμο του εκσυγχ ρον ι-
σμού. Η συν εργασία μας θα συν εχ ιστεί πάν τα προς
όφελος των  Αχ αρν ών ”.
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Ξεκινά η αστική συγκοι-
νωνία στη Δυτική Αττική με
τα πρώτα δρομολόγια στη
γραμμή Ελευσίνα-Μάνδρα-
Ο ι ν ό η - Β ί λ ι α - Ε ρ υ θ ρ έ ς
(861), έπειτα από την έγκρ-
ιση του συμβουλίου του
ΟΑΣΑ.

Ήταν μια πρωτοβουλία
και ένα όραμα για εμένα
προσωπικά και του Περιφ-
ερειάρχη Αττικής Γιώργου
Πατούλη, βλέποντας την
ανάγκη των ανθρώπων
στη Δυτική Αττική, να εργα-
στούν, να μετακινηθούν,
και θα ακολουθήσουν ανά-
λογες κινήσεις. 

Τα δρομολόγια ξεκινούν
την Τετάρτη 13 Απριλίου
2022, και καθημερινά για την
εξυπηρέτηση των κατοίκων των περ-
ιοχών θα εκτελούνται ως εξής:
✔ Από Ελευσίνα 07:30 / 12:30 /

16:45/ 18:00

✔ Από Ερυθρές 05:45 / 09:00 /
14:00 / 18:30 / 19:30
✔ Επίσης από τα ΚΤΕΛ Αττικής

εκτελούνται καθημερινά τα δρομολό-
για:

Από Αθήνα 14:30 /19:15 
Από Ερυθρές 07:15 /15:00

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτ. Αττικής
Λ. Κοσμόπουλος δήλωσε σχετικά:

«Θα ήθελα για την εξέλιξη
αυτή να ευχαριστήσω τον
Αντιπρόεδρο της Βουλής
Αθανάσιο Μπούρα και τον
Πρόεδρο Δ. Κ. Βιλίων Κων-
σταντίνο Μακρυνόρη.

Ήταν μια πρωτοβουλία
και ένα όραμα για εμένα
προσωπικά και του Περιφε-
ρειάρχη Αττικής Γιώργου
Πατούλη, βλέποντας την
ανάγκη των ανθρώπων στη
Δυτική Αττική, να εργα-
στούν, να μετακινηθούν, και
θα ακολουθήσουν ανάλογες
κινήσεις. 

Η δημιουργία δικτύου
αστικής συγκοινωνίας διευ-
κολύνει την καθημερινότητα
των κατοίκων και ενισχύει

την επισκεψιμότητα και για αυτό
συνεχίζουμε με ορίζοντα να αστικο-
ποιηθούν οι συγκοινωνίες στη Δυτική
Αττική με άμεση σύνδεση με τα
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην
Αθήνα, το μέτρο, κ.ο.κ.»

Έναρξη Τετάρτη 13 Απριλίου 2022

ΓΓεεγγοοννόόςς  τταα  ππρρώώτταα  δδρροομμοολλόόγγιιαα  σσττηη  γγρρααμμμμήή  
ΕΕλλεευυσσίίνναα--ΜΜάάννδδρραα--ΟΟιιννόόηη--ΒΒίίλλιιαα--ΕΕρρυυθθρρέέςς  ((886611))  

Η δημοπράτ-
ηση του έργου
αν αμέν εται ν α
ολοκληρωθεί το
επόμεν ο εξάμ-
ην ο και οι
εργασίες κατασ-
κευής του θα
ξ ε κ ι ν ή σ ο υ ν
εν τός του 2022

Εγκρίθηκε από
το Πρόγραμμα
« Α ν τ ώ ν η ς
Τ ρ ί τ σ η ς »
χ ρηματοδότηση
ύψους 8.866.819 ευρώ για το έργο αστικής αν άπλασης
που θα υλοποιήσει ο Δήμος Χαϊδαρίου στην  ευρύτερη
περιοχ ή, που ξεκιν ά από την  οδό Στρ. Καραϊσκάκη
και φθάν ει μέχ ρι και τη συν οικία Κουν έλια.

Όπως εν ημέρωσε ο δήμαρχ ος Χαϊδαρίου, Βαγγέλης
Ντην ιακός, πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο αστικής
αν άπλασης που μέχ ρι σήμερα έχ ει σχ εδιαστεί για την
πόλη του Χαϊδαρίου και αφορά μια πυκν οκατοικημέν η
περιοχ ή με σοβαρές ελλείψεις και φθορές στις υποδο-
μές και στους κοιν όχ ρηστους χ ώρους (πεζοδρόμια,
πλατείες, χ ώροι πρασίν ου, πεζόδρομοι κ.ά).

«Κύριοι στόχ οι του έργου είν αι η αν αβάθμιση του
δημόσιου χ ώρου, η διευκόλυν ση της κίν ησης των

πεζών , η
εν ίσχ υση του
πρασίν ου, η
αν άδειξη και η
εν ίσχ υση της
επ ισκεψιμότ-
ητας της περ-
ιοχ ής, η
επαύξηση και
αν αβάθμισ η
του αστικού
ε ξ ο π λι σ μο ύ
( κ α θ ι σ τ ι κ ά ,
π έ ρ γκ ο λε ς ,
κάδοι απορρ-

ιμμάτων , φωτισμός πλατειών  και πεζόδρομων  κ.ά.)»,
αν αφέρει χ αρακτηριστικά ο κ. Ντην ιακός και προσθ-
έτει ότι μέσω της αστικής αν άπλασης θα αν τιμετωπι-
στούν  προβλήματα που ταλαιπωρούν  εδώ και πολλά
χ ρόν ια τους κατοίκους, όπως φθορές σε πλακόστρω-
τες αν ηφορικές οδούς, αν επαρκές πλάτος των  πεζο-
δρομίων  και αποκατάστασή τους όπου απαιτείται,
διασφάλιση της προσβασιμότητας των  κοιν οχ ρήστων
χ ώρων  και της ασφαλούς μετακίν ησης των  ΑμεΑ μέσα
στον  αστικό ιστό.

Η διαδικασία δημοπράτησης του έργου αν αμέν εται
ν α ολοκληρωθεί το επόμεν ο εξάμην ο και οι εργασίες
κατασκευής του θα ξεκιν ήσουν  εν τός του 2022.

ΧΧααϊϊδδάάρριι::  ΜΜεεγγάάλλοο  έέρργγοο  αασσττιικκήήςς  ααννάάππλλαασσηηςς  ααππόό
ττηηνν  ΣΣττρρ..  ΚΚααρρααϊϊσσκκάάκκηη  μμέέχχρριι  ττηη  σσυυννοοιικκίίαα  ΚΚοουυννέέλλιιαα

Από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» η χρηματοδότηση ύψους 8.866.819 
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ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Με ιδιαίτερη χαρά υποδέχθηκε τη ∆ευτέρα, 4 Απριλίου 2022, η Πρόεδρος
του Πνευµατικού Κέντρου, κ. Γεωργία Πηλιχού τους µαθητές της Α και Β
τάξης του 3ου Γυµνασίου Ασπροπύργου, µαζί µε τις καθηγήτριες τους στη

∆ηµοτική Βιβλιοθήκη της πόλης. Τηρώντας τις απαραίτητες αποστάσεις και τα
µέτρα προστασίας, οι µαθητές περιηγήθηκαν στον χώρο της Βιβλιοθήκης, ενηµε-
ρώθηκαν για τις υπηρεσίες της, το περιεχόµενό της καθώς και για το πως λειτουρ-
γεί το σύστηµα της δανειστικής Βιβλιοθήκης.  Παράλληλα, ενηµερώθηκαν για τις
δράσεις του πραγµατοποιούνται στη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη, οι οποίες δεν αφορούν
µόνο τους µικρούς δηµότες αλλά και τους µεγάλους.  

Η Πρόεδρος του Πνευµατικού Κέντρου ευχαριστεί θερµά τους µαθητές και τους
εκπαιδευτικούς για αυτή την επίσκεψη και εφόσον οι περιστάσεις το επιτρέπουν,
καλεί και τα υπόλοιπα σχολεία της πόλης να προγραµµατίσουν την επίσκεψή τους
στη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη. Οι δράσεις µόλις ξεκίνησαν και η συνέχεια θα είναι
γεµάτη εκπλήξεις, µε κύριο στόχο την ευχαρίστηση των παιδιών αλλά ταυτόχρονα
και τη µόρφωσή τους. 

Το φωτοβολταϊκό πάρκο των ΕΛΠΕ και τα
οφέλη για την κοινωνία

Ο διευθύν ων  σύμβουλος των  ΕΛΠΕ κ.
Αν δρέας Σιάμισης κατά την  έν αρξη
της τελετής χ αρακτήρισε εμβληματικό
έργο το φωτοβολταικό πάρκο της εται-
ρείας στην  Κοζάν η. Το μεγαλύτερο
στην  χ ώρα και από τα μεγαλύτερα
στην  ΕΕ, το οποίο ολοκληρώθηκε
μέσα σε δύο χ ρόν ια εν  μέσω παν -
δημίας.
Η ύπαρξη και λειτουργία του πάρκου
θα δώσει έν α όφελος στην  ελλην ική

οικον ομία €80 με €100 εκατ. το χ ρόν ο από την  μείωση των  εισαγωγών  του φυσι-
κού αερίου και από το κόστος αγοράς ρύπων .
Ο υπουργός Περιβάλλον τος και Εν έργειας  κ. Κώστας Σκρέκας εξειδικεύον τας την
σημασία του υπογράμμισε ότι το έργο καλύπτει το 40% της ζήτησης των  ν οικοκυρ-
ιών  της Δυτικής Μακεδον ίας. Η Κοζάν η είπε γίν εται σημείο αν αφοράς στην  ΕΕ και
έν α ελλην ικό best practice για την  μετάβαση στην  οικον ομία του χ αμηλού άν θρα-
κα.
«Ζούμε μια πολύ δύσκολη περίοδο ως εν εργειακή εταιρεία κατά την  οποία είν αι
στο επίκεν τρο η  ακριβή εν έργεια και η κλιματική αλλαγή. Είμαστε μέρος της
αλυσίδας και της λύσης και για αυτό θα πρέπει ν α αλλάξουμε» δήλωσε ο επικεφα-
λής των  ΕΛΠΕ.
Σύμφων α με τον  κ. Σιάμισιη 600.000 ευρώ  το χ ρόν ο θα πηγαίν ουν  στις τοπικές
κοιν ων ίες εν ώ δρομολογούν ται επεν δύσεις ύψους 1,5 εκ.  για την  δημιουργία υπο-
δομών  που θα υποδείξει το δασαρχ είο με διάν οιξη διαδρόμων  και με παράδοση
του 1/3 της έκτασης για κτην οτροφικές χ ρήσεις. Υπολογίζεται ότι 75.000 ν οικοκυρ-
ιά θα επωφεληθούν  από το έργο της Δυτικής Μακεδον ίας.



Πέμπτη 7 Απριλίου 2022 θριάσιο-5 

Ζητήματα τα οποία σχετίζονται με
την ασφάλεια των τροφίμων, τις
συνθήκες συντήρησης και διάθεσής
τους, καθώς και τον αποτελεσμα-
τικότερο έλεγχο της αγοράς τρο-
φίμων βρέθηκαν στο επίκεντρο της
συνάντησης του Περιφερειάρχη
Αττικής Γ. Πατούλη με τον Πρόεδρο
του Ενιαίου Φορέα Τροφίμων
(ΕΦΕΤ) Α. Ζαμπέλα. 

Στη συνάντηση στην οποία συμμε-
τείχαν επίσης ο Αντιπεριφερει-
άρχης Υγείας Γ. Κεχρής και ο Εκτε-
λεστικός Γραμματέας Γ. Σελίμης
συζητήθηκε και το πλαίσιο περαι-
τέρω βελτίωσης της συνεργασίας
μεταξύ ΕΦΕΤ και του ελεγκτικού
μηχανισμού της Περιφέρειας Αττι-
κής. 

Ο Πρόεδρος του ΕΦΕΤ αναφέρθη-
κε στο καλό κλίμα συνεργασίας που
υπάρχει μεταξύ των στελεχών του
Φορέα του και της Περιφέρειας, ενώ

υπογράμμισε ότι  η αλλαγή του
θεσμικού πλαισίου και η υποχρέω-
ση των ελεγκτικών μηχανισμών να
αναρτούν τους ελέγχους τους σε μια
ενιαία πλατφόρμα θα εξαλείψει
φαινόμενα επικάλυψης και θα αυξή-
σει  τους ρυθμούς ελέγχων σε
μεγαλύτερο εύρος στην αγορά.  

Όπως επισημάνθηκε και από τον
Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη,
από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε
καθήκοντα ζήτησε από τις αρμόδιες
διευθύνσεις της Περιφέρειας να
δώσουν ιδιαίτερη βαρύτητα στα
θέματα που αφορούν, τόσο στην
υγιεινή και ασφάλεια των προϊόν-
των, όσο και στην ανταγωνιστικότ-
ητα των τιμών. 

«Προτεραιότητά μας είναι η προ-
στασία των καταναλωτών αλλά και
η ενθάρρυνση της υγιούς επιχειρ-
ηματικότητας. 

Με συντονισμένες δράσεις και

συστηματική συνεργασία με φορείς
όπως ο ΕΦΕΤ συμβάλλουμε στην
ασφάλεια της υγείας των πολιτών
και στην καλύτερη ποιότητα των
τροφίμων. 

σωπικού και το τεράστιο εύρος
της αγοράς, είναι σημαντικό να
συνεργαστούμε δημιουργικά με τον

ΕΦΕΤ και τον ελεγκτικό μηχανισμό
του προκειμένου να μην υπάρχουν
επικαλύψεις και οι έλεγχοι να εστιά-
ζονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες
καταστημάτων υγειονομικού ενδια-
φέροντος που εμφανίζουν υψηλά
ποσοστά παραβατικότητας»
σημείωσε χαρακτηριστικά ο Γ.
Πατούλης.  

Σ
υνάντηση γνωριμίας και
εργασίας με το νέο Συντονιστή
Επιχειρήσεων Αττικής, Υπο-

στράτηγο Πυροσβεστικού Σώματος
Παναγιώτη Νιάφα, είχε το πρωί της
Τρίτης 5 Απριλίου, ο Δήμαρχος
Φυλής Χρήστος Παππούς, στο γρα-
φείο του στο Δημαρχείο στα Άνω
Λιόσια, ενόψει και της επικείμενης
έναρξης της αντιπυρικής περιόδου.

Ο Χρήστος Παππούς συνεχάρη τον
Υποστράτηγο Π.Σ. Παναγιώτη Νιάφα
για τα νέα του καθήκοντα και εξέφρα-
σε την πεποίθηση ότι επί των ημε-
ρών του θα συνεχιστεί η εξαιρετική
συνεργασία του Δήμου με το Πυρο-
σβεστικό Σώμα.

Στη συνάντηση, η οποία πραγματο-
ποιήθηκε σε θερμό κλίμα,

συζητήθηκαν ο σχεδιασμός του
Δήμου για την πυροπροστασία, ενό-
ψει της έναρξης της αντιπυρικής
περιόδου, και οι προτάσεις για τον
καλύτερο συντονισμό των συναρμό-
διων φορέων. 

Ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς
και ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προ-
στασίας Μιχάλης Οικονομάκης,
ενημέρωσαν τον Υποστράτηγο για
τις ενέργειες του Δήμου καθώς και
για τα μέσα που διαθέτει για την
πυροπροστασία. Από την πλευρά
του, ο Αττικάρχης Παναγιώτης Νιάφ-
ας εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι το
Πυροσβεστικό Σώμα θα συνεχίσει
να έχει την αμέριστη υποστήριξη του
Δήμου κατά την αντιπυρική περίο-
δο.

Ο προληπτικός έλεγχος και η ασφάλεια των τροφίμων, Ο προληπτικός έλεγχος και η ασφάλεια των τροφίμων, 
στο επίκεντρο της συνάντησης του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη με τον Πρόεδρο του ΕΦΕΤ Α. Ζαμπέλα

Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας.
Επιτρέπεται η πραγματοποίηση σχολικών εκδρομών, 
περιπάτων και επισκέψεων, τι ισχύει για τα self test 

Κ
αν ον ικά διεξάγον ται οι
μον οήμερες και οι πολυή-
μερες σχ ολικές εκδρομές,

οι σχ ολικοί περίπατοι, οι διδακτι-
κές και εκπαιδευτικές επισκέψεις,
σύμφων α με τους περιορισμούς
και τα πρωτόκολλα για τον  κορο-
ν οϊό που ισχ ύουν  αν ά δραστηρι-
ότητα.

Σύμφων α με τη σχ ετική εγκύκλιο
που εξέδωσε το υπουργείο Παι-
δείας, ισχ ύουν  τα εξής:

Μον οήμερες - Περίπατοι - Διδακτικές επισκέψεις
Επιτρέπεται η πραγματοποίηση των  μον οήμερων  σχ ολικών  εκδρομών , σχ ολικών

περιπάτων , διδακτικών  επισκέψεων  και εκπαιδευτικών  επισκέψεων  με τους περιο-
ρισμούς και τα πρωτόκολλα που ισχ ύουν  αν ά δραστηριότητα και τις ειδικότερες δια-
τάξεις που ισχ ύουν .

Στην  περίπτωση της πραγματοποίησης των  ως άν ω, όπου απαιτείται για τη
μετακίν ηση των  μαθητών /τριών  η χ ρήση οποιουδήποτε μεταφορικού μέσου εν τός
της Επικράτειας, ισχ ύουν  τα μέτρα μετακίν ησης των  μαθητών /τριών .

Πολυήμερες εκδρομές
Επιτρέπεται η πραγματοποίηση πολυήμερων  εκδρομών  υπό την  προϋπόθεση

επίδειξης αρν ητικού rapid test ή αρν ητικού PCR test που πραγματοποιείται εν τός
των  τελευταίων  σαράν τα οκτώ (48) ωρών  πριν  από την  αν αχ ώρηση.

Τεστ για τον  κορον οϊό
Κατά τη διάρκεια της εκδρομής, οι μαθητές/τριες και οι εμβολιασμέν οι/ν οσήσαν τες

εκπαιδευτικοί διεν εργούν  μία (1) φορά την  εβδομάδα αυτοδιαγν ωστικό έλεγχ ο (self
test), εν ώ οι μη εμβολιασμέν οι εκπαιδευτικοί διεν εργούν  εργαστηριακό διαγν ωστικό
έλεγχ ο (rapid test ή PCR test) δύο φορές την  εβδομάδα, σύμφων α με το πρωτό-
κολλο/

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: Συνάντηση εργασίας του 
Δημάρχου Χρήστου Παππού με το νέο Αττικάρχη 
του Πυροσβεστικού Σώματος Παναγιώτη Νιάφα



Το τριήμερο 1-3 Απριλίου 2022,
ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Δυτικής Αττικής,
πραγματοποίησε σε όλες τις
Οργανώσεις Μελών της Περιφερει-
ακής Ενότητας, ψηφοφορίες ανά-
δειξης αντιπροσώπων, για το 3ο
Καταστατικό Συνέδριο, που θα
πραγματοποιηθεί 14-17 Απριλίου,
στο κλειστό Γυμναστήριο TAEK-
WODO.

Αντίστοιχα, με πλήρη επιτυχία
ολοκληρώθηκε η τριήμερη διαδι-
κασία σε όλη την επικράτεια, με τη
συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων
μελών, που αντιστοιχούν σε τριπλά-
σιο αριθμό, συγκριτικά με το
συνέδριο του 2016.

Στις εξαιρετικά δύσκολες συνθή-
κες της συγκυρίας, η μαζική συμμε-
τοχή στη Δυτική Αττική αλλά και σε
ολόκληρη την Ελλάδα, είναι μία

σαφής ένδειξη της ανάγκης της κοι-
νωνίας να συμμετέχει στην πρώτη
γραμμή της πολιτικής, συνδιαμορ-
φώνοντας θέσεις και προτάσεις. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Δυτικής Αττικής
συμμετέχει στο 3ο Συνέδριο, με 76
ικανά μέλη της τοπικής κοινωνίας,
με την προσδοκία να συμβάλλουν
στη δημιουργία ενός κόμματος μαζι-
κού, ισχυρού, δημοκρατικού, ανα-
νεωμένου, που θα δώσει προοπτι-
κή στη κοινωνία και παράλληλα θα
οδηγήσει στην επόμενη προοδευ-
τική κυβέρνηση.

Νομαρχιακή Επιτροπή του
ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία
Δυτικής Αττικής
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Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Φυλής 

Δράση συγκέντρωσης Πασχαλινών 
δώρων για τα παιδιά
Tο ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ

Μ Π Ο Ρ Ο Υ Μ Ε
και 50 Δήμοι
της Αττικής,
διοργανώνουν
δ ρ ά σ η
συγκέντρωσης
Π α σ χα λ ι ν ώ ν
δώρων για τα
παιδιά κάθε
Δήμου.

Η δράση
πρόκειται  να

πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Απριλίου, από τις 10:00 έως τις 14:00 στο
Κτίριο της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Φυλής Αθηνών 18 Άνω
Λιόσια.

Το ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ  και ο Δήμος φυλής  καλεί τους κατοίκους ,
να προσφέρουν για τα παιδιά του Δήμου ,  λαμπάδες, παπούτσια,
παιχνίδια και ό,τι άλλο μπορεί να ονειρευτεί κάθε παιδί.

Τα Πασχαλινά δώρα που θα προσφερθούν θα πρέπει να είναι καινούρια,
ή μεταχειρισμένα, σε άριστη κατάσταση, έτοιμα να χρησιμοποιηθούν.

Μπείτε στο oloimaziboroume.gr και βρείτε τους συμμετέχοντες Δήμους
καθώς και τα σημεία συγκέντρωσης καθώς και στην Κοινωνική Υπηρεσία
του Δήμου 2102487686.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ       ΠΑΠΠΟΥΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ

‘’Λαμπαδηδρομία ζωής”
από το ΕΠΑΛ Άνω Λιοσίων για την αιμοδοσία και 

τη στήριξη της τεχνικής εκπαίδευσης

Η δραστήρια κοινότητα του
ΕΠΑΛ της περιοχής διοργάνω-
σε μια  πρωτότυπη λαμπαδηδρ-
ομία, για την αξία του εθελοντι-
σμού και της αιμοδοσίας , η
οποία ξεκίνησε από το Γυμνάσιο
Φυλής, τερμάτισε στην πλατεία
Ηρώων στα Άνω Λιόσια και
διέτρεξε τα Γυμνάσια του Δήμου
Φυλής.

Η λαμπαδηδρομία έγινε με την
υποστήριξη του Δήμου Φυλής,
ενώ ο Διευθυντής του ΕΠ.ΑΛ.
Κωνσταντίνος Καλύβας, ευχα-
ρίστησε τον Δήμο και τον πρόε-
δρο της Δευτεροβάθμιας Σχολι-
κής Επιτροπής Νίκο Χατζητρ-
ακόσια, ο οποίος αγκάλιασε και
στήριξε και αυτή την πρωτοβου-
λία, όντας και ο ίδιος εθελοντής
αιμοδότης.

Η εθελοντική αιμοδοσία θα
πραγματοποιηθεί σήμερα Πέμπτη 7 Απριλίου, από τις 9:30 έως τις 13:30,
στα σχολικά εργαστήρια του ΕΠΑΛ, σε συνεργασία με τον Ερυθρό  Στα-
υρό.Το ΕΠΑΛ διοργανώνει με επιτυχία αιμοδοσίες εδώ και περίπου 20
χρόνια ενώ τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει τη δική του Τράπεζα
Αίματος.

Ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Δυτικής 
Αττικής για την εκλογή Συνέδρων

«Το Χαμόγελο του Παιδιού», φέτος το
Πάσχ α, προσκαλεί όλους τους μικρούς
και μεγάλους φίλους του ν α επισκεφτούν
τα πασχ αλιν ά bazaars που διοργαν ών ει
σε πολλές περιοχ ές στην  Ελλάδα, με
σκοπό τη στήριξη των  παιδιών  που
σήμερα μεγαλών ουν  στα Σπίτια του, την
εν ίσχ υση του Οργαν ισμού και των  εξει-
δικευμέν ων  και ολιστικών  δράσεών  του.
Στον  Δήμο Μεγαρέων  η δράση θα λάβει
χ ώρα στην  κεν τρική 

πλατεία των  Μεγάρων  (έν αν τι Εθν ικής
Τράπεζας) την Παρασκευή 15 Απρ-
ιλίου 2022 και ώρα 10:00 έως 19:00.
Στα πασχ αλιν ά bazaars θα βρείτε χ ειρ-

οποίητες πασχ αλιν ές λαμπάδες και
πασχ αλιν ές κατασκευές, δώρα για μικρ-
ούς και μεγάλους που δημιούργησαν , με
αγάπη, 
οι εθελον τές και οι εργαζόμεν οι των  Εθε-
λον τικών  Δημιουργικών  Εργαστηρίων
του Οργαν ισμού.
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Ξεκίνησαν οι προεγγραφές για τη Θερινή Κατασκήνωση 2022 
που διοργανώνει η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας

Ξεκίνησαν οι προεγγραφές για τη Θερινή Κατασκήνωση 2022 της Κοι-
νωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας. Η θερινή κατασκήνωση θα
διαρκέσει όλον τον Ιούλιο μήνα και θα απασχολήσει δημιουργικά τα

παιδιά του Δήμου μας, από 5 έως 12 ετών!
Ρομποτική, άφθονο παιχνίδι, θέατρο και εκπαιδευτικές δραστηριότητες που

κεντρίζουν το ενδιαφέρον των παιδιών, πάντα, με την καθοδήγηση εξειδικε-
υμένων παιδαγωγών και την παροχή των καλύτερων δυνατών υπηρεσιών
προς τους μικρούς μας συμπολίτες.

Σημειώνεται, πως η συμπλήρωση της φόρμας δεν είναι δεσμευτική αλλά
αφορά σε εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Η φόρμα συμμετοχής, που κατοχυρώνει τη θέση σας θα αναρτηθεί το προ-
σεχές διάστημα!

Μπορείτε να βρείτε τη φόρμα στο: kedelefsinas.gr / elefsina.gr ή στο face-
book: Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας / Δήμος Ελευσίνας

ΟΔήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου και η Πρόεδρος
Δ.Σ. του Πνευματικού Κέντρου,  κ. Γεωργία Πηλιχού,  σας
προσκαλούν τη Δευτέρα, 11 Απριλίου  2022, σε δύο νέες διαλέξεις που

θα λάβουν χώρα στην ισόγεια αίθουσα εκδηλώσεων (Δ.Καλλιέρης) του Πνευματικού
Κέντρου, στην Πλατεία του Αγίου Δημητρίου.

Την πρώτη διάλεξη θα δώσει η
Σύμβουλος Διαχείρισης Κοινωνικής
Υπευθυνότητας,                  κ. Ράνια
Σουλάκη, με θέμα : «21ος Αιώνας -
στην  πορεία των νέων
εργασιακών σχέσεων», στις 17:00 

Είναι πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών και
Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Κάτοχος Β.Α. από το Αμερικανικό Κολλέγιο
Ελλάδας (DEREE), με εξειδίκευση στη Διοίκηση
Ανθρώπινου Δυναμικού. Ξεκίνησε την
επαγγελματική της  σταδιοδρομία από την ΕΚΟ
ΑΒΕΕ, στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού
με αντικείμενο την  ανάπτυξη, εκπαίδευση και
αξιολόγηση της απόδοσης του προσωπικού.
Στη συνέχεια  απασχολήθηκε  στον Όμιλο
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ως Διευθύντρια
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, υπεύθυνη για
τη διαμόρφωση προγραμμάτων και υλοποίηση
δράσεων σε τομείς όπως οι ευπαθείς ομάδες, η
νέα γενιά και  τα θέματα εκπαίδευσης τους,
δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος
και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας.  Έχει
ασχοληθεί ιδιαίτερα με τα θέματα της Βιώσιμης
Ανάπτυξης  και τους Παγκόσμιους Στόχους του
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΟΥ ΟΗΕ,
των τοπικών κοινωνιών, τη διενέργεια ερευνών
και συντονισμό διαλόγων με τα ενδιαφερόμενα
μέρη, καθώς  και με  τη συστηματική σύνταξη
απολογισμών ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα GRI.

Διετέλεσε μέλος του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ, CSR HELLAS και CSR
EUROPE αντίστοιχα, όπως και της επιτροπής
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του
Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου. Σήμερα,
ασχολείται με τη διαχείριση θεμάτων κοινωνικής
υπευθυνότητας, με στόχο να συμβάλλει στη
διάχυση και υλοποίηση των 17 Στόχων
Βιώσιμης Ανάπτυξης,  που θα εξασφαλίσουν
ένα καλύτερο μέλλον στις επόμενες γενιές.

Τη δεύτερη διάλεξη θα δώσει ο
Γενικός Χειρουργός Λαπαροσκόπος
κ. Σάββας Χειρίδης, με θέμα:
Χειρουργική με leazer , στις 19:00

Ο Σάββας Χειρίδης κατάγεται από την Κύπρο,
από το Καϊμακλί της Λευκωσίας. Γεννήθηκε και
μεγάλωσε στην Αθήνα. Αποφοίτησε το 1994
από το Α  ́Λύκειο Κηφισιάς με γενικό βαθμό 19
και 13/15. Σπούδασε Ιατρική στο Πανεπιστήμιο
Charles της Πράγας στην αγγλική γλώσσα και
κατά τη διάρκεια των σπουδών του διακρίθηκε
ως βοηθός των εργαστηρίων Ανατομικής και
Φυσιολογίας . 

Ως ειδικευόμενος Χειρουργός εργάστηκε στο
Νοσοκομείο Παίδων «Π&Α Κυριακού», στο
Γ.Ν.Α «Γ. Γεννηματάς» και στο Νοσοκομείο
Νοσημάτων Θώρακος «Η Σωτηρία». Στη Β'

Χειρουργική Κλινική μαθήτευσε πλάι στον
έμπειρο Γενικό Χειρουργό Η. Παναγιωτίδη και
εκπαιδεύθηκε σε όλο το εύρος των κλασσικών
«ανοικτών» επεμβάσεων της Χειρουργικής,
απέκτησε εμπειρία στην Επείγουσα χειρ/κή και
στην αντιμετώπιση Τραύματος και έλαβε τη
βασική εκπαίδευση στη Λαπαροσκοπική
Χειρουργική. 

Κατά το rotation της ειδικότητας απέκτησε
εμπειρία στην Παιδοχειρουργική (Διευθ: Θ.
Αϊβάζογλου) στη χειρουργική Θώρακος (Διευθ:
Γ .Αντύπας) και στη Γυναικολογική Χειρουργική
(Διευθ: Π. Παϊσιος).

Ο Δρ. Χειρίδης είναι o πρώτος Κύπριος
Χειρουργός που εφάρμοσε τη Ρομποτική

Χειρουργική σε Ελλάδα και Κύπρο. Από τον
Ιανουάριο του 2007 έως τον Αύγουστο του
2017, ο Δρ. Σ.Κ. Χειρίδης εργάστηκε στην
Κλινική Γενικής, Λαπαροσκοπικής και
Ρομποτικής Χειρουργικής του Ιατρικού Κέντρου
Αθηνών (Διευθ: Κ. Κωνσταντινίδης) και
συμμετείχε ενεργά στο πρώτο Ελληνικό
Πρόγραμμα Ρομποτικής Χειρουργικής με
συνολική εμπειρία που ξεπερνά τις 3500
επεμβάσεις. Παράλληλα,  εξειδικεύθηκε στην
Προχωρημένη Λαπαροσκόπηση, τη Ρομποτική
Κήλης, Ανώτερου και Κατώτερου Πεπτικού και
τη Χειρ/κή Νοσογόνου Παχυσαρκίας -
Μεταβολικών Παθήσεων. Παρακολούθησε

μετεκπαιδευτικά
μαθήματα σε
δ ι ε θ ν ή
εκπαιδευτικά
κ έ ν τ ρ α
α ν α φ ο ρ ά ς
(Στρασβούργο,
Ν ί κ α ι α ,
Γ κ ρ ο σ έ τ ο ,
Μ ι λ ά ν ο ,
Βουκουρέστι,
Κλουζ-Ναποκα,
Πράγα) και στα
πλαίσια διεθνών
συνεδρίων στην
Ε υ ρ ώ π η
( Α θ ή ν α ,
Σεβίλλη, Πόρτο,
Παρίσι, Βιέννη)
και στην Αμερική
(Χιούστον, Σαν
Φρανσίσκο, Σαν
Ντιέγκο, Σικάγο,
Λος Άντζελες,

Βοστώνη, Ουάσιγκτον, Μπουένος Αϊρες). Μαζί
με τον δάσκαλό του Δρ. Κωνσταντινίδη, τον
Ιανουάριο 2011, εκπαιδεύθηκαν πρώτοι στη
Ρομποτική Χειρουργική Μιας Τομής
παγκοσμίως στη Γαλλία και την εφάρμοσαν
αμέσως μόλις επέστρεψαν, ταυτόχρονα με ένα
κέντρο στην Ιταλία και ένα στην Ελβετία.

Ο Δρ. Χειρίδης Είναι μέλος της Ελληνικής
Χειρ/κής Εταιρείας, της Ευρωπαϊκής Εταιρείας
Λαπαροενδοσκοπικής Χειρ/κής (EAES), της
Διεθνούς Εταιρείας Ρομποτικής Χειρ/κής (SRS),
της Παγκόσμιας Εταιρείας Χειρ/κής Νοσογόνου
Παχυσαρκίας και Μεταβολικών Νοσημάτων
(IFSO) και του Αμερικανικού Κολλεγίου
Χειρουργών (τίτλος FACS). Από τον Δεκέμβριο

του 2009 έως τον Μάρτιο του 2018 διετέλεσε
Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής
Επιστημονικής Εταιρείας Ρομποτικής
Χειρουργικής. 

Τον Οκτώβριο του 2010 το Διοικητικό
Συμβούλιο της Διεθνούς Κοινότητας
Ρομποτικής Χειρουργικής MIRA του ανέθεσε
την συν-προεδρεία (co-chair) με τον διεθνούς
φήμης  χειρουργό ρομποτικής Ivo Broeders,
στο Επιστημονικό Πρόγραμμα του Παγκόσμιου
Συνεδρίου Ρομποτικής Χειρουργικής MIRA
2011. Από τον Νοέμβριο του 2011 εξελέγη
Εκτελεστικός Γραμματέας της Ευρωπαϊκής
Εταιρείας Ρομποτικής Χειρουργικής SEERSS.
Στη διεθνή συνάντηση ελάχιστα τραυματικής
χειρουργικής SRS 2012 στις ΗΠΑ, έλαβε το
αργυρό μετάλλιο στην Ολυμπιάδα Δεξιοτήτων
με Εξομοιωτές Ρομποτικής Χειρουργικής
(Robotic Surgery Simulation Olympics) και ως
μέλος της ομάδας Ρομποτικής Χειρουργικής
του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών απέσπασε τρία
βραβεία καλύτερης  παρουσίασης  βίντεο σε
διεθνή συνέδρια.

Σήμερα, εργάζεται ως Γενικός Χειρουργός στο
Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, πραγματοποιεί
λαπαροσκοπικές και ρομποτικές επεμβάσεις
από όλο το φάσμα της Γενικής Χειρουργικής
(χειρουργική κήλης κοιλιακού τοιχώματος,
διαφραγματοκήλης και παλινδρόμησης,
στομάχου, χοληδόχου κύστεως, λεπτού &
παχέος εντέρου, πρωκτού και περιπρωκτικών
παθήσεων και νοσογόνου παχυσαρκίας) και
συνεργάζεται με τον πατέρα του, γυναικολόγο
Κ.Σ. Χειρίδη, τον αδερφό του, γυναικολόγο Π.Κ.
Χειρίδη και τη σύζυγό του, παιδίατρο Κ.
Κουλουφάκου�Γρατσία.

Το ενδιαφέρον του εστιάζεται στο μέλλον της
Χειρουργικής Τεχνολογίας, στα
Μικρορομποτικά Συστήματα, στη
Διεγχειρητικής Πλοήγηση με χρήση
Επαυξημένης Πραγματικότητας (Augmented
Reality Robotic Surgery) και στη Μεταβολική
Χειρουργική (Χειρουργική Σακχαρώδους
Διαβήτη).

Η  είσοδος θα είναι ελεύθερη και για
περισσότερες πληροφορίες μπορείτε
να  επικοινωνείτε με την υπεύθυνη του
Ανοιχτού Πανεπιστημίου κ. Ασημίνα
Φούφα στο τηλέφωνο 2105577191
εσωτερικό 4.  

- ΔΥΟ ΝΕΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 ΣΤΟ 
ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
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ΔΔωωρρεεάάνν  σσππίίττιιαα  σσεε  
ννέέαα  ζζεευυγγάάρριιαα  κκααιι  
ααννέέρργγοουυςς..  
ΝΝέέοο  όόννοομμαα  γγιιαα  ττοονν  
ΟΟΑΑΕΕΔΔ  

Κατατέθηκε χθες στη Βουλή το
νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων «Δουλειές
Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρ-
εσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση
των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιο-
τήτων εργατικού δυναμικού και διάγνω-
σης των αναγκών εργασίας και άλλες
διατάξεις».

Με το νομοσχέδιο εισάγονται
ρυθμίσεις που προβλέπουν:- αναδιο-
ργάνωση και ψηφιοποίηση του ΟΑΕΔ, ο
οποίος μετονομάζεται σε Δημόσια
Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ),-
θέσπιση επιδόματος εργασίας,- κατα-
βολή πριμ για την κατάρτιση Ατομικού
Σχεδίου Δράσης,- αναβάθμιση του
συστήματος κατάρτισης και- θέσπιση
κριτηρίων για την αντιμετώπιση της
κατάχρησης παροχών της ΔΥΠΑ.

Σε σχέση με το νομοσχέδιο όπως
αυτό είχε τεθεί σε δημόσια δια-
βούλευση επέρχονται δυο βασικές
αλλαγές: 

Η επέκταση των αρμοδιοτήτων της
ΔΥΠΑ, έτσι ώστε να καλύπτει γενικά
και τις στεγαστικές ανάγκες των
νέων. 

Και η προσθήκη νέων κριτηρίων
για την αξιολόγηση του έργου των
Κέντρων Διά Βίου Μάθησης
(ΚΕΔΙΒΙΜ).

Πιο συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο
εισάγει ρυθμίσεις που διευκολύνουν
τόσο την απόκτηση/ανέγερση ακινήτων
που θα διατεθούν για τη στέγαση
εργαζόμενων, ανέργων και των οικογε-
νειών τους, όσο και την αξιοποίηση της
περιουσίας της ΔΥΠΑ για την αύξηση
των εσόδων της. Επίσης στο πλαίσιο
αυτό επεκτείνονται οι αρμοδιότητες της
ΔΥΠΑ, έτσι ώστε πέρα από την κάλυψη
των στεγαστικών αναγκών του εργατι-
κού δυναμικού, να μπορεί η ΔΥΠΑ να
ασχοληθεί και με τις στεγαστικές ανάγ-
κες των νέων, μέσω της χορήγησης
παροχών και της υλοποίησης σχετικών
προγραμμάτων.

Με τις νέες ρυθμίσεις επιτρέπεται στη
ΔΥΠΑ να αποκτά αδόμητα και δομημέ-
να ακίνητα για την εκπλήρωση των
σκοπών, που σχετίζονται με τη στεγα-
στική συνδρομή, τους οποίους έχει
αποκτήσει ως διάδοχος του Οργανι-
σμού Εργατικής Κατοικίας. 

Προβλέπεται επίσης ότι η Υπηρεσία
μπορεί να συμπράττει με δημόσιους ή
ιδιωτικούς φορείς για την ανέγερση ακι-
νήτων, με σκοπό την προώθηση των
κυβερνητικών πολιτικών σχετικά με τη
στεγαστική προστασία του εργατικού
δυναμικού και των νέων.

Για τα ακίνητα ιδιοκτησίας της ΔΥΠΑ,
που δεν προορίζονται για την κάλυψη
στεγαστικών αναγκών των εργαζόμε-
νων, εισάγονται ρυθμίσεις που θα επι-
τρέψουν την καλύτερη εκμετάλλευση
και την αύξηση των εσόδων της. 

Στο πλαίσιο αυτό επιτρέπεται η
σύναψη μακροχρονίων μισθώσεων, η
σύμπραξη με ιδιώτες οι οποίοι μπορεί
να αναλάβουν την οικοδόμηση αδόμ-
ητων ακινήτων, ο εγγυήσεις που θα
πρέπει να παρέχουν για να συμμε-
τάσχουν στους σχετικούς διαγωνι-
σμούς, κ.ά.Όσον αφορά στον έλεγχο
των παρόχων επιδοτούμενης συνεχιζό-
μενης επαγγελματικής κατάρτισης, διε-
υρύνονται τα κριτήρια ως προς τον
έλεγχο της ποιότητας στην κατάρτιση. 

Πλέον η αξιολόγηση θα καταλήγει σε
βαθμολόγηση του παρόχου, σε αριθμ-
ητική κλίμακα από το 1 (κακή) ως το 5
(άριστη), ενώ ο πάροχος δεν μπορεί να
βαθμολογηθεί θετικά (3 και άνω) εάν
δεν πληροί τουλάχιστον 3 από  τα 5
ακόλουθα κριτήρια:- τουλάχιστον το
50% των άνεργων καταρτισθέντων να
βρήκε εργασία εντός 12 μηνών,

- τουλάχιστον το 90% των εργαζόμε-
νων καταρτισθέντων να διατήρησε την
ιδιότητα του εργαζομένου για διάστημα
12 μηνών,

- να έχει αξιολογηθεί θετικά το πρόγρ-
αμμα από τουλάχιστον το 75% των
καταρτισθέντων,

- να έχει αξιολογηθεί θετικά το πρόγρ-
αμμα από τουλάχιστον το 75% των
εργοδοτών, όταν πρόκειται για πρόγρ-
αμμα κατάρτισης εργαζομένων, και

- να έχει πιστοποιηθεί τουλάχιστον το
80% των καταρτισθέντων που έχουν
περαιώσει την παρακολούθηση του
προγράμματος.

Με τις βασικότερες ρυθμίσεις του
νομοσχεδίου, όπως διαμορφώθηκαν
μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας
διαβούλευσης:

1. Θεσπίζονται νέα ψηφιακά εργαλεία
(ψηφιακή κάρτα ΔΥΠΑ, ψηφιακό
μητρώο, ψηφιακό ατομικό σχέδιο δρά-
σης), που αποσκοπούν στη διευκόλ-
υνση των ανέργων να επανενταχθούν
στην αγορά εργασίας.

2. Προβλέπεται ρόλος των κοινω-
νικών εταίρων στην ανάπτυξη δράσεων
και προγραμμάτων σχετικών με την
επαγγελματική κατάρτιση και την ανα-
βάθμιση δεξιοτήτων του επαγγελματι-
κού δυναμικού, μέσα από τον «Ειδικό
Λογαριασμό Επαγγελματικής Κατάρτι-
σης» (Ε.Λ.Ε.Κ.), τον οποίο θα διαχει-
ρίζεται νομικό πρόσωπο που θα συγκρ-
οτήσουν οι κοινωνικοί εταίροι.

3. Θεσπίζεται για πρώτη φορά επίδο-
μα εργασίας για τους επιδοτούμενους
ανέργους που βρίσκουν δουλειά, οι
οποίοι εκτός από το μισθό τους θα
συνεχίζουν να εισπράττουν το 50% του
επιδόματος ανεργίας μέχρι την προβ-
λεπόμενη ημερομηνία.

4. Παρέχεται για πρώτη φορά μπόνο-
υς ύψους 300 ευρώ στους μακροχρόνια
(πάνω από 5 χρόνια) ανέργους που
καταρτίζουν Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

5. Εισάγονται εισοδηματικά κριτήρια
για την διατήρηση σειράς βοηθημάτων,
παροχών κ.λπ., που προβλέπονται για
τους εγγεγραμμένους στο Μητρώο
Ανέργων του ΟΑΕΔ. 

Ε
νας 79χρονος άνδρας απανθρ-
ακώθηκε σε θάλαμο με τρεις κλίνες
νοσηλείας για ασθενείς με κορωνοϊό

στο νοσοκομειο Παπανικολάου στη Θεσ-
σαλονίκη, όταν, όπως σύμφωνα με πληρ-
οφορίες της Voria.gr, αποπειράθηκε να
ανάψει τσιγάρο με αποτέλεσμα να αναφ-
λεγεί το οξυγόνο και να προκληθεί
μεγάλη φωτιά, με υψηλό πυροθερμικό
φορτίο.
Από την ανάφλεξη, τραυματίστηκε σοβα-
ρά και ένας 52χρονος άνδρας που ήταν
στον ίδιο θάλαμο με τον 79χρονο, ο
οποίος και μεταφέρθηκε στη Μονάδα
Εντατικής Θεραπείας με πολύ σοβαρά
εγκαύματα σε όλο του το σώμα. Στο
δωμάτιο βρισκόταν και ένας ακόμα άνδρ-
ας, ο οποίος φέρει επίσης εγκαύματα
αλλά δεν κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερ-
θεί σε ΜΕΘ και έτσι βρίσκεται σε απλή
κλίνη του νοσοκομείου σε άλλη πτέρυγα.
Στην πυρκαγιά επιχείρησαν 30 πυροσβέ-
στες με 11 οχήματα.
Να σημειωθεί πως η πτέρυγα Covid έχει
εκκενωθεί πλήρως. 
Από την πυροσβεστική υπηρεσία μεταφ-
έρθηκαν 35 ασθενείς που κρίθηκε αναγ-
καίο ώστε να μην κινδυνέψουν από τον
πυκνό καπνό που υπήρχε στο κτήριο
λόγω της πυρκαγιάς. Από τον πρώτο
όροφο μεταφέρθηκαν 23 ασθενείς και
από τον τρίτο 12.

Το χρονικό της υπόθεσης

Σοκαριστικές στιγμές έζησαν το νοσηλευ-
τικό προσωπικό και οι γιατροί του νοσο-
κομείου Παπανικολάου, στη Θεσσαλονίκη
έπειτα από τη φωτιά που ξέσπασε στη Β’
Πνευμονολογική πτέρυγα, η οποία,
σύμφωνα με μαρτυρίες καταστράφηκε
ολοσχερώς.
Ο διευθυντής Πνευμονολογίας Σταύρος
Τρύφων, περιέγραψε με λεπτομέρειες
πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά αλλά και πώς
εξελίχθηκαν τα γεγονότα, καθώς ήταν
μαζί με το προσωπικό που έκαναν υπε-
ράνθρωπες προσπάθειες να σώσουν
κάθε ασθενή.
«Στις 08:50 με φωνάζει μια νοσηλεύτρια
και μου λέει ότι ένας ασθενής βρίσκεται
στην πόρτα και καίγεται. Σοκαρισμένος,

ανοίγω την πόρτα και τον βλέπω να
καίγεται με τα ρούχα του, ενώ την ίδια
στιγμή, παίρνω τον πυροσβεστήρα,
σβήνω τη φωτιά και τον τραβάω έξω»
περιγράφει ο κ. Τρύφων ενώ στη
συνέχεια προσθέτει πως ο ασθενής του
εξηγεί πως άκουσε ένα «μπαμ».
«Κοιτάω γύρω μου και βλέπω να φλέγε-
ται ο τοίχος, αλλά και ακόμη έναν ασθενή
να καίγεται στο πρόσωπο και στο σώμα.
Προσπάθησα να σβήσω τη φωτιά από
πάνω του, αλλά πυροδοτήθηκε ακόμη
περισσότερο. Προσπαθώ να τον τραβήξω
ώστε να τον βγάλω έξω και τα καταφέρ-
νω, ενώ στη συνέχεια έσβηνα τη φωτιά
στην παροχή οξυγόνου προκειμένου να
μην υπάρξει έκρηξη.
Οι καπνοί υπήρχαν σε απίστευτη ποσότ-

ητα, αν και η φωτιά είχε σβήσει».
Στη συνέχεια, σύμφωνα με τον ίδιο,
όπως αναφέρει η ιστοσελίδα thessto-
day.gr, ενημερώθηκε η διοίκηση και η
πυροσβεστική, όπου όλα αυτά συνέ-
βησαν μέσα σε περίπου 4-7 λεπτά. Την
ίδια στιγμή έφτασε και η τεχνική υπηρ-
εσία, που  με τη σειρά της έκλεισε τις παρ-
οχές οξυγόνου για να μην επεκταθεί η
φωτιά.
«Κόπηκε το ρεύμα και η συσκότιση προ-
καλεί απόλυτο πανικό σε όλους μας, με
αποτέλεσμα νοσηλευτικό προσωπικό και
γιατροί να εγκλωβιστούν στα γραφεία
τους, αφού ο καπνός πλέον έχει ξεφύγει.
Η πυροσβεστική έφτασε στα επόμενα 15-
17 λεπτά, όπως ενημερώσαμε και το
ΕΚΑΒ εξαρχής. 
Όταν έφτασαν οι πυροσβέστες τους
εξηγήσαμε πως πρέπει να πάνε από τη
μεριά που καίγονται οι ασθενείς!».
Ακολούθησε η προσπάθεια εκκένωσης
και μέσα σε 20 λεπτά είχαν εξέλθει από
την πτέρυγα 20 ασθενείς. Μόλις έσβησε η
φωτιά διαπιστώνουμε ότι ο τρίτος ασθενής
που υπήρχε μέσα έχει απανθρακωθεί.
Πρόκειται για έναν βαριά ασθενή που
έπαιρνε πολύ μεγάλη παροχή οξυγόνου,
με αποτέλεσμα η έκρηξη κυριολεκτικά να
τον εξαϋλώσει. 
Μη φανταστείτε ότι πρόκειται για χειρο-
βομβίδα, αλλά ακούστηκε ένα «μπαμ».
Αυτό άκουσε και ο ασθενής που σηκώθη-
κε να πάει τουαλέτα και πήρε φωτιά».

συν εχ ιζεται στη σελ. 13

ΑΠΑΝΘΡΑΚΩΘΗΚΕ ΕΝΑΣ 79ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ 
- ΔΥΟ ΣΟΒΑΡΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΙΕΣ 
Σοκαριστικές στιγμές από την πυρκαγιά στο 
νοσοκομείο Παπανικολάου
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Το αυξημένο ενεργειακό
κόστος Δήμων και ΔΕΥΑ
και το τέλος ταφής στο

επίκεντρο τηλεδιάσκεψης μεταξύ
της ΚΕΔΕ, με τον Υπουργό Ενέρ-
γειας Κ. Σκρέκα, τον αν/τη ΥΠΕΣ
Σ. Πέτσα και τον αν/ τη ΥΠΟΙΚ Θ.
Σκυλακάκη.

Η άμεση οικονομική ενίσχυση των
ΔΕΥΑ για να ανταποκριθούν στο
αυξημένο ενεργειακό κόστος, ο επα-
ναυπολογισμός του τέλους ταφής, η
προτεραιοποίηση Δήμων και ΔΕΥΑ
στον ηλεκτρικό χώρο και η χρημα-
τοδότηση τους από το Ταμείο Ανάκαμ-
ψης για έργα που αφορούν τη δημιο-
υργία των ενεργειακών κοινοτήτων,
καθώς και η δημιουργία πλατφόρμας
για τους παρόχους ενέργειας, για την
έγκαιρη απόδοση στους Δήμους των
ανταποδοτικών τελών που εισπράτ-
τουν, ήταν τα βασικά θέματα που τέθη-
καν από τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ Δ.
Παπαστεργίου, σε τηλεδιάσκεψη που
πραγματοποιήθηκε παρουσία των
Υπουργών Ενέργειας Κ. Σκρέκα,
αν/τη ΥΠΕΣ Σ. Πέτσα και του αν/τη
ΥΠΟΙΚ Θ. Σκυλακάκη.

Από πλευράς ΚΕΔΕ στην τηλε-
διάσκεψη συμμετείχαν επίσης ο
Δήμαρχος Αγρινίου και Πρόεδρος της
Επιτροπής Ενέργειας και Περιβάλ-
λοντος Γ. Παπαναστασίου, ο Δήμα-
ρχος Ρεθύμνου και Πρόεδρος της
ΕΔΕΥΑ Γ. Μαρινάκης, ο Δήμαρχος
Kιλελέρ και Πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσ-
σαλίας Θ. Νασιακόπουλος και ο
Γενικός Διευθυντής της ΚΕΔΕ Ι. Καρ-
αγιάννης.

Επίσης στην τηλεδιάσκεψη συμμε-
τείχαν oι Μ. Γραφάκος, Γ.Γ. Συντονι-
σμού Διαχείρισης Αποβλήτων, Α.
Σδούκου, Γ.Γ. Ενέργειας και Ορυκτών
Πρώτων Υλών, Π. Βαρελίδης, Γ.Γ.
Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψ-
ης παρουσιάστηκαν από τον Πρόε-
δρο της ΚΕΔΕ και τους Δημάρχους
που συμμετείχαν σε αυτήν, τα οικονο-
μικά δεδομένα όσον αφορά την οικο

νομική επιβάρυνση των ΔΕΥΑ από
την αύξηση του ενεργειακού κόστους,
καθώς και το γεγονός ότι μέχρι το
τέλος του 2021 δεν είχε προβλεφθεί
καμία επιδότηση από πλευράς Κρά-
τους. Τονίστηκε πως το μεγαλύτερο
μέρος του κόστους αφορά τη λειτο-
υργία των γεωτρήσεων, των αντλιο-
στασίων και των βιολογικών καθαρι-
σμών (πάνω από 94%). Ενώ επι-
σημάνθηκε ότι η μετακύλιση του ενε-
ργειακού κόστους στους λογαρια-
σμούς των καταναλωτών θα είχε
ιδιαίτερα δυσμενείς επιπτώσεις και
πρέπει να αποφευχθεί.

Όσον αφορά το ύψος του τέλους
ταφής, ξεκαθαρίσθηκε από πλευράς
Αυτοδιοίκησης πως σε καμία
περίπτωση δεν επιθυμούν οι Δήμοι
να διακινδυνεύσουμε τους πόρους
του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά να
βρεθεί ένας τρόπος ώστε και οι Δήμοι
να μην ματώσουν αλλά και να είμαστε
ως χώρα συμβατοί με τις δεσμεύσεις
που έχουμε αναλάβει απέναντι στην
Ε.Ε..

Ο διάλογος συνεχίζεται, με στόχο
την εξεύρεση βιώσιμων λύσεων για
τους Δήμους

Μετά από το διάλογο που διεξήχθη
συμφωνήθηκαν:

Να προχωρήσουν άμεσα, από κοι-
νού, τα Υπουργεία Οικονομικών και
Ενέργειας στην επεξεργασία μιας
πρότασης έκτακτης ενίσχυσης των
ΔΕΥΑ, όπου θα ληφθούν υπόψη τα
στοιχεία που θα αποστείλει άμεσα η
ΚΕΔΕ και συνδέονται με μια σειρά
από κριτήρια όπως η εισπραξιμότ-
ητα, το ύψος των τιμολογίων, οι
απώλειες νερού και οι δυνατότητες

για άμεσες επενδύσεις σε νέο εξοπλι-
σμό. Η πρόταση της έκτακτης χρημα-
τοδότησης μόλις καταρτιστεί, θα απο-
σταλεί προς έγκριση στην Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή.

Να παρακολουθείται σε διαρκή
βάση, μήνα με το μήνα, η διακύμανση
του ενεργειακού κόστους και με βάση
τις εξελίξεις, να λαμβάνονται στοχε-
υμένα μέτρα οικονομικής στήριξης
των Δήμων.

Να σχεδιαστεί ένα πρόγραμμα
χρηματοδότησης επενδύσεων για τον
εκσυγχρονισμό των ΔΕΥΑ με πόρους
του Ταμείου Ανάκαμψης και στο πρό-
γραμμα αυτό να ενταχθούν όσα έργα
ύδρευσης δεν μπόρεσαν να ενταχθ-
ούν λόγω έλλειψης πόρων, στο πρό-
γραμμα Α. Τρίτσης (ΑΤ 03).

Να προγραμματιστεί άμεσα, τις
επόμενες ημέρες, με ευθύνη του
Υπουργείου Ενέργειας σύσκεψη με
συμμετοχή της ΚΕΔΕ και της
Διοίκησης του ΔΕΔΔΗΕ, προκειμέ-
νου να εξεταστεί το ζήτημα της λειτο-
υργίας της ειδικής πλατφόρμας όπου
θα καταγράφεται το πότε και πόσα
χρήματα εισπράττουν οι πάροχοι
ενέργειας από τους καταναλωτές για
ανταποδοτικά τέλη, προκειμένου
αυτά να αποδίδονται έγκαιρα στους
Δήμους.

Να εξεταστεί το ζήτημα της χρημα-
τοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης
της δημιουργίας των απαραίτητων
υποδομών για τη λειτουργία των ενε-
ργειακών κοινοτήτων με προτεραιο-
ποίηση σε Δήμους και ΔΕΥΑ όχι
μόνον όσον αφορά τη διάθεση των
πόρων, αλλά και της παραχώρησης
από τον ΔΕΔΔΗΕ του απαραίτητου
ηλεκτρικού χώρου.

Να αποσταλεί εκ νέου προς την
πολιτική ηγεσία η πρόταση της ΚΕΔΕ
για τον επανακαθορισμό του ύψους
του τέλους ταφής, προκειμένου να
συνδεθεί το ύψος αυτό, τόσο με τις
συμβατικές υποχρεώσεις της χώρας ,
όσο και με την επίτευξη συγκεκριμέ-
νων στόχων που αφορούν την
ανακύκλωση  από πλευράς Δήμων.

ΚΚΕΕΔΔΕΕ::  ΟΟιι  ΔΔήήμμοοιι  κκααιι  οοιι  ΔΔΕΕΥΥΑΑ  δδεενν  μμπποορροούύνν  νναα  
σσηηκκώώσσοουυνν  ττοο  υυψψηηλλόό  εεννεερργγεειιαακκόό  κκόόσσττοοςς

Ε
κδόθηκε η Απόφαση επιχορήγησης
Δήμων της Χώρας με σχεδόν δύο εκατομ-
μύρια ευρώ, αποκλειστικά και μόνο για να

καλύψουν τη δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπι-
κού καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), που απασχο-
λείται στα Δημόσια ΙΕΚ και τα Σχολεία Δεύτερης
Ευκαιρίας (ΣΔΕ), κατά το χρονικό διάστημα από
1η Ιανουαρίου έως και 30 Ιουνίου 2022.

Η αριθμ. 21851/5.4.2022 Απόφαση του Υπο-
υργείου Εσωτερικών αφορά συγκεκριμένα επιχο-

ρήγηση 140 Δήμων με 1.922.400,00 ευρώ.
Της έκδοσής της, προηγήθηκε Απόφαση του

Υπ. Οικονομικών πριν ένα μήνα (στις 3 Μαρτίου),
με την οποία αυξήθηκαν οι πιστώσεις του Υπ.
Εσωτερικών, σε συνέχεια προηγούμενου εγγρά-
φου του Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων για τη
μεταφορά της σχετικής πίστωσης Η.πιχορήγηση
αφορά τη μισθοδοσία προσωπικού καθαριότητας
και συγκεκριμένα 223 εργαζομένων πλήρους
απασχόλησης στα ΔΙΕΚ και 88 εργαζομένων
πλήρους απασχόλησης στα ΣΔΕ.

Με απειλές απαντά η ρωσική 
πρεσβεία στην απέλαση των 12 
διπλωματών:
Δεν θα μείνει χωρίς συνέπειες
Σε αν ακοίν ωσή της η ρωσική πρεσβεία στην  Ελλάδα

κάν ει λόγο για "καταστροφή των  διμερών  σχ έσεων "
εν ώ αν αφέρει πως η απέλαση δεν  θα μείν ει αν απάν -
τητη.

Με απειλές απαν τά η ρωσική πρεσβεία στην  Ελλάδα
και στην  απόφαση ν α απελαθούν  12 Ρώσοι διπλωμά-
τες από την  χ ώρα μας. Σε αν ακοίν ωσή της η ρωσική
πρεσβεία κάν ει λόγο για "καταστροφή των  διμερών
σχ έσεων " εν ώ αν αφέρει πως η κίν ηση δεν  θα μείν ει
αν απάν τητη.

Η ανακοίνωση της ρωσικής πρεσβείας
Στην  αν ακοίν ωσή της η ρωσική πρεσβεία αν αφέρει:
Στις 6 Απριλίου 2022, ο Πρέσβης της Ρωσίας στην

Ελλάδα Αν τρέι Μάσλοβ εκλήθη στο ελλην ικό Υπουρ-
γείο Εξωτερικών , όπου εν ημερώθηκε για την  απόφαση
της Αθήν ας ν α κηρύξει 12 διπλωμάτες της Πρεσβείας
και του Γεν ικού Προξεν είου στη Θεσσαλον ίκη person-
ae non gratae.

Από την  πλευρά μας, εκφράσαμε την  κατηγορηματι-
κή διαμαρτυρία για αυτό το αδικαιολόγητο και συγκρ-
ουσιακό βήμα που έχ ει στόχ ο την  ακόμη χ ειρότερη
καταστροφή του συν όλου των  διμερών  μας σχ έ-
σεων .Επισημάν αμε ότι αυτή η εν έργεια δεν  θα μείν ει
χ ωρίς συν έπειες.

Νωρίτερα, στην απέλαση 12 μελών διπλωμα-
τικών και προξενικών αποστολών της Ρωσίας
στη χώρα μας, που χαρακτηρίζονται ως person-
ae non gratae, προχώρησε το υπουργείο Εξωτερ-
ικών.

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ
Σύμφων α με την  αν ακοίν ωση που εκδόθηκε:
Οι Ελλην ικές αρχ ές κηρύξαν  12 μέλη των  Διπλωμα-

τικών  και Προξεν ικών  Αποστολών  της Ρωσικής Ομο-
σπον δίας, που είν αι διαπιστευμέν α στην  Ελλάδα, ως
πρόσωπα μη αρεστά (personae non gratae).

Οι αν ωτέρω κηρύχ θηκαν  αν επιθύμητοι σύμφων α με
τις διατάξεις της Σύμβασης της Βιέν ν ης για της Διπλω-
ματικές Υποθέσεις του 1961 και της Σύμβασης της
Βιέν ν ης για τις Προξεν ικές Υποθέσεις του 1963.

Ο Υπηρεσιακός Γεν ικός Γραμματέας εν ημέρωσε
ν ωρίτερα χ θεςτον  Ρώσο Πρέσβη σχ ετικά με την
απόφαση αυτή.

Κατακραυγή της Δύσης: Η Ευρώπη απέλασε πάνω
από 200 Ρώσους διπλωμάτες

Την  κατακραυγή της Δύσης εν αν τίον  της Μόσχ ας και
παράλληλα την  απέλαση Ρώσων  διπλωματών  από
ευρωπαϊκά κράτη έχ ουν  προκαλέσει οι φωτογραφίες
με τη σφαγή αμάχ ων  στην  Μπούτσα της Ουκραν ίας.
Περισσότεροι από 200 Ρώσοι διπλώματες έχ ουν  απε-
λαθεί στην  Ευρώπη τις τελευταίες ώρες, μετά την  οργή
που προκλήθηκε σε ολόκληρη την  ήπειρο και τον
κόσμο για τις αν αφορές για την  αν ακάλυψη ομαδικών
τάφων  και δολοφον ιών  αμάχ ων .
Συγκεκριμέν α, τις επόμεν ες ημέρες 40 Ρώσοι διπλω-
μάτες που υπηρετούν  στην  πρεσβεία της Ρωσικής
Ομοσπον δίας στο Βερολίν ο θα πρέπει ν α εγκατα-
λείψουν  τη χ ώρα, καθώς χ αρακτηρίστηκαν  "αν ε-
πιθύμητα πρόσωπα" τα οποία "εργάζον ται εδώ εν αν -
τίον  της ελευθερίας μας και της συν οχ ής της κοιν ων ίας
μας", δήλωσε πριν  από λίγο η υπουργός Εξωτερικών
Αν αλέν α Μπέρμποκ. "Δεν  θα το αν εχ τούμε άλλο
αυτό", τόν ισε.
Στο ίδιο μήκος κύματος και η Γαλλία, η οποία θα απε-
λάσει 30 Ρώσους διπλωμάτες. Όπως αν ακοίν ωσε το
γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών  θα απελαθούν  30
Ρώσοι που έχ ουν  διπλωματικό καθεστώς.
Η Ρουμαν ία θα απελάσει δέκα Ρώσους διπλωμάτες
που δεν  εν εργούν  σύμφων α με τους διεθν είς καν ό-
ν ες, αν ακοίν ωσε το υπουργείο Εξωτερικών , με το
Βουκουρέστι ν α προσχ ωρά στο μπλοκ των  ευρωπαϊ-
κών  χ ωρών  που απέλασαν  Ρώσους διπλωμάτες τις
τελευταίες ημέρες. 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

Σε 140 Δήμους δύο εκατ. για να πληρωθούν
οι καθαρίστριες ΔΙΕΚ και ΣΔΕ
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Σε κλίμα συναδελφικότητας και
ομοψυχίας οι Δήμαρχοι της Αττι-
κής (πρώην και νυν), εξέλεξαν το
νέο Διοικητικό τους Συμβούλιο, για
την επόμενη τριετία  (2022-2025).

Στην συνεδρίαση της Τακτικής
Συνέλευσης, μετά τον απολογισμό
δράσης και  πεπραγμένων, τον
οικονομικό απολογισμό και τον νέο
προϋπολογισμό, που παρουσίασε
ο Πρόεδρος  κ. Παύλος Καμάρας,
και εγκρίθηκαν ομόφωνα από τα
μέλη, επακολούθησαν οι αρχαιρ-
εσίες.

Τα νέα πρόσωπα που εισήλθαν
στο Δ.Σ. είναι η Δήμαρχος Αγίου
Δημητρίου κα Μαρία Ανδρούτσου,
ο Δήμαρχος Διονύσου κ. Γιάννης
Καλαφατέλης και οι πρ. Δήμαρχοι
Γαλατσίου και  Αλίμου, Θεόδωρος
Τούντας και Αργύρης Αργυρίου.
Για την Ελεγκτική Επιτροπή ο πρ.
Δήμαρχος Ψυχικού Παντελής Χαρ-
οκόπος  και  ο πρ. Δήμαρχος
Μαρκόπουλου Μεσογαίας Φώτης
Μαγουλάς.

Το νέο Δ.Σ.  απαρτίζεται (με τη
σειρά εκλογής τους) από τους:

1. Παύλο Καμάρα (πρ. Δήμαρχο
Πεύκης) 

2. Θεόδωρο Γεωργάκη (πρ.
Δήμαρχο Ηλιούπολης)

3. Κώστα Αναστόπουλο (πρ.
Δήμαρχο Ύδρας)

4. Κώστα Μακρυνόρη (πρ. Δήμα-
ρχο Βιλλίων)

5. Μαρία Ανδρούτσου (Δήμαρχο
Αγ. Δημητρίου)

6. Γιώργο Κουράση (πρ. Δήμα-
ρχο Χαλανδρίου)

7. Γρηγόρη Κωνσταντέλλο (Δήμα-
ρχο Βάρης – Βούλας - Βουλιαγ-
μένης)

8. Αργύρη Αργυρίου (πρ. Δήμα-
ρχο Αλίμου)

9. Θεόδωρο Τούντα (πρ. Δήμα-
ρχο Γαλατσίου)

10. Νίκο Μπάμπαλο (Δήμαρχο
Ηρακλείου)

11. Γιάννη Καλαφατέλη (Δήμαρχο
Διονύσου)

12. Βασίλη Γιαννακόπουλο (πρ.
Δήμαρχο Αγ. Παρασκευής – Αντι-
περιφερειάρχη)

13. Δημήτρη Μούρτζη (πρ. Δήμα-
ρχο Αίγινας)

Αναπληρωματικά Μέλη: 
Παντελής Ειρηνάκης (πρ.

Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου)
Λάμπρος Κασσαγιάννης

(πρ. Δήμαρχο Γλ. Νερών)
Ερωτόκριτος Νεόφυτος

(πρ. Δήμαρχος Ψυχικού)
Άγγελος Σύρμας (πρ. Δήμα-

ρχος Αυλώνα)

Για την Ελεγκτική Επιτροπή

1. Παντελής Χαροκόπος (πρ.
Δήμαρχος Ν. Ψυχικού)

2. Φώτιος Μαγουλάς (πρ. Δήμα-
ρχος Μαρκόπουλου)

3. Παναγιώτης Λάμπρου (πρ.
Δήμαρχος Μεθάνων)

Αναπληρωματικά Μέλη: 
Δημήτρης Μαναός  (πρ. Δήμα-

ρχος Ν. Ψυχικού)
Βάσω Σπηλιωτοπούλου (πρ.

Δήμαρχος Εκάλης)

Το νέο Δ.Σ. θα συγκροτηθεί  σε
σώμα την επόμενη εβδομάδα.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε
την διεύρυνση της σύνθεσης του
Δ.Σ. και της Ε.Ε. σύμφωνα με το
καταστατικό για την προσεχή 

συμμετοχή και στα δύο όργανα
συναδέλφων οι οποίοι αποδεδειγ-
μένα έχουν προσφέρει σημαντικά
στο έργο της Ένωσης και εκδήλω-
σαν την βούλησή τους για την περ-
αιτέρω συνέχιση της προσφοράς
και  την μέγιστη επίτευξη των
σκοπών της ΕΝ.Δ.Α.

Στην Συνέλευση παρέστησαν και
απηύθυναν χαιρετισμό ο πρ. Υπο-
υργός και Δήμαρχος Χανίων Κυρ-
ιάκος Βιρβιδάκης, ο οποίος είναι
και Γεν. Γραμματέας της Ένωσης
Δημάρχων Κρήτη, ο Βουλευτής και
πρ. Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου
Διονύσης Χατζηδάκης και ο Περ-
ιφερειάρχης  Αττικής και πρ. Δήμα-
ρχος Αμαρουσίου Γιώργος
Πατούλης, οι οποίοι είναι και μέλη
της Ένωσης Δημάρχων Αττικής.

Σπουδαίες διακρίσεις για τους μικρούς  αθλητές και
αθλήτριες του Αθλητικού Συλλόγου ΦΛΟΓΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
στους πρόσφατους Πανελλήνιους Αγώνες 2-3/4/2022
στην Κοζάνη 

Πιο συγκεκριμένα  οι αθλητές που διακρίθηκαν είναι
οι :

Ευσταθιάδης Ιωάννης - 1ος Πανελληνιονίκης Παίδων
Β'  2022

Ευσταθιάδης Γεώργιος - 3ος Πανελληνιονίκης Παίδων
Α' 2022

Κορωναίου Φρειδερίκη - 3η Πανελληνιονίκης Κορ-
ασίδων Β' 2022

Μάλιστα ο αθλητής μας Ευσταθιάδης Ιωάννης θα εκπρ-
οσωπήσει την χώρα μας στους Βαλκανικούς αγώνες
Παίδων που θα γίνουν τον Ιούλιο 2022 στην Ρουμανία.

ΦΛΟΓΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ:ΣΠΟΥΔΑΙΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΤΖΟΥΝΤΟ 

Εκλέχθηκε το νέο Δ.Σ. της Ένωσης Δημάρχων Αττικής

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΕΕΕΥΥΥΥΣΣΣΣΤΤΤΤΑΑΑΑΘΘΘΘΙΙΙΙΑΑΑΑΔΔΔΔΗΗΗΗΣΣΣΣ
ΓΓΓΓΙΙΙΙΩΩΩΩΡΡΡΡΓΓΓΓΟΟΟΟΣΣΣΣ    3333οοοοςςςς    

ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ
ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ 3η



ZHTOYNTAI ΑΠΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

1)Περιγραφή θέσης:  Βοηθός
Λογιστή
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
Προϋπηρεσία σε ανάλογη
θέσηΠτυχίο Οικονομικής -
Λογιστικής Κατεύθυνσης (ΑΕΙ-
ΤΕΙ)Γνώση ΑγγλικώνΕυχέρεια
χρήσης λογιστικών
προγραμμάτων

2)Περιγραφή θέσης:  Εργάτες
Αποθήκης
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις
Κύρια καθήκοντα:
Φόρτωση και εκφόρτωση
εμπορευμάτων
Παραλαβή και τακτοποίηση
εμπορευμάτων

ZHTOYNTAI ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ LOGIS-
TICS

1)Περιγραφή θέσης:
Χειριστής Ανυψωτικού
Μηχανήματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση, Σύμβαση
Αορίστου Χρόνου
Ωράριο: Πρωινό ωράριο

Απαραίτητα προσόντα:  
Άδεια Χειριστή
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο
χειρισμό ανυψωτικών
μηχανημάτων σε περιβάλλον
αποθήκης 

Κύρια καθήκοντα: 
Αποτελεσματική μετακίνηση
των εμπορευμάτων εντός της
αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος

2)Περιγραφή θέσης: Βοηθός
Χειριστή Ανυψωτικού
Μηχανήματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση, Σύμβαση
Αορίστου Χρόνου
Ωράριο: Πρωινό ωράριο

Απαραίτητα προσόντα:  
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο
χειρισμό ανυψωτικών
μηχανημάτων σε περιβάλλον
αποθήκης 

Κύρια καθήκοντα: 
Αποτελεσματική μετακίνηση
των εμπορευμάτων εντός της
αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος

ZHTΟΥΝΤΑΙ  ΑΠΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

1)Περιγραφή θέσης:  Βοηθός
Λογιστή
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
Προϋπηρεσία σε ανάλογη
θέσηΠτυχίο Οικονομικής -
Λογιστικής Κατεύθυνσης (ΑΕΙ-
ΤΕΙ)Γνώση ΑγγλικώνΕυχέρεια
χρήσης λογιστικών
προγραμμάτων

2)Περιγραφή θέσης: Εργάτες
Αποθήκης

Ηλικιακό όριο: Έως 35 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις
Κύρια καθήκοντα:
Φόρτωση και εκφόρτωση
εμπορευμάτων
Παραλαβή και τακτοποίηση
εμπορευμάτων

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΟ

1)Περιγραφή θέσης:
Χειριστής Ανυψωτικού
Μηχανήματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:  
Άδεια Χειριστή
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο
χειρισμό ανυψωτικών
μηχανημάτων σε περιβάλλον
αποθήκης 

Κύρια καθήκοντα: 
Αποτελεσματική μετακίνηση
των εμπορευμάτων εντός της
αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος

2)Περιγραφή θέσης: Βοηθός
Χειριστή Ανυψωτικού
Μηχανήματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:  
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο
χειρισμό ανυψωτικών
μηχανημάτων σε περιβάλλον
αποθήκης 
Κύρια καθήκοντα: 

Αποτελεσματική μετακίνηση
των εμπορευμάτων εντός της
αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος

3)Περιγραφή θέσης: Βοηθός
Λογιστή
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
Προϋπηρεσία σε ανάλογη
θέσηΠτυχίο Οικονομικής -
Λογιστικής Κατεύθυνσης (ΑΕΙ-
ΤΕΙ)Γνώση ΑγγλικώνΕυχέρεια
χρήσης λογιστικών
προγραμμάτων

ZHTΟΥΝΤΑΙ  ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Περιγραφή θέσης: Εργάτες
Αποθήκης
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Ωράριο: 08:00-16:00
Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις
Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης
Γνώσεις Picking,Scanner

Κύρια καθήκοντα:
Φόρτωση και εκφόρτωση
εμπορευμάτων
Παραλαβή και τακτοποίηση
εμπορευμάτων

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ

Περιγραφή θέσης: Οδηγοί Γ’
κατηγορίας 
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
Κάτοχοι διπλώματος
οδήγησης Γ’ κατηγορίας
Ψηφιακός Ταχογράφος

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α Ν Υ Ψ Ω Τ Ι Κ Ω Ν
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

1)Περιγραφή θέσης:
Χειριστής Ανυψωτικού
Μηχανήματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:  
Άδεια Χειριστή
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο
χειρισμό ανυψωτικών
μηχανημάτων σε περιβάλλον
αποθήκης 
Κύρια καθήκοντα: 
Αποτελεσματική μετακίνηση
των εμπορευμάτων εντός της
αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος

2)Περιγραφή θέσης: Βοηθός

Χειριστή Ανυψωτικού
Μηχανήματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:  
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο
χειρισμό ανυψωτικών
μηχανημάτων σε περιβάλλον
αποθήκης 
Κύρια καθήκοντα: 
Αποτελεσματική μετακίνηση
των εμπορευμάτων εντός της
αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος
3)Περιγραφή θέσης:
Ανειδίκευτοι Εργάτες
Αποθήκης
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών

Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΥΜΗΣ &
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ
Κ Α Τ Ε Ψ Υ Γ Μ Ε Ν Ω Ν
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

1)Περιγραφή θέσης:
Υπάλληλος Γραφείου, Άνδρας
Ηλικιακό όριο: Έως 35 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Ωράριο: Κυλιόμενο 
Απαραίτητα προσόντα:
Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης
Άριστη γνώση Η/Υ
Κύρια καθήκοντα: 
Τιμολόγηση 
Τηλεφωνική εξυπηρέτηση
στην αποθήκη
2)Περιγραφή θέσης: Εργάτες
Αποθήκης
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις
Κύρια καθήκοντα:
Φόρτωση και εκφόρτωση
εμπορευμάτων

ZHTOYNTAI ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ LOGIS-
TICS

Περιγραφή θέσης: Εργάτες
Αποθήκης
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις
Γνώσεις Picking,Scanner
Κύρια καθήκοντα:
Φόρτωση και εκφόρτωση
εμπορευμάτων
Παραλαβή και τακτοποίηση
εμπορευμάτων

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Περιγραφή θέσης: Εργάτες
Αποθήκης
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών

Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις
Γνώσεις Picking,Scanner
Κύρια καθήκοντα:
Φόρτωση και εκφόρτωση
εμπορευμάτων
Παραλαβή και τακτοποίηση
εμπορευμάτων

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ε Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Υ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

Περιγραφή θέσης:  Τεχνίτης
για επεξεργασία μετάλλων 
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα: 
Άριστη γνώση σε στράτζα,
ψαλίδι, πρέσσες 
Άριστη γνώση χειρισμού CNC
μηχανημάτων (punching,
laser)

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1)Περιγραφή θέσης:
Χειριστής Ανυψωτικού
Μηχανήματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:  
Άδεια Χειριστή
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο
χειρισμό ανυψωτικών
μηχανημάτων σε περιβάλλον
αποθήκης 

Κύρια καθήκοντα: 
Αποτελεσματική μετακίνηση
των εμπορευμάτων εντός της
αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος
2)Περιγραφή θέσης: Βοηθός
Χειριστή Ανυψωτικού
Μηχανήματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:  
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο
χειρισμό ανυψωτικών
μηχανημάτων σε περιβάλλον
αποθήκης 
Κύρια καθήκοντα: 
Αποτελεσματική μετακίνηση
των εμπορευμάτων εντός της
αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

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

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

Απαραίτητα προσόντα:
Απόφοιτος Τεχνικής Σχολής
Μηχανικών     Προϋπηρεσία
τουλάχιστον 4 χρονιά

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS 

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

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ,ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ

Περιγραφή θέσης:  Εργάτες
Παραγωγής 
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Κύρια Καθήκοντα:
Καθαρισμός, φιλετοποίηση και
συσκευασία κατεψυγμένων
και νωπών  ψαριών.
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Η συνεχεια από σελ. 8

Στόχος της ρύθμισης είναι η αντιμετώπιση
φαινομένων κατάχρησης και απάτης, που
εντοπίστηκαν μετά από διασταυρώσεις, οι
οποίες αποκάλυψαν περιπτώσεις προσώπων
με υψηλά εισοδήματα που παρέμεναν επί
χρόνια εγγεγραμμένα στο μητρώο. 

Τα κριτήρια αυτά είναι εκείνα που εφαρμό-
ζονται για την χορήγηση του επιδόματος θέρ-
μανσης και δεν επηρεάζουν το επίδομα ανε-
ργίας, το οποίο θα εξακολουθήσει να χορη-
γείται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια ούτε το
επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας και το βοήθ-
ημα για αυτοτελώς και ανεξάρτητα απασχο-
λούμενους, για τα οποία παραμένουν οι
προϋποθέσεις που προβλέπει η ισχύουσα
νομοθεσία. Επίσης, δεν αλλάζει το καθεστώς
που διέπει την χορήγηση του Κοινωνικού
Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) ρεύματος, την
έκπτωση ή απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ και το
επίδομα θέρμανσης

6. Προβλέπεται διαγραφή από το Μητρώο
Ανέργων για δύο χρόνια και διακοπή του
επιδόματος ανεργίας μετά από τρεις αρνήσεις
κατάλληλων θέσεων εργασίας, όπως επίσης
διαγραφή από το μητρώο για έξι μήνες και
διακοπή του επιδόματος ανεργίας για άρνηση
συμμετοχής σε δράση κατάρτισης. 

Κατάλληλη θέση εργασίας θεωρείται εκείνη
που αντιστοιχεί στην επαγγελματική ειδικότ-
ητα, στις γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες, στα
τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, στους επαγ-
γελματικούς στόχους και στον τόπο μόνιμης
κατοικίας του αναζητούντος εργασία, στην
προηγούμενη απασχόληση και στις αποδοχές
του ανέργου

.7. Αναβαθμίζεται ο μηχανισμός διάγνωσης
των αναγκών της αγοράς εργασίας με σκοπό
τα προγράμματα κατάρτισης και απασχόλ-
ησης να ανταποκρίνονται στις πραγματικές
ανάγκες της αγοράς.

8. Θεσπίζεται ο «Ατομικός Λογαριασμός
Δεξιοτήτων», ένα ψηφιακό εργαλείο στα χέρια
του πολίτη, όπου θα καταγράφονται οι δεξιότ-
ητες, οι καταρτίσεις και οι πιστοποιήσεις που

λαμβάνει ή/ και δικαιούται ο καταρτιζόμενος.9. 
Εισάγεται πλέγμα ρυθμίσεων με στόχο την

εμπέδωση του τρίπτυχου «Αξιολόγηση – Ποι-
ότητα – Πιστοποίηση» στο σύστημα επαγγε-
λματικής κατάρτισης και συνδέονται οι αμοι-
βές με τα αποτελέσματα. Συγκεκριμένα,
πέραν των ρυθμίσεων που αναφέρθηκαν
παραπάνω σχετικά με τον έλεγχο της ποιότ-
ητας, προβλέπονται:• Ορίζεται ότι δεν επιτρέ-
πεται η καταβολή προς τον πάροχο άνω του
40 % της αμοιβής ανά ωφελούμενο αν ο ωφε-
λούμενος δεν έχει ολοκληρώσει την παρακο-
λούθηση του προγράμματος, και άνω του
70%, αν ο ωφελούμενος δεν έχει πιστοποιηθ-
εί επιτυχώς για την περάτωση του προγράμ-
ματος.• Ιδρύεται Ψηφιακή Πύλη για τις Δεξιότ-
ητες στον ιστότοπο skills.gov.gr, ώστε με το
πάτημα ενός κουμπιού πολίτες και φορείς να
ενημερώνονται για θέματα δεξιοτήτων και
κατάρτισης.

Οι υπόλοιπες διατάξεις του
νομοσχεδίου

Επιπροσθέτως, με το νομοσχέδιο «Δουλει-
ές Ξανά»:

1. Θεσπίζεται το πλαίσιο υλοποίησης της
δράσης «Δημιουργία χώρων φύλαξης βρε-
φών εντός επιχειρήσεων», με φορέα υλο-
ποίησης τη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής
και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των
Φύλων (ΓΓΔΟΠΙΦ) του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων. Αντικείμενο της
δράσης  είναι η χρηματοδότηση 120 επιχειρή-
σεων συνολικά για τη δημιουργία και τον
εξοπλισμό των χωρών φύλαξης  βρεφών
(ηλικίας από έξι μηνών έως 2 ετών και 6
μηνών) εντός των εγκαταστάσεων όπου
ασκούν τη δραστηριότητά τους, καθώς και για
τη στελέχωση του χώρου με έως 2 βρεφον-
ηπιοκόμους/βοηθούς βρεφονηπιοκόμων ή
επαγγελματίες συναφών ειδικοτήτων, για χρο-
νικό διάστημα 24 μηνών.

Ωφελούμενοι είναι οι γονείς παιδιών που
απασχολούνται στην εγκατάσταση όπου
δημιουργείται ο χώρος φύλαξης. Σκοπός του

χώρου είναι η καθημερινή φύλαξη, φροντίδα,
ημερήσια διατροφή, απασχόληση των βρε-
φών κατά τον χρόνο εργασίας του γονέα.

Οι επιχειρήσεις αναλαμβάνουν την
υποχρέωση διατήρησης του χώρου και των
θέσεων του προσωπικού για άλλους 24 μήνες
μετά τη λήξη της περιόδου χρηματοδότησης.
Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων θα εκδώσει δημόσια Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την οποία θα
καλούνται οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και
εργοδότες να υποβάλλουν αίτηση συμμε-
τοχής.Στόχος της δράσης είναι η καλύτερη
ισορροπία οικογενειακής και επαγγελματικής
ζωής και η ενδυνάμωση της συμμετοχής των
γυναικών στην αγορά εργασίας, μέσω της
παροχής συμπληρωματικών υπηρεσιών
φροντίδας βρεφών και της δημιουργίας
φιλικότερων για τους νέους γονείς -και ιδίως
για τις γυναίκες- εργασιακών χώρων.

2. Επιλύονται θέματα για τη διασφάλιση της
συνέχειας των παρεχόμενων υπηρεσιών από
τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης
(ΚΔΑΠ) παιδιών ΑμεΑ, που έχουν ενταχθεί
στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής Ζωής περιόδου 2021-2022»
και των Κέντρων Διημέρευσης Ημερήσιας
Φροντίδας (ΚΔΗΦ), καθώς και για την προ-
στασία των θέσεων εργαζομένων που
απασχολούνται στις δομές αυτές, μέσω της
κάλυψης δαπανών τους.

3. Διευκολύνεται η αποτελεσματική λειτο-
υργία της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής
του ΤΕΚΑ, με στόχο να διασφαλιστεί η κατά το
δυνατόν ομαλότερη μετάβαση κατά την ανάλ-
ηψη αρμοδιοτήτων από τα μόνιμα όργανα
διοίκησης του Ταμείου. Για το λόγο αυτό,
ενισχύεται η Επιτροπή με τα απαραίτητα
οργανωτικά εργαλεία και τεχνογνωσία για την
άσκηση των αρμοδιοτήτων της. Μεταξύ
άλλων, προβλέπεται η δυνατότητα της Προ-
σωρινής Διοικούσας Επιτροπής να παρέχει
εξουσιοδότηση υπογραφής σε όργανα της
Μονάδας Υποστήριξης αυτής. Προβλέπεται
επιπλέον ότι, για όσο διάστημα το ΤΕΚΑ διοι-
κείται από την Επιτροπή, οι υπηρεσίες του

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων επικουρούν το Ταμείο.

4. Ενδυναμώνεται το θεσμικό πλαίσιο λειτο-
υργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλι-
σης (ΤΕΑ), με την ενίσχυση και αποσαφήνιση
των διατάξεων για την επιβολή κυρώσεων
από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καθώς και
για την προληπτική εποπτεία της σε αυτά.

5. Δίνεται η δυνατότητα στο Μετοχικό
Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) να
προχωρήσει σε ψηφιακή απονομή και των
μερισμάτων στους δημοσίους υπαλλήλους,
προχωρώντας στην ανάπτυξη των απαι-
τούμενων μηχανογραφικών εφαρμογών, ακο-
λουθώντας το παράδειγμα των συντάξεων και
παροχών του ΕΦΚΑ.

6. Ενισχύονται οι δικλείδες ασφαλείας κατά
την πρόσληψη προσωπικού σε φορείς παιδι-
κής προστασίας, βρεφονηπιακούς σταθμούς
και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, με
την προσθήκη και άλλων αδικημάτων ως
λόγων αποκλεισμού των υπό πρόσληψη ή και
ήδη υπηρετούντων εργαζομένων στις θέσεις
αυτές. 

Προβλέπεται, επίσης, ότι το προστατευτικό
πλαίσιο κατά της κακοποίησης θα καταλαμβά-
νει πλέον και τους βρεφονηπιακούς και παιδι-
κούς σταθμούς των Δήμων.Παράλληλα,
ενδυναμώνεται το πλαίσιο προστασίας από
την κακοποίηση των ωφελουμένων σε άλλες
δομές (για ΑμεΑ, ηλικιωμένους κ.ά.), σε
συμμετρία με τις πρόσφατες αλλαγές για την
πρόληψη της παιδικής κακοποίησης (ορισμός
Υπευθύνου Προστασίας, προληπτικοί έλεγχοι
κατά την πρόσληψη, υποχρέωση αναφοράς).
Παράλληλα, βελτιώνεται το πλαίσιο λειτο-
υργίας των φορέων κοινωνικής προστασίας
ως προς τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτο-
υργίας, την εποπτεία και τις κυρώσεις.7.
Τέλος, εκσυγχρονίζεται το καθεστώς του
Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων
Έργων (ΤΜΕΔΕ), στο πλαίσιο της ανάγκης
ευέλικτης λειτουργίας του και της πλέον απο-
τελεσματικής εξυπηρέτησης των σκοπών του
και επιβεβαιώνεται η διοικητική και οικονομική
αυτοτέλεια του Ταμείου.
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ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: 

ENOIKIAZONTAI ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΩΤΟΥ 
ΟΡΟΦΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ

ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ. 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6936780360

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο
ΧΛΜ, 193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΥΓΕΙΑΣ Κοντούλη και Δραγούμη Ίωνος,
Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
213 200640
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνομικό Τμήμα 210 55 46
674 - 210 55 46 285
Τροχαία Δήμητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιμεναρχείο 210 55 42 454

Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόμιο Ελευσίνας 210 55 05
000
Ειρηνοδικείο 210 55 46 055
Ο. Σ. Ε. 210 55 46 521
Τελωνείο 210 55 46 502
Δασονομείο 210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας Δυτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας 210 55 48
046
Ο. Α. Ε. Δ. 210 55 42
412
Δ. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108
210 55 46 227
Δ. Ε. Η. ( Βλάβες ) 10507
Ε.Υ.Δ.ΑΠ. ( Βλάβες ) 1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου 210 55 42
299 - 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14 210 55 46
564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο Διανομής ) Κυπραίου
146 210 55 62 769
Εφορία Αρχαιοτήτων 210 32 19
776
Αρχαιολογικό Μουσείο 210 55 46
019

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 213 2014950-51 fax:2132014952

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100

ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47
215,  FAX : 210 58 19 841, email :
gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20
47 262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11
621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213
20 47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58
11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ :
213 20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268
, 213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
: 213 20 47 204, 213 20 47 255, 213 20
47 344 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ :
213 20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47
364 , 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47
251 , 213 20 47 249 , 213 20 47 250 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210
53 23 090
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 210 58
22 074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ

ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΒΑΡΔΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
Προϋπηρεσία 1-3 έτη σε βιομηχανικό
περιβάλλον
Απόφοιτοι ΣΕΛΕΤΕ, ΙΕΚ, ΤΕΕ, ΤΕΙ
Ηλεκτρολογίας με γνώσεις κλασικής
ηλεκτρολογίας, αυτοματισμοί, PLC
Επιθυμητά κάτοχοι άδειας ηλεκτρολό-
γου
Επιθυμητή γνώση αγγλικής γλώσσας
Γνώση χρήσης Η/Υ (M/S OFFICE,
ηλεκτρονική αλληλογραφία)
Αναπτυγμένες οργανωτικές και συντο-
νιστικές ικανότητες
Διάθεση για συνεχή μάθηση και άρι-
στες ικανότητες επικοινωνίας και συνε-
ργασίας
Δυνατότητα εργασίας σε σύστημα βαρ-
διών

ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 
Παρακολούθηση αυτοματοποιημένων
λειτουργιών μονάδας παραγωγής
(PLC)
Έλεγχος οργάνων και ρυθμού παρα-
γωγής
Καταγραφή συμβάντων και αντιμετώπι-
σης ζημιών
Καταχώρηση δεδομένων
Η θέση προσφέρει  δυναμικό και
ευχάριστο περιβάλλον εργασίας,
δυνατότητες εξέλιξης και συνεχή εκ-
παίδευση.
Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα, με
κωδικό θέσης ΧΒΠ,
στο email: dida@iokal.com
ή στον αριθμό fax: 210 55 52 396

ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΠΟΛΥΤΗ
ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 

ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η εταιρία ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ Α.Ε., που δραστηριοποιείται
στην επεξεργασία ανθρακικού ασβεστίου, επιθυμεί την
κάλυψη της παρακάτω θέσης εργασίας για τις εγκατα-
στάσεις της στη Μάνδρα Αττικής:



ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 56ΤΜ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ,
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΛΑ,
ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΠΡΟΣΟΨΕΩΣ, ΣΤΗΝ
ΟΔΟ ΚΟΝΤΟΥΛΗ
ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6938036179

Διατίθεται οικόπεδο εν-
τος σχεδίου
1573τ.μ.,προς ενοικιαση
ή πώληση στα Νεόκτιστα
Ασπροπύργου,τριφατσο
με εύκολη πρόσβαση πρ-
ος όλες τις  εθνικές  ο-
δούς.Πληροφοριες στο
τηλέφωνο:6944589444

Ενοικιάζεται επαγγελμα-
τικός χώρος (ισόγειο) στη
διασταύρωση Ασπροπύρ-
γου (πλησίον ΙΚΑ και στά-
σης λεοφωρείου), 126 τε-
ραγωνικά μέτρα, κατάλ-
ληλο για φαρμα-
κείο.Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6945106860

Ενοικιάζεται οικία (1ος
οροφος) στη διασταύρω-
ση Ασπροπύργου κοντά
στο ΙΚΑ 86 τετραγωνικά

μέτρα, σε οικογένεια που
να έχει σταθερή εργασία
Διατίθεται και για επαγγε-
λματικός χώρος
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.19)

Ενοικιάζεται επαγγε-
λματικός χώρος 105
τετραγωνικών μέτρων
στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου (Σαλαμίνος &
Κολοκοτρώνη). Δεν
διατίθεται για χώρο
εστίασης (προτίμηση
φαρμακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρ-
ος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τμ. στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου
στη θέση Δεμερτζή πίσω
από το Δημοτικό σχολείο
κάθετα στην Ηρώων Πολ-
υτεχνείου.
Διαθέτει κήπο 100 τ.μ. ,
μπάρμπεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και
τον κόλπο του Σκαραμαγ-
κά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

EΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 
ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. 

ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC, ΑIR-
CONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6
946288952

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925
& 6949073467 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Πωλείται Οικόπεδο
Στον Ασπρόπυργο στη
θέση Ρυκιά, σε τιμή
ευκαιρίας.
Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6987305649

Πωλείται επιχείριση
καφέ στο κέντρο του
Ασπροπύρ-
γου!Πληροφορίες
κ.Σοφια
τηλ.6909156985

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ημερος
τοπος, μονοκατοικία 280
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), μπάνιο, καλή κα-
τάσταση, τιμή 
60.000€, συζητήσιμη.
6953058205
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΒΝ Νέα Ζωή, μονοκα-
τοικία 100 τ.μ., ισόγεια,
προσόψεως, 3 υ/δ (το 1
master), κατασκευή '78,
μπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.μ., θέα βουνό, α-
νοικτό πάρκιν, αποθήκη,
κήπος, ελεύθερη, άριστη
κατάσταση, ανακαίνιση
'00, τιμή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτι-
στα, μονοκατοικία 90
τ.μ., 3 υ/δ, κήπος 60 τ.μ.,
καρποφόρα δέντρα, πω-
λείται λόγω ανάγκης, τιμή
20.000€τηλ: 2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ημιτελής μεζονέτα 162
τ.μ., 2 επίπεδα, ισόγεια,
γωνιακή, 4 υ/δ (το 1
master), 2 μπάνια, σε
οικόπεδο 183 τ.μ., πάρ-
κιν, αποθήκη 25 τ.μ., τιμή
309.000€, συζητήσιμη

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία ζητά εργασία
εντός σπιτιού στις πε-
ριοχές  Ελευσίνα και
Ασπρόπυργο  Τηλ.
6995524143

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ
ΕΤΩΝ 43 ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ
ΠΡΟΥΠΥΡΕΣΙΑ ΣΤΗ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΒΡΕΦΩΝ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΉ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΒΡΕΦΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ.
ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΩΙΝΟ.
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ-
ΜΑΓΟΥΛΑ- ΜΑΝΔΡΑ.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ ΑΠΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ
ΑΤΟΜΑ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΓΙΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΞΑΩΡΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ, ΜΕ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ
ΑΠΟΛΑΒΕΣ.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΣΧΕΤΙΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΕ ΤΑ
ΑΤΟΜΑ ΑΜΕΑ,
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ.
Παρακαλούμε απο-
στείλατε το βιογραφ-
ικό σας στο email
afroditirigafarma-
ki@gmail.com
Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας :6978814347

Ελληνίδα αποκλειστι-
κή με πείρα ζητά ερ-
γασία για φροντίδα ηλι-
κιωμένων στην περιοχή
του Θριασίου Πεδίου.Τηλ.
6971700804

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΕ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΗΛ
6986712390 Κα Βάσω.

ΣΤΕΛΙΟΣ
ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνο: 210-
5573042. 
Fax: 210-5576988

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 
γκαρσονιέρα στον
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
Κυρία ζητά μικρό 
διαμέρισμα ή γκαρσονιέρα
για ενοικίαση στην περ-
ιοχή του Ασπροπύργου 
Τηλ. επικοινωνίας  
6977616480

Πέμπτη 7 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,

MAIL: ktl.diametaforiki@gmail.com
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