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Ανυπολόγιστη καταστροφή στο
Κέντρο Εργασίας Αναπήρων

"Επιστολή προς όλους τους αρμόδιους,
κατόπιν επαναλαμβανόμενων κλοπών

καλωδίων ΔΕΗ και ΟΤΕ "
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Τουρνουά ακαδημιών 
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Ο ΤΙΤΑΝ συμβάλλει στην αναβάθμιση της
Δομής Προσφύγων στην Ελευσίνα για τη

φιλοξενία Ουκρανών προσφύγων 
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Επίσημη επίσκεψη στην 
Ελευσίνα από τον Γραμματέα Πολιτικής
Επιτροπής της ΝΔ, Παύλο Μαρινάκη &

τον  Γραμματέα Οργανωτικού, 
Στέλιο Κονταδάκη
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ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

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

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου 
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός:Αραιή συννεφιά 

Η Θερμοκρασία απο 9  έως 19  βαθμους Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αλεξάνδρα, Αλεξία, Αλεξάντρα, Αλέκα *

Ιανός, Ιανή,  Φαιστή, Φαιστίνα
Μεγάλη Πέμπτη, Αγίας Αλεξάνδρας βασιλίσσης,

Αγίων Ιανουαρίου και Φαύστου

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Αντωνάρας Δημήτριος Γ.

28ης Οκτωβρίου 49, 2105571663

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΜΗΛΙΩΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Κοντούλη 79, 2105544250

MANΔΡΑ
Μαρτζέλης Χρήστος Ι.

Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου 56, 2105555550

ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

Ρεσβάνης Νικόλαος Ι.Παναγίας Γρηγορούσης 50
& Μπότσαρη, Ζεφύρι, 2102387965

ΑΧΑΡΝΕΣ
Βαρβούνης Εμμανουήλ Κ.
Λιοσίων 66, 2102407650

ΜΜυυσσττήήρριιοο__2255  SSpprriinngg  FFoorrwwaarrdd
2288..0044  ––  0011..0055,,  ΕΕλλεευυσσίίνναα

ΕΕττοοιιμμαασσττεείίττεε  νναα  ((++))κκιιννηηθθεείίττεε

Μια 4ήμερη γιορτή 25 παραστάσεων  με τη συμμετοχ ή περισσότερων  από 250 καλλιτεχ ν ών  και επαγγελματιών
του χ ορού από την  Ευρώπη και την  Ασία, έρχ εται στην  Ελευσίν α με ελεύθερη είσοδο, σε πέν τε ξεχ ωριστούς
χ ώρους: Παλαιό Ελαιουργείο, Ελαιουργική, 2ο & 4ο Γυμν άσιο Ελευσίν ας, Γήπεδο Δασκαλάκη. 
Απαραίτητη η προκράτηση θέσεων  από τη Δευτέρα 18 Απριλίου εδώ. 

Η 2023 Ελευσίν α Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης στηρίζει το έργο του Κέν τρου Αγάπης Ελευσίν ας και
καλεί το κοιν ό, αν τί αν τιτίμου εισόδου στην  παράσταση Gran Bolero του σπουδαίου Ισπαν ού χ ορογράφου
Jesús Rubio Gamo στο Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίν ας, ν α συν δράμει τις δράσεις του φορέα. 
Δείτε το αν αλυτικό πρόγραμμα των  εκδηλώσεων  στο https://2023eleusis.eu/my stirio-25-_-spring-f orward-22-to-

analy tiko-programma/

Σ
ε διανομή ειδών πρώτης ανάγκης
προχώρησαν οι Κοινωνικές Δομές
του Δήμου Ασπροπύργου, την

Τετάρτη, 20 Απριλίου 2022 σε ωφε-
λούμενες οικογένειες του Κοινωνικού
Παντοπωλείου. Ο Εντεταλμένος Δημο-
τικός Σύμβουλος Νέων Κοινωνικών
Δομών, κ. Δημήτριος Καγιάς μαζί με το
προσωπικό μοίρασαν τρόφιμα και
ευχήθηκαν σε όλους Υγεία καθώς και
προσωπική και οικογενειακή ευτυχία, 

μεταφέροντας και το μήνυμα του
Δημάρχου Ασπροπύργου, κ. Νικόλα-
ου Μελετίου  για Καλή Ανάσταση και
Καλό Πάσχα. 
Οι Κοινωνικές Δομές συνεχίζουν με
αμείωτο ρυθμό να συνδράμουν τους
δημότες που έχουν πραγματική ανάγ-
κη κυρίως αυτές τις Άγιες Μέρες.
Επίσης, ευχαριστούν θερμά για μια
ακόμη φορά τον Όμιλο ΕΛ.ΠΕ. για τη
συνεχόμενη συνεισφορά τους στο
έργο των Κοινωνικών Δομών.    

ΝΝΕΕΑΑ  ΔΔΙΙΑΑΝΝΟΟΜΜΗΗ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟ  ΠΠΑΑΣΣΧΧΑΑ  ΝΝΕΕΑΑ  ΔΔΙΙΑΑΝΝΟΟΜΜΗΗ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟ  ΠΠΑΑΣΣΧΧΑΑ  
ΟΟιι  ΚΚοοιιννωωννιικκέέςς  ΔΔοομμέέςς  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

μμεε  ααμμεείίωωττοο  ρρυυθθμμόό  σσυυννδδρράάμμοουυνν  ττοουυςς  δδηημμόόττεεςς
πποουυ  έέχχοουυνν  ππρρααγγμμααττιικκήή  ααννάάγγκκηη  
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Επίσημη επίσκεψη στην Ελευσίνα από τον Γραμματέα Πολιτικής
Επιτροπής της ΝΔ, Παύλο Μαρινάκη

Π
ραγματοποιήθηκε εχθές επίσημη
επίσκεψη στην Ελευσίνα από τον
Γραμματέα Πολιτικής Επιτροπής

της ΝΔ, Παύλο Μαρινάκη, και τον Γραμμα-
τέα Οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας,
Στέλιο Κονταδάκη, στην οποία παρα-
βρέθηκαν οι Βουλευτές, οι  πολιτευτές, τα
στελέχη του κόμματος, η Πρόεδρος και τα
Μέλη της ΔΕΕΠ. 

Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βου-
λευτής Δυτικής Αττικής, Θανάσης Μπούρ-
ας, συμμετείχε στην εν λόγω περιοδεία. 

Αρχικά, επισκέφτηκαν το Θριάσιο
Γενικό Νοσοκομείο στην Ελευσίνα, στο
οποίο συνομίλησαν με τη Διοίκηση και το
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε
συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη
Δυτικής Αττικής, Λευτέρη Κοσμόπουλο,
στο γραφείο του, όπου έγινε ενημέρωση
για τα ζητήματα και τα έργα που είναι σε
εξέλιξη στην Δυτική Αττική.

Ακολούθησε επίσκεψη στην Πυροσβε-
στική Υπηρεσία Ελευσίνας, στην οποία
διαπίστωσαν την ετοιμότητα στην οποία
βρίσκεται η υπηρεσία εν όψει αντιπυρικής περι-
όδου.

Μετά, μετέβησαν στο Δημαρχείο Ελευσίνας,
όπου υπήρξε μία εποικοδομητική συζήτηση με
το Δήμαρχο, Αργύρη Οικονόμου, γύρω από τα
θέματα που απασχολούν το Δήμο και, κυρίως,
για τις διαδικασίες προετοιμασίας του Δήμου ως
Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2023.

Η νέα Πρόεδρος της ΔΕΕΠ, Κούλα Παραδείση,
τους υποδέχτηκε στα γραφεία της Διοικούσα Επι-

τροπής και πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση με
όλα τα μέλη, εκθέτοντας τις απόψεις τους για τα
κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία
μας.

Η Νέα Δημοκρατία παρά τις όποιες δυσκολίες
προέκυψαν τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκό-
σμιο επίπεδο (πανδημία, παγκόσμιο κύμα
ακρίβειας σε ενέργεια και καύσιμα, ζητήματα
εξωτερικής πολιτικής), συνεχίζει να υλοποιεί το
πρόγραμμα για το οποίο δεσμεύτηκε απέναντι
στον Ελληνικό λαό και προσπαθεί με κάθε
τρόπο να στηρίξει τους πολίτες. 

ΔΔΩΩΡΡΕΕΑΑ  ΥΥΛΛΙΙΚΚΟΟΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΕΕΞΞΟΟΠΠΛΛΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ
Ο ΤΙΤΑΝ συμβάλλει στην αναβάθμιση της Δομής Προσφύγων

στην Ελευσίνα για τη φιλοξενία Ουκρανών προσφύγων 

Σ
την ανάγκη για άμεση προμήθεια απα-
ραίτητου εξοπλισμού με στόχο την
αναβάθμιση της Δομής Προσφύγων

στην Ελευσίνα για τη φιλοξενία Ουκρανών
προσφύγων ανταποκρίθηκε το εργοστάσιο
ΤΙΤΑΝ Ελευσίνας, συμβάλλοντας στην προ-
σπάθεια του Δήμου να συνδράμει με κάθε
δυνατό μέσο στη φροντίδα ανθρώπων που
δοκιμάζονται με το χειρότερο τρόπο.

Την Τρίτη 19 Απριλίου 2022, ο Διευθυ-
ντής του εργοστασίου, Ανδρέας Σαμοθράκης
και ο Προϊστάμενος Ελέγχου και Ασφαλείας
του εργοστασίου, Θανάσης Γκιόκας, παρέ-

δωσαν στην Δομή, παρουσία του Δημάρχου Ελευσίνας κ. Αργύρη Οικονόμου, της Αντιδημάρχου Κοι-
νωνικής Προστασίας και Παιδείας κα Εύη Άνθη-Γκιόκα και του Αντιδημάρχου Καθαριότητας,
Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου, κ. Λεωνίδα Παππά, έπιπλα για τον εξοπλισμό των
δωματίων, όπως και του κοινόχρηστου χώρου, στον οποίο δημιουργήθηκε επίσης παιδική γωνιά.

Την πρωτοβουλία αυτή ανέλαβαν με ιδιαίτερη χαρά το Εργοστάσιο και οι Εργαζόμενοι ως ένα μικρό
δείγμα αλληλεγγύης προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιοπρεπής καθημερινότητα των φιλοξενούμενων
στη Δομή. 
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ 
ΠΥΡΟΦΥΛΑΞΗ - ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Η συμμέτοχη Εθελοντών για την ΠΥΡΟΦΥΛΑΞΗ - ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ της περ-
ιοχής μας, στο βουνό του Δήμου Φυλής η οποία κινδυνεύει από τις πυρκαγιές, οι
οποίες μάλιστα γίνονται ακόμη πιο επικίνδυνες λόγω και της κλιματικής αλλαγής,
θεωρείται απολύτως επιτακτική.
¨Έχουμε όλοι μας καθήκον να προφυλάξουμε όσο πράσινο μας απέμεινε.Η ελάχι-
στη προσφορά μερικών ωρών την ημέρα από εθελοντές – εθελόντριες, είναι απα-
ραίτητη.Για πληροφορίες στο τηλ. 6946712843 Δημήτρης βραχίδης. 
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Τ
ο κράτος, τα Σώματα Ασφαλείας και οι περισ-
σότερες κρατικές υπηρεσίες, με βάση το
Σύν ταγμα των  Ελλήν ων  είν αι υπεύθυν α για τη

ζωή, την  τιμή και την  περιουσία του πολίτη. Σε όλα
τα κράτη του κόσμου υπάρχ ουν  παραβατικότητες.
Στην  πατρίδα μας όμως, δυστυχ ώς τα προβλήματα
που αν τιμετωπίζουν  τα θύματα είν αι μεγαλύτερα από
τα προβλήματα που αν τιμετωπίζουν  οι παραβάτες.
Δηλαδή, εμείς τα θύματα φτάσαμε στο σημείο ν α μην
θέλουμε ν α καταγγείλουμε σοβαρά περιστατικά, για
ν α αποφύγουμε την  μετέπειτα ταλαιπωρία. Ζούμε μια
κατάσταση που αν τί ν α φων άζει ο ν οικοκύρης για ν α
φύγει ο κλέφτης, φων άζει ο κλέφτης για ν α φοβηθεί ο
ν οικοκύρης.

Δεν  στέκει και δεν  υπάρχ ει καμμία λογική όταν
συλλαμβάν εται ο κλέφτης, τιμωρείται, και την  ίδια

μέρα, ο ίδιος κλέφτης, ν α μας ξαν ακλέβει με τον  ίδιο
τρόπο και εμείς ν α είμαστε υποχ ρεωμέν οι ν α
πληρώσουμε τη ζημιά που μας έκαν ε και ν α υπο-
στούμε όλη την  ταλαιπωρία, χ άν ον τας όχ ι μόν ο αυτά
που μας έκλεψαν , αλλά και την  δουλειά μας όπως και
την  ψυχ ική μας ηρεμία.

Η καταστροφή που προκάλεσαν  σε 3 μέρες με τις
κατ’ επαν άληψιν  κλοπές στο Κέν τρο Εργασίας Αν α-
πήρων  που βρίσκεται δίπλα στα κτίρια της Υπο-
διεύθυν σης Ασφαλείας Δυτικής Αττικής είν αι
αν υπολόγιστη. Μας πήραν  όλα τα εξωτερικά καλώδια,
ακόμα και τις κεν τρικές παροχ ές του ηλεκτρικού
ρεύματος, με αποτέλεσμα ν α μην  λειτουργεί τίποτα
και ν α είμαστε υποχ ρεωμέν οι ν α τα αν τικαταστήσο-
υμε. Ευτυχ ώς που η τοπική αυτοδιοίκηση μας αν τι-
κατέστησε προσωριν ά μια παροχ ή για ν α αν άβουν

μόν ο τα φώτα, και ν α μπορούμε ν α μπούμε στο
χ ώρο. Όλα αυτά συμβαίν ουν  τη Μεγάλη Εβδομάδα,
που εμείς θα διαθέταμε τις λαμπάδες, τα αυγά και τα
πασχ αλιν ά εργόχ ειρα που δημιουργούν  τα άτομα με
αν απηρία στο κέν τρο μας.

Στο Δήμο Φυλής λειτουργούν  2 Αστυν ομικά Τμήμα-
τα, η Υποδιεύθυν ση Ασφαλείας Δυτικής Αττικής και η
Δημοτική Αστυν ομία. Επεμβαίν ουν  άμεσα και μας το
έχ ουν  αποδείξει κατ’ επαν άληψιν , το ίδιο και η τοπι-
κή αυτοδιοίκηση. Από κει και πέρα τί γίν εται; Γιατί οι
παραβάτες κυκλοφορούν  ελεύθεροι και συν εχ ίζουν ;
Αν αρωτιόμαστε μήπως θα πρέπει ν α τιμωρήσουμε το
ν όμο; Και με ποιόν  τρόπο;

Όταν  λοιπόν  ο ν όμος είν αι φτιαγμέν ος έτσι ώστε
ν α επιτρέπει στον  καθέν α ν α εγκληματεί ασύστολα,
η ιστορία θα επαν αλαμβάν εται δίχ ως τέλος. Για μας,
η ατιμωρησία είν αι συν έργεια. Το λαϊκό αίτημα δεν
μπορεί ν α είν αι ν α αλλάξουν  τα πρόσωπα ή έστω και
οι συμπεριφορές, αλλά ν α αλλάξει ο «τρόπος» και ο
ν όμος ν α λειτουργεί πιο αποτελεσματικά και δίκαια
για όλους. Δεν  λέμε ν α εξαφαν ίσουμε τους παραβά-
τες, θέλουμε όμως ν α διορθωθεί αυτή η κατάσταση για
ν α μην  μπορεί ο κλέφτης μέρα μεσημέρι ν α κλέβει με
την  άν εσή του δίπλα από το αστυν ομικό τμήμα.

Συνάντηση του Δημάρχου Φυλής Χρήστου Παππού 
με τον Βουλευτή  Αντώνη Μυλωνάκη 

Εθιμοτυπική συνάντηση με τον Βουλευτή της
Ελληνικής Λύσης Αντώνη Μυλωνάκη, είχε σήμερα
το πρωί στο γραφείο του ο Δήμαρχος Φυλής Χρή-
στος Παππούς στο πλαίσιο της επικοινωνίας και
της ανταλλαγής απόψεων με εκπροσώπους του
Κοινοβουλίου αλλά και κοινωνικοοικονομικών
φορέων. 

Ο Χρήστος Παππούς υποδέχθηκε τον κ. Μυλω-
νάκη στο Δημαρχείο Άνω Λιοσίων και αφού τον
ευχαρίστησε για την επίσκεψή του στο Δήμο τον
ενημέρωσε για τις προτεραιότητες και τα σημαντικά
έργα που υλοποιούνται αλλά και αυτά που έχουν
δρομολογηθεί.  

Από την πλευρά του ο κ. Μυλωνάκης μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο κύμα ανατιμήσεων που
μαστίζουν την Ελληνική κοινωνία και έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις πολύπλευρες παρεμβάσεις
στήριξης που υλοποιεί η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Φυλής. 

“Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε συνεργασία που θα είναι προς όφελος των πολιτών. Κάθε
ενέργεια που έχει στόχο την επίλυση των καίριων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας
είναι καλοδεχούμενη¨ υπογράμμισε ο Χρήστος Παππούς.

“Ο Δήμος Φυλής είναι ο μοναδικός Δήμος που δεν ανήκει στην εκλογική μου Περιφέρεια και τον
επισκέπτομαι και αυτό γιατί η πόλη σας παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε
σχέση με τις καινοτομίες και τα σημαντικά project που υλοποιεί” υπογράμμισε ο Βουλευτής Α΄ Ανα-
τολικής Αττικής Αντώνης Μυλωνάκης. 

Ανυπολόγιστη καταστροφή στο Κέντρο Εργασίας Αναπήρων 
"Επιστολή προς όλους τους αρμόδιους, κατόπιν επαναλαμβανόμενων κλοπών

καλωδίων ΔΕΗ και ΟΤΕ "

Ψεκασμοί κατά των κουνουπιών σε
σημεία αρμοδιότητας της Περιφερειακής

Ενότητας Δυτικής Αττικής

Λ. Κοσμόπουλος: «Έγκαιρα και με κάθε δυνατό
μέσο προστασία της δημόσιας υγείας και του

περιβάλλοντος της Δυτικής Αττικής»

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο 4ος κύκλος προγραμματισμέν -
ης εφαρμογής προν υμφοκτον ίας για το 2022 στην
Περιφερειακή Εν ότητα Δυτικής Αττικής.

Συγκεκριμέν α, η προγραμματισμέν η εφαρμογή του
4ου κύκλου προν υμφοκτον ίας από εδάφους πραγμα-
τοποιείται την  Μεγάλη Τετάρτη 20 Απριλίου στις περ-
ιοχ ές των  Δήμων  Ασπροπύργου, Ελευσίν ας και
Φυλής και την  Μεγάλη Πέμπτη 21 Απριλίου στις περ-
ιοχ ές των  Δήμων  Μάν δρας-Ειδυλλίας και Μεγάρων .
Επιπλέον , από αέρος με drone είν αι προγραμματι-
σμέν η εφαρμογή προν υμφοκτον ίας στο έλος στην
περιοχ ή Ψάθας του Δήμου Μάν δρας-Ειδυλλίας, την  Μ.
Πέμπτη 21 Απριλίου. 
Ο Δήμος Μάν δρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών -Οιν όης εν ημε-

ρών ει ότι παρακαλούν ται οι πολίτες που κατοικούν  ή
εργάζον ται στην  περιοχ ή ν α απομακρυν θούν  οι ίδιοι
και τα κατοικίδια τους κατά τη διάρκεια της διαδι-
κασίας. 
Ο Αν τιπεριφερειάρχ ης Δυτ. Αττικής Λ. Κοσμόπουλος

δήλωσε σχ ετικά: «Έγκαιρα και με κάθε δυν ατό μέσο
γίν ον ται από πλευράς μας, στο πλαίσιο των  αρμοδιο-
τήτων  μας, οι απαραίτητες εν έργειες για την  προ-
στασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλον τος της
Δυτικής Αττικής».
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Πασχαλινές επισκέψεις και δράσεις πραγματοποίησαν οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του
Δήμου Ελευσίνας, στο Κέντρο Αγάπης – Φιλική Φωλιά και τη Δομή Προσφύγων

Πασχ αλιν ές επισκέψεις και δράσεις
πραγματοποίησαν  οι Βρεφον ηπια-

κοί Σταθμοί του Δήμου Ελευσίν ας, στο
Κέν τρο Αγάπης – Φιλική Φωλιά και τη
Δομή Προσφύγων .

Στις δράσεις συμμετείχ ε ο Δήμαρχ ος
Ελευσίν ας Αργύρης Οικον όμου και οι
Αν τιδήμαρχ οι Εύη Άν θη & Λεων ίδας
Παππάς.

Οι παιδαγωγοί του Β’ Παιδικού Σταθ-
μού του Δήμου μοίρασαν  λαμπάδες και
μαζί με τα παιδιά της Δομής έβαψαν  και
ζωγράφισαν  αυγά, κατασκεύασαν  κάρ-
τες, γιορτιν ά στεφάν ια και “βραχ ιόλια
συν άν τησης” με την  ευχ ή ν ’
αν ταμώσουν  ξαν ά με τους δικούς τους
αν θρώπους! 

Μεγάλοι και παιδιά τραγούδησαν , χ όρ-

εψαν  και αν αν έωσαν  το ραν τεβού για
μια ακόμη συν άν τηση πολύ σύν τομα.

Στη συν έχ εια, επισκέφθηκαν  τη “Φιλι-
κή Φωλιά” όπου δώρισαν  επίσης, λαμ-
πάδες για τα παιδιά.

Όπως αν έφερε ο Δήμαρχ ος Αργύρης
Οικον όμου: «Επισκεφθήκαμε δύο από
τις σημαν τικότερες δομές του Δήμου
μας, σε μία συμβολική κίν ηση, η οποία
φυσικά, δεν  περιορίζεται μόν ο στις γιο-
ρτές. Τη Φιλική Φωλιά, με το διαχ ρον ικό

και αξιοθαύμαστο έργο της οικογέν ειας
Πυρουν άκη αλλά και τη Δομή Προ-
σφύγων , όπου φιλοξεν ούν ται γυν αίκες
και παιδιά από την  Ουκραν ία οι οποίοι
χ ρειάζον ται τη φρον τίδα, την  αγάπη και
την  αγκαλιά μας.

Είμαστε σταθερά δίπλα στα παιδιά,
σταθερά δίπλα στις αν άγκες και των
δύο, όπως και όλη η πόλη και οι πολίτες,
που καθημεριν ά αποδεικν ύουν  την
αλληλεγγύη τους».

Νομικά πρόσωπα και άλλες δομές του Δήμου επισκέφθηκαν 
ο Δήμαρχος Αχαρνών και οι συνεργάτες του

Τα ν ομικά πρόσωπα του Δήμου καθώς και εξωτερικές δομές, τη ΔΗΦΑ, τη ΔΗΚΕΑ, την  Αν απτυξιακή, το Κέν -
τρο "ΔΙΕΞΟΔΟΣ", τη Δημοτική Αστυν ομία, το Κοιν ων ικό Φρον τιστήριο, το 1ο ΚΑΠΗ και το Κεν τρικό ΚΕΠ
επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Αχ αρν ών  συν οδευόμεν ος από τους συν εργάτες τους προκειμέν ου ν α αν ταλλάξει
ευχ ές για Καλή Αν άσταση και Καλό Πάσχ α με τους εργαζόμεν ους.
Όπως αν έφερε χ αρακτηριστικά: "Ήταν  μια ευκαιρία ν α τους ευχ αριστήσουμε για τις υπηρεσίες που προσφέρ-

ουν  καθημεριν ά στους συν δημότες μας". 

Λεωφορειακή σύνδεση με το
ΕΠΑΛ Άνω Λιοσίων 

ζητά η Ένωση Γονέων Άνω
Λιοσίων & Φυλής

Την ανάγκη να προγραμματιστεί η λεωφορεια-
κή σύνδεση με το ΕΠΑΛ Άνω Λιοσίων επισημαίνει
σε επιστολή της προς τη δημοτική αρχή Φυλής,
η Ένωση Γονέων Άνω Λιοσίων & Φυλής.

Όπως τονίζει στην επιστολή, κατόπιν τηλεφω-
νικής επικοινωνίας με τη διεύθυνση του ΕΠΑΛ,
ενημερώθηκαν για το σοβαρό πρόβλημα που
δημιουργείται με την προσέλευση των μαθητών
από διάφορες περιοχές της πόλης.

“Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλά παιδιά έρχον-
ται ακόμα και από το Ζεφύρι και τη Ζωφριά”
αναφέρει και ζητά από τον Δήμο να κάνει όλες τις
παρεμβάσεις που χρειάζονται προς τον ΟΑΣΑ,
για να λυθεί το πρόβλημα των μαθητών, που
αφορά επίσης το 3ο Γυμνάσιο, το 9ο και 2ο
δημοτικό καθώς και το 11ο δημοτικό σχολείο
που θα λειτουργήσει με την νέα σχολική χρονιά.
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Ο Δήμος Ασπροπύργου στο πλευρό των παιδιών της πόλης αυτές τις Άγιες Μέρες    

Χ
αμόγελα στα προσωπάκια των
μικρών  παιδιών  μοίρασε η Κοιν ω-
ν ική Υπηρεσία του Δήμου μας,

εν όψει των  εορτών  του Πάσχ α. Για
άλλη μια φορά η Αν τιδήμαρχ ος Κοιν ω-
ν ικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτι-
σμού και Νεολαίας, κα. Σοφία Μαυρίδη
αν έδειξε την  αξία της προσφοράς και
της αλληλεγγύης ειδικά σε όσους το
έχ ουν  αν άγκη. Η Αν τιδήμαρχ ος μαζί με
τα στελέχ η της Κοιν ων ικής Υπηρεσίας

του Δήμου Ασπροπύργου μοίρα-
σαν  γλυκά, δώρα, λαμπάδες,
παιχ ν ίδια, και παπούτσια στα
παιδιά αδύν αμων  οικον ομικά
οικογεν ειών . 

Μέρος των  δώρων  που διαν ε-
μήθηκαν  είχ αν  συγκεν τρωθεί
από την  Κοιν ων ική Υπηρεσία,
με τη συγκιν ητική ομολογουμέ-
ν ως συμμετοχ ή των  δημοτών  και
των  τοπικών  επιχ ειρήσεων  στη
δράση του Δήμου με το «Όλοι
Μαζί Μπορούμε». 

Παράλληλα, η  Διεύθυν ση Κοι-
ν ων ικής Προστασίας, σε συν ερ-
γασία με την  Έν ωση «Μαζί για το
Παιδί» υλοποίησε με μεγάλη επιτ-
υχ ία τη  δράση δωρεάν  διαν ομής
παπουτσιών  ( τύπου εσπαν -
τρίγιας, μάρκας TOMS) σε παιδιά
ηλικίας 1-18  ετών , σε οικογέν ει-
ες με χ αμηλά εισοδήματα, που τα
έχ ουν  αν άγκη. 

Πιο συγκεκριμέν α, η Αν τιδήμα-
ρχ ος Κοιν ων ικής Προστασίας,

Παιδείας, Πολιτισμού και Νεολαίας, κ.
Μαυρίδη Σοφία μαζί με την  Προϊστα-
μέν η, κ. Παρασκευή Θεοδοσίου και το
προσωπικό  του Τμήματος Κοιν ων ικής
Πολιτικής και Πολιτικών  Ισότητας των
Φύλλων , καθώς και εκπροσώπους της
Έν ωσης «Μαζί για το Παιδί» διέν ειμαν
την  Μ. Τρίτη 

σε 170 παιδιά του Δήμου, τα οποία
συν όδευσαν  οι γον είς τους, τα εν  λόγω
παπούτσια  καθώς και πασχ αλιν ά

δώρα.
Η Αν τιδήμαρχ ος ευχ ήθηκε σε όλους

για τις Άγιες ημέρες του Πάσχ α,
τον ίζον τας ότι: «Οφείλουμε ν α παρα-
δειγματιζόμαστε από την  ύψιστη προ-
σφορά του Κυρίου μας. Εκείν ος θυσία-
σε τη ζωή Tου για τη δική μας σωτηρία.
Ας ακολουθήσουμε το φωτειν ό Του
παράδειγμα προσφέρον τας το ελάχ ιστο
που μπορούμε στους συν αν θρώπους
μας. 

Έργο θεάρεστο η προσφορά κι οφείλο-

υμε ν α το επιτελούμε όλοι μας με κάθε
τρόπο, ιδίως για τους αν θρώπους που
έχ ουν  αν άγκη. Εύχ ομαι το Φως της
Αν αστάσεως του Χριστού ν α φωτίσει
και ν α ζεστάν ει τις ψυχ ές όλων  μας». 

Ο Δήμαρχ ος Ασπροπύργου κ. Νικόλα-
ος Μελετίου, τόν ισε χ αρακτηριστικά:
«Καν έν α παιδί χ ωρίς δώρο», «καν έν α
παιδί χ ωρίς χ αμόγελο τις Άγιες αυτές
Ημέρες του Πάσχ α» και ευχ ήθηκε:
«Καλό Πάσχ α με Υγεία, Ελπίδα, Αισιο-
δοξία και Αγάπη σε όλους!».

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 

Όπως κάθε χρόνο συνεργεία του Δήμου με φροντίδα του Δημάρχου κ.
Νικ. Μελετίου, των αρμοδίων Αντιδημάρχων κ.κ. Μ. Ψωμιάδη και Π. Σαβ-
βίδη και του Προέδρου του
Συλλόγου - Αντιπροέδρου
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. κ. Αντ. Κοναξή
προχώρησαν σε καθαρισμό και
καλλωπισμό της πλατείας του Ι.
Ναού Αγ. Αναργύρων και των
δρόμων πέριξ αυτού, μαζεψαν τα
κλαριά και τα μπαζο-σκούπιδα,
ενώ έγιναν και οι απαραίτητες
ηλεκτρολογικές εργασίες ώστε
να εορταστεί και φέτος με κάθε
μεγαλοπρέπεια το Άγιο Πάσχα...
Θερμές ευχαριστίες στους εργαζόμενους των τμημάτων Καθαριότητας,

Πρασίνου και Ηλεκτρολόγων για την αγαστή συνεργασία και την εξαιρετική
δουλειά ....Θερμή παράκληση οι χώροι αυτοί να διατηρηθούν καθαροί...
Χρόνια Πολλά.. Καλή Ανάσταση...
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Π
ερισσότερα από 500 γραμμάρια της φαρμακευτικής
ουσίας κεταμίνη εντόπισαν οι Αρχές στο Σικάγο των
Ηνωμένων Πολιτειών πριν από μερικές ημέρες.

Η συγκεκριμένη ποσότητα όπως πρόεκ-
υψε είχε σταλεί από τα ΕΛΤΑ της Χαλκίδας.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες στις 15 Φεβρο-
υαρίου 2022 το τμήμα τελωνειακής προ-
στασίας μέσω της πρεσβείας των ΗΠΑ στη
χώρα μας, ενημέρωσε τις ελλην ικές αρχές ότι
είχαν εντοπιστεί δυο δέματα τα οποία είχαν
ταχυδρομηθεί από τα ΕΛΤΑ της Χαλκίδας με
248 δισκία έκσταση .

Πριν  από λίγες μέρες και ενώ ήταν σε εξέ-
λιξη έρευνα από το τμήμα δίωξης ναρκω-
τικών της Χαλκίδας όπου είχε προκύψει η
δράση ομάδας που διακινούσε ναρκωτικά
και αναβολικά στο εξωτερικό , η ίδια υπηρ-
εσία ενημέρωσε και πάλι πως είχαν εντοπι-
στεί ακόμα τρία δέματα με ναρκωτικά και
αναβολικά που είχαν σταλεί από τα ΕΛΤΑ
Χαλκίδας.

Το ένα από αυτά είχε συνολικά 523 γραμ-
μάρια κεταμίνης. Οι αστυνομικοί αφού έλα-
βαν το πράσινο φως από την εισαγγελία για
την έρευνα , πήγαν στο ταχυδρομείο και
τελικά κατέσχεσαν από δέκα δέματα που
ήταν έτοιμα να φύγουν προς την Αμερική
και άλλες χώρες του εξωτερικού .

Όταν τα αποσφράγισαν διαπίστωσαν πως
περιείχαν ναρκωτικά και αναβολικά. Κατά
την προχθεσινή αστυνομική επιχείρηση
που πραγματοποιήθηκε το πρωί στη Χαλ-
κίδα, συνελήφθησαν δύο μέλη του κυκλώμα-
τος, ενώ αναζητείται για να συλληφθεί ακόμη
ένα.

Σύμφωνα με την αστυνομία , οι συλληφθ-
έντες δρούσαν τουλάχιστον από τον περα-
σμένο Φεβρουάριο.

H ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.
«Από το Τμήμα Ασφαλείας Χαλκίδας, στο

πλαίσιο εμπεριστατωμένης έρευνας, εξαρθ-
ρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών και
αναβολικών ουσιών, σε χώρες του εξωτερι-
κού.

Έπειτα από οργανωμένη αστυνομική
επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στις
(19-04-2022) το πρωί στη Χαλκίδα, συνελήφ-
θησαν δύο (2) μέλη του κυκλώματος, ενώ
αναζητείται για να συλληφθεί ακόμη ένα.

Γίνεται μνεία ότι η εξάρθρωση του κυκλώμα-
τος και ο τερματισμός της παράνομης δράσης
του, είναι αποτέλεσμα διεθνούς συνεργασίας
που αναπτύχθηκε και κατάλληλης αξιολόγ-
ησης, ανάλυσης και σταχυολόγησης πληρο-
φοριακών στοιχείων και δεδομένων.

Πιο αναλυτικά, οι δράστες συγκρότησαν
εγκληματική ομάδα τουλάχιστον από τον
περασμένο Φεβρουάριο και διακινούσαν
ποσότητες ναρκωτικών και παράνομων
αναβολικών ουσιών, τις οποίες τοποθε-
τούσαν σε δέματα και ταχυδρομούσαν, σε
διάφορες χώρες του εξωτερικού, με σκοπό
την αποκόμιση παράνομου οικονομικού
οφέλους.

Συγκεκριμένα, από Αρχές του εξωτερικού,
τον περασμένο Φεβρουάριο και Απρίλιο,
κατασχέθηκαν συνολικά πέντε (5) δέματα
που ταχυδρομήθηκαν  από μέλη του
κυκλώματος, τα οποία περιείχαν ναρκωτικά
δισκία, μεταξύ των οποίων:

περισσότερα από 500 γραμμάρια της φαρ-
μακευτικής ουσίας Κεταμίνη

πάνω από 248 δισκία Ecstasy ,καθώς και
ουσία απαγορευμένη από τον Οργανισμό
Φαρμάκων της συγκεκριμένης χώρας.

Επιπλέον, από το Τμήμα Ασφαλείας Χαλ-

κίδας, στα μέσα περίπου του τρέχοντος
μήνα, κατασχέθηκαν  από ταχυδρομικό
κατάστημα 10 ακόμη υπό αποστολή δέματα,
που είχαν ταχυδρομήσει οι ανωτέρω δρά-
στες με προορισμό διάφορες χώρες του εξω-
τερικού και περιείχαν πληθώρα παράνομων
αναβολικών ουσιών, σε μορφή δισκίων,
υγρών αλλά και ενέσιμων, τα οποία εστάλ-
ησαν στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων
(Ε.Ο.Φ.), για να εξεταστούν εργαστηριακά.

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής συντον ι-
σμένης αστυνομικής επιχείρησης, διενε-
ργήθηκαν νομότυπες έρευνες σε οικίες και
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
των συλληφθέντων, όπου βρέθηκαν συνο-
λικά και κατασχέθηκαν:

Υπό αποστολή, δέμα εντός του οποίου
βρέθηκε συσκευή ψηφιακού δορυφορικού
αποκωδικοποιητή, ο οποίος αφού αποσυνα-
ρμολογήθηκε βρέθηκε να περιέχει, επιμελώς
κρυμμένα, (120) ναρκωτικά δισκία,

885,4 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,
141 ναρκωτικά δισκία (μεταξύ των οποίων

και ecstasy)
1 γραμμάριο ecstasy , σε κρυσταλλική

μορφή,
184 δισκία αναβολικών ουσιών,
82 φιαλίδια αναβολικών ουσιών,
8 σύριγγες που περιείχαν αναβολική ουσία,
3 ηλεκτρον ικές ζυγαριές ακριβείας,
700 ευρώ και 5 τηλεφωνικές συσκευές,
αυτοκίνητο και διάφορα υλικά συσκευασίας

(κουτάκια, νάιλον σακουλάκια, κ.λπ.)
2 σκληροί δίσκοι αποθήκευσης ηλεκτρο-

ν ικών αρχείων, καθώς και συσκευή αερο-
στεγούς συσκευασίας.

Οι εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζουν κατηγο-
ρίες, για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης,
σε συνδυασμό με διακεκριμένες περι-
πτώσεις διακίνησης ναρκωτικών και παρά-
νομων αναβολικών ουσιών σε χώρες του
εξωτερικού, καθώς και παράβαση νομοθ-
εσίας περί αθλητισμού.

Το προανακριτικό έργο διενεργεί το Τμήμα
Ασφαλείας Χαλκίδας, ενώ διερευνάται όλο το
εύρος της εγκληματικής δραστηριότητας του
κυκλώματος.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους
σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν
σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλ-
κίδας.

Οι έρευνες και οι επιχειρήσεις των Υπηρε-
σιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ευβοίας,
υπό την εποπτεία και τον συντον ισμό της
Γεν ικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυ-
νσης Στερεάς Ελλάδας, για την καταπολέμ-
ηση της οργανωμένης διακίνησης των ναρ-
κωτικών και γεν ικότερα των παράνομων
ουσιών, θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση
και ενδιαφέρον, με γνώμονα την προστασία
του κοινωνικού συνόλου».

Έκτακτη επιχορήγηση 18.000
ευρώ σε επιχειρήσεις: 

Οι δικαιούχοι σε περιοχές που υπέστησανΟι δικαιούχοι σε περιοχές που υπέστησαν
μεγάλες φυσικές καταστροφέςμεγάλες φυσικές καταστροφές

Συλλήψεις μελών κυκλώματος που 
διοχέτευαν κεταμίνη στην αγορά

Υ
πεγράφη  από τον  αρμόδιο Υφυ-
πουργό Αν άπτυξης και Επεν -
δύσεων  Γιάν ν η Τσακίρη και μετά

από εισήγηση της Ειδικής Γραμματείας
Διαχ είρισης Προγραμμάτων  ΕΤΠΑ και
ΤΣ, ν έα δράση μη επιστρεπτέας επιχ ο-
ρήγησης για την  απρόσκοπτη
εν ίσχ υση των  επιχ ειρήσεων  που
επλήγησαν  από τον  Cov id-19 και, ταυ-
τόχ ρον α, επλήγησαν  από τις μεγάλες
φυσικές καταστροφές του έτους 2021.

Η δράση προϋπολογισμού 26 εκατ.
ευρώ απευθύν εται στις επιχ ειρήσεις
κάθε ν ομικής μορφής που λειτουργούν
ν ομίμως και δραστηριοποιούν ται στις
πληγείσες από φυσικές καταστροφές
περιοχ ές των  ν ομών  Εύβοιας, Λαρίσης
και Ηρακλείου.

Η δράση έχ ει ήδη εγκριθεί από τις
αρμόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, συγχ ρηματοδοτείται στο
πλαίσιο της απόκρισης της Ευρωπαϊκής
Έν ωσης στην  παν δημία COVID-19
React EU και αφορά Μικρομεσαίες και
Μεγάλες επιχ ειρήσεις.

Η επιχ ορήγηση προς κάθε επιχ είρηση
αν έρχ εται σε σταθερό ποσοστό 50%
επί των  λειτουργικών  δαπαν ών  της
όπως αυτές εξάγον ται από τα πρόσφα-
τα φορολογικά της στοιχ εία.

Ειδικότερη μέριμν α λαμβάν εται για τις
επιχ ειρήσεις που συστάθηκαν  εν  μέσω
παν δημίας ή εν τός του έτους 2021.

Το αν ώτατο ύψος επιχ ορήγησης
αν έρχ εται σε ποσό 18.000€ αν ά
επιχ είρηση.

Σε όλες τις περιπτώσεις, η επιχ ορήγ-
ηση αποδίδεται ως κατ’ αποκοπή ποσό
με την  υποχ ρέωση αν άλωσης εν τός 6
μην ών  από την  έγκριση/έν ταξη χ ωρίς
έλεγχ ο παραστατικών  δαπαν ών .

Οι κυριότερες προϋποθέσεις
συμμετοχής στη δράση είναι:

• ν όμιμη λειτουργία

• έν αρξη εργασιών  μέχ ρι και την
31.12.2021

• εγκατάσταση (έδρα, υποκατάστημα,
κλπ) στις αν ωτέρω περιοχ ές

• πτώση τζίρου 10% μεταξύ των  ετών
2019 και 2021 (το κριτήριο δεν  εφαρμό-
ζεται στις επιχ ειρήσεις με έν αρξη εργα-
σιών  στο έτος 2020 ή στο έτος 2021)

Οι αιτήσεις υποβάλλον ται στο Πληροφ-

οριακό Σύστημα Κρατικών  Εν ισχ ύσεων
(ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Αν άπτυξης και
Επεν δύσεων  στη διεύθυν ση
www.ependy seis.gr μόν ον  ηλεκτρον ικά
χ ωρίς την  απαίτηση προσκόμισης
Φυσικού Φακέλου δικαιολογητικών  από
13/5/2022 και ώρα 12:00 μέχ ρι και
17/6/2022 και ώρα 15:00.

Η αξιολόγηση των  υποβληθεισών  Αιτή-
σεων  χ ρηματοδότησης γίν εται με τη
μέθοδο της άμεσης διαδικασίας με τήρη-
ση χ ρον ικής σειράς προτεραιότητας.

Η εκταμίευση της επιχ ορήγησης γίν ε-
ται εν τός δέκα ημερών  αμέσως μετά την
έγκριση της υποβληθείσας αίτησης
χ ρηματοδότησης χ ωρίς υποχ ρέωση
υποβολής δεύτερου κατά σειρά σχ ετι-
κού Αιτήματος.

Όπως και σε όλες τις προηγούμεν ες
σχ ετικές Δράσεις του Υπουργείου Αν ά-
πτυξης και Επεν δύσεων , έχ ει και εδώ
ήδη θεσμοθετηθεί το Ακατάσχ ετο της
δικαιούμεν ης επιχ ορήγησης ώστε μέσω
της δράσης ν α χ ρηματοδοτείται η αν ά-
πτυξη των  επιχ ειρήσεων  και όχ ι η κάλ-
υψη ληξιπρόθεσμων  υποχ ρεώσεών
τους προς το Κράτος ή προς τρίτους.

Σημειών εται ότι οι επιχ ειρήσεις
υποχ ρεούν ται στην  ηλεκτρον ική
επισύν αψη ελάχ ιστων  δικαιολογητικών
υποβολής. Ειδικά οι απαιτούμεν ες από
την  κοιν οτική ν ομοθεσία υπεύθυν ες
δηλώσεις, πρέπει ν α φέρουν  τις κατάλ-
ληλες εν δείξεις γν ησιότητας υπογραφής.

Τα υποβληθέν τα στοιχ εία των  επιχ ει-
ρήσεων  θα διασταυρωθούν  με τα ήδη
τηρούμεν α για αυτές στις Εθν ικές βάσεις
δεδομέν ων  (πχ  Taxisnet) ΠΡΙΝ την
αν ακοίν ωση αποτελεσμάτων . Σε
περίπτωση απόρριψης υποβληθείσας
αίτησης, η επιχ είρηση διατηρεί το
δικαίωμα εκ ν έου υποβολής.

O Yπουργός Αν άπτυξης και Επεν -
δύσεων  Άδων ις Γεωργιάδης δήλωσε:

«Το Υπουργείο Αν άπτυξης & Επεν -
δύσεων  από την  αρχ ή της παν δημίας
έχ ει αξιοποιήσει τους ευρωπαϊκούς
πόρους με το βέλτιστο δυν ατό τρόπο
ώστε ν α θεραπεύσει τις ζημιές που έχ ει
υποστεί η οικον ομία. Σήμερα με την
έκτακτη επιχ ορήγηση συμπληρών ουμε
τις δράσεις μας για ν α βοηθήσουμε
ιδιαίτερα περιοχ ές που έχ ουν  υποστεί
πολύ μεγάλη καταστροφή».

Ο Υφυπουργός Αν άπτυξης και Επεν -
δύσεων  Γιάν ν ης Τσακίρης δήλωσε:

«Η πολιτεία χ ρησιμοποιών τας τόσο
ευρωπαϊκούς όσο και Εθν ικούς πόρους
στέκεται αρωγός στην  αποκατάσταση
της αν άπτυξης σε πληγείσες από θεομ-
ην ίες περιοχ ές, διασφαλίζον τας θέσεις
εργασίας αλλά και την  απρόσκοπτη λει-
τουργία της αγοράς και της επιχ ειρημα-
τικότητας».
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Εμβολιασμός - 4η δόση: Οι νέες συστάσεις από τον ΕΟΔΥ
Ποιοι βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο για σοβαρή νόσο και επιπλοκές.

Ν
έες συστάσεις από τον
ΕΟΔΥ για την  4η δόση
εμβολιασμού, σύμφων α
με τα ν έα δεδομέν α για
τις μεταλλάξεις κορον οϊού

και τη χ αλάρωση των  μέτρων . 
Επισημαίν εται ότι σε συγκεκριμέ-

ν ες ομάδες πληθυσμού προτείν εται η
χ ορήγηση της 2ης αν αμν ηστικής
δόσης (τέταρτη δόση) με mRNA
εμβόλιο σε χ ρον ικό διάστημα του-
λάχ ιστον  4 μην ών  μετά τη χ ορήγηση
της πρώτης αν αμν ηστικής δόσης.

Αν αλυτικά η αν ακοίν ωση του
ΕΟΔΥ:

Η εφαρμογή του αν αμν ηστικού
εμβολιασμού για τη ν όσο COVID-19
από τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2021
αποδείχ θηκε ασφαλής και αποτελε-
σματική για την  προστασία του
πληθυσμού έν αν τι σοβαρής ν όσου
από τις ν έες παραλλαγές Δέλτα και
Όμικρον  του ιού SARSCoV-2. Όπως
είν αι γν ωστό, τα άτομα μεγαλύτερης
ηλικίας, καθώς και τα άτομα με αν ο-
σοκαταστολή, βρίσκον ται σε αυξημέ-
ν ο κίν δυν ο για σοβαρή ν όσο και
επιπλοκές. Οι ομάδες αυτές μπορεί
ν α εμφαν ίζουν  εξαρχ ής χ αμηλότερη
αν οσολογική απάν τηση μετά τον
εμβολιασμό, η οποία φαίν εται ότι εξα-
σθεν εί και συν τομότερα.

Λόγω της αυξημέν ης μεταδοτικότ-
ητας της παραλλαγής Όμικρον , και
ιδιαίτερα της υποπαραλλαγής Όμικρ-
ον  BA 1.2, της χ αλάρωσης των  περ-
ιοριστικών  μέτρων , καθώς και της
συν ακόλουθης μεταβολής της συμπε-
ριφοράς των  πολιτών , εξακολουθ-
ούμε ν α παρατηρούμε διεθν ώς
αυξημέν ο αριθμό μολύν σεων  οι
οποίες ευτυχ ώς, κυρίως λόγω του
εμβολιασμού, οδηγούν  σε αν αλογικά
μικρότερο αριθμό ν οσηλειών . Παρά
τα περιορισμέν α μέχ ρι στιγμής δεδο-
μέν α αποτελεσματικότητας, ορισμέ-
ν ες χ ώρες, λαμβάν ον τας υπόψιν  τα

ποσοστά εμβολιασμού και την  τοπι-
κή επιδημιολογική κατάσταση, αποφ-
άσισαν  ν α προτείν ουν  την  χ ορήγ-
ηση 2ης αν αμν ηστικής δόσης σε
συγκεκριμέν ες ομάδες πληθυσμού.

Συν εκτιμών τας τη διεθν ή βιβλιογρ-
αφία, τα τρέχ ον τα επιδημιολογικά
δεδομέν α της χ ώρας μας σε συν δυα-
σμό με την  εμβολιαστική κάλυψη και
τον  χ ρόν ο που έχ ει παρέλθει από
την  1η αν αμν ηστική δόση η ΕΕΕ
εκτιμά ότι το πιθαν ό σχ ετικό όφελος
από μια δεύτερη αν αμν ηστική δόση
αν αμέν εται ν α είν αι μεγαλύτερο σε
άτομα ηλικίας 70 ετών  και άν ω,

καθώς και σε όσα διαμέν ουν  σε
μον άδες φιλοξεν ίας ηλικιωμέν ων .
Επιπλέον , σε άτομα ηλικίας 60 ετών
και άν ω, ιδιαίτερα εκείν α με σοβαρά
υποκείμεν α ν οσήματα, η 2η αν αμ-
ν ηστική δόση αν αμέν εται ν α μειώσει
την  πιθαν ότητα ν οσηλείας.

Για τις παραπάν ω ομάδες πληθυ-
σμού η ΕΕΕ προτείν ει τη χ ορήγηση
της 2ης αν αμν ηστικής δόσης με
mRNA εμβόλιο σε χ ρον ικό διάστημα
τουλάχ ιστον  4 μην ών  μετά τη χ ορήγ-
ηση της πρώτης αν αμν ηστικής
δόσης. Σε άτομα που έχ ουν  ν οσήσει
μετά την  χ ορήγηση της πρώτης
αν αμν ηστικής δόσης, δεν  προτείν ε-
ται 2η αν αμν ηστική δόση.

Σημειών εται ότι, όσον  αφορά την
προστασία έν αν τι της ήπιας ν όσου
από την  παραλλαγή Όμικρον  και
ακόμα περισσότερο έν αν τι της μόλ-
υν σης, αυτή εξασθεν εί σύν τομα,
ακόμα και μετά την  αν αμν ηστική
δόση. 

Τέλος, υπεν θυμίζεται ότι, ο κύριος
στόχ ος του εμβολιασμού είν αι η προ-
στασία έν αν τι της σοβαρής ν όσου.
Για το λόγο αυτό, πρωταρχ ική
σημασία έχ ει η ολοκλήρωση του βασι-
κού εμβολιασμού στον  πληθυσμό,
ηλικίας 5 ετών  και άν ω και της χ ορήγ-
ησης 1ης αν αμν ηστικής δόσης σε
όλο τον  εν ήλικο πληθυσμό.

ΜΜεε  ρρυυθθμμοούύςς……  ππρροο--κκοορροοννοοϊϊοούύ  ηηΜΜεε  ρρυυθθμμοούύςς……  ππρροο--κκοορροοννοοϊϊοούύ  ηη
έέξξοοδδοοςς  γγιιαα  ττοο  ΠΠάάσσχχααέέξξοοδδοοςς  γγιιαα  ττοο  ΠΠάάσσχχαα

Αυξημένες οι διελεύσεις από τα διόδια ΕλευσίναςΑυξημένες οι διελεύσεις από τα διόδια Ελευσίνας

Μ
ετά από δύο χ ρό-
ν ια «εγκλεισμού» η
μεγάλη έξοδος έξο-

δος ξεκίν ησε και αν αμέ-
ν εται ν α κορυφωθεί τη
Μ. Παρασκευή.
Σύμφων α με τα στοιχ εία
της Διεύθυν σης Τροχ αίας
Αττικής, από τις 06:00 το
πρωί της Μεγάλης Τρίτης,
μέχ ρι και την  
Μεγάλη Τετάρτη ίδια ώρα,
26.831 αυτοκίν ητα πέρα-
σαν  τα διόδια της Ελευ-
σίν ας, με προορισμό την  επαρχ ία, αριθμός σχ εδόν  διπλάσιος σε σύγκριση με την
ίδια ημέρα το 2021 (13.633). Μάλιστα η έξοδος από την  Αθην ών  – Κορίν θου, παρ-
ουσιάζει αύξηση 5%, σε σύγκριση με το 2019, πριν  ξεσπάσει ο κορον οϊός.
Παρόμοια εικόν α καταγράφηκε χ θες και στα διόδια των  Αφιδν ών , καθώς 25.319
αυτοκίν ητα εγκατέλειψαν  την  πρωτεύουσα, από την  Αθην ών  -Λαμίας. Ο αριθμός
των  εξοδούχ ων  παρουσιάζει αύξηση 44% σε σύγκριση με πέρυσι την  Μεγάλη
Τρίτη όταν  έφυγαν  17.567 οχ ήματα και 11% σε σχ έση με το 2019 (22.896
αυτοκίν ητα), κατά την  τελευταία έξοδο, πριν  τον  κορον οϊό.

Λιμάν ια 

Αν  και στο γεν ικευμέν ο κλίμα της ακρίβειας που επικρατεί, έχ ουν  αυξηθεί και οι
τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, κάποιες φορές έως και 30%, μια με τετραμελή οικο-
γέν εια ν α χ ρειάζεται ακόμα και έν αν  ολόκληρο μισθό μόν ο στο «πήγαιν ε» και στο
«έλα», δεν  είν αι λίγοι οι πολίτες που έχ ουν  αποφασίσει ν α φύγουν , έστω και για
λίγες μέρες, με τις πληρότητες στα πλοία ν α αγγίζουν  ακόμα και το 90%.
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Τουρνουά Ποδοσφαίρου <<Μάκης
Πάνος>> στα Μέγαρα 29-30/4

Στις 29 και 30 Απριλίου θα διεξαχθεί στα
Μέγαρα Τουρν ουά Ποδοσφαίρου ακαδημιών

στην  μν ήμη του ΜΑΚΗ ΠΑΝΟΥ.

Ο ΑΟ Ζωφριάς συγχαίρει
τον Βύζα Μεγάρων

Με αφορμή την ολοκλήρωση της εφετινής
αγωνιστικής σεζόν στο πρωτάθλημα της Α’
ΕΠΣΔΑ, το Διοικητικό Συμβούλιο του Αθλητι-
κού Ομίλου Ζωφριάς συγχαίρει τον Βύζαντα
Μεγάρων για την κατάκτηση της πρώτης θέσης
στη βαθμολογία και του εύχεται καλή επιτυχία
και στους αγώνες μπαράζ ανόδου. 

Παράλληλα, απευθυνόμενοι προς τα σωματεία
του Δήμου Φυλής θα θέλαμε να αποδώσουμε τα
εύσημα προς την ομάδα του Ακράτητου για την
φετινή της πορεία, καθώς και να ευχηθούμε
καλή επιτυχία στις ομάδες του Εθνικού Πανορά-
ματος και του Σκορπιού Φυλής εν όψει του
δεύτερου ημιτελικού Κυπέλλου της Μεγάλης
Τετάρτης. Ας προκριθεί ο καλύτερος! 

Οσον αφορά στην ομάδα του Θρασύβουλου
είμαστε βέβαιοι πως θα γίνουν οι απαραίτητες
κινήσεις ώστε ο ιστορικός και αγαπητός σύλλο-
γος της περιοχής μας να επιστρέψει στην πρώτη
κατηγορία. 

Προς όλα τα υπόλοιπα σωματεία της Α’
ΕΠΣΔΑ ευχόμαστε καλές διακοπές και καλή
αντάμωση στα γήπεδα τον Σεπτέμβριο. Εις το
επανιδείν…

Η γυναικεία ομάδα του Ακράτητου στο 1ο Mini Women’s
Soccer Cup

Η γυναικεία ομάδα του Ακράτητου συμμετείχε
στο 1ο Mini Women’s Soccer Cup “ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΑΤΖΟΥΡΑΝΗΣ” το οποίο διοργάνωσε η
γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Εθνικού
Πειραιώς με φιλανθρωπικό σκοπό.
Οι αγώνες πραγματοποιήθηκαν στις αθλητικές
εγκαταστάσεις #Garage_Soccer_Club στην
Ηλιούπολη, προκειμένου να συλλεχθούν
τρόφιμα και είδη ένδυσης και υπόδησης για
οικογένειες με σοβαρό βιοποριστικό πρόβ-
λημα.
Το τουρνουά φέρει το όνομα του αείμνηστου
κ.Γιάννη Ματζουράνη, ως ελάχιστο φόρο τιμής

για την πολυετή προσφορά του στον ιστορικό σύλλογο του Πειραιά.
Οι σύλλογοι που συμμετείχαν ήταν ο Εθνικός Πειραιώς, ο Α. Ο. Μελισσίων, ο Φοίνικας Καλλιθέας και
ο Ακράτητος Άνω Λιοσίων.
Συγχαρητήρια στους διοργανωτές και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για την φιλοξενία!!

Ο ΠΑΟΚ Μάνδρας ευχαριστεί
τον Θρασύβουλο και τους Βύζα,

Μανδραικό

Ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ Μάνδρας Τάσος Δούκας
εστειλε επιστολή που μεταξύ άλλων αναφέρει:
<<Θα ήθελα να ευχαριστήσω το ΔΣ του
Θρασύβουλού Φυλης για την άψογη φιλοξενία
τους ,τιμώντας την ιστορία των δύο ομάδων και το
ευ αγωνίζεσθαι.
Επίσης το διαιτητικό τρίο που στο συγκεκριμένο
και τόσο σημαντικό παιχνίδι φάνηκαν αντάξιοι των
προσδοκιών και το παιχνίδι κρίθηκε στον αγωνι-
στικό χώρο.
Κατ’ εξαίρεση(!) ,από όλα όσα ζήσαμε όλη τη χρο-
νιά(!). Τελειώνοντας μια δύσκολη ποδοσφαιρική 

χρόνια για εμάς ,που είχαμε χρόνια σαν σωματείο
να ζήσουμε ,κλείνουμε την χρόνια εν τελεί κερδι-
σμένοι. Όχι αγωνιστικά αλλά διοικητικά καθώς τις
τελευταίες 4 αγωνιστικές μάθαμε ποιοι είναι οι
<φίλοι μας>.

ΥΣ. Συγχαρητήρια στον Βύζαντα Μεγάρων για την
ανάδειξη σε πρωταθλητη και του ευχόμαστε κάθε
επιτυχία στα προκριματικά.

ΥΣ.Ευχαριστούμε και το ΔΣ του Μανδραϊκού για
τις ευχές τους καθώς και οι δύο σύλλογοι εκπρο-
σωπούμε την ίδια πόλη.

Με εκτίμηση, Τασος Δουκας

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΕ
ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ !! ΜΕ ΥΓΕΙΑ

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ: Συγχαρητήριο Μήνυμα
Η Πρόεδρος και το Δ.Σ. του ΑΓΣ ΒΥΖΑΣ συγχ αίρουν  την  ομάδα μπάσκετ
της Ν.Ε.Μ. για την  άν οδό της στην  Α2 Εθν ική Κατηγορία του μπάσ-
κετ.Πρόκειται για μια επιτυχ ία που χ αροποιεί όλους μας, αφού αποτελεί
ακόμα μια«κατάκτηση» για το αθλητικό γίγν εσθαι της πόλης των  Μεγάρων .
Η Ν.Ε.Μ. «έγραψε ιστορία» για πρώτη φορά στην  ιστορία της. Θερμές ευχ ές
για αν άλογη συν έχ εια στην  Α2 και συγχ αρητήρια στην  διοίκηση,στον  προ-
πον ητή Γιώργο Μάν ταλο και τους συν εργάτες του για την  επιτυχ ημέν η πορ-
εία της ομάδας και την  επίτευξη του στόχ ου.

Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος  Ιωάν ν α Ρήγα 
Ο Γ. Γραμματέας Αν τών ης Υψηλάν της 
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Ο ΑΣ Μεγαρικός συγχαίρει…
Ο Πρόεδρος, τα μέλη του Δ.Σ. καθώς και όλοι αθλητές και μέλη της οικογέ-

νειας του Α.Σ. Μεγαρικός, συγχαίρουμε την διοίκηση, τον προπονητή, τους
παίκτες της ομάδας της ΝΕΜ Νεανική Εστία Μεγαρίδος B.C. αλλά και τον
φίλαθλο κόσμο του, όπου κατέκτησαν το πρωτάθλημα της Β’ Εθνικής στο
μπάσκετ και για πρώτη φορά στην ιστορία της κατακτά μία θέση στην Α2
κατηγορία, διαφημίζοντας την πόλη μας σε ολόκληρη την Ελλάδα.
Επίσης συγχαίρουμε την ομάδα του ιστορικού Βύζαντα Μεγάρων ΑΓΣ ΒΥΖΑΣ

Μεγαρων όπου έκανε το πρώτο βήμα, κατακτώντας το πρωτάθλημα στην Α’
ΕΠΣΔΑ, προκειμένου να ανέβει στην Γ’ Εθνική, και του ευχόμαστε καλή επιτ-
υχία στους αγώνες μπαράζ που έχει να δώσει.

Καλό Ταξίδι ΚΩΣΤΑ 
ΓΚΑΛΑΜΕΛΟ

Ο Πρόεδρος της ΕΠΣ Βοιωτίας Νίκας
Κωνσταντίνος και η Εκτελεστική Επι-
τροπή εκφράζουν θερμά
Συλλυπητήρια στην οικογένεια του,
για το ξαφνικό χαμό του ΚΩΣΤΑ
ΓΚΑΛΑΜΕΛΟΥ , ένα παιδί  που
κοσμούσε το Βοιωτικό ποδόσφαιρο ,
η προσφορά του αμέριστη σε Λεβα-
δειακό , Παναιγιάλειο, Φωστήρα,
Χαλκηδόνα , αλλά και σε Αναγέννηση
Ορχομενού και Δάφνη Λιβανάτων.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Σ.
ΒΟΙΩΤΙΑΣ αποφάσισε στην μνήμη
του ΚΩΣΤΑ ΓΚΑΛΑΜΕΛΟΥ να παρ-
αστεί σύσσωμο το Δ.Σ. στην εξόδιο
ακολουθία, να κατατεθεί ένα ποσό
στην Αγία Ταβίθα Λιβαδειάς, για το
λόγο που διοργάνωσε ο ίδιος το
φιλικό παιχνίδι που άφησε την τελευ-
ταία του πνοή.
Να δώσει το όνομα του στο φετινό
πρωτάθλημα της Β΄ Κατηγορίας που
αγωνίζονταν ως προπονητής και
παίχτης στην ομάδα του
ΓΟΥΕΜΠΛΕΪ .

ΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΦΡΥ ΤΟ ΧΩΜΑ ΠΟΥ
ΘΑ ΤΟΝ ΣΚΕΠΑΣΕΙ
ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΓΕΛΑΣΤΟ
ΠΑΙΔΙ
ΚΩΣΤΑ ΓΚΑΛΑΜΕΛΟ

Τουρνουά ακαδημιών Απόλλωνας Ποντίων

Η Ακαδημία του Απόλλωνα Ποντίων
Ασπροπύργου διοργάνωσε  Φιλανθρω-

πικό Τουρνουά με τη συμμετοχή τοπικών
και γειτονικών ομάδων!

Ευχαριστούμε όλους όσους στήριξαν τη
δράση μας και ιδιαίτερα τις ομά-

δες:Συμμετείχαν οι
Ένωση Πανασπροπυργιακού - Δόξας

Ασπροπύργου
Akadimia Paok Mandras

Μανδραϊκός Αθλητικός Όμιλος - Ακαδημία
Ποδοσφαίρου

Ακαδημίες Α.Ο.Αχαρναικος
ΑΙΑΣ Παραλιας Ασπροπυργου

Αστέρας Μαγούλας - Asteras Magoulas
Ολυμπιακός Σχολή 

Ποδοσφαίρου Ελευσίνα 



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 Μ. Πέμπτη 21 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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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:

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..

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: 

ENOIKIAZONTAI ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΩΤΟΥ 
ΟΡΟΦΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ

ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ. 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6936780360

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ
ΣΕ ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2105575342,

6973236156



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

Διατίθεται οικόπεδο εντος
σχεδίου 1573τ.μ.,προς ενοι-
κιαση ή πώληση στα Νεόκτι-
στα Ασπροπύργου,τριφατσο
με εύκολη πρόσβαση προς
όλες τις  εθνικές  ο-
δούς.Πληροφοριες στο
τηλέφωνο:6944589444

Ενοικιάζεται επαγγελμα-
τικός χώρος (ισόγειο) στη
διασταύρωση Ασπροπύργου
(πλησίον ΙΚΑ και στάσης λε-
οφωρείου), 126 τεραγωνικά
μέτρα, κατάλληλο για φαρ-
μακείο.Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6945106860

Ενοικιάζεται οικία (1ος ορ-
οφος) στη διασταύρωση
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 επαγγελμα-
τικός χώρος 105 τετραγω-
νικών μέτρων στο κέντρο
του Ασπροπύργου
(Σαλαμίνος & Κολοκο-
τρώνη). Δεν διατίθεται για
χώρο εστίασης (προτίμηση
φαρμακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος

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 επικοινωνίας
6987305649
Πωλείται επιχείριση κα-
φέ 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 κατά-
σταση, τιμή 
60.000€, συζητήσιμη.
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΒΝ Νέα Ζωή, μονοκατοικία
100 τ.μ., ισόγεια, προσό-
ψεως, 3 υ/δ (το 1 master),

κατασκευή '78, μπάνιο, wc,
σε οικόπεδο 400 τ.μ., θέα
βουνό, ανοικτό πάρκιν, α-
ποθήκη, κήπος, ελεύθερη,
άριστη κατάσταση, ανα-
καίνιση '00, τιμή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτι-
στα, μονοκατοικία 90 τ.μ., 3
υ/δ, κήπος 60 τ.μ., καρποφ-
όρα δέντρα, πωλείται 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 μπά-
νια, σε οικόπεδο 183 τ.μ.,
πάρκιν, αποθήκη 25 τ.μ., τι-
μή 309.000€, συζητήσιμη

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία ζητά εργασία εν-
τός σπιτιού στις περιοχές
Ελευσίνα και Ασπρόπυρ-
γο  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 βιογραφικό
σας στο email afroditiri-
gafarmaki@gmail.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας
:6978814347

Ελληνίδα αποκλειστική
με πείρα ζητά εργασία για
φροντίδα ηλικιωμένων 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 Ασπρ-
όπυργος.
Τηλέφωνο: 210-5573042. 
Fax: 210-5576988

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 
γκαρσονιέρα στον
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
Κυρία ζητά μικρό 
διαμέρισμα ή γκαρσονιέρα
για ενοικίαση στην περιοχή
του Ασπροπύργου 
Τηλ. επικοινωνίας  
6977616480
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ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  EEyyee  FFaacciilliittyy
MMaannaaggeemmeenntt  ααννααζζηηττάά::

Προσωπικό Ασφαλείας-Φύλακες,
για την  στελέχωση της φύλαξης
Bιομηχαν ικών  Eγκαταστάσεων ,
στη περιοχή του Ασπροπύργου.

Απαραίτητα Προσόντα:

•Άδεια εργασίας προσωπικού ασφα-
λείας Ν.2518/97 σε ισχύ.
•Απόφοιτος Μέσης Εκπαίδευσης.
•Δυνατότητα για πλήρη ή μερική
απασχόληση σε κυλιόμενες βάρ-
διες.
•Βασικές Γνώσεις Αγγλικών.
•Βασικές Γνώσεις Η/Υ.

Η εταιρεία παρέχει:

•Άμεση Πρόσληψη.
•Μόνιμη Απασχόληση.
•Συνεχή Εκπαίδευση.
•Σύγχρονο Εργασιακό Περιβάλλον.
•Δυνατότητες Επαγγελματικής Εξέ-
λιξης.

Αν επιθυμείτε, να γίνετε μέλος της
ομάδας μας, μπορείτε να υποβάλλε-
τε το βιογραφικό σας σημείωμα:
• Στέλνοντας  emai l :
info@eyefm.gr
• Στέλνοντας fax:
2108060055.
• Τηλεφωνικά στο τηλέφωνο:
210-6121719

Ωράριο επικοινωνίας από Δευτέρα
έως Παρασκευή 09:30π.μ.-
16:30μ.μ.,στο  τηλέφωνο 210-
6121719.
Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την  εταιρεία μας, επισ-
κεφθείτε την  ιστοσελίδα μας :
www.eyefm.gr

ΕΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

Απαραίτητα Προσόντα: 
§   Απολυτήριος τίτλος τριτάξιου
Γυμνασίου ή άλλος ισότιμος τίτλος της
ημεδαπής ή αλλοδαπής  ή ανώτερος
§  Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον
τριών (3) ετών σε αντίστοιχη θέση με
χειρισμό παλετοφόρου ορθίου
§  Πολύ καλή γνώση της ελληνικής
γλώσσας και ευκολία στην επικοινωνία
§  Επιθυμητή γνώση και εμπειρία στη
χρήση φορητών τερματικών barcode
(RF scanner)

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Απαραίτητα Προσόντα: 
§  Απολυτήριος τίτλος τριτάξιου Γυμνασίου ή
άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλο-
δαπής  ή ανώτερος
§  Άδεια χειριστή ηλεκτροκίνητου ανυψωτι-
κού περονοφόρου μηχανήματος (κλαρκ)
§  Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών
(3) ετών σε αντίστοιχη θέση χειριστή reach
truck
§  Γνώση και εμπειρία στη χρήση φορητών
τερματικών barcode (RF scanner)
§  Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας
και ευκολία στην επικοινωνία
§  Επιθυμητή γνώση λειτουργίας συστημά-
των WMS

Η ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ Α.Ε. 
αναζητά προσωπικό για τις αποθήκες

της στον Ασπρόπυργο Αττικής

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν
 βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

hr@beinoglou.gr ή στο τηλ. 210-9466204
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Αμέσως μετά το Πάσχ α θα
αν αρτηθούν  τα εκκαθαρι-
στικά του ν έου ΕΝΦΙΑ

εν σωματών ον τας πέν τε βασικές
αλλαγές –οπτικά αλλά και ουσιαστι-
κά- σε σχ έση με πέρυσι. Με τα ν έα
εκκαθαριστικά θα γίν ουν  τα απο-
καλυπτήρια της ν έας φορολογητέας
αξίας του κάθε περιουσιακού
στοιχ είου, του φόρου που αν αλογεί,
της ν έας πολιτικής εκπτώσεων
(σ.σ. που για κάποιους μετατρέπε-
ται σε πολιτική επιβαρύν σεων ) αλλά
και της κατάργησης του συμπληρω-
ματικού φόρου. Σημαν τική αλλαγή
και η αύξηση του αριθμού των
δόσεων  κάτι που επίσης θα αποτ-
υπωθεί στα ν έα εκκαθαριστικά.

· Η βασική αλλαγή που θα δουν
όλοι οι ιδιοκτήτες ακιν ήτων  θα έχ ει
ν α κάν ει με την  αλλαγή στην  φορο-
λογητέα αξία του κάθε περιουσιακού
τους στοιχ είου. Σε κάποιες περι-
πτώσεις, οι αυξήσεις φτάν ουν
ακόμη και στο 80-90% άρα το
βασικό εν διαφέρον  εστιάζεται στο
ποια είν αι η καιν ούργια αποτίμηση
του κάθε ακιν ήτου ξεχ ωριστά αλλά
και της ατομικής περιουσίας αθροι-
στικά η οποία εξακολουθεί ν α παίζει
ουσιαστικό ρόλο παρά την  κατάργ-
ηση του συμπληρωματικού φόρου.

· Στα στοιχ εία εκκαθάρισης του
ΕΝΦΙΑ, θα καταργηθεί το πεδίο του
συμπληρωματικού φόρου καθώς ο
συγκεκριμέν ος φόρος που επιβάρυ-
ν ε τους έχ ον τες ατομική περιουσία
άν ω των  250.000 ευρώ, από φέτος
καταργείται.

· Στη θέση του συμπληρωματικού
φόρου, θα φαν εί ο καιν ούργιος
φόρος: αφορά στους έχ ον τες
συμμετοχ ή σε ακίν ητο αξίας άν ω
των  400.000 ευρώ. 

Το πεδίο θα εμφαν ίζεται σε όλα τα
εκκαθαριστικά αλλά επιβάρυν ση θα
προκύπτει μόν ο για όσους έχ ουν
ατομική περιουσία άν ω των
300.000 ευρώ και συμμετοχ ή σε
ακίν ητο η αν τικειμεν ική αξία του
οποίου υπερβαίν ει τις 400.000
ευρώ. Με αυτά τα δεδομέν α, τον
ν έο φόρο θα κληθούν  ν α
πληρώσουν  λιγότεροι από 100.000
ιδιοκτήτες.

· Η έκπτωση φυσικών
προσώπων , θα παραμείν ει στο
εκκαθαριστικό αλλά θα αποτυπωθεί
εν τελώς διαφορετικό ποσό για τους
περισσότερους. Για τους έχ ον τες
ατομική περιουσία έως 60.000 ευρώ,
ο συν τελεστής της έκπτωσης δεν
αλλάζει. 

Για τους έχ ον τες περιουσία από 

60.000 ευρώ έως και 150.000
ευρώ, το ποσοστό της έκπτωσης θα
είν αι μεγαλύτερο εν ώ χ ειρότερη σε
σχ έση με πέρυσι θα είν αι η κατά-
σταση για όσους έχ ουν  ατομική
περιουσία άν ω των  300.000 ευρώ.
Από τα 300.000 ευρώ μέχ ρι τα
500.000 ευρώ προκύπτει μείωση
του ποσοστού της έκπτωσης έως
και τον  μηδεν ισμό της έκπτωσης
εν ώ από τα 500.000 ευρώ και
πάν ω, όχ ι μόν ο δεν  θα γίν εται
έκπτωση, αλλά θα προκύπτει και
επιβάρυν ση που θα φτάν ει ακόμη
και στο 20% επί του αθροίσματος
όλων  των  επιμέρους φόρων .

· Πέρυσι, εμφαν ίζον ταν  έξι
δόσεις. Στο φετιν ό εκκαθαριστικό,
θα υπάρχ ουν  10 δόσεις μετά την
αλλαγή του σχ ετικού ν όμου. Η
πρώτη δόση θα πρέπει ν α πληρωθ-
εί μέχ ρι το τέλος Μαΐου (31/05) και
η τελευταία μέχ ρι τις 28/02 του
2023.

Πρόκειται για επιλογή
που περιλαμβάν ει πολλές
παραμέτρους. 

Όπως, συν επώς, μία
οικογέν εια διαχ ειρίζεται το
σήμερα χ ωρίς ν α διακιν -
δυν εύει το αύριο των
μελών  της, έτσι και η
κυβέρν ηση καλείται ν α
ισορροπεί. Αν άμεσα στις
παροδικές αν άγκες του
παρόν τος και στις εθν ι-
κές υποχ ρεώσεις του μέλ-
λον τος.

Κάθε αύξηση δεν  πρέ-
πει ν α επιβαρύν ει ούτε
την  αν ταγων ιστικότητα,
ούτε το  κόστος, ιδίως
των  μικρών  επιχ ειρή-
σεων , που το μετατρέ-
πουν  σε αν τικίν ητρο για
ν έες προσλήψεις. 

Η αλήθεια είν αι, όμως,
ότι οι επιχ ειρήσεις έχ ουν
στηριχ θεί πολύ από την
κυβέρν ηση. Με λιγότερο-
υς φόρους και εισφορές.
Με ρευστότητα μέσω της
Επιστρεπτέας Προκατα-
βολής. Αλλά και με τις
πρόσφατες επιδοτήσεις
για την  κάλυψη  του εν ερ-
γειακού κόστους.

Τώρα είν αι η ώρα των
εργαζόμεν ων . Και πρώτα
των  χ αμηλόμισθων . Γιατί
ποτέ δεν  οραματίστηκα
μια οικον ομία με συγκρι-
τικό της πλεον έκτημα τις
χ αμηλές απολαβές.
Αν τίθετα, δεσμεύτηκα για
πολλές και καλοπληρωμέ-
ν ες δουλειές. Και, πράγ-
ματι, η αν εργία ήδη
μειών εται με ταχ ύτατους
ρυθμούς. 

Μέσα σε 33 μήν ες έχ ει
υποχ ωρήσει 5 ολόκληρες
μον άδες, παρά τις αλλε-
πάλληλες κρίσεις που
μεσολάβησαν .

Ταυτόχ ρον α, έχ ουν
ληφθεί πολλά μέτρα υπέρ
της εργασίας. Όπως τα
ν έα προγράμματα του
ΟΑΕΔ. Η Ψηφιακή Κάρτα.
Η προστασία στους
ταχ υμεταφορείς. Οι γον ι-
κές άδειες. Και το πλαίσιο
για την  εργασία εξ απο-
στάσεως.

Τώρα είν αι η σειρά ν α
εν ισχ υθεί το μικρότερο
εισόδημα και αυτό κάν ο-
υμε. Με μία κίν ηση που
την  απαιτεί η κατάσταση. 

Που την  αξίζουν  οι
εργαζόμεν οι. Και που την
αν τέχ ουν  οι επιχ ειρή-
σεις. Γιατί αυτή η σημαν -
τική μεταβολή στο βασικό
μισθό αυξάν ει και το
επίδομα αν εργίας κατά 31
ευρώ κάθε μήν α. Αποτε-
λεί, παράλληλα, και έν α
κάλεσμα προς τους
εργοδότες ν α κιν ηθούν
αν άλογα και προς τις
άλλες κατηγορίες μισθ-
ωτών .

Άλλωστε, τον   Ιούν ιο η
Πολιτεία προχ ωρά και σε
ν έα μείωση των  εισφο-
ρών  κατά μισή μον άδα.
Σειρά, λοιπόν , έχ ουν  και
εκείν οι ν α σταθούν  δίπλα
στους υπαλλήλους τους.
Γιατί καμία επιχ είρηση
δεν  μπορεί ν α παράγει
αξία από την  εργασία αν
δεν  έχ ει φρον τίσει πρώτα
ν α διασφαλίσει την  αξιο-
πρέπεια των  ίδιων  των
εργαζομέν ων  της.

Θα αποφύγω τις καθη-
συχ αστικές προβλέψεις
σε έν α παγκόσμιο περι-
βάλλον  που σκεπάζει η
αβεβαιότητα. Μέν ω 

πιστός στη γλώσσα της
αλήθειας και στον  δρόμο
της φρον τίδας και της
προσπάθειας. Γι’ αυτό και
η μόν η σταθερή μου
δέσμευση είν αι μία: απέ-
ν αν τι σε κάθε δυσκολία,
ν α είμαι στο πλευρό σας.

Η άμεση αύξηση του
κατώτατου μισθού κατά
50 ευρώ είν αι μια απόφα-
ση ευθύν ης και αλληλεγ-
γύης. Ζούμε σε δύσκολες
εποχ ές. Και κύριο μέλημά
μου είν αι ν α μην  διαρρα-
γεί η κοιν ων ική μας
συν οχ ή. Αλλά και ν α μην
υπον ομευθούν , από
άστοχ ες κιν ήσεις, όσα
μαζί καταφέραμε έως
τώρα. Έχ ω εμπιστοσύν η
στις δυν ατότητες της
οικον ομίας μας. Αλλά,
πάν ω από όλα, έχ ω εμπι-
στοσύν η στους Έλλην ες
εργαζόμεν ους. «Αν ά-
πτυξη για όλους» ήταν
εξαρχ ής η υπόσχ εσή
μας. Και αυτόν  το στόχ ο
υπηρετεί η πολιτική μας.
Σήμερα, κάν ουμε έν α
ακόμα σημαν τικό βήμα
για ν α τον  πετύχ ουμε.

Οι πέντε μεγάλες αλλαγές στα
εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ

Σ
ημαν τική άμεση
αύξηση του
κατώτατου μισθού

αν ακοίν ωσε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης καθώς δια-
μορφών εται στα 713
ευρώ από τα 663 που
ήταν  μέχ ρι σήμερα. Μια
αύξηση δηλαδή 50 ευρώ
πάν ω.

Ο πρωθυπουργός επι-
σήμαν ε πως είν αι ποσό
το οποίο, συν δυαστικά
με την  πρώτη δόση του
Ιαν ουαρίου, ισοδυν αμεί
με μία συν ολική αύξηση
9.7% σε σχ έση με τον
κατώτατο μισθό του
2021 καθώς είχ ε ήδη
γίν ει αύξηση κατά 2%
στις αρχ ές της χ ρον ιάς.
Με απλά λόγια, όπως
τόν ισε, οι σχ εδόν
650.000 εργαζόμεν οι
αυτής της κατηγορίας θα
κερδίσουν  παραπάν ω
από έν αν  επιπλέον
καθαρό μισθό ετησίως.

Αναλυτικά το μήνυμα
του πρωθυπουργού:

Καθημεριν ά σε πόλεις
και γειτον ιές συν αν τώ
εργαζόμεν ους, και
κυρίως ν έους που
αμείβον ται με τον
κατώτατο μισθό. Η κοιν ή
αγων ία που διακρίν ω
στα πρόσωπα όλων
είν αι η ακρίβεια από τη
διεθν ή εν εργειακή κρίση
και τον  πόλεμο στην
Ουκραν ία. Οι τιμές στο
ρεύμα, στο ράφι του
σούπερ μάρκετ, στο
βεν ζιν άδικο.

Ακούν  για την  οικο-
ν ομία που αν απτύσσε-
ται, διαπιστών ουν  πολ-
λές θετικές αλλαγές, όμως
αν αρωτιούν ται αν  αυτή
η αν άπτυξη τους αφορά
πραγματικά. Αισθάν ον -
ται ότι, χ ωρίς βοήθεια
από την  οικογέν εια,
δύσκολα τα βγάζουν
πέρα. Ειδικά, μάλιστα,
αν  είν αι αν αγκασμέν οι
και ν α ν οικιάζουν  σπίτι.

Έχ ουν  δίκιο. Γιατί οι
αμοιβές, πράγματι, είν αι
ακόμα πολύ χ αμηλές 

στον  τόπο μας. Οι
πληγές της δεκαετούς
οικον ομικής κρίσης δεν
έχ ουν  επουλωθεί. Και,
βέβαια, τώρα, η παγκό-
σμια έκρηξη του πληθ-
ωρισμού χ τυπά πρώτα
τους χ αμηλόμισθους και
τους αν έργους. Ακριβώς
σε αυτούς, λοιπόν , απε-
υθύν εται η σημεριν ή μου
απόφαση. 

Έτσι, από την 1η
Μαΐου, ο βασικός
μισθός αυξάνεται κατά
50 ευρώ τον μήνα.
Από τα 663 ανεβαίνει
στα 713 ευρώ.

Ποσό το οποίο,
συν δυαστικά με την
πρώτη δόση του Ιαν ουα-
ρίου, ισοδυν αμεί με μία
συν ολική αύξηση 9.7%
σε σχ έση με τον
κατώτατο μισθό του
2021. Με απλά λόγια, οι
σχ εδόν  650.000 εργαζό-
μεν οι αυτής της κατηγο-
ρίας θα κερδίσουν  παρα-
πάν ω από έν αν  επιπ-
λέον  καθαρό μισθό
ετησίως. 

Έν ας 15ος μισθός προ-
στίθεται, στο εξής, στο
εισόδημά τους.

Οφείλω ν α σημειώσω
πως η πρωτοβουλία μας
αυτή αγγίζει τα απώτατα
όρια της οικον ομίας. 

Το ποσοστό αύξησης
του πρώτου μισθού
απασχ όλησε πολύ την
αρμόδια επιτροπή, τους
κοιν ων ικούς εταίρους,
όσο και τον  υπουργό
Εργασίας. Όμως αποτε-
λεί πολιτική μας απόφα-
ση. Την  οποία και θα
εισηγηθώ με θέρμη στο
Υπουργικό Συμβούλιο.

Γιατί σε κάθε κοιν ή
δοκιμασία, κοιν ή είν αι
και η ευθύν η. Και όπως
δίκαια πρέπει ν α αν α-
λαμβάν ον ται τα βάρη,
έτσι δίκαια θα πρέπει και
ν α έχ ουν  όλοι μέρισμα
από το απόθεμα του
πλούτου που δημιουργεί
η εθν ική παραγωγή και
αν άπτυξη.

Κυριάκος Μητσοτάκης

Αύξηση του κατώτατου 
μισθού στα 713 ευρώ 


