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Ηλικιωμένος βρέθηκε
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Νέοι κάτω των 25 ετών: Νέοι κάτω των 25 ετών: 
Άνεργος 1 στους 3Άνεργος 1 στους 3

– Διπλάσιο ποσοστό από την ΕΕ
στην Ελλάδα

ΜΜππήήκκεε  οο  
θθεεμμέέλλιιοοςς  λλίίθθοοςς  

γγιιαα  ττηηνν  ααννέέγγεερρσσηη  ττοουυ  44οουυ
ΓΓυυμμνναασσίίοουυ  σσττηη  ΓΓκκοορρυυττσσάά  

ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  

Ν. ΜΕΛΕΤΙΟΥ: 
Είναι υπόσχεση και υποχρέωση της 

Δημοτικής Αρχής απέναντι 
σε μαθητές και εκπαιδευτικούς να δημιουργεί

σύγχρονες σχολικές μονάδες  
σσεελλ..    22

469 μολύν σεις στη Δυτική Αττική
το τελευταίο 24ωρο

24.308 νέα κρούσματα 
103 νεκροί και 563 
διασωληνωμένοι 

ΗΗμμεερρίίδδαα  OONNEEXX  ––  FFiinnccaannttiieerrii  σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα
γγιιαα  ττηη  ββιιοομμηηχχααννιικκήή  σσυυννεερργγαασσίίαα

Στόχος των ομίλων να αξιοποιηθεί στο έπακρο το
υπάρχον δυναμικό των ελληνικών επιχειρήσεων στη

δημιουργία ενός ναυπηγικού οικοσυστήματος 

σσεελλ..  77

ΖΗΤΗΣΕ ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΟΥΝ ΜΑΝΤΡΕΣ ΣΚΡΑΠ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΚΛΕΠΤΑΠΟΔΟΧΟΙ 

ΑΑΜΜΕΕΙΙΛΛΙΙΚΚΤΤΟΟΣΣ  
ΑΑΠΠΕΕΝΝΑΑΝΝΤΤΙΙ  ΣΣΕΕ  ΟΟΣΣΟΟΥΥΣΣ  ΚΚΛΛΕΕΒΒΟΟΥΥΝΝ  
ΚΚΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΡΡΕΕΦΦΟΟΥΥΝΝ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟ
ΕΕΞΞΟΟΠΠΛΛΙΙΣΣΜΜΟΟ  ΟΟ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΦΦΥΥΛΛΗΗΣΣ    

Ο αναπλ. Δήμαρχος Βασίλης
Γεωργιάδης 

υπέβαλε μηνύσεις, εναντίον 
παντός υπευθύνου, 

στο ΑΤ  Άνω Λιοσίων,
ενώ παράλληλα ενημερώθηκε 

η Υποδιεύθυνση 
Ασφαλείας Άνω Λιοσίων

σσεελλ..  33

σσεελλ..  22

Επιστροφή Αποστόλη 
Παικόπουλου στον Βύζαντα Μεγάρων

Τρείς προσθήκες 
ο Πανελευσινιακός ΑΟ

Ο Ηρακλής Ελευσίνας 
ανακοίνωσε τον Δημήτρη Ζώτο

σσεελλ..  1100--1111

σσεελλ..  33

σσεελλ..  99

σσεελλ..  99
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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: Συννεφιά και καταιγίδεςι 

Θερμοκρασία απο 3  έως  8 βαθμους Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Υπαπαν τή,Μαρουλία, Μαρούλα, Ρούλα

Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων
Υπαπαν τή του Σωτήρος, Σύν αξη της Υπεραγίας

Θεοτόκου της Μαρουλιαν ής

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Αντωνάρας Δημήτριος Γ.

28ης Οκτωβρίου 49, , 2105571663

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Σαμπάνης Σπυρίδων Α.

Περικλέους 40 & Κοντούλη, 2105547581

MANΔΡΑ
Ροκάς Δημήτριος Π.Σαλαμίνος 7, Μάνδρα -

Εργατικές Κατοικίες, 2105541344

Άνω Λιόσια

Κατζιλιεράκη Βασιλική Α.
Τσακάλωφ 11 & Μαστραχά 2, Πλησίον ΙΚΑ,

2102471660

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΤΟΥΡΤΙΔΟΥ ΝΙΚΗ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΕ
Πάρνηθος 23, 2102400178

ΜΜππήήκκεε  οο  θθεεμμέέλλιιοοςς  λλίίθθοοςς  
γγιιαα  ττηηνν  ααννέέγγεερρσσηη  ττοουυ  44οουυ  ΓΓυυμμνναασσίίοουυ

σσττηη  ΓΓκκοορρυυττσσάά  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  
Ν. ΜΕΛΕΤΙΟΥ: Είναι υπόσχεση και υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής απέναντι
σε μαθητές και εκπαιδευτικούς να δημιουργεί σύγχρονες σχολικές μονάδες  

Σοκ έχει προκαλέσει στη μικρή κοινωνία των
Αγίων Θεοδώρων  η είδηση ότι ένας ηλικιω-
μένος βρέθηκε κρεμασμένος στην κληματαριά
του κήπου του  .
Συγκεκριμένα, εχθες το πρωί 1 Φεβρουαρίου
στην περιοχή Τσέπι, ένας ηλικιωμένος άντρας
ηλικίας περίπου 85 χρόνων βρέθηκε απαγχο-
νισμένος  στον προαύλιο χώρο του σπιτιού
του για άγνωστα ακόμη αίτια .
Αμέσως ειδοποιήθηκε η Αστυνομία και το
ΕΚΑΒ. Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε στο νοσο-
κομείο της Κορίνθου αλλά ήταν ήδη νεκρός.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες  πρό-
κειται για αυτοχειρία.

Με ένα έργο πνοής για τις μαθήτριες και τους μαθητές
μπήκε ο Φεβρουάριος στον Δήμο Ασπροπύργου.
Εχθες  1 Φεβρουαρίου 2022 πραγματοποιήθηκε η τελε-
τή θεμελίωσης του 4ου Γυμνασίου Ασπροπύργου στη
Γκορυτσά.

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου
υποδέχθηκε τον Αντιπρόεδρο της Βουλής, Βουλευτή της
Ν.Δ., κ. Αθανάσιο Μπούρα, τον Βουλευτή της Ν.Δ., κ.
Ευάγγελο Λιάκο, τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, κ. Αθανάσιο Νικολόπου-
λο, τους Συμβούλους της Δημοτική Αρχής, τον Επικεφ-
αλής της Δημοτικής Παράταξης «Αλλάζουμε», κ. Ιωάννη
Ηλία καθώς και εκπαιδευτικούς και μαθητές για να μοι-
ραστούν από κοινού τη χαρά και την ικανοποίηση, από
το ξεκίνημα της κατασκευής μιας νέας και σύγχρονης
σχολικής μονάδας.  

Το έργο αυτό, που δύναται να φιλοξενήσει  360 μαθη-
τές, ανέφερε ο Δήμαρχος Ασπροπύργου ότι, αποτελεί
υπόσχεση και υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής στην
Τοπική Κοινωνία, που αναπτύσσεται και προοδεύει με

ρυθμούς αύξησης του πληθυσμού 3,5% περίπου κάθε
χρόνο. 

Έγκαιρα και εμπεριστατωμένα υποβάλαμε την πρότα-
ση στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» του Υπουργείου
Εσωτερικών που χρηματοδοτεί το έργο. Σήμερα είναι
μόνο η αρχή, γιατί ελπίζω σύντομα να καρποφορήσουν
οι ενέργειες για τη θεμελίωση και του 2ου ΓΕΛ Ασπρ-
οπύργου, αφού ολοκληρώσαμε την αγορά του οικοπέ-
δου και είμαστε έτοιμοι να υποβάλουμε την αίτηση για
χρηματοδότηση. 

Στη τελετή θεμελίωσης χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος
Μητροπολίτης  Αττικής και Βοιωτίας κ.κ. Χρυσόστομος.
Μετά την τελετή τόσο οι παριστάμενοι Βουλευτές όσο και
ο Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με
δηλώσεις τους τόνισαν  τη συμβολή του κ. Μελετίου στην
αναβάθμιση της εκπαίδευσης στον Ασπρόπυργο, αφού
η ανέγερση του 4ου Γυμνασίου θα αποτελέσει ένα
σύγχρονο χώρο εκπαίδευσης, που μαθήτριες και μαθη-
τές  αλλά και εκπαιδευτικοί το δικαιούνται. 

Μακάβριο θέαμα στους Αγίους Θεοδώρους: 
Ηλικιωμένος βρέθηκε απαγχονισμένος

στην αυλή του
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Κορωνοϊός: Πάλι πάνω από 100 
οι θάνατοι - 24.308 νεά κρούσματα, 563 
οι διασωληνωμένοι

Περισσότερους από 100 νεκρούς λόγω επιπλοκών από τον κορονοϊό ανα-
κοίνωσε ο ΕΟΔΥ για ένα ακόμη 24ωρο, με τον αριθμό των κρουσμάτων να ξεπε-
ρνά τις 24.000 και τον αριθμό των διασωληνωμένων να παραμένει σε υψηλά
επίπεδα.

Ειδικότερα, τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που
καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 24.308, εκ των οποίων 65
εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Από τα νέα κρούσματα, 7.150 μολύνσεις καταγράφηκαν στην περιφέρεια της
Αττικής, με τον κεντρικό τομέα και τον Πειραιά να εμφανίζουν την πιο επιβαρ-
υμένη εικόνα, με 1.859 και 1.089 κρούσματα αντίστοιχα, ενώ 2.863 περιπτώσεις
εντοπίστηκαν στη Θεσσαλονίκη.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 1.965.719 (ημερήσια μετα-
βολή +1,3%), εκ των οποίων το 49,8% είναι άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα
κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 441 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από
το εξωτερικό και 2.229 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. 

Οι νέοι θάνατοι ασθ-
ενών με COVID-19 είναι
103, ενώ από την έναρξη
της επιδημίας έχουν
καταγραφεί συνολικά
23.608 θάνατοι. Το 95,1%
είχε υποκείμενο νόσημα
ή/και ηλικία 70 ετών και
άνω.

Ο αριθμός των ασθ-
ενών που νοσηλεύονται
διασωληνωμένοι είναι
563 (το 60,7% είναι άνδρ-
ες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 66 έτη. To 83,8% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και
ηλικία 70 ετών και άνω. Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι,
444 (78,86%) είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 119 (21,14%)
είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις
ΜΕΘ 4.048 ασθενείς.

Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι
454 (ημερήσια μεταβολή +14,07%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου
είναι 436 ασθενείς.

Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 35 έτη (εύρος 0,2 έως 106 έτη), ενώ η
διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 78 έτη (εύρος 0,2 έως 106 έτη).

Την  ευκαιρία ν α
συν αν τηθεί  με τον
Αν απληρωτή Υπουργό
Εσωτερικών  κ. Στέλιος
Πέτσας είχ ε τη Δευ-
τέρα συν οδευόμεν ος
απο  τον  Αν τιδήμαρχ ο
Μιχ άλης Βρεττός. ο
δήμαρχ ος Αχ αρν ων .

Ο κ.Σπύρος Βρεττός
με προσωπική του
αν άρτηση αν αφέρθηκε
στα θετικά  σχ όλια που
απέσπασε ο Δήμος
από τον  κ. Πέτσα ως
προς  την  άμεση αν τι-
μετώπιση της πρόσφ-
ατης κακοκαιρίας από
τον  Δήμο Αχ αρν ών . 

Ταυτόχ ρον α, ο δήμαρχ ος
Αχ αρν ών  κι ο Αν τιδήμαρχ ος
εν ημέρωσαν  τον  αν απληρω-
τή υπουργ’ο  κάν ον τας έν αν
απολογισμό της περασμέν ης
χ ρον ιάς, όπου  με σκληρή
δουλειά και πειθαρχ ία η
δημοτική αρχ ή μπόρεσε ν α 

εκπληρώσει  τους στόχ ους
που είχ αν  τεθεί πριν  έν α
περίπου χ ρόν ο. 

Στη συν έχ εια παρουσιά-
σαν  το πλάν ο για το 2022,
ορίζον τας ν έους στόχ ους,
προκειμέν ου ο Δήμος μας ν α
βαδίσει ακόμη πιο μπροστά. 

Ο κ. Πέτσας παραμέν ει 

πάν τα δίπλα μας στο
δύσκολο έργο που έχ ουμε
αν αλάβει και τον  ευχ αρι-
στούμε γι’ αυτό, ελπίζον τας
πως η συν έχ εια μπορεί ν α
είν αι ακόμη καλύτερη για την
πόλη μας, αν αφέρει σε
αν άρτησή του ο δήμαρχος
Αχ αρν ών

Ο αναπλ. Δήμαρχος Βασίλης Γεωργιάδης
υπέβαλε μηνύσεις, εναντίον 

παντός υπευθύνου, στο ΑΤ  Άνω Λιοσίων,
ενώ παράλληλα ενημερώθηκε 

η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Άνω Λιοσίων.

Πόλεμο εναντίον των ασυνείδητων που
λεηλατούν τη δημοτική και ιδιωτική περιου-
σία κήρυξε ο Δήμος Φυλής. Αφορμή τα

επανειλημμένα περιστατικά αφαίρεσης των καλ-
υμμάτων από τα φρεάτια ύδρευσης και αποχέτευ-
σης ομβρίων και ακαθάρτων.  Όπως και οι καταστρ-
οφές δημοτικού εξοπλισμού στους κοινόχρηστους
χώρους, π.χ.  παγκάκια, καλάθια σκουπιδιών, όργα-
να παιδικής χαράς και γυμναστικής και εποπτικά
μέσα στα σχολεία.

Ήδη ο αναπλ. Δήμαρχος Βασίλης Γεωργιάδης
υπέβαλε μηνύσεις, εναντίον παντός υπευθύνου, στο
ΑΤ  Άνω Λιοσίων, ενώ παράλληλα ενημερώθηκε η
Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Άνω Λιοσίων. 

Ο Δήμος ζήτησε από τις αστυνομικές αρχές να
εξαπολύσουν ανθρωποκυνηγητό,τόσο κατά των
φυσικών αυτουργών των κλοπών, όσο, κυρίως,
κατά των κλεπταποδόχων, οι οποίες λειτουργούν με
τη μορφή επιχειρήσεων περισυλλογής σκραπ ή δια-

λογής ανακυκλώσιμων
υλικών. 

Στόχος να παταχθούν,
επί τέλους, οι αντικοινω-
νικές αυτές συμπεριφο-
ρές οι οποίες, σε πολλές
περιπτώσεις, απειλούν
τη ζωή και την αρτιμέ-
λεια των συνδημοτών
μας, ενώ η αντικατάστα-
σή τους επιβαρύνει
οικονομικά το Δήμο και
κατ’ επέκταση,τους
δημότες.

Ανάλογο πόλεμο έχει
κηρύξει ο Δήμος και
εναντίον όσων απο-
ρρίπτουν μπάζα. Χαρ-
ακτηριστικό παράδειγμα ο Αντιδήμαρχος Μιχάλης
Οικονομάκης, ο οποίος καταθέτει, τον προσεχή
Μάρτιο, ως μάρτυρας κατηγορίας, σε δίκη εναντίον
οδηγού φορτηγού, ο οποίος συνελήφθη επ’ αυτο-
φώρω να ρυπαίνει, ενώ ήδη έχει κατασχεθεί το
φορτηγό του.

“Θα είμαστε αμείλικτοι εναντίον όσων περιφρο-
νούν τη ζωή και την υγεία των συνδημοτών μας. Δεν

είναι δυνατό να πλουτίζουν με την κλοπή και την κλε-
πταποδοχή κοινωνικού εξοπλισμού που
πληρώνουν οι συνδημότες μας με τον ιδρώτα του
προσώπου τους. Θα μας βρουν σκληρά απέναντί
τους και καλώ τις αστυνομικές αρχές να πατάξουν
αυτό το άθλιο φαινόμενο που δημιουργεί εικόνες
ντροπής στο Δήμο μας”, τόνισε ο Δήμαρχος Χρή-
στος Παππούς. 

ΖΗΤΗΣΕ ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΟΥΝ ΜΑΝΤΡΕΣ ΣΚΡΑΠ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΚΛΕΠΤΑΠΟΔΟΧΟΙ 

ΑΜΕΙΛΙΚΤΟΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΚΛΕΒΟΥΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ Ο ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ  

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ.4

ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΤΟΥ 2022 
Ο ΣΠΥΡΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΤΟΝ ΣΤΕΛΙΟ ΠΕΤΣΑ 

Συζητήθηκαν, τρόποι χρηματοδότησης, 
οι αυξημένες ανάγκες λόγω πανδημίας καθώς κι η 

πρόσφατη αντιμετώπιση της κακοκαιρίας 
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Σήμερα Τετάρτη, θα παρουσια-
στεί στη Βουλή από την  υπο-
υργό Παιδείας, Νίκη Κεραμέως,
ν ομοθετική ρύθμιση, σύμφων α
με την  οποία 160.000 εκπαιδευ-
τικοί που διδάσκουν  σε δημό-
σια σχολεία πρωτοβάθμιας, δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης και
ειδικής αγωγής, μόν ιμοι και
αν απληρωτές, δικαιούν ται
v oucher 200 ευρώ για αγορά
τεχν ολογικού εξοπλισμού, αν α-
φέρεται σε σχετική αν ακοίν ωση
του υπουργείου.

Το Πρόγραμμα "Ψηφιακή Μέριμ-
ν α" ύψους 140 εκατ. ευρώ, που
χρηματοδοτείται από το Ταμείο
Αν άκαμψης και ως στόχο έχει
την  "περαιτέρω προώθηση του
ψηφιακού μετασχηματισμού της
εκπαίδευσης", έχει ήδη εξασφ-
αλίσει v oucher για τον  ίδιο
σκοπό σε 560.000 ν έους
ηλικίας 4-24 ετών , επισημαίν ε-
ται στην  αν ακοίν ωση.

Τα v oucher θα δοθούν  στους
εκπαιδευτικούς χωρίς κοιν ων ι-
κά ή άλλα κριτήρια.

Θεοδωρίδου: Πιο μεταδοτική η μετάλλαξη Όμικρον 2
Ξεπεράσαμε στην Ελλάδα τους 19,4 εκατ. εμβολιασμού

Η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου
στην ενημέρωση για τους εμβολιασμούς τόνισε πως η υποπαραλλαγή Όμι-
κρον 2 είναι πιο μεταδοτική από την ίδια την μετάλλαξη.

Η κα Θεοδωρίδου σημείωσε ωστόσο ότι η Όμικρον 2 δεν αυξάνει τις
νοσηλείες και τους θανάτους. Σημείωσε επίσης ότι οι επιστήμονες είναι σκε-
πτικοί για την χορήγηση της 4ης δόσης και ότι το μεγάλο στοίχημα είναι να
παραχθούν νέα εμβόλια που θα σταματούν την μετάδοση του ιού. «Σύμφωνα
με τον ΠΟΥ, αύξηση των δόσεων των αρχικών εμβολίων δεν θα σταματήσει
τα νέα στελέχη υπογράμμισε η κα Θεοδωρίδου.

Για το σύνδρομο long covid η κα Θεοδωρίδου ανέφερε ότι τα συμπτώματα
είναι κόπωση, αδυναμία άσκησης, δυσκολία στην αναπνοή, απώλεια όσφρη-
σης και γεύσης. Άτομα τα οποία έχουν κάνει δύο δόσεις έχουν κατά 50%
μικρότερη πιθανότητα να παρουσιάσουν αυτό το σύνδρομο.

Ο κ. Θεμιστοκλεόυς ανέφερε ότι ξεπεράσαμε πλέον τους 19,4 εκατ. εμβο-
λιασμούς και ότι 7,33 εκατ. πολίτες έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό
τους.

Σημείωσε επίσης ότι για το πρόγραμμα εμβολιασμού κατ’ οίκον έχουν γίνει
110.000 αιτήσεις και μέχρι τώρα έχουν γίνει 75.000 εμβολιασμοί στα σπίτια.

Δολοφονία 19χρονου στη Θεσσαλονίκη:
Σοκάρει η ιατροδικαστική

– Άγρια χτυπήματα στο κεφάλι δέχθηκε ο Άλκης

Σοκάρει το πόρισμα της ιατροδικαστική εξέτασης για τη δολοφονία του
19χρονου Άλκη στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος δέχθηκε φονικά χτυπήματα με
δρεπάνι από παρέα χούλιγκανς.

Σύμφωνα με το Mega η ιατροδικαστική εξέταση αναφέρει ότι ο θάνατος του
νεαρού φίλου του Άρη προήλθε από συνδυασμό τραυμάτων, με τις κρανιο-
εγκεφαλικές κακώσεις να είναι βαρύτατες. Όπως λέει η ιατροδικαστής, ακόμη
και αν δεν υπήρχε το τραύμα που προκάλεσε την αιμορραγία στο πόδι, θα
ήταν δύσκολο ο 19χρονος να κρατηθεί στη ζωή καθώς τα χτυπήματα που
δέχθηκε στο κεφάλι του ήταν άγρια.

Βρέθηκε το φονικό δρεπάνι

Στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. μεταφέρθηκε το «δρεπάνι», το
φονικό όργανο που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία του 19χρονου Άλκη
στη Θεσσαλονίκη, από μαχαιροβγάλτες χούλιγκαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δολοφονικό όπλο εντοπίστηκε πεταμένο
στον δρόμο, πλάι σε απορρίμματα, λίγα μέτρα μακριά από το σημείο που
έπεσε νεκρός ο 19χρονος φοιτητής.

Οι αστυνομικοί ελπίζουν ότι ενδεχομένως θα βρεθεί κάποιο δακτυλικό
αποτύπωμα ή γενετικό υλικό DNA που θα μπορούσε να βοηθήσει την πορ-
εία των ερευνών.

Τέλος, στο μικροσκόπιο των αστυνομικών της Ασφάλειας βρίσκονται βίντεο
από κάμερες ασφαλείας στην περιοχή (σ.σ. ακόμη και για την ταυτοποίηση
των οχημάτων που χρησιμοποίησαν οι δράστες), ενώ το πληροφοριακό
δίκτυο έχει ενεργοποιηθεί πλήρως για την όσο το δυνατόν πιο γρήγορη ταυ-
τοποίηση των δολοφόνων του Άλκη.

Υπ. Παιδείας: Voucher 200 ευρώ
σε εκπαιδευτικούς για αγορά
τεχνολογικού εξοπλισμού

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 
Παράταση για εξόφληση

Βεβαιώσεων ΤΑΠ 
έως 31-1-2022

Ο Αντιδήμαρχος Εσόδων κ. Γιώργος Αβράμης
ενημερώνει στους συνδημότες που έχουν παραλάβει

βεβαιώσεις Τ.Α.Π για μεταβίβαση ακινήτου 
με ημερομηνία έκδοσης έως 31-12-2021, ότι παρατείνε-

ται η ισχύς της εν λόγω βεβαίωσης έως 31-01-2022
βάσει του Ν.4876/2021, ΦΕΚ Α 251/23-12-2021. 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε
με το αρμόδιο γραφείο Αντιδημάρχου Εσόδων 

στο τηλ. 210 2474377

Σημειών εταιότι η Αττική κατέγρα-
ψε 7.150 ν έα κρούσματα κορο-
ν οϊού και η Θεσσαλον ίκη 2.863.

Η γεωγραφική καταν ομή στην
Αττική
Αν ατολική Αττική 849
Βόρειος Τομέας Αθην ών  885

Δυτική Αττική 469
Δυτικός Τομέας Αθην ών  996
Κεν τρικός Τομέας Αθην ών  1859
Νησιά 139

Νότιος Τομέας Αθην ών  864
Πειραιάς 1.089

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 3
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ΓΓ..  ΓΓεεωωρργγααννττάάςς::  ΠΠοοιιοοιι  θθεεωωρροούύννττααιι  ααννεεμμββοολλίίαασσττοοιι  
χχωωρρίίςς  ττηηνν  33ηη  δδόόσσηη--  ΤΤιι  ιισσχχύύεειι  γγιιαα  τταα  ππρρόόσσττιιμμαα

ΔΔιιεευυκκρριιννίίσσεειιςς  γγιιαα  ττοο  πποοιιοοιι  θθαα  θθεεωωρρ--
οούύννττααιι  ααννεεμμββοολλίίαασσττοοιι  μμεεττάά  ττιιςς  77  ΦΦεεββρροο--
υυααρρίίοουυ,,  ααλλλλάά  κκααιι  γγεεννιικκάά  σσεε  σσχχέέσσηη  μμεε  ττοο
χχρροοννιικκόό  δδιιάάσσττηημμαα  πποουυ  έέχχεειι  ππεερράάσσεειι  ααππόό
ττιιςς  δδόόσσεειιςς  ττωωνν  εεμμββοολλίίωωνν,,  έέδδωωσσεε  σσεε
σσυυννέέννττεευυξξήή  ττοουυ,,  οο  υυφφυυπποουυρργγόόςς  ΨΨηηφφιιαα--
κκήήςς  ΔΔιιαακκυυββέέρρννηησσηηςς,,  ΓΓιιώώρργγοοςς  ΓΓεεωωρργγαανν--
ττάάςς..

ΜΜιιλλώώννττααςς  σσττοονν  ΑΑΝΝΤΤ11  εείίππεε  ππωωςς  ααννεεμμ--
ββοολλίίαασσττοοιι  θθαα  θθεεωωρροούύννττααιι  όόσσοοιι  δδεενν  έέχχοουυνν
κκάάννεειι  ττηηνν  ααννααμμννηησσττιικκήή  δδόόσσηη  κκιι  έέχχοουυνν
ππεερράάσσεειι  77  μμήήννεεςς  ααππόό  ττηη  δδεεύύττεερρηη,,  όόσσοοιι
έέχχοουυνν  κκάάννεειι  ττοο  μμοοννοοδδοοσσιικκόό,,  κκααιι  έέχχοουυνν
ππεερράάσσεειι  ττρρεειιςς  μμήήννεεςς  ααππόό  ττόόττεε  κκααιι  όόσσοοιι
έέχχοουυνν  ννοοσσήήσσεειι  κκααιι  εεππίίσσηηςς  ππέέρραασσαανν  ττρρεειιςς
μμήήννεεςς  ααππόό  ττόόττεε..  

ΠΠααρράάλλλληηλλαα  εεξξήήγγηησσεε  όόττιι  ττοο  ππιισσττοοπποοιιηηττιικκόό  εεμμββοολλιιαασσμμοούύ  ιισσχχύύεειι  γγιιαα  99  μμήήννεεςς  σσεε  όόττιι  ααφφοορράά  ττααξξίίδδιιαα
εεννττόόςς  ττηηςς  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήήςς  ‘‘ΈΈννωωσσηηςς..

ΣΣχχεεττιικκάά  μμεε  ττοουυςς  πποολλίίττεεςς  άάννωω  ττωωνν  6600  πποουυ  δδεενν  έέχχοουυνν  ππρρααγγμμααττοοπποοιιήήσσεειι  κκααμμιιάά  δδόόσσηη  εεμμββοολλίίοουυ,,
ααννέέφφεερρεε  όόττιι  ττοο  ««θθεεττιικκόό  σσττοοιιχχεείίοο  εείίννααιι  ππωωςς  σσυυννεεχχίίζζοουυνν  νναα  εεμμββοολλιιάάζζοοννττααιι  κκααιι  μμεεττάά  ττηηνν  1177ηη  ΙΙααννοο--
υυααρρίίοουυ  πποουυ  ήήτταανν  ηη  κκααττααλληηκκττιικκήή  ηημμεερροομμηηννίίαα  γγιιαα  ττηηνν  εεππιιββοολλήή  ττοουυ  ππρροοσσττίίμμοουυ  κκιι  ααππόό  ττόόττεε
κκλλεείίσσττηηκκαανν  2288..000000  ννέέαα  ρρααννττεεββοούύ»»..  

ΌΌσσοονν  ααφφοορράά  τταα  ππρρόόσσττιιμμαα,,  σσηημμεείίωωσσεε  όόττιι  θθαα  ββεεββααιιωωθθοούύνν  ττιιςς  εεππόόμμεεννεεςς  μμέέρρεεςς,,  κκααθθώώςς  υυπποολλεείίππεε--
ττααιι  νναα  γγίίννοουυνν  κκάάπποοιιεεςς  δδιιαασσττααυυρρώώσσεειιςς,,  εεννώώ  ττόόννιισσεε  όόττιι  ηη  ππρρώώττηη  δδόόσσηη  ττοουυ  εεμμββοολλίίοουυ  ααππλλώώςς  αανναα--
σσττέέλλλλεειι  ττοο  ππρρόόσσττιιμμοο..  ««ΑΑνν  δδεενν  ππρρααγγμμααττοοπποοιιηηθθεείί  ηη  δδεεύύττεερρηη  δδόόσσηη  εεννττόόςς  ττοουυ  ππρροοββλλεεππόόμμεεννοουυ  χχρρόό--
ννοουυ,,  ττοο  ππρρόόσσττιιμμοο  θθαα  εεππααννέέλλθθεειι»»,,  δδήήλλωωσσεε  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά..  

ΣΣεε  σσχχέέσσηη  μμεε  τταα  ααννττιιιικκάά  χχάάππιιαα,,  ααννέέφφεερρεε  όόττιι  ««ξξεεκκίίννηησσαανν  ήήδδηη  οοιι  ααιιττήήσσεειιςς  γγιιαα  ττηηνν  χχοορρήήγγηησσηη  ττοουυςς
ααππόό  ττοουυςς  γγιιααττρροούύςς,,  ττιιςς  οοπποοίίεεςς  εεππεεξξεερργγάάζζεεττααιι  οο  ΗΗΔΔΙΙΚΚΑΑ  κκιι  εεφφόόσσοονν  ππλληηρροούύννττααιι  οοιι  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  θθαα
ααπποοσσττααλλοούύνν  σστταα  σσππίίττιιαα  ττωωνν  δδιικκααιιοούύχχωωνν  εεννττόόςς  11--22  ηημμεερρώώνν»»,,  δδιιεευυκκρριιννίίζζοοννττααςς  όόττιι  ηη  ππααρροοχχήή  ττωωνν
χχααππιιώώνν  ααφφοορράά  κκααιι  ττοουυςς  αανναασσφφάάλλιισσττοουυςς..

Δωρεάν Rapid Test
στο Δημαρχείο

Άνω Λιοσίων
Την Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου στην

αίθουσα Μελίνα Μερκούρη

Μ
ε πυκνή συμμετοχή συνεχίσθηκαν εχθες το πρωί
τα δωρεάν Rapid Test, που
οργάνωσε η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου

Φυλής σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ.

Τα τεστ διενεργούνται σε όλους ανεξαιρέτως τους
δημότες και στους μαθητές και δεν απευθύνονται
αποκλειστικά και  μόνο σε εμβολιασμένους. 
“Καλώ όλους τους δημότες να προσέλθουν για τον
δωρεάν έλεγχο, ώστε  όλοι μαζί να προστατεύσουμε
την υγεία μας, να ενισχύσουμε την αλυσίδα κοινωνι-
κής αλληλεγγύης προλαμβάνοντας την διασπορά
και προστατεύοντας παράλληλα τις ευπαθείς ομά-
δες” υπογραμμίζει ο Αναπληρωτής Δημάρχου Σχε-
διασμού και Υλοποίησης Κοινωνικής Πολιτικής
Γιώργος Αντωνόπουλος. 
Τα συνεργεία του ΕΟΔΥ θα διενεργούν ελέγχους
έως  τις 15.00 μ.μ. και θα επανέλθουν για δωρεάν
διαγνωστικά τεστ και την Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου
στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη στο Δημαρχείο
Άνω Λιοσίων από τις 09.00 π.μ. έως τις 14.30 μ.μ.

Δ
εκάδες χ ιλιάδες τόν οι
ιατρικών  αποβλήτων
που έχ ουν  συσσωρευ-

τεί από πεταμέν ες σύριγγες,
χ ρησιμοποιημέν ες συσκε-
υασίες από τεστ για τον  κορω-
ν οϊό και παλιά φιαλίδια
εμβολίων , απειλούν  την  αν θ-
ρώπιν η υγεία και το περιβάλ-
λον , αν αφέρει μια έκθεση
του Παγκόσμιου Οργαν ι-
σμού Υγείας που δόθηκε
την  Τρίτη, στη δημοσιότ-
ητα.

Το υλικό αυτό, έν α τμήμα
του οποίου μπορεί ν α είν αι
μολυσματικό καθώς ο κορ-
ων οϊός μπορεί ν α επι-
βιώσει σε επιφάν ειες, εκθέ-
τει εν δεχ ομέν ως τους υγει-
ον ομικούς υπαλλήλους σε
εγκαύματα, τραυματισμούς
από βελόν ες της σύριγγας
και σε μικρόβια που προ-
καλούν  ασθέν ειες, αν αφέρ-
ει η έκθεση.

Οι κοιν ότητες που
βρίσκον ται κον τά σε κακο-

διαχ ειριζόμεν ες χ ωματερές
επίσης κιν δυν εύουν  ν α
πληγούν  μέσω του μολυσμέ-
ν ου αέρα από τα απόβλητα
που καίγον ται, από την  κακή
ποιότητα του ν ερού ή από τις
επιδημίες, προστίθεται στην
έκθεση.

Η έκθεση ζητά μεταρρ-
υθμίσεις και επεν δύσεις, μέσω
διαφόρων  πρωτοβουλιών
όπως η μείωση της χ ρήσης
πλαστικών  συσκευασιών  και η
προτιμώμεν η χ ρήση προστα-
τευτικού εξοπλισμού κατασκε-
υασμέν ου από επαν αχ ρησι

μοποιούμεν α και
αν ακυκλούμεν α υλικά.

Εκτιμάται ότι περίπου
87.000 τόν οι προσωπικού
προστατευτικού εξοπλισμού
(PPE) -κάτι αν άλογο με το
βάρος πολλών  εκατον τάδων
μπλε φαλαιν ών - είχ αν  παραγ-
γελθεί μέσω μιας πύλης των
Ην ωμέν ων  Εθν ών  μέχρι τον

Νοέμβριο του 2021 και
το μεγαλύτερο μέρος
της παραγγελίας πιθα-
ν ολογείται ότι κατέληξε
στα σκουπίδια.

Η έκθεση κάν ει λόγο
για περίπου 140 εκα-
τομμύρια συσκευασίες
τεστ για τον  κορων οϊό
με δυν ατότητα ν α
μετατραπούν  σε 2.600
τόν ους κυρίως πλα-
στικών  σκουπιδιών
και αρκετή ποσότητα
χ ημικών  αποβλήτων
που μπορούν  ν α
γεμίσουν  το έν α τρίτο
μιας πισίν ας
ολυμπιακών  διαστά-
σεων .

Επιπλέον , εκτιμάται ότι
περίπου οκτώ δισε

κατομμύρια δόσεις εμβολίων
που χ ορηγήθηκαν  παγκο-
σμίως έχ ουν  προκαλέσει άλλο-
υς 144.000 τόν ους αποβλήτων
με την  μορφή γυάλιν ων  φια-
λιδίων , συριγγών , βελόν ων  και
χ άρτιν ων  συσκευασιών .

Η έκθεση του ΠΟΥ δεν
αν αφέρει συγκεκριμέν α σε
ποιες περιοχ ές παρατηρ-
ούν ται οι π ιο επικίν δυν ες
συγκεν τρώσεις αποβλήτων ,
αλλά κάν ει λόγο για περιορι-
σμέν η επίσημη διαχ είριση
απορριμμάτων  στην  επαρχ ια-
κή Ιν δία καθώς και για τερά-
στιο όγκο περιττωματικής ύλης
από εγκαταστάσεις καραν -
τίν ας στη Μαδαγασκάρη.

Ακόμη και πριν  από την
παν δημία περίπου το έν α
τρίτο των  υγειον ομικών  εγκα-
ταστάσεων  δεν  ήταν  εξοπλι-
σμέν ο για τη διαχ είριση των
υπαρχ όν των  όγκων  αποβλή-
των , που στις φτωχ ές χ ώρες
έφταν ε στο 60%, σημειών ει ο
ΠΟΥ.

Δεκάδες χιλιάδες τόνοι ιατρικών 
αποβλήτων από πεταμένες σύριγγες και

συσκευασίες τεστ για τον κορωνοϊό 
Απειλούν την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, αναφέρει έκθεση του ΠΟΥ
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ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,

210 5570337, 210 5580816

M
ε αφορμή
τ η ν
Παγκόσμια

Ημέρα κατά του
Καρκίν ου 4
ΦΕΒΡΟΥ ΑΡΙΟΥ
η Δ/ν ση
Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς
Προστασίας  και
οι εν ταγμέν ες
κοιν ων ικές του
δομές (Δομές
π α ρ ο χ ή ς
Βασικών  Αγαθών
και Διευρυμέν ο
Κ έ ν τ ρ ο
Κοιν ότητας) σε
συν εργασία με
την  Ελλην ική
Αν τ ικ αρκ ιν ικ ή
Ε τ α ι ρ ε ί α
Αχ αρν ών  και
Φ υ λ ή ς
διοργαν ών ουν
δ ρ ά σ η
εν ημέρωσης και
ε υ α ι σ θ η τ ο -
ποίησης της
τ ο π ι κ ή ς
Κοιν ων ίας. 
Στις 4
Φ ε β ρ ο υ α ρ ί ο υ
10:00 13:00,  στελέχ η της Κοιν ων ικής Υπηρεσίας και της Αν τικαρκιν ικής Εταιρείας
θα παρευρίσκον ται στο χ ώρο του Δημαρχ είου Άν ω Λιοσίων   με σκοπό την
εν ημέρωση σχ ετικά με τη ν όσο, διαν έμον τας έν τυπο υλικό, προκειμέν ου ν α
επιστήσει την  προσοχ ή της κοιν ων ίας για την  έγκαιρη διάγν ωση της ασθέν ειας, τη
θεραπεία αλλά και την  αν ακουφιστική φρον τίδα.

Στο πλαίσιο της δράσης ευαισθητοποίησης στις 20.00 το βράδυ της Παρασκευής θα
γίν ει συμβολική φωταγώγηση με μπλε χ ρώμα στο κτίριο της Κοιν ων ικής Υπηρεσίας
του Δήμου Φυλής.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΕΝΤΕΝΤΑΛΕΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &                  ΠΑΠΠΟΥΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ                                                            
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                                            

4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου 

Δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
στο Δημαρχείο Άνω Λιοσίων 

ΕΛΓΑ - ΜΕΓΑΡΑ 
Ξεκίνησαν οι δηλώσεις
ζημιάς φυτικής παραγωγής
από τον παγετό

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΤΜΗΜΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ
του Δήμου Μεγαρέων  εν ημερών ει ότι:
Οι παραγωγοί που έχ ουν  υποστεί ζημιές
στην  αγροτική παραγωγή από τον
παγετό που σημειώθηκε από 27 Ιαν ουα-
ρίου 2022, μπορούν  ν α υποβάλουν
δηλώσεις ζημιάς, εφόσον  έχ ουν  υποβά-
λει Δήλωση Καλλιέργειας έτους 2021 για
τα ζημιωθέν τα αγροτεμάχ ια.
Οι δηλώσεις ζημιάς υποβάλλον ται στην
αν ταποκρίτρια του ΕΛΓΑ (Τμήμα Αγροτι

κής Παραγωγής & Αλιείας, Σηλυμβρίας και
28ης Οκτωβρίου, Μέγαρα, 1ος όροφος),
κατόπιν  ραν τεβού, κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες, μέχ ρι την  Παρασκευή
11 Φεβρουαρίου 2022.
Απαιτούμεν ο δικαιολογητικό είν αι η
Εν ιαία Δήλωση Καλλιέργειας ασφάλισης
φυτικής παραγωγής ΕΛΓΑ έτους 2021,
στο οποίο θα πρέπει ν α είν αι σημειωμέ-
ν α τα αγροτεμάχ ια που ζημιώθηκαν .
Τα τέλη εκτίμησης είν αι δύο (2) ευρώ αν ά
στρέμμα.

Πληροφορίες παρέχ ον ται στο τηλέφων ο
2296022318 και στο email
gaa@megara.gr .

Η Αν ταποκρίτρια ΕΛΓΑ
Αγάπη Ιωαν ν ίδου
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Συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς και σε
καθημερινή βάση οι παρεμβάσεις των συνερ-
γείων της Περιφέρειας Αττικής για των καθαρ-
ισμό ρεμάτων και την απομάκρυνση φερτών
υλικών. 

Συγκεκριμένα, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες
καθαρισμού τμημάτων των εξής ρεμάτων:

:
Α. Βόρειος Τομέας
1. Ρέμα Φιλοθέης, του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχι-

κού
2. Ρέμα Σαπφούς επί της οδού Σίνα, του Δήμου

Αμαρουσίου.
3. Ρεματιά Χαλανδρίου, του Δήμου Χαλανδρίου
4. Ρέμα Τσικλητήρα, του Δήμου Αμαρουσίου
5. Ρεμα Ποδονίφτης, του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχι-

κού                                                              

Β. Νότιος Τομέας Αθηνών
1. Ρέμα Πικροδάφνης επί της οδού Πικροδάφν-

ης του Δήμου Παλαιού Φαλήρου  
2. Ρέμα Αγίου Δημητρίου επί της οδού Αγίου

Δημητρίου, του Δήμου Αλίμου

Γ. Ανατολική Αττική
1. Ρέμα Αγίου Γεωργίου, στα Καλύβια, του Δήμο

Σαρωνικού
2. Ρέμα Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Σταμάτα, του

Δήμου Διονύσου 
3. Ρέμα τεχνικού Παραλιακής στο Θυμάρι, του

Δήμου Σαρωνικού

Δ. Κεντρικός Τομέας Αθηνών
1. Ρέμα Ποδονίφτης επί της οδού Περισσού, του

Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας   
2. Ρέμα όπισθεν του  Άλσους Αθανάτων, του

Δήμου Ζωγράφου
Παράλληλα, τα συνεργεία έχουν ολοκληρώσει

τις εξής εργασίες: 
1. Καθαρισμός και  απομάκρυνση 7 πεσμένων

δέντρων του ρέματος Γιαμπουρλά από την οδό
Λευκής έως την οδό Παπαναστασίου, του Δήμου
Νέας Φιλαδελφείας - Νέας Χαλκηδόνας

2.Καθαρισμός και απομάκρυνση 5 πεσμένων
δέντρων του ρέματος Κοκκιναρά από την οδό
Φυλλίδος έως την οδό Υγείας, του Δήμου Κηφι-
σιάς

3. Καθαρισμός τμήματος του ρέματος Ασπροπο-
τάμου, του Δήμου Αχαρνών

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης τονίζει
σχετικά:«Με συνέπεια συνεχίζουμε τις καθημερι-
νές παρεμβάσεις σε περιοχές υψηλής επικιν-
δυνότητας με στόχο την ασφάλεια των πολιτών. Τα
συνεργεία της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο
των αρμοδιοτήτων της, βρίσκονται στην πρώτη
γραμμή της προσπάθειας θωράκισης των περ-
ιοχών υψηλής επικινδυνότητας από τον κίνδυνο
πλημμυρικών φαινομένων».

Με τον  ∆ήµαρχο Φυλής
Χρήστο Παππού είχε
συνάντηση το πρωί της

∆ευτέρας 31 Ιανουαρίου αντιπροσω-
πεία της Ελληνικής Οµοσπονδίας
Καλαθοσφαίρισης (ΕΚΟ) µε επικεφ-
αλής τον Πρόεδρο της,  Ευάγγελο
Λιόλιο.  
Στη συνάντηση µε αντικείµενο την
προετοιµασία του αγώνα της Εθνι-
κής Ανδρών µε την Τουρκία που θα
διεξαχθεί στο Ολυµπιακό Κλειστό
Γυµναστήριο Άνω Λιοσίων, 

στις 25 Φεβρουαρίου 2022, συµµε-
τείχαν επίσης: Ο Πρόεδρος του
Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργα-
νισµού  του ∆ήµου Φυλής η “Πάρν-
ηθα”,  Γιώργος Μαυροειδής, ο ∆ιεθ-
νής Καλαθοσφαιριστής  µέλος του
∆.Σ  της Ε.Ο.Κ. και ∆ιοικητικός
Υπεύθυνος της Εθνικής Ανδρών
µπάσκετ  ∆ήµος Ντικούδης,  ο
συνδηµότης µας ∆ιεθνής Καλαθοσφ-
αιριστής και  Ειδικός Γραµµατέας
Ε.Ο.Κ. για θέµατα Οργανωτικής
∆ιαφάνειας και Χρηστής ∆ιακυβέρν-

ησης Βασίλης Ντάκουρης και ο
Γενικός ∆ιευθυντής της Οµοσπον-
δίας,  Ντίνος Σβερκούνος. 
Στη συζήτηση τέθηκαν  επί τάπητος,
το πλάνο φιλοξενίας και σηµαντικά
οργανωτικά θέµατα για τον επι-
κείµενο αγώνα Ελλάδας – Τουρκίας
ενώ διαπιστώθηκε η βούληση για

συνέχιση της συνεργασίας και σε
άλλες σηµαντικές διοργανώσεις. 
Ο ∆ήµαρχος Φυλής  έδωσε τα χέρια
µε τον Πρόεδρο της Ελληνικής Οµο-
σπονδίας κ. Ευάγγελο Λιόλιο,  επι-
σηµαίνοντας πως το κορυφαίο αθλ-
ητικό γεγονός του Φεβρουαρίου,
είναι µόνο,  η αρχή.   

Ο αγώνας Ελλάδα-Τουρκία στο επίκεντρο της συνάντησης 
του ∆ηµάρχου Φυλής µε την Ελληνική Οµοσπονδία Μπάσκετ 

Προγραμματισμένες παρεμβάσεις για τον καθαρισμό ρεμάτων από συνεργεία της Περιφέρειας Αττικής 

Ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός τμήματος του ρέματος Ασπροποτάμου στον Δήμο Αχαρνών

ΧΧρρήήσσττοοςς  ΠΠααπππποούύςς::  ΤΤοο  κκοορρυυφφααίίοο  ααθθλληηττιικκόό  γγεεγγοοννόόςς  ττοουυ  ΦΦεεββρροουυααρρίίοουυ  εείίννααιι  µµόόννοο  ηη  ααρρχχήή..      

Προσλήψεις εκπαιδευτικών στο Αιγάλεω
Πρόσληψη εκπαιδευτικού-καλλιτεχνικού προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας

Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου με μερική απασχόληση, 11 ατόμων, στα
πλαίσια υλοποίησης της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΗΣ ΟΙΚΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» για το πρόγραμμα των Κέντρων Δημιουργικής
Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) Αιγάλεω, σχολικό έτος 2021-2022.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση και να την
υποβάλλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
idax_aigaleo@yahoo.gr , είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της
Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ιερά Οδός 364 & Κάλβου, Αιγάλεω,
Τ.Κ. 122 43, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, υπ’
όψιν κυρίας Γρηγορίου Ανθούλας (τηλ. επικοινωνίας: 2132044906, 2132044959).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που αναγράφει
το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρ-
ομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει
ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην
αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει
απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή.



8-θριάσιο Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου 2022

Διευρύνεται, έως τις 4 Φεβρουαρίου, η παράταση:

• Υποβολής δηλώσεων και ανακεφαλαιωτικών πινάκων ΦΠΑ

• Υποβολής κάθε είδους δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμε-
νων φόρων εισοδήματος και εισφοράς αλληλεγγύης και για τους
φορολογούμενους, οι οποίοι δεν έχουν την έδρα τους στις
πληγείσες, από την κακοκαιρία Ελπίδα, περιοχές, αλλά έχουν
εξουσιοδοτήσει λογιστές - φοροτεχνικούς, που εδρεύουν στις
περιοχές αυτές.

Σε περίπτωση προστίμων και τόκων που έχουν ήδη επιβληθεί ή
θα επιβληθούν, αυτά διαγράφονται, με αίτημα του φορολογούμε-
νου στην πλατφόρμα.

Τα Αιτήματά μου, στην ψηφιακή πύλη myAADE, μέσω ειδικών
διαδικασιών, που θα ενεργοποιηθούν εντός της ημέρας στην
πλατφόρμα.

ΜΜιικκρρήή  ππααρράάτταασσηη  φφοορροολλοογγιικκώώνν
υυπποοχχρρεεώώσσεεωωνν  σσεε  ππλληηγγεείίσσεεςς  ααππόό

ττηηνν  κκαακκοοκκααιιρρίίαα  ππεερριιοοχχέέςς

ΠΠααρράάτταασσηη  έέωωςς  ττιιςς  44  ΦΦεεββρροουυααρρίίοουυ  φφοορροολλοογγιικκώώνν  ττωωνν
υυπποοχχρρεεώώσσεεωωνν  γγιιαα  φφοορροολλοογγοούύµµεεννοουυςς  µµεε  εεξξοουυσσιιοο--
δδοοττηηµµέέννοουυςς  λλοογγιισσττέέςς  σσεε  ππλληηγγεείίσσεεςς  ππεερριιοοχχέέςς,,  ααπποο--

φφάάσσιισσεε  οο  ∆∆ιιοοιικκηηττήήςς  ττηηςς  ΑΑννεεξξάάρρττηηττηηςς  ΑΑρρχχήήςς  ∆∆ηηµµοοσσίίωωνν
ΕΕσσόόδδωωνν,,  ΓΓιιώώρργγοοςς  ΠΠιιττσσιιλλήήςς  κκααττόόππιινν  ααιιττήήµµααττοοςς  ττοουυ
ΠΠρροοέέδδρροουυ  ττοουυ  ΟΟιικκοοννοοµµιικκοούύ  ΕΕππιιµµεελληηττηηρρίίοουυ  ΕΕλλλλάάδδοοςς,,
ΚΚωωννσσττααννττίίννοουυ  ΚΚόόλλλλιιαα..

Στα τέλη της προηγούμεν ης εβδομάδας
συν εδρίασε η Επιτροπή Διαβούλευσης
για τον  κατώτατο μισθό, υπό την  προε-
δρία του ομ. καθηγητή Νομικής Αθην ών
και Προέδρου του Ο.ΜΕ.Δ., κ. Κώστα
Παπαδημητρίου, εν ώ στάλθηκαν  και οι
προσκλήσεις στους εξειδικευμέν ους επι-
στημον ικούς και ερευν ητικούς φορείς για
ν α συν τάξουν  την  έκθεση τους έως και
την  28η Φεβρουαρίου. Η πρόσκληση
προς τους κοιν ων ικούς φορείς και η 

προφορική διαβούλευση, θα λάβει χ ώρα
το αργότερο έως την  15η Μαρτίου 2022.

Στη συν έχ εια, η διαβίβαση των  υπομ-
ν ημάτων  και της έκθεσης των  φορέων
στο Κέν τρο Προγραμματισμού και Οικο-
ν ομικών  Ερευν ών  (ΚΕΠΕ) για τη
σύν ταξη Σχ εδίου Πορίσματος Δια-
βούλευσης θα πρέπει ν α γίν ει έως τις 31
Μαρτίου 2022. Μέσα σε έν α μήν α θα
πρέπει ν α έχ ει ολοκληρωθεί το σχ έδιο
του πορίσματος διαβούλευσης, εν ώ η

εισήγηση του του
υπουργού Εργασίας
προς το Υπουργικό
Συμβούλιο για τον
καθορισμό του
κατώτατου μισθού θα
λάβει χ ώρα εν τός του
τελευταίου δεκαπεν θ-
ημέρου του Απριλίου
2022.

Αποτέλεσμα της
ν έας f ast track διαδι-
κασίας είν αι ο ν έος
κατώτατος μισθός ν α
αρχ ίσει ν α ισχ ύει
από 1η Μαΐου αν τί
για 1η Ιουλίου που
προέβλεπε το προη-
γούμεν ο ν ομοθετικό

πλαίσιο. Με αυτό τον  τρόπο, η κυβέρν -
ηση θα έχ ει αυξήσει δύο φορές το ύψος
του κατώτατου μισθού πριν  κλείσει
ακόμη το πρώτο εξάμην ο του έτους,
καθώς από την  Πρωτοχ ρον ιά ισχ ύει ο
ν έος αυξημέν ος κατώτατος μισθός κατά
2% (663 ευρώ).

Μέσω της ν έας αύξησης, η κυβέρν ηση
προσπαθεί ν α μειώσει την  πίεση που
δέχ ον ται τα ν οικοκυριά λόγω του πληθ-
ωρισμού.

Ποια θα είναι η αύξηση;

Με οδηγό την ανάκαμψη του ΑΕΠ το
2021 αλλά και τις προοπτικές για το
2022, θα «χτιστεί» και η δεύτερη
αύξηση και εννοείται λαμβάνοντας
υπόψη τα επίπεδα του πληθωρισμού.

Σύμφωνα με ένα από τα σενάρια,
προβλέπεται αύξηση, της τάξεως του
5%-6%, που σωρευτικά θα μπορούσε
να οδηγήσει σε ένα κατώτατο μισθό
αυξημένο ακόμη και κατά 7%-8%. Σε
αυτή τη περίπτωση, ο κατώτατος
μισθός θα μπορούσε να διαμορφωθ-
εί από 696-703 ευρώ.

Οι τελικές αποφάσεις, πάντως, θα
είναι συνάρτηση τόσο της πορείας
της οικονομίας αλλά και του πληθ-
ωρισμού, της αύξησης του ενεργεια-
κού κόστους, αλλά και της θέσης των
κοινωνικών εταίρων. 

Πάντως η Ελλάδα αυτή τη στιγμή
βρίσκεται ανάμεσα στις 13 χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν
κατώτατο μισθό κάτω από τα 1.000
ευρώ σύμφωνα και με τα στοιχεία της
Eurostat.

ΤΤΤΤοοοο    χχχχρρρροοοοννννοοοοδδδδιιιιάάάάγγγγρρρρααααμμμμμμμμαααα    
ττττηηηηςςςς    ααααύύύύξξξξηηηησσσσηηηηςςςς    ττττοοοουυυυ    
κκκκααααττττώώώώττττααααττττοοοουυυυ    μμμμιιιισσσσθθθθοοοούύύύ

Την... ανιούσαΤην... ανιούσα
αναμένεται νααναμένεται να
πάρουν τοπάρουν το
επόμενο διάεπόμενο διά--
στημα και οιστημα και οι
τιμές στη βεντιμές στη βεν--
ζίνη, το πετρέζίνη, το πετρέ--
λαιο θέρμανλαιο θέρμαν--
σης και τοσης και το
πετρέλαιοπετρέλαιο
κ ίνησης.κ ίνησης.

«Η μέση τιμή σήμερα αγγίζει το 1,90 ευρώ παν ελ-
λαδικά, η οποία είν αι πολύ υψηλή τιμή για την
αμόλυβδη βεν ζίν η, όπως επίσης και για το πετρέ-
λαιο θέρμαν σης και το πετρέλαιο κίν ησης, το
οποίο είν αι κόστος εν έργειας για όλα τα παραγό-
μεν α προϊόν τα αλλά και για τις παροχ ές υπηρε-
σιών  οι οποίες αν εβάζουν  το κόστος και έτσι
αυτός που το πληρών ει τελικά είν αι ο καταν αλω-
τής» τόν ισε, μιλών τας στο Πρώτο Πρόγραμμα, ο
αν τιπρόεδρος Συν δέσμου Πρατηριούχ ων  και
Εμπόρων  Καυσίμων , Γιώργος Ασμάτογλου.
Υπογράμμισε επίσης ότι είν αι σταθερά αν οδική η
πορεία του διυλισμέν ου προϊόν τος του πετρελαίου
και αν  κάν ει για λίγο μια κάμψη, ξαν αγυρίζει πάλι
αν οδικά. 
Οι πολύ μικρές μειώσεις που έχ ουν  υπάρξει όχ ι
μόν ο δεν  έχ ουν  φαν εί αλλά το αμέσως επόμεν ο
διάστημα καλύπτεται η μείωση και αν εβαίν ουν
προς τα πάν ω πάλι οι τιμές.

Ο κ. Ασμάτογλου αν έφερε ακόμη πως αν  ήταν
πράγματι παροδική η αν οδική πορεία των  καυ-
σίμων  θα έπρεπε ν α είχ ε τελειώσει το αργότερο
τον  Δεκέμβριο, αλλά βρισκόμαστε ήδη στον  Φεβρ-
ουάριο και οι αυξήσεις τραβούν  την  αν ηφόρα,
όπως είπε χ αρακτηριστικά. Αυτό δικαιολογεί και
τις αυξήσεις που έχ ουμε δει στα προϊόν τα στα
ράφια των  σουπερμάρκετ, καθώς προέρχ ον ται
από την  υψηλή τιμή των  καυσίμων , συμπλήρωσε.
«Λέγαμε πάν τοτε ότι θα πρέπει στις περιπτώσεις
που αυξάν εται η διεθν ής τιμή του αργού πετρε-
λαίου ν α υπάρχ ει έν ας μηχ αν ισμός ν α μειών εται
ο ειδικός φόρος καταν άλωσης, ο οποίος επιβα-
ρύν εται και από τον  ΦΠΑ και δεν  ξέρω αν  θα
ξεπεράσουμε και τα 2 ευρώ την  βεν ζίν η. Θα
μπούμε σε μια μεγάλη ύφεση που δεν  θα φέρει
έσοδα στα ταμεία του κράτους, γιατί η μικρή τιμή
και ο κύκλος εργασιών  είν αι αυτό που επιφέρει
έσοδα» επεσήμαν ε ο κ. Ασμάτογλου.

Η τιμή της βενζίνης τραβά την ανηφόρα  
Αντιπροέδρος Συνδέσμου Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων, Γ. Ασμάτογλου: 
Ανοιχτό ενδεχόμενο να ξεπεράσει τα δύο ευρώ η αμόλυβδη το αμέσως επόμενο διάστημα.
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Σ
το 7% διαμορφώθηκε  τον Δεκέμ-
βριο του 2021, το εποχικά προσα-
ρμοσμένο ποσοστό ανεργίας στη

ζώνη του ευρώ, από 7,1% τον Νοέμβριο
του 2021 και από 8,2% τον Δεκέμβριο
του 2020.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη
δημοσιότητα η Eurostat, το ποσοστό ανε-
ργίας στην ΕΕ ήταν 6,4% τον Δεκέμβριο
του 2021, από 6,5% τον Νοέμβριο του
2021 και από 7,5% τον Δεκέμβριο του
2020.

Στην Ελλάδα το ποσοστό της ανεργίας
παραμένει αρκετά υψηλότερα από τον
μέσο ευρωπαϊκό όρο, και διαμορφώνεται
στο 12,7% από 13,3% που ήταν τον
Νοέμβριο. Πρόκειται για το δεύτερο
μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας μετά από
αυτό της Ισπανίας που είναι στο 13%.

Η Eurostat εκτιμά ότι 13,612 εκατομμύρ-
ια άνδρες και γυναίκες στην ΕΕ, εκ των
οποίων 11,481 εκατομμύρια στη ζώνη
του ευρώ, ήταν άνεργοι τον Δεκέμβριο
του 2021.
Σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2021,
ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά

210.000 στην ΕΕ και κατά 185.000 στη
ζώνη του ευρώ. Σε σύγκριση με τον
Δεκέμβριο του 2020, η ανεργία μειώθηκε
κατά 2,196 εκατομμύρια στην ΕΕ και
κατά 1,828 εκατομμύρια στη ζώνη του
ευρώ.

Ανεργία των νέων
Τον Δεκέμβριο του 2021, 2,748 εκατομ-
μύρια νέοι (κάτω των 25 ετών) ήταν άνε-
ργοι στην ΕΕ, εκ των οποίων τα 2,222
εκατομμύρια ήταν στη ζώνη του ευρώ.
Τον Δεκέμβριο του 2021, το ποσοστό
ανεργίας των νέων ήταν 14,9% τόσο
στην ΕΕ όσο και στη ζώνη του ευρώ ,
από 15,3% στην ΕΕ και από 15,4% στη
ζώνη του ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2021,
η ανεργία των νέων μειώθηκε κατά
81.000 στην ΕΕ και κατά 78.000 στη
ζώνη του ευρώ. Σε σύγκριση με τον
Δεκέμβριο του 2020, η ανεργία των
νέων μειώθηκε κατά 385.000 στην ΕΕ
και κατά 323.000 στη ζώνη του ευρώ.

Στη Ελλάδα, αν και το ποσοστό των ανέρ-
γων κάτω των 25 ετών κατέγραψε
σημαντική πτώση 6,5 ποσοστιαίων μονά-
δων είναι διπλάσιο του ευρωπαϊκού

μέσου
όρου. Το εν λόγω ποσοστό διαμορ-
φώνεται στο 30,5%, από 37% τον Νοέμ-
βριο. Η χώρα μας έχει οριακά το δεύτερο
χειρότερο ποσοστό σε αυτή την κατηγο-
ρία των ανέργων, μετά την Ισπανία που
καταγράφει ποσοστό 30,6%.

Ανεργία ανά φύλο

Τον Δεκέμβριο του 2021, το ποσοστό
ανεργίας για τις γυναίκες ήταν 6,6% στην 

ΕΕ, από 6,8% τον Νοέμβριο του 2021.
Το ποσοστό ανεργίας για τους άνδρες
ήταν 6,1% τον Δεκέμβριο του 2021, από
6,2% τον Νοέμβριο του 2021. Στη ζώνη
του ευρώ , to ποσοστό ανεργίας για τις
γυναίκες μειώθηκε από 7,5% τον Νοέμ-
βριο του 2021 σε 7,3% τον Δεκέμβριο
του 2021, ενώ το ποσοστό ανεργίας για
τους άνδρες μειώθηκε από 6,8% σε
6,7%.

Με  γ ν ώ μ ο ν α
τ η
δ ι ά σ ω σ η

τ ω ν  Ν α υ π η γ ε ί ω ν
Ε λ ε υ σ ί ν α ς  κ α ι
μ ε  μ ε γ ά λ α
σ χ έ δ ι α  π ο υ
π ε ρ ι λ α μ β ά ν ο υ ν
κ ι  ά λ λ ε ς
ε λ λ η ν ι κ έ ς
ε τ α ι ρ ε ί ε ς  ν α
β ρ ί σ κ ο ν τ α ι  σ τ α
« σ κ α ρ ι ά » ,  ο
ε π ε ν δ υ τ ι κ ό ς
α μ ε ρ ι κ α ν ι κ ό ς
ό μ ι λ ο ς  Ο Ν Ε Χ
μ έ σ ω  τ η ς  Ο Ν Ε Χ
E l e f s i s
S h i p y a r d s  A E
κ α ι  ο
π α γ κ ο σ μ ί α ς
ε μ β έ λ ε ι α ς  ν α υ π η γ ι κ ό ς  ό μ ι λ ο ς
F i n c a n t i e r i  S . p . A . ,  δ ι ο ρ γ α ν ώ ν ο υ ν
τ η ν  Η μ έ ρ α  Β ι ο μ η χ α ν ι κ ή ς
Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς  μ ε  θ έ μ α  « Ε γ χ ώ ρ ι ε ς
δ υ ν α τ ό τ η τ ε ς  ν α υ π η γ ι κ ο ύ  τ ο μ έ α  –
Δ η μ ι ο υ ρ γ ί α  ν α υ π η γ ι κ ο ύ
ο ι κ ο σ υ σ τ ή μ α τ ο ς » ,  τ η ν  Π έ μ π τ η  3  κ α ι
τ η ν  Π α ρ α σ κ ε υ ή  4  Φ ε β ρ ο υ α ρ ί ο υ  2 0 2 2
σ τ η ν  Ε λ ε υ σ ί ν α ,  σ τ ο  ξ ε ν ο δ ο χ ε ί ο
E l e f s i n a  H o t e l .
Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση για την
ημερίδα, «οι δύο όμιλοι εξετάζουν την από κοινού
ανάπτυξη έργων ναυπήγησης και επισκευής
πλοίων, μεγάλο μέρος των οποίων θα

πραγματοποιείται στην Ελλάδα και συγκεκριμένα
στα ONEX Elefsis Shipyards, που θα απευθύνονται
και στη διεθνή αγορά πέραν της Ελληνικής, με
έμφαση στην πρό

σφατη υποβολή επίσημης πρότασης στην Ελληνική
Κυβέρνηση από την Fincantieri S.p.A. για την από
κοινού υλοποίηση του προγράμματος προμήθειας
των νέων κορβετών του Πολεμικού Ναυτικού στα
ONEX Elefsis Shipyards -με την επένδυση σε
δημιουργία γραμμής παραγωγής καθολικής
κατασκευής πλοίων αυτής της κατηγορίας».
Σκοπός της εκδήλωσης είναι η δημιουργία του
κατάλληλου οικοσυστήματος εταιρειών, οι οποίες

δραστηριοποιούνται στον
σχετικό κλάδο στην
εγχώρια αγορά, που θα
μπορέσει να υποστηρίξει
την προοπτική του
προγράμματος κορβετών
αλλά και τις λοιπές νέες
ναυπηγήσεις στα ONEX
Elefsis Shipyards.

Απώτερος στόχος των
Fincantieri – ONEX είναι
να αξιοποιηθεί στο έπακρο
το υπάρχον δυναμικό των
ελληνικών επιχειρήσεων,
να αποκτηθεί σημαντική
τεχνογνωσία μέσω της
συμμετοχής τους σε διεθνή
π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α
συμπαραγωγής και να
προωθηθούν οι

δυνατότητές τους στην παγκόσμια αγορά,
προκειμένου να συμβάλλουν δραστικά και
ουσιαστικά στην αναζωογόνηση της ναυπηγικής
βιομηχανίας στην Ελλάδα.
Η ημερίδα πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του
υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, του
υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, της
Ιταλικής Πρεσβείας, της Γενικής Γραμματείας
Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών
Επενδύσεων, του Δήμου Ελευσίνας, του ΕΒΕΠ,
του ΣΕΒ, του ΣΕΒΕ, της ΕΕΛΕΑΑ, του Propeller
Club, καθώς και με την υποστήριξη του ΣΕΚΠΥ.

Ημερίδα ONEX – Fincantieri στην Ελευσίνα για τη βιομηχανική συνεργασία

Στόχος των ομίλων να αξιοποιηθεί στο έπακρο το υπάρχον δυναμικό των
ελληνικών επιχειρήσεων στη δημιουργία ενός ναυπηγικού οικοσυστήματος 

Νέοι κάτω των 25 ετών: Άνεργος 1 στους 3Νέοι κάτω των 25 ετών: Άνεργος 1 στους 3
– Διπλάσιο ποσοστό από την ΕΕ στην Ελλάδα
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Ανακοινώθηκαν οι εξ αναβο-
λής αγώνες της Τετάρτης
(2/2) για το πρωτάθλημα της
Γ’ Εθνικής.

Γ’ Εθνική – Εξ αναβολής

Τετάρτη 2/2 – 15:00

1ος όμιλος – 10η αγωνιστι-
κή

Απόλλων Παραλιμνίου-Δόξα
Δράμας

Διαιτητής: Μυλοπούλου
(Καβάλας)

Βοηθοί: Καρασαββαΐδης,
Σακάλογλου (Καβάλας)

3ος όμιλος – 12η αγωνιστι-
κή

ΑΟ Υπάτου-Ατρόμητος
Παλαμά

Διαιτητής: Χουλιάρας
(Εύβοιας)

Βοηθοί: Κατσαρός, Σελελής
(Ευρυτανίας)

Αμβρυσσέας Διστόμου-Ατα-
λάντη

Διαιτητής: Δημητρακόπου-
λος (Αθηνών)

Βοηθοί: Κατελανάκης, Βαμ-
βακάς (Αθηνών)

4ος όμιλος – 17η αγωνιστι-
κή

Εθνικός Σκουλικάδου-Ανα-

γέννηση Άρτας

Διαιτητής: Σαφ-
αρίκας (Αχαΐας)

Βοηθοί: Αβρα-
μαπούλου,
Σταθοπούλου
(Αχαΐας)

Ναυπακτιακός Αστέρας-
Διαγόρας Βραχνεΐκων

Διαιτητής: Τσιώρης (Άρτας)

Βοηθοί: Μάνος (Άρτας),
Κοκμοτός (Δωδ/νήσου)

ΠΑΣ Αχέρων Καναλακίου-
Παναγρινιακός

Διαιτητής: Πιγγίου (Θεσπρ-
ωτίας)

Βοηθοί: Μώκος (Θεσπρ-
ωτίας), Σίσκας (Ηπείρου)

Παναχαϊκή-Τηλυκράτης Λευ-
κάδας

Διαιτητής: Ρεντίφης (Ανατ.
Αττικής)

Βοηθοί: Γκούβας, Κου-
λοχέρης (Ανατ. Αττικής)

ΑΟ Διαβολιτσίου-Παναιγιά-

λειος αναβολή

5ος όμιλος – 10η αγωνιστι-
κή

Άγιος Ιερόθεος-Άρης Σκά-
λας

Διαιτητής: Δρούζας
(Αργολίδας)

Βοηθοί: Λυκομήτρος
(Αργολίδας), Μαυροκορδό-
πουλος (Αργολίδας)

Σήμερα τα εξ’αναβολής
παιχνίδια στην Γ Έθνική
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Τρείς προσθήκες 
ο Πανελευσινιακός ΑΟ

Το Δ.Σ. του ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ Α.Ο. αν ακοίν ωσε
την  απόκτηση τριών  ποδοσφαιριστών . Πρόκειται για
τους JARDIM QUEIJO LEONARDO LUIS
διεθν ής(U17) Βραζιλιάν ο
Ο 19χ ρον ος αμυν τικός έχ ει αγων ιστεί στην  FLA-
MENGO (U17) εν ώ έχ ει αγων ιστεί στην  Ελλάδα με τα
χ ρώματα του " Α.Ο. ΥΠΑΤΟΥ".

Τον  διεθν ή(Εθν ική Νέων ) Γιάν ν η Τσακίρη.
Ο 21χ ρον ος μεσοεπιθετικός αγων ιζόταν  στην  β'
ομάδα του ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.
Γιάν ν η καλώς ήρθες στην  οικογέν εια του
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ Α.Ο.

Καί τέλος τον  Γιώργο Κατίδη.

Ο 25χ ρον ος μέσος έχ ει αγων ιστεί στον  Ασπρόπυρ-
γο, Θεσπρωτό , Απόλλων α Αθην ών  , Εθν ικό Πειραιά
εν ώ τελευταία του ομάδα ήταν  ο Αίας Σαλαμίν ας.

Ο Θρασύβου-
λος στην
προσπάθεια
που κάνει για
να παρα-
μείνει στην
κ α τ η γο ρ ί α
ανακο ίνωσε
την απόκ-
τηση 14
ποδοσφαιρι-
στών.

1 ) Χατζηαντωνάκης
Κωνσταντίνος, 07/ 08/
1997, αμυντικός από
ΠΑΟΚ Μάνδρας

2 ) Καπουράνης Χρή-
στος 15 / 06 /1997
αμυντικός από Σκορπιό
φυλής

3 ) Βλάμης Νικόλαος 13/
09 / 1995 επιθετικός από
Χαλκhδονικό

4 ) Γελαγώτης Αιμίλιος 25/
08 / 2002 αμυντικός από
ΠΑΟ Καματερού

5 ) Κωνσταντινιδης
Γεώργιος 02 / 09 / 1998
μέσος από Αχαρναικό

6 ) Ελεύθερος Νικόλαος
11 /12 / 1993 αμυντικός
από ΑΕ Ζεφυρίου

7 ) Λαθούρας Δημήτριος
07 /06 / 1999 μέσος από
Απόλλων Άνω Λιοσίων

8 ) Σκούρτας Απόστολος
12/ 07 /1996 μέσος από
Θύελλα Διμηνιού Κορι-
νθίας

9 ) Παναγόπουλος
Βασίλειος 02/ 10 / 1997
τερματοφυλακας από
Χαλκhδονικό

10 ) Κλογκέρι Ελις
03/11/1989 αμυντικός
από ΠΑΟΚ Μάνδρας

11) Δαμουράς Δημήτριος
27/05/1999 αμυντικός
ελεύθερος από Ακράτητο

12 ) Χhuti Dario 09/05
/1991 επιθετικός από
ΠΑΟΚ Μάνδρας

13) Περράκης Χαριδιμος
08/05/2004 από Κ18
Θρασύβουλος φυλής

14) Παπαδόπουλος
Δημήτριος 11/09/1990
ακραίος αμυντικός από
Ατρόμητο Πειραιά

Ο Ηρακλής Ελευσίνας 
ανακοίνωσε τον Δημήτρη
Ζώτο

Ο Ηρακλής Ελευσίνας ανακοίνωσε
τον Δημήτρη Ζώτο. Ο εν λόγω
ποδοσφαιριστής  είναι 22 ετών,
ξεκίνησε την καριέρα του από την
ακαδημία της ΠΑΕ Ολυμπ ιακός
όπου και αγωνίστηκε έως την Κ17
ενώ συνέχισε την καριέρα του στην
Κ20 του Πανιωνίου. Έχει αγωνιστεί
ακόμη στην Football league 2 στις
Άνω Μερά Μυκόνου, Οπούντιο
Μαρτίνου και Κέρκυρα! Σύντομα θα
ανακοινωθούν και οι υπόλοιπες
μεταγραφές της ομάδας”.

Επιστροφή Αποστόλη Παικόπουλου
στον Βύζαντα Μεγάρων

Το Δ.Σ. του ΑΓΣ ΒΥΖΑΣ αν ακοιν ών ει την
έν αρξη της συν εργασίας με τον  ποδοσφαιρι-
στή Αποστόλη Παϊκόπουλο.  
Ο έμπειρος κεν τρικός αμυν τικός του Βύζαν -
τα, γυρίζει σε γν ώριμα λημέρια καθώς την
περυσιν ή περίοδο που το πρωτάθλημα της
Α’ ΕΠΣΔΑ διακόπηκε λόγω κορων οϊού,
αγων ίστηκε στην  Γ’ Εθν ική με την  φαν έλα
του Κερατσιν ίου.

Ο Αποστόλης που ήταν  προσωπική επιλογή του προπον ητή της
ομάδας Θόδωρου Παχ ατουρίδη αλλά και διακαής πόθος της
διοίκησης εξαιτίας όχ ι μόν ο της εμπειρίας του αλλά και του αδα-
μάν τιν ου χ αρακτήρα του, θα αποτελέσει ακόμη μια αξιόπιστη λύση
για την  αμυν τική γραμμή του Βύζαν τα.
Η πρόεδρος και το Δ.Σ. της ομάδας μας, καλωσορίζουν  στην  ποδο-
σφαιρική οικογέν εια του Βύζαν τα τον  Αποστόλη Παϊκόπουλο και
του εύχ ον ται ν α έχ ει υγεία για ν α συμβάλλει σημαν τικά στην  επίτε-
υξη του μεγάλου στόχ ου, αυτού της αν όδου στην  Γ’ Εθν ική.

Ανακοίνωσε 14 ποδοσφαιριστές
ο Θρασύβουλος

Oι διαιτητές της
Super League 2 εξ
αναβολής σήμερα

ΤΕΤΑΡΤΗ(15:00)
Βόρειος όμιλος – 12η αγων ιστική

Αν αγέν ν ηση Καρδίτσας-Παν σερρ-
αϊκός (11η αγων ιστική)
Διαιτητής: Τσιοφλίκη (Λάρισας)
Βοηθοί: Νίκζας, Μάν ος (Λάρισας)

ΠΑΟΚ Β-Νίκη Βόλου
Διαιτητής: Μελτζαν ίδης (Ημαθίας)
Βοηθοί: Χριστούδουλου (Ημαθίας),
Τσακίρης (Δράμας)

Ολυμπιακός Β-Ξάν θη
Διαιτητής: Πολυχρόν ης (Πιερίας)
Βοηθοί: Βρούζος, Μην ούδης
(Πιερίας)

ΑΟ Τρίκαλα-Αλμωπός Αριδαίας
Διαιτητής: Κατόπης (Σάμου)

Βοηθοί: Κων σταν τόπουλος (Κορι-
ν θίας), Διαμαν τής (Ηπείρου)

ΑΕΛ-Καβάλα
Διαιτητής: Μπεκιάρης (Καρδίτσας)
Βοηθοί: Αραβίδης, Τσολακίδης
(Αθην ών )

Απόλλων  Λάρισας-Θεσπρωτός
Διαιτητής: Νικολάου (Αθην ών )
Βοηθοί: Καλλής (Αν ατ. Αττικής),
Ισσά (Αθην ών )

Πιερικός-Ηρακλής (13η αγων ιστική)
Διαιτητής: Ψυχούλας (Βοιωτίας)
Βοηθοί: Φίλος, Δελής (Βοιωτίας)

Νότιος όμιλος – 11η αγων ιστική

Ρόδος-Καλλιθέα (7η αγων ιστική)
Διαιτητής: Πουλόπουλος (Πειραιά)
Βοηθοί: Κορων άς, Χρηστάκος
(Πειραιά)

Κηφισιά-Ηρόδοτος
Διαιτητής: Μπαϊρακτάρης
(Αθην ών )

Βοηθοί: Δημόπουλος, Πλακάς
(Δυτ. Αττικής)

Εργοτέλης-Χαν ιά
Διαιτητής: Θεοχάρης (Θεσσαλίας)
Βοηθοί: Πάγκαλος (Λασιθίου),
Δασκαλομαρκάκης (Ρεθύμν ου)

Αστέρας Βλαχ ιώτη-Διαγόρας
Διαιτητής: Ντάουλας (Δυτ. Αττικής)
Βοηθοί: Τριαν τάφυλλος
(Κορίν θου), Γουρν ιάς (Αν ατ.
Αττικής)

Αιγάλεω-Καλαμάτα (12η αγων ιστική
– 15:00)
Διαιτητής: Κατσικογιάν ν ης
(Ηπείρου)
Βοηθοί: Δασκαλάκης,
Μαυραν των άκης (Ηρακλείου)

ΟΦ Ιεράπετρας-Καραϊσκάκης (12η
αγων ιστική)
Διαιτητής: Μπακογιάν ν ης
(Αθην ών )
Βοηθοί: Ζίρδας (Δράμας), Σταυρόγ-
λου (Αθην ών )

Ο Γ.Χρόνης στα Μέγαρα, ο Λάμπρου στο
Πανόραμα ο Χαμπιλάι στη Νέα Πέραμο

Αν ακοιν ώθηκαν  οι διαιτητές της Τετάρτης για την  3η
φάση του κυπέλλου στην  Δυτική Αττική. Αν αλυτικά.
Ο Γιώργος Χρόν ης θα διαιτητεύσει την  αν αμέτρηση
του Βύζαν τα με τον  Παν ελευσιν ιακό.

ΒΥΖΑΣ – ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΜΕΓΑΡΩΝ (ΒΥΖΑ)

ΧΡΟΝΗΣ Γ., ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Κ., ΜΑΝΟΥΡΑΣ Ν.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ – ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ
ΜΑΝΔΡΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΥ Β., ΑΝΔΡΕΟΥ Ε., ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Β.

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ – Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

HABILAJ A., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΦΑΡΜΑΚΗΣ Κ.



12-θριάσιο Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου 2022

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
( Α Ε Ι - Τ Ε Ι ) Γ ν ώ σ η
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
( Α Ε Ι - Τ Ε Ι ) Γ ν ώ σ η
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
( Α Ε Ι - Τ Ε Ι ) Γ ν ώ σ η
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,ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Σ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ

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

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

Ο ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΟΥΡΟΥΖΙΔΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΜΑΝΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΑΥΛΙΔΗ ΖΩΗ
ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΑΧΜΑΖΙΔΟΥ

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Αθλητικός Όμιλος ΖωφριάςΑθλητικός Όμιλος Ζωφριάς
Ο Α.Ο. Ζωφριάς στη διαδικτυακή διαβούλευση με
τον υφυπουργό Αθλητισμού
Έν α από τα πιο έμπειρα στελέχ η στο ποδόσφαιρο της
Δυτικής Αττικής επέλεξε ο Α.Ο. Ζωφριάς για ν α εκπρο-
σωπηθεί στη διαδικτυακή διαβούλευση με τον  υφυπο-
υργό Αθλητισμού Λευτέρη Αυγεν άκη με τίτλο: "Γηπε-
δούχ οι στο Αύριο του Ποδοσφαίρου – Το ελλην ικό ερα-
σιτεχ ν ικό ποδόσφαιρο στο Προσκήν ιο". 
Το επί πολλά έτη μέλος μας, Ηλίας Μήν ος, ήταν  έν ας
από τους συν ολικά 301 εκπροσώπους σωματείων  από
Αθήν α, Πειραιά, Νησιά, Αν ατολική και Δυτική Αττική,
τα οποία έχ ουν  αν οίξει καρτέλα στο Μητρώο Αθλητικών
Σωματείων  του Υφυπουργείου Αθλητισμού και κατέθεσε
τις απόψεις του για το αύριο στο ερασιτεχ ν ικό ποδό-
σφαιρο.
Επί τάπητος τέθηκαν  ζητήματα που σχ ετίζον ται με: 
* τις απαραίτητες εν έργειες αν αβάθμισης του αθλήμα-
τος,
* τον  ρόλο της Ελλην ικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπον δίας
στις προοπτικές αν άπτυξης του ερασιτεχ ν ικού ποδο-
σφαίρου,
* το Μητρώο Αθλητικών  Σωματείων ,
* την  ορθή αξιοποίηση της κρατικής χ ρηματοδότησης, 
* τους προπον ητές και
* την  αν άπτυξη Υποδομών  – Ακαδημιών .
Οι εκπρόσωποι των  ερασιτεχ ν ικών  ποδοσφαιρικών

σωματείων  της Περιφέρειας Αττικής, που
τοποθετούν ταν  επί 3λεπτο, αλλά και με
την  αποστολή γραπτών  μην υμάτων , επι-
κεν τρώθηκαν  σε τέσσερα βασικά ζητήμα-
τα:
- Στο γηπεδικό, τον ίζον τας την  έλλειψη
επαρκών  αγων ιστικών  χ ώρων , την
πλημμελή υποστήριξή τους από τους
Δήμους, στους οποίους αν ήκουν  κατά
κύριο λόγο τα γήπεδα, αλλά και την  χ ρό-
ν ια αδιαφορία της ΕΠΟ.
- Στο οικον ομικό, όπου ευχ αρίστησαν  τον  Υφυπουργό
και την  Κυβέρν ηση για την  έμπρακτη στήριξη, έπειτα
από πάρα πολλά χ ρόν ια, τόσο με την  εν ίσχ υση προ
μην ών  για την  αν τιμετώπιση των  συν επειών  της παν -
δημίας, όσο και με την  προκαταβολή την  παραμον ή της
Πρωτοχ ρον ιάς από την  δικαιούμεν η χ ρηματοδότησή
τους μέσω Στοιχ ήματος, που επίσης εφαρμόστηκε για
πρώτη φορά. Όπως αν έφεραν  χ αρακτηριστικά «η ΕΠΟ
είν αι μόν ο για ν α εισπράττει, όχ ι για ν α στηρίζει».  
- Στο διοικητικό καθεστώς της ΕΠΟ και ειδικότερα στον
τρόπο εκλογής της διοίκησής της. Μάλιστα, αρκετοί ζήτ-
ησαν  «ν α σπάσει το απόστημα», προκειμέν ου το
εκλογικό σώμα ν α αποτελείται από το σύν ολο των  ερα-

σιτεχ ν ικών  σωματείων  της χ ώρας και όχ ι μόν ο από τις
54 ΕΠΣ.
- Στην  αν άγκη ν α εν ισχ υθούν  οι ομάδες υποδομής, οι
Ακαδημίες και τα φυτώρια, ν α προσελκυσθούν  πολύ
περισσότερα μικρά παιδιά μέσα από στοχ ευμέν ες δρά-
σεις στα Σχ ολεία και με καλύτερα καταρτισμέν ους για
αυτές τις τρυφερές ηλικίες προπον ητές.    
Άπαν τες συν ομολόγησαν  ότι το Μητρώο Αθλητικών
Σωματείων  ν οικοκυρεύει και βάζει τάξη στο αθλητικό
μας τοπίο και αρκετοί εκπρόσωποι σωματείων , που
δεν  κατάφεραν  ν α ολοκληρώσουν  ακόμα την  εγγραφή
τους, έθεσαν  ερωτήσεις και απορίες διαδικαστικής
φύσεως, οι οποίες απαν τήθηκαν .

- Η υφυπουργός θα εντείνει τις επισκέψεις σε χώρους και δομές
Δόμνα Μιχαηλίδου: Αναμένονται δράσεις

για την στέγαση των αστέγων

Η
Δόμν α Μιχ αηλίδου πρόκειται το επόμεν ο χ ρον ικό διάστημα ν α εν τείν ει τις
δράσεις που αφορούν  την  εύρεση στέγης για τους αστέγους. Η υφυπουργός
θα πραγματοποιήσει πιο συχ ν ές επισκέψεις σε χ ώρους που ζουν  άστεγοι

το προσεχ ές διάστημα, ώστε ν α βρει λύση για το πρόβλημα.
Συγκεκριμέν α, το υπουργείο Εργασίας ψάχ ν ει τρόπους μεγαλύτερης μέριμν ας

έν αν τι των  αστέγων , αφού η αρμόδια υφυπουργός επιδιώκει ν α καταπολεμήσει το
φαιν όμεν ο αν θρώπων  οι οποίοι δεν  έχ ουν  που ν α μείν ουν  και ν α κοιμηθούν  τα
βράδια με αποτέλεσμα ν α περν ούν  τις ν ύχ τες τους σε παγκάκια, οικοδομές, στοές
εμπορικών  κέν τρων  και όπου αλλού μπορούν  ν α προστατευτούν  από τις καιρικές
συν θήκες και τους κιν δύν ους που κρύβει η έκθεσή τους.Έτσι, η κ. Μιχ αηλίδου θα
εν τείν ει τις επισκέψεις σύμφων α με πληροφορίες σε δομές πρόν οιας και ιδρύματα
αν αζητών τας την  καλύτερη δυν ατή λύση γι’ αυτούς τους αν θρώπους.

Υπεν θυμίζεται, ότι η Δόμν α Μιχ αηλίδου με την  ομάδα street work του Δήμου Αθη-
ν αίων  πρόσφερε τρόφιμα και κουβέρτες σε άστεγους, λίγες μέρες πριν  την  κακο-
καιρία «Ελπίδα».

Σημειών εται, πως αυτή τη στιγμή ο πληθυσμός που φιλοξεν είται σε δομές πρό-
ν οιας αστέγων  αν έρχ εται στα 630 άτομα, εν ώ 76 ακόμα βρίσκον ται σε διαδικασία
εισαγωγής σε αυτές.
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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

Η ΕΤΕΜ ζητεί:Η ΕΤΕΜ ζητεί:
Εργάτες Παραγωγής για το εργοστάσιο
της, που βρίσκεται στη Μαγούλα Αττι-
κής.

Οι κύριες αρμοδιότητες και τα καθήκον-
τα είναι: 
Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με
τις οδηγίες που έχουν δοθεί για τη θέ-
ση.
Τήρηση των ισχυόντων κανονισμών
και προτύπων ασφαλείας.
Τήρηση του προγράμματος παραγω-
γής.
Διασφάλιση της ποιότητας των παραγό-
μενων προϊόντων.
Αναφορά στον προϊστάμενο βάρδιας
των τεχνικών παρατηρήσεων σχετικών
με την εύρυθμη λειτουργία των

μηχανών.
Οι υποψήφιοι, πρέπει να διαθέτουν τα
ακόλουθα προσόντα: 

Επιθυμητή προϋπηρεσία σε βιομηχα-
νικές και παραγωγικές μονάδες.
Συνέπεια, ομαδικότητα, προσαρμο-
στικότητα.
Οργάνωση, ταχύτητα και διάθεση για ε-
ργασία.
Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες.

Η θέση προσφέρει δυναμικό περιβάλ-
λον εργασίας, διαρκή εκπαίδευση, βε-
λτίωση και ανάπτυξη προσόντων, πρό-
σθετη ασφαλιστική κάλυψη και ευκαι-
ρίες εξέλιξης σε έναν δυναμικό και
συνεχώς αναπτυσσόμενο διεθνή όμι-
λο.
Τηλέφων α επικοιν ων ίας:
2104898644 – 2104898520,
6974402644 – 6974402520
Email: HumanRe-
sources@etem.com

Ζητούνται εργάτες παραγωγής απο την 
εταιρία ΕΤΕΜ στη Μαγούλα
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Ζητείται φαρμακοποιός για εργασια ως υπεύθυνος

φαρμακοποιος στο φαρμακείο μου στα Μέγαρα Αττικής.

Υπάρχει δυνατότητα για ρύθμηση εύκολου ωραρίου 

εργασίας και παρέχεται γεύμα.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2296027338



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 ενοικια-
ση ή πώληση στα Νε-
όκτιστα Ασπροπύρ-
γου,τριφατσο με
εύκολη πρόσβαση πρ-
ος όλες τις  εθνικές  ο-
δούς.Πληροφοριες στο
τηλέφω-
νο:6944589444

Ενοικιάζεται επαγγε-
λματικός χώρος (ισό-
γειο) στη διασταύρωση
Ασπροπύργου
(πλησίον ΙΚΑ και στά-
σης λεοφωρείου), 126
τεραγωνικά μέτρα, κα-
τάλληλο για φαρμα-
κείο.Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6945106860

Ενοικιάζεται οικία
(1ος οροφος) στη δια-
σταύρωση Ασπροπύρ-
γου κοντά στο ΙΚΑ 86
τετραγωνικά μέτρα, σε

οικογένεια που να έχει
σταθερή εργασία
Διατίθεται και για ε-
παγγελματικός χώρος
Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6945106860
(29.10.19)

Ενοικιάζεται επαγ-
γελματικός χώρος 105
τετραγωνικών μέτρων
στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου (Σαλαμίνος
& Κολοκοτρώνη). Δεν
διατίθεται για χώρο
εστίασης (προτίμηση
φαρμακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6974792931
κος Σταύρος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τμ.
στα Νεόκτιστα Ασπρ-
οπύργου στη θέση Δε-
μερτζή πίσω από το
Δημοτικό σχολείο κάθ-
ετα στην Ηρώων Πολ-
υτεχνείου.
Διαθέτει κήπο 100 τ.μ.
, μπάρμπεκιου και
υπέρ οχη θέα στο Θρ-
ιάσιο και τον κόλπο
του καραμαγκά.Μόνο
για οικογένειες τηλ.
6944636483

EΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 
ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ.
ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC,

AIRCONDITION,
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 Ημε-
ρος τοπος, μονοκα-
τοικία 280 τ.μ., ισό-
γεια, 2 υ/δ (το 1 mas-
ter), μπάνιο, καλή κα-
τάσταση, τιμή 
60.000€, συζητήσιμη.
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΒΝ Νέα Ζωή, μονοκα-
τοικία 100 τ.μ., ισό-

γεια, προσόψεως, 3
υ/δ (το 1 master), κα-
τασκευή '78, μπάνιο,
wc, σε οικόπεδο 400
τ.μ., θέα βουνό, ανοικ-
τό πάρκιν, αποθήκη,
κήπος, ελεύθερη, άρι-
στη κατάσταση, ανα-
καίνιση '00, τιμή
35.000€ 6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νε-
όκτιστα, μονοκατοικία
90 τ.μ., 3 υ/δ, κήπος
60 τ.μ., καρποφόρα
δέντρα, πωλείται λόγω
ανάγκης, τιμή
20.000€τηλ:
2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδει-
σος, 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., τιμή 309.000€,
συζητήσιμη

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία ζητά εργασία
εντός σπιτιού στις
περιοχές  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

ΑΤΟΜΟ ΖΗΤΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΣΤΙΣ ΓΥΡΩ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 
ΚΙΝ 6947882562

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ
ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΙ
ΕΝΕΣΕΙΣ) ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ 
ΜΑΝΔΡΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ  6987708872

Ελληνίδα αποκλει-
στική με πείρα ζητά
εργασία για φροντίδα
ηλικιωμένων στην περ-
ιοχή 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 γκαρσονι-
έρα για ενοικίαση στην
περιοχή του Ασπρ-
οπύργου 
Τηλ. επικοινωνίας  
6977616480

Ζ Η Τ Ε Ι Τ Α Ι
Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο  
«ΟΔΗΓΟΣ Πωλητής, με
δίπλωμα Γ' κατηγορίας,
ζητείται από εταιρεία
γαλακτοκομικών πρ-
οϊόντων στον Ασπρόπ-
υργο Αττικής. Επιθ-
υμητή προϋπηρεσία σε
ex-van πώληση.  Επι-
κοινωνία 10:00-17:00,
2105577698 , email:
info@dikomas.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ /ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ 16:30-22:00 ΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΣΤΑ
ΒΑΡΗ, ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, CROSS TRAINING, FUNCTIONAL TRAINING Κ.ΛΠ.) ΚΑΙ ΕΜS

KATA ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ. ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ Ό,ΤΙ ΖΗΤΗΘΕΙ. 

‘‘’’GGYYMM  WWAAYY’’’’    --  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ,,  ΔΔΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗ    
ΑΑΠΠΟΟΣΣΤΤΟΟΛΛΗΗ  ΒΒΙΙΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΣΣΤΤΟΟ  ssttaammaattiiaa..vvaassiillooppoouulloouu@@hhoottmmaaiill..ccoomm  

ήή  ττηηλλεεφφωωννιικκάά  σσττοο  221100  55557711116600

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

Ζητείται τεχνίτρια νυχιών για
κατάστημα στην Ελευσίνα

Τηλ.6938437614

Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου 2022 θριάσιο-15  



16-θριάσιο Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου 2022


