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Θ. Πλεύρης: 
Παράταση της θητείας 

των επικουρικών και προκήρυξη
4.000 θέσεων για νοσηλευτές
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Κ. Σκρέκας: Εως το τέλος του
2022 θα διατεθούν 2 δισ.

για την αντιμετώπιση
του ενεργειακού κόστους

ΠΠααρράάτταασσηη  μμέέττρρωωνν  
γγιιαα  μμιιαα  αακκόόμμηη  εεββδδοομμάάδδαα  

-Χωρίς όρθιους τα μπαρ, περιορισμοί
στα γήπεδα

Α. Γεωργιάδης για
Ναυπηγεία Ελευσίνας:
««ΕΕίίμμαασσττεε  έένναα  ββήήμμαα
ππρριινν  ααππόό  ττοο  ττέέλλοοςς  μμιιααςς
μμεεγγάάλληηςς  ΟΟδδύύσσσσεειιααςς»»

Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης 
στην ημερίδα για τη βιομηχανική συνεργασία

των ONEX - Fincantieri 
σσεελλ..  99

280 ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 

106 νεκροί, 17.662 
νέες μολύνσεις &

568 διασωληνωμένοι 

Δωρεάν Rapid Test για
όλους (και για μαθητές) τη

Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου στο
Δημαρχείο Άνω Λιοσίων

σσεελλ..  88

σσεελλ..  88

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑ, ΜΑΝΔΡΑ & ΑΧΑΡΝΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΧΧεειιρροοππέέδδεεςς  σσεε  1166  μμέέλληη  
εεγγκκλληημμααττιικκήήςς  οορργγάάννωωσσηηςς  πποουυ

ρρήήμμααζζαανν  εεμμπποορριικκάά  κκαατταασσττήήμμαατταα

σσεελλ..  33

σσεελλ..  33--1133

Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ: 
Ο Πανελευσινιακός 

με τον Αιολικό

ΕΠΣΔΑ: Σε δράση 
το Σαββατοκύριακο.

Τα βλέμματα σε Μαγούλα και 
Γκορυτσά σσεελλ..  1100--1111

σσεελλ..  33

σσεελλ..  66

σσεελλ..  22--88



Αχαρνές: Σύλληψη 42χρονου για κλοπές
σε βάρος ηλικιωμένων 
Εμφανιζόταν ως φοροτεχνικός ή υπάλληλος της Εφορίας,
και τους αποσπούσε χρηματικά ποσά.

Συν ελήφθη, πρωιν ές ώρες της
1ης Φεβρουαρίου 2022 στις Αχ α-
ρν ές, από αστυν ομικούς της
Υποδιεύθυν σης Ασφάλειας Πει-
ραιά, 42χ ρον ος ημεδαπός για
σύσταση συμμορίας, διακεκριμέ-
ν ες κλοπές και απάτες κατ’
επάγγελμα. Ταυτοποιήθηκε ο
δράστης εν ώ αν αζητείται η
συν εργός του.

Στο πλαίσιο διερεύν ησης
υπόθεσης κλοπής χ ρηματικού
ποσού από οικία στην  περιοχ ή
του Νέου Φάληρου, ταυτοποι-
ήθηκε ο 42χ ρον ος και κατόπιν
αν αζητήσεων  εν τοπίστηκε
στην  περιοχ ή των  Αχ αρν ών  και
συν ελήφθη.

Στην  κατοχ ή του βρέθηκε και
κατασχ έθηκε το χ ρηματικό
ποσό των  600 ευρώ.

Από την  προαν ακριτική έρευν α για την  εγκληματική δράση της συμμορίας, διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμε-
ν ος από κοιν ού με τη συν εργό του, εμφαν ιζόμεν ος σε ηλικιωμέν α άτομα ως φοροτεχ ν ικός ή υπάλληλος της Εφο-
ρίας, τους εξαπατούσε και τους αποσπούσε χ ρηματικά ποσά.

Εξιχ ν ιάστηκαν  τρεις (3) περιπτώσεις εξαπάτησης-κλοπής σε Πειραιά, Κοριν θία και Βόλο.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον  κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών  Πειραιά.
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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
Ιάσιμος, Σίμος, Ιασίμη, Σίμη
Ισίδωρος, Σιδέρης, Ισιδώρα, 

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίν ου

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Καμπόλης Παναγιώτης Α.
Πλάτωνος 1, 2105572588

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Μιχαήλου Αρίστη - Γαβριέλα Α.Δήμητρος 54,

Ελευσίνα, 19200, ΑΤΤΙΚΗΣ2105549968

MANΔΡΑ
ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ, 

Δήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη, 2105551232

Άνω Λιόσια

ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ
ΕΕΛεωφόρος Φυλής 197,2102474337

ΑΧΑΡΝΕΣ
Βανδώρου Δήμητρα Μ.

Εθνικής Αντιστάσεως 117, Σ2102442311

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑ, ΜΑΝΔΡΑ & ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΧΧεειιρροοππέέδδεεςς  σσεε  1166  μμέέλληη  
εεγγκκλληημμααττιικκήήςς  οορργγάάννωωσσηηςς  πποουυ

ρρήήμμααζζαανν  εεμμπποορριικκάά  κκαατταασσττήήμμαατταα

Ρ
ούχα, αθλητικά παπούτσια,
ποτά, αρώματα, ηλεκτρονικά
είδη, ηλεκτρικά εργαλεία, ακόμα

και τρόφιμα. Πρόκειται για μερικά μόνο
από τα προϊόντα που «έβάζαν στο μάτι»
τα μέλη σπείρας που πραγματοποιούσε
κλοπές σε Αττική και Περιφέρεια και
εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση
Ασφάλειας Δυτικής Αττικής. Είχαν
«χτυπήσει» τουλάχιστον 76 σούπερ
μάρκετ και εμπορικά καταστήματα, με το
οικονομικό όφελος από την παράνομη
δράση τους να ξεπερνάει τις 120.000
ευρώ.

Για να μην γίνονται αντιληπτοί, αφαιρ-
ούσαν τα αντικλεπτικά συστήματα και
έκρυβαν τα κλοπιμαία κάτω από τα
ρούχα τους ή μέσα σε διαφημιστικά
φυλλάδια. Συνολικά οι αρχές συνέλα-
βαν 16 μέλη της εγκληματικής οργάνω-
σης, ανάμεσα στους οποίους και 5 ανή-
λικους. Όλοι τους είχαν απασχολήσει
και στο παρελθόν την αστυνομία για παρόμοια αδικήμα-
τα.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκαν
και κατασχέθηκαν:

• πιστόλι, • -3- κυνηγετικά όπλα,
• -281- φυσίγγια διάφορων διαμετρημάτων,
• -2- μαχαίρια,• συσκευή εμπλοκής τηλεπικοινωνιών,

• -22- κροτίδες,• το χρηματικό ποσό των -2.500- ευρώ,
• -5- λίρες Αγγλίας,• πλήθος ρούχων με ετικέτες, αθλ-

ητικών παπουτσιών, ηλεκτρονικών ειδών, ηλεκτρικών
εργαλείων και τροφίμων και  -6- οχήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα
Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Συνεχίζεται στη σελ. 8
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Με μεγάλη συμμετοχ ή ολοκ-
ληρώθηκε το μεσημέρι της

Πέμπτης 3 Φεβρουαρίου η διεν έρ-
γεια δωρεάν  Rapid Test για όλους
στην  αίθουσα “Μελίν α Μερκούρη”
του Δημαρχ είου Άν ω Λιοσίων . 

Στο χ ώροι βρέθηκαν  ο Αν απ-
ληρωτής Δημάρχ ου Κοιν ων ικής
Πολιτικής Γιώργος Αν των όπουλος
και η επόπτρια Υγείας του Δήμου
Φυλής Πασχ αλία Ζάχ ου. 

Αξίζει ν α σημειωθεί ότι την

Τρίτη 1 Φεβρουαρίου διεν εργήθη-
καν  206 έλεγχ οι και την  Πέμπτη
204 με την  θετικότητα ν α βρίσκε-
ται σε πτώση. 

Η Κοιν ων ική Υπηρεσία εν ημε-
ρών ει ότι κλιμάκιο της Περιφέρειας
Αττικής  σε συν εργασία με τον
Δήμο Φυλής θα βρίσκεται και τη
Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου από τις
9:30 έως τις 15:00 στην  Αίθουσα
“Μελίν α Μερκούρη” του Δημα-
ρχ είου Άν ω Λιοσίων  ή αν  το επι-

τρέπουν  οι καιρικές συν θήκες
στην  Κεν τρική Πλατεία “Ηρώων ”
Άν ω Λιοσίων .  Τα Rapid Test θα
γίν ον ται σε όλους αν εξαιρέτως.
Σε εμβολιασμέν ους και αν εμβολία-
στους  καθώς και σε μαθητές. 

Οι εν διαφερόμεν οι θα πρέπει
ν α γν ωρίζουν  το ΑΜΚΑ τους και
ν α γν ωστοποιήσουν  τον  αριθμό
του τηλεφών ου τους, μέσω του
οποίου θα εν ημερωθούν  για το
αποτέλεσμα.

«Πήραμε από την πρώτη στιγμή της ενε-
ργειακής κρίσης, συγκεκριμένα και αποτε-
λεσματικά μέτρα για την στήριξη νοικοκυρ-
ιών και επιχειρήσεων. Φροντίσαμε όλο το
διάστημα του 2021 να τα ενισχύουμε και με
επιδοτήσεις και με μόνιμα μέτρα. Το ίδιο θα
κάνουμε και για όλο το 2022 αλλά και για
όσο διάστημα χρειαστεί ακόμα».

Αυτό απάντησε στο ΚΙΝΑΛ, ο υπο-
υργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Κώστας Σκρέκας κατά τη συζήτηση επε-
ρώτησης που είχαν καταθέσει τα στελέχη
του για την ακρίβεια και την αισχροκέρ-
δεια. 

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας κατηγόρησε ακόμα το ΚΙΝΑΛ, ότι
«επικαλείται λάθος στοιχεία» και υποστήρ-
ιξε ότι η Ελλάδα έχει τις χαμηλότερες μέσες
τιμές στην τιμή της κιλοβατόρας, αντίθετα
από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες που
έχουν την υψηλότερη μέση τιμή.

«Αυτό αποδεικνύει ότι η ενεργειακή
κρίση δεν προέκυψε από τον τρόπο που
διαχειρίζεται η κυβέρνηση το πρόβλημα
αλλά ότι πρόκειται για διεθνή κρίση. Και
δεν είναι η Ελλάδα η πιο ακριβή χώρα στις
λιανικές τιμές ενέργειας ανάμεσα στις

χώρες της ΕΕ. Στο πρώτο εξάμηνο του
2021 η χώρα μας ήταν 30% πιο φθηνή
από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες στη τιμή
της κιλοβατόρας», υπογράμμισε ο κ. Σκρέ-
κας.

«Η κυβέρνηση πήρε από την αρχή της
ενεργειακής κρίσης, ουσιαστικά μέτρα
στήριξης των νοικοκυριών και των επιχει-
ρήσεων», είπε, σημειώνοντας ότι «κυρίως
για τα νοικοκυριά ήταν οριζόντια χωρίς
εισοδηματικά κριτήρια.

Επεσήμανε ακόμα ότι «ήδη ο
ΔΕΔΔΗΕ, προχώρησε με γρήγορες διαδι-
κασίες στην επανασύνδεση του ηλεκτρικού
ρεύματος, σε νοικοκυριά που βρίσκονται
σε απόλυτα δυσμενή θέση.

Και ο κ. Σκρέκας συνέχισε:
«Τον Ιανουάριο πάνω από 150.000

νοικοκυρά και πάνω από 130.000 επιχει-
ρήσεις στηρίξαμε με επιδοτήσεις.

Δώσαμε στους αγρότες 50 εκατ. ευρώ
για να καλύψουμε αναδρομικά το 80% της
επιβάρυνσης που είχαν από την αύξηση
των τιμών της ενέργειας.

Πάνω από 150.000 νοικοκυριά θα
επωφεληθούν εξασφαλίζοντας μείωση της
ενέργειας μέσα από το ισχυρό πρόγραμμα

"Εξοικονομώ" για την αναβάθμιση κατοι-
κιών και κτιρίων.

Πάνω από 200.000 νοικοκυριά μέσω
επιδότησης θα αντικαταστήσουν τις παλιές
ενεργοβόρες συσκευές τους, ψυγεία και
κλιματιστικά».

«Εκτιμάται ότι θα μειωθεί η κατανάλω-
ση ενέργειας από 30%-70% . Τέτοια προ-
γράμματα θα συνεχιστούν γιατί είναι ο
μόνος τρόπος να αντιμετωπίσουμε τις επι-
πτώσεις από την διεθνή ενεργειακή
κρίση», ανέφερε ο κ. Σκρέκας.

Σημείωσε παράλληλα, ότι «ήδη ο
ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε στην δημιουργία
ηλεκτρονικής πλατφόρμας και υπάρχουν
αυτή τη στιγμή τέσσερις διακριτές κατηγο-
ρίες που αφορούν επενδυτές, νοικοκυριά,
εμπορικούς καταναλωτές, αγρότες για την
εγκατάσταση αυτόνομων συστημάτων
ενέργειας χαμηλού κόστους».

«Αυτά όλα τα μέτρα δεν είναι τίποτα για
εσάς που μιλάτε για απραξία της κυβέρν-
ησης; Έχετε κάτι παραπάνω να μας πείτε
ή θα κάνετε αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ;»
είπε, σημειώνοντας ότι το μόνο που άκου-
σα είναι να μειώσουμε τον μειωμένο ήδη
ΦΠΑ.

Κατηγόρησε δε το ΚΙΝΑΛ ότι καμία

πρόταση δεν έχει καταθέσει ούτε στην
Ελλάδα ούτε στα διεθνή φόρουμ που
συμμετέχει:

«Η απραξία δεν έχει να κάνει σε τίπο-
τα με την κυβέρνηση αλλά με το ΚΙΝΑΛ
που δεν έκανε ούτε στην Ελλάδα ούτε σε
διεθνές επίπεδο καμία πρόταση (…) Η
Ελλάδα όμως είναι μεταξύ των δύο
πρώτων χωρών της ΕΕ που κατέθεσε
συγκεκριμένες προτάσεις και αυτό έγινε
από τη δική μας κυβέρνηση. Είναι η
πρώτη χώρα που κατάφερε να στηριχθούν
μέσα από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό
Στήριξης επιχειρήσεις και νοικοκυριά.
Εσείς τι αντίστοιχες προτάσεις κάνατε;
Καμία», υπογράμμισε και συμπλήρωσε:

Κ. Σκρέκας: Εως το τέλος του 2022 θα διατεθούν 2 δισ. για
την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους

Δωρεάν Rapid Test για όλους (και για μαθητές)  
τη Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου στο Δημαρχείο Άνω Λιοσίων

410 έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 1 και την Πέμπτη 3 
Φεβρουαρίου με τη θετικότητα σε πτώση 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ. 13

280 ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 

106 νεκροί, 568 
διασωληνωμένοι, 17.662 οι

νέες μολύνσεις
Στα 17.662 τα ν έα κρούσματα την  Πέμπτη 3 Φεβρο-
υαρίου, σύμφων α με την  αν ακοίν ωση του ΕΟΔΥ.

Η αν ακοίν ωση του ΕΟΔΥ
«Τα ν έα εργαστηριακά επιβεβαιωμέν α κρούσματα της

ν όσου που καταγράφηκαν  τις τελευταίες 24 ώρες είν αι
17.662, εκ των  οποίων  53 εν τοπίστηκαν  κατόπιν
ελέγχ ων  στις πύλες εισόδου της χ ώρας. Ο συν ολικός
αριθμός των  κρουσμάτων  αν έρχ εται σε 2.002.206

(ημερήσια μεταβολή +0.9%), εκ των  οποίων  49.8%
άν δρες. Με βάση τα επιβεβαιωμέν α κρούσματα των
τελευταίων  7 ημερών , 412 θεωρούν ται σχ ετιζόμεν α με
ταξίδι από το εξωτερικό και 2.472 είν αι σχ ετιζόμεν α με
ήδη γν ωστό κρούσμα

Οι ν έοι θάν ατοι ασθεν ών  με COVID-19 είν αι 106,
εν ώ από την  έν αρξη της επιδημίας έχ ουν  καταγραφεί
συν ολικά 23.833 θάν ατοι. Το 95.1% είχ ε υποκείμεν ο
ν όσημα ή/και ηλικία 70 ετών  και άν ω.

Ο αριθμός των  ασθεν ών  που ν οσηλεύον ται διασωλ-
ην ωμέν οι είν αι 568 (61.3% άν δρες). Η διάμεση ηλικία
τους είν αι 66 έτη. To 83.3% έχ ει υποκείμεν ο ν όσημα
ή/και ηλικία 70 ετών  και άν ω. Μεταξύ των  ασθεν ών
που ν οσηλεύον ται διασωλην ωμέν οι, 444 (78.17%)
είν αι αν εμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμέν οι και 124
(21.83%) είν αι πλήρως εμβολιασμέν οι. Από την  αρχ ή
της παν δημίας έχ ουν  εξέλθει από τις ΜΕΘ 4.071 ασθ-
εν είς. 

Οι εισαγωγές ν έων  ασθεν ών  Cov id-19 στα ν οσοκο-
μεία της επικράτειας είν αι 547 (ημερήσια μεταβολή
+4.99%). 

Ο μέσος όρος εισαγωγών  του επταημέρου είν αι 473
ασθεν είς. Η διάμεση ηλικία των  κρουσμάτων  είν αι 35
έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη), εν ώ η διάμεση ηλικία των
θαν όν των  είν αι 78 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη).».
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Ο ΑΔΜΗΕ αναβαθμίζει την καλωδιακή
σύνδεση Κυλλήνης-Ζακύνθου

Σ
την ενεργειακή θωράκιση και  των
Ιόνιων νησιών προχωρά άμεσα ο
ΑΔΜΗΕ, ο οποίος ξεκίνησε ήδη τη

διαγωνιστική διαδικασία για ένα ακόμη σημαν-
τικό επενδυτικό έργο, που αφορά στην αντι-
κατάσταση της Γραμμής Μεταφοράς Κυλλήν-
ης-Ζακύνθου με νέα καλωδιακά συστήματα
υπερσύγχρονης τεχνολογίας.

Ηδη προκηρύχθηκε ο σχετικός διαγωνι-
σμός, που περιλαμβάνει τη μελέτη, προμήθ-
εια και  εγκατάσταση υπόγειων και  υπο-
βρύχιων καλωδίων εναλλασσόμενου ρεύμα-
τος τάσης 150 kV, με στόχο την πλήρη αναβά-
θμιση της πεπαλαιωμένης καλωδιακής
σύνδεσης Κυλλήνης–Ζακύνθου, η οποία
τέθηκε σε λειτουργία στις αρχές της δεκαετίας του 1980. 

Το συνολικό μήκος του υποβρύχιου τμήματος της νέας διασύνδεσης ανέρχεται σε 21 χλμ. και τα υπόγεια τμήματα (σε Κυλλήνη
και Ζάκυνθο)΄σε 1,65 χλμ. 

Στο πλαίσιο του έργου, ο ΑΔΜΗΕ θα εγκαταστήσει τριπολικό καλώδιο, μόνωσης τύπου XLPE, με μεταφορική ικανότητα 200
MVA και ενσωμάτωση οπτικών ινών. 

Το έργο αντικατάστασης της καλωδιακής σύνδεσης Κυλλήνης–Ζακύνθου: 
Έχει προϋπολογισμό 25 εκατ. ευρώ και η διάρκεια κατασκευής του υπολογίζεται σε 10 μήνες.
Εντάσσεται στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προγράμματος για τον πλήρη εκσυγχρονισμό των υποδομών μεταφοράς ηλεκτρικής

ενέργειας στα νησιά του Ιονίου, συνολικού ύψους περίπου 100 εκατ. ευρώ και με πενταετή ορίζοντα ολοκλήρωσης.
Είναι ένα από τα νέα έργα του επικαιροποιημένου ΔΠΑ 2023-2032, με τα οποία ο ΑΔΜΗΕ μεριμνά για την τεχνολογική ανα-

βάθμιση και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του ηλεκτρικού συστήματος.
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Ηχηρό μήνυμα κατά της
ομοφοβίας έστειλαν 

οι μαθητές του Μουσικού
Σχολείου του Ίλιου 

Κ
αθηγητής του Μουσικού Σχολείου Ιλίου
επιτέθηκε λεκτικά σε μαθητή της 1ης
Γυμνασίου επειδή πήγε στο σχολείο με

φούστα.

Τα παιδιά του σχολείου σε μία ένδειξη συμπα-
ράστασης στον συμμαθητή τους  εμφανίστηκαν
στο σχολείο με γραβάτες και φούστες.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν δει το φως της δημο-
σιότητας, ο καθηγητής μίλησε υποτιμητικά στον
μαθητή μπροστά σε όλους τους συμμαθητές του
και τον έστειλε στο γραφείο του διευθυντή.
Ειδοποιήθηκαν φυσικα αμέσως οι γονείς του
παιδιού που πήγαν στο σχολείο και όπως ήταν
φυσικό ζήτησαν εξηγήσεις, σύμφωνα με όσα
καταγγέλθηκαν.

Μετά την συμπεριφορά του καθηγητή, οι μαθητές
αποφάσισαν να αντιδράσουν, αντιγράφοντας την
καμπάνια δασκάλων στην Ισπανία κατά του ομοφ-
οβικού bul lying. Έτσι , πολλά αγόρια εμφ-
ανίστηκαν στο σχολείο με φούστα και κορίτσια με
τζιν, θέλοντας με αυτό τον τρόπο να δείξουν πως
τα ρούχα δεν έχουν φύλο.

Σημαντική πρωτοβουλία ΚΕΔΕ - ΕΕΤΑΑ
Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την Υπογεννητικότητα

Π
ρωτόκολλο Συνεργασίας υπέγραψε ο πρόεδρος
της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου, ο διευθύνων
Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ Σπύρος Σπυρίδων και ο

πρόεδρος της HOPE genesis Στέφανος Χάνδακας. Στην
υπογραφή παρέστησαν ο πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ Δημήτρ-
ης Μαραβέλιας και η αντιπρόεδρος της ΕΕΤΑΑ Εύα Γκόγ-
κου.

Σκοπός του Πρωτοκόλλου είναι η προώθηση της συνερ-
γασίας σε ερευνητικό και εκπαιδευτικό επίπεδο για την
επίτευξη στρατηγικών στόχων που αφορούν την αντι-
μετώπιση του προβλήματος της υπογεννητικότητας στην
Ελλάδα.

Ειδικότερα η συνεργασία αφορά στη διαμόρφωση
πλαισίου κοινής δράσης για την προώθηση κοινών ενερ-
γειών όπως:

την ανάπτυξη, υποστήριξη και υλοποίηση καινοτόμων
δράσεων για την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας

τη συμμετοχή σε κοινές ερευνητικές και επιμορφωτικές
δράσεις και ολιστικές παρεμβάσεις για την εξάλειψη του
κοινωνικού στίγματος που σχετίζεται με την υποβοηθ-
ούμενη αναπαραγωγή και την εκπαίδευση των νέων για
την αναπαραγωγική υγεία ως μέρος του οικογενειακού
τους προγραμματισμού

την προσέλκυση χρηματοδότησης από ανταγωνιστικά
Εθνικά, Ευρωπαϊκά και Διεθνή ερευνητικά έργα σε συνε-
ργασία με Διεθνείς Ερευνητικούς Οργανισμούς, Φορείς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Τοπικής Ανάπτυξης, Κοινωνι-
κούς Φορείς, καθώς και Ιδρύματα στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό

την παροχή προγραμμάτων δια βίου μάθησης και on
line προγραμμάτων

τη διοργάνωση συνεδρίων, συμποσίων, σεμιναρίων και
άλλων εκδηλώσεων αμοιβαίου ενδιαφέροντος

Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας, διάρκειας πέντε ετών,
έχει κοινωφελή και εθελοντικό χαρακτήρα και δεν περι-
έχει οικονομικό αντικείμενο.

Αμέσως μετά την υπογραφή ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ
Δημήτρης Παπαστεργίου δήλωσε:«Θωρώ πραγματικά

την υπογεννητικότητα ως το υπ’ αριθμόν ένα εθνικό ζήτ-
ημα.

Υποχρέωσή μας είναι να φτιάξουμε πόλεις φιλικές στο
παιδί και στην οικογένεια, πόλεις με παιδικούς και βρεφ-
ικούς σταθμούς, πόλεις με πάρκα και παιδικές χαρές,
πόλεις που δεν θα φοβάσαι να αφήσεις το παιδί σου να
κινηθεί και να ζήσει. Στο πλαίσιο αυτό, υπογράψαμε
σήμερα το Πρωτόκολλο Συνεργασίας με την ΕΕΤΑΑ και τη
HOPE genesis.

Η πρώτη κίνηση ήταν η δράση που έγινε στην Κάσο το
προηγούμενο Σαββατοκύριακο με την ανακοίνωση της
χορηγίας παιδικού σταθμού.

Οι παιδικοί σταθμοί όμως θέλουν και παιδιά. Και σε
αυτό οφείλουμε να βοηθήσουμε όλοι, ο καθένας από την
πλευρά του».

Ο πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ Δημήτρης Μαραβέλιας δήλω-
σε σχετικά:«Με πολύ χαρά σήμερα υπογράψαμε ένα
Πρωτόκολλο Συνεργασίας η ΕΕΤΑΑ, η ΚΕΔΕ και η HOPE
genesis για να κάνουμε πράξη την παροχή βοήθειας και
στην πιο απομακρυσμένη περιοχή της πατρίδας μας,
όπως είναι τα μικρά ακριτικά νησιά και οι ορεινή δήμοι
για την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας.

Το δημογραφικό, ίσως είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα
που αντιμετωπίζουμε.

Αυτή η συνεργασία μόνο βοήθεια και καλό έχει να προ-
σφέρει.»

Ο πρόεδρος της HOPE genesis Στέφανος Χάνδακας
δήλωσε:«Ευχαριστώ τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, τον πρόεδρο
και τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΕΤΑΑ, καθώς και
όλους τους συντελεστές, για τη σύναψη αυτής της πολλά
υποσχόμενης συνεργασίας.

Με τη σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού φορέα, ακαδ-
ημαϊκών και της Κοινωνίας των Πολιτών, προχωράμε
μαζί, στη διαμόρφωση ενός πλαισίου κοινής δράσης με
σκοπό την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας στην
Ελλάδα και τη στήριξη της ελληνικής οικογένειας.»
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ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,

210 5570337, 210 5580816

Τ
ο Ελλην ικό Διαδημοτικό
Δίκτυο Υγιών  Πόλεων ,
μέλος του Δικτύου του Παγ-

κόσμιου Οργαν ισμού Υγείας, σε
συν εργασία με τον  Όμιλο Βιοιατρ-
ική συν διοργαν ών ουν  τη Διαδ-
ημοτική Δράση  Πρόληψης του
Καρκίν ου του Παχ έος Εν τέρου. 

Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου
Ασπροπύργου συμμετέχ ει εν εργά
και σε αυτήν  την  Εκστρατεία και
βασιζόμεν ο στα προληπτικά
πρωτόκολλα του Π.Ο.Υ.   προ-
τρέπει όλους τους δημότες: 

1. Να κάν ουν  τον  ετήσιο
έλεγχ ο Αν ίχ ν ευσης Αιμοσφαι-
ρίν ης Κοπράν ων , αν  είν αι 50 έως
75 ετών , στα συν εργαζόμεν α
Διαγν ωστικά Κέν τρα με τιμή έως
3€.

2. Να εγγραφούν  στο λογισμικό
των  ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου
Ασπροπύργου για ν α εν ημε-
ρών ον ται εγκαίρως για την  επαν ε-
ξέταση τους.

3. Να λάβουν  ηλεκτρον ικά το
εν ημερωτικό υλικό, δημιο-
υργών τας προφίλ στο  λογισμικό
των  ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ.  

Σας γν ωρίζουμε το Διαγν ωστικό
Κέν τρο που συμμετέχ ει στην
Εκστρατεία και το οποίο μπορείτε
ν α επισκεφθείτε για ν α κάν ετε
την  εξέταση ΑΜΕΣΑ! ΟΜΙΛΟΣ
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ –  (Λ. Αθην ών
429Α, Αιγάλεω, πλησίον  Παλατάκι
Χαϊδαρίου -τηλ.210 5317794).
Παρακολουθήστε σχ ετικό βίν τεο
εν ημέρωσης στον  παρακάτω σύν δεσμο
https://www.y outube.com/watch?v =9gC1g6lMb0U. 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκριν ίσεις, 

οι εν διαφερόμεν οι μπορούν  ν α επικοιν ων ούν  με
το ΚΕΠ Υγείας Ασπροπύργου στο τηλέφων ο 210
5575596 και στην  ηλεκτρον ική διεύθυν ση
kepy geias@aspropy rgos.gr .

Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ασπροπύργου στηρίζει
την Πανελλαδική Εκστρατεία για την 

πρόληψη του Καρκίνου του Παχέος Εντέρου 

Μήν υμα της Αν τιδημάρχου Κοιν ων ικής
Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού 
Δήμου Ασπροπύργου Σοφίας Μαυρίδη 

Όλοι μαζί ας δώσουμε
το μήνυμα, η Παγκόσμια

Ημέρα κατά του καρκίνου 
να αποτελεί κίνητρο για την

πρόληψη της υγείας

Η
4η Φεβρουαρίου είν αι η Παγκόσμια Ημέρα
κατά του καρκίν ου. Ο καρκίν ος αποτελεί έν α
από τα σοβαρότερα προβλήματα υγείας που

παρατηρούν ται σήμερα στις αν απτυγμέν ες χ ώρες.
Πρόκειται  για μία από τις κύριες αιτίες θαν άτου σε
παγκόσμιο επίπεδο καθώς υπάρχ ουν  περισσότερα
από 100 είδη της ν όσου. Ωστόσο εάν  διαγν ωσθεί
έγκαιρα σύμφων α με τον  Παγκόσμιο Οργαν ισμό
Υγείας, είν αι μια ιάσιμη ν όσος.

Θερμή παράκληση απευθύν ω στους συν δημότες
μου ν α συμμετέχ ουν  στις δράσεις προληπτικών  εξε-
τάσεων  που υλοποιούν ται μέσω της Κοιν ων ικής
Υπηρεσίας και του ΚΕΠ Υγείας. Δυστυχ ώς το ποσο-
στό πρώιμης διάγν ωσης της ασθέν ειας στην  Ελλάδα
είν αι εξαιρετικά χ αμηλό σε αν τίθεση με άλλες ευρω-
παϊκές χ ώρες. Ο Δήμος Ασπροπύργου μέσω των  δρά-
σεων  που αφορούν  την  υγεία, προσπαθεί ν α εν ημε-
ρώσει και ν α ευαισθητοποιήσει περισσότερους
πολίτες ν α φρον τίζουν  συν εχ ώς ν α εξετάζον ται
προληπτικά, διότι η πρόληψη είν αι η καλύτερη θερα-
πεία. 

Στόχ ος μας είν αι η παροχ ή ολοκληρωμέν ων  υπηρ-
εσιών  υγείας και πρόληψης ιδιαίτερα σε ευαίσθητες
κοιν ων ικές ομάδες. Όλοι μαζί ας δώσουμε το μήν υμα,
η Παγκόσμια Ημέρα κατά του καρκίν ου ν α αποτελεί
κίν ητρο για την  πρόληψη της υγείας. 

Πρόληψη - Διάγνωση - Θεραπεία 

Ν. Μελετίου: Ενώνουμε τις δυνάμεις μας 
και συνδράμουμε στον αγώνα 

για την αντιμετώπιση της μάστιγας 

Σ
ήμερα, 4 Φεβρουαρίου - Παγκόσμια Ημέρα κατά του
Καρκίν ου, η σκέψη όλων  βρίσκεται στους συν αν θρώπους
μας,  που καθημεριν ά δίν ουν  τη δική τους μάχ η  για ζωή.

Μια ημέρα, που μας ευαισθητοποιεί ακόμα περισσότερο ν α
εν ώσουμε τις δυν άμεις μας και ν α συν δράμουμε τον  αγών α
αυτόν . Είν αι γεγον ός ότι, το τελευταίο χ ρον ικό διάστημα λόγω
της Παν δημίας του COVID-19 υπήρξαν  αν αβολές, καθυστερή-
σεις και τροποποιήσεις στα ραν τεβού των  ν οσούν των  αλλά
και στα προγράμματα εξειδικευμέν ων  θεραπειών . 
Το τρίπτυχ ο, Πρόληψη, Διάγν ωση και Θεραπεία αποτελούν
βασικά βήματα για την  αν τιμετώπιση της εν  λόγω μάστιγας. Η
ημέρα αυτή είν αι μία ευκαιρία για όλους μας ν α αν αλογιστούμε
πόσο σημαν τική είν αι η πρόληψη στην  μάχ η εν άν τια στον
καρκίν ο. Όσο πιο ν ωρίς διαγν ωστεί έν ας καρκίν ος τόσο πιο
πολλές είν αι οι πιθαν ότητες επιβίωσης. Ας μην  ξεχ ν άμε ότι
σύμφων α με τον  Παγκόσμιο Οργαν ισμό Υγείας, ο καρκίν ος συν εχ ίζει ν α είν αι η δεύτερη κύρια αιτία θαν άτου
παγκοσμίως.  Τόσο ο Δήμος μας, με τις δράσεις πρόληψης ως μέλος του ΕΔΔΥΠΠΥ,  όσο και εγώ προσωπικά,
θα συν εχ ίσουμε ν α ευαισθητοποιούμε τους πολίτες μέσω εν ημερωτικών  ημερίδων , δωρεάν  προληπτικών
ελέγχ ων  και εθελον τικών  δράσεων , προτρέπον τάς τους ν α πραγματοποιούν  τακτικούς ελέγχ ους, με στόχ ο
πάν τοτε την  πρόληψη και την  έγκαιρη διάγν ωση που σώζει ζωές.   
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Εύξεινος Λέσχη Αχαρνών & 
Αττικής "Ο Καπετάν Ευκλείδης" 

ΚΚοοππήή  ΒΒαασσιιλλόόππιιττααςς  ΚΚοοππήή  ΒΒαασσιιλλόόππιιττααςς  
Το ∆.Σ. της Ευξείνου Λέσχης Αχαρνών
& Αττικής "Ο Καπετάν Ευκλείδης" σας
καλεί στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης
Βασιλόπιτας που θα πραγµατοποιηθεί

την Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 2022 και
ώρα  11:30 στην αίθουσα εκδηλώσεων

της Λέσχης (Καράβου 1, Αχαρνές).

Υ.Γ. Θα τηρηθούν όλα τα απαραίτητα
µέτρα προστασίας για την διασπορά του
ιού SARS - COVID 19 όπως ορίζονται

από το Υπουργείο Υγείας.
Κατά την είσοδό σας η χρήση µάσκας

είναι υποχρεωτική.

Ευχαριστούµε για την κατανόηση.
Με εκτίµηση

Το ∆.Σ.

ΑΑννοοιιξξεε  ξξααννάά  ηη  ππλλααττφφόόρρµµαα
aarrooggii..ggoovv..ggrr  γγιιαα  ττρροοπποοπποοίίηησσηη
ααιιττήήσσεεωωνν  γγιιαα  ππυυρρόόππλληηκκττοουυςς

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προβούν
σε διόρθωση ή ανάκληση της αίτησής

τους µέχρι τη ∆ευτέρα 14 Φεβρουαρίου 

Ανοιξε εκ νέου η πλατφόρµα arogi.gov.gr για τρο-
ποποιήσεις στις αιτήσεις των πληγέντων από τις
πυρκαγιές του καλοκαιριού. Συγκεκριµένα

δηµοσιεύτηκαν στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης οι
σχετικές κοινές υπουργικές αποφάσεις (ΦΕΚ B'
292/30.01.2022, B' 296/30.01.2022 και Β'
297/30.01.2022), µε τις οποίες ανοίγει εκ νέου η πλα-
τφόρµα arogi.gov.gr για τα νοικοκυριά και τις επιχει-
ρήσεις που επλήγησαν από τις µεγάλες πυρκαγιές του
καλοκαιριού και επιθυµούν να προβούν σε τροπο-
ποίηση (µε µείωση του αιτούµενου ποσού) ή και ανάκ-
ληση της αίτησής τους για τη χορήγηση πρώτης αρω-
γής.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προβούν σε διόρθωση ή
ανάκληση της αίτησής τους µέχρι τη ∆ευτέρα 14 Φεβρ-
ουαρίου 2022».

Επισηµαίνεται ότι οι αιτήσεις πρώτης αρωγής που
υποβλήθηκαν εµπρόθεσµα -έως τις 15 Οκτωβρίου
2021- είναι δυνατό να ανακαλούνται εν όλω ή εν µέρει
ή να τροποποιούνται µε µείωση του αιτούµενου ποσού
ανάλογα µε τη σοβαρότητα της βλάβης, µετά από υπο-
βολή σχετικής τροποποίησης της αίτησης στην πλατφ-
όρµα arogi.gov.gr από την 31η Ιανουαρίου 2022 έως
και την 14η Φεβρουαρίου 2022.

Σε περίπτωση τροποποίησης της αίτησης και εφόσον
έχει ήδη καταβληθεί ενίσχυση που υπερβαίνει το ποσό
που προκύπτει µετά την τροποποίηση της αίτησης, το
υπερβάλλον ποσό επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβ-
ληθέν ποσό και εισπράττεται κατά τις διατάξεις περί
είσπραξης δηµοσίων εσόδων.

Δωρεάν Δωρεάν Rapid test Rapid test στον Δήμο Αχαρνώνστον Δήμο Αχαρνών
το Σάββατο 5 Φεβρουαρίουτο Σάββατο 5 Φεβρουαρίου

Το Σάββατο 5 Φεβρουαρίου ο ΕΟΔΥ θα διενεργήσει δωρεάν Rapid Test σε εμβολιασμένους και
ανεμβολίαστους για την ανίχνευση του Covid-19 στo Δημαρχείο (Φουαγιέ Αίθουσας Εκδηλώσεων)
από τις 09:00 έως τις 14:30. Οι δημότες θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

Θα πρέπει να έχουν μαζί τους το ΑΜΚΑ και την αστυνομική τους ταυτότητα. Θα πρέπει να ακολο-
υθούν πιστά τις οδηγίες που προβλέπονται από τα υγειονομικά πρωτόκολλα (μάσκες, αποστάσεις
ασφαλείας κτλ). Η έκδοση ψηφιακής βεβαίωσης αποτελέσματος για τους διαγνωστικούς ελέγχους
πραγματοποιείται από την ψηφιακή πύλη gov.gr
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Τ
α στοιχ εία από όλες τις χ ώρες της Ευρωπαϊκής
Έν ωσης δείχ ν ουν  ότι η "Όμικρον " -που και αυτή
είν αι επικίν δυν η, καν έν ας δεν  λέει ότι είν αι το

τέλος της παν δημίας- θα αν τιμετωπίζεται με άλλους
όρους. Δηλαδή είμαστε πιο κον τά στο ότι συν υπάρχ ο-
υμε πλέον  με τον  ιό και όχ ι ότι πρέπει ν α παίρν ουμε

έν τον α περιοριστικά μέτρα. Τα παραπάν ω αν έφερε σε
συν έν τευξή του στον  Ρ/Σ Παραπολιτικά ο υπουργός
Υγείας Θάν ος Πλεύρης. Σύμφων α με τις εκτιμήσεις,
είπε, η έν ταση του Ιαν ουαρίου θα συν εχ ιστεί και τον
Φεβρουάριο και σιγά-σιγά θα έχ ουμε, και εν τός του
Φεβρουαρίου, σαφή αποκλιμάκωση.

Ο υπουργός Υγείας είπε επίσης, ότι θα υπάρξει παρά-
ταση της θητείας των  επικουρικών , η οποία θα είν αι
μεγάλη, μέχ ρι τα τέλη του χ ρόν ου και θα βγει και η προ-
κήρυξη των  4.000 μον ίμων  θέσεων  για ν οσηλευτές με
ειδική μοριοδότηση, συμβατή με το Σύν ταγμα, προκει-
μέν ου "ν α αποδείξουμε ότι στηρίζουμε αυτούς τους
αν θρώπους που βρέθηκαν  στο σύστημα Υγείας την
περίοδο της παν δημίας. Δηλαδή θα τους δώσουμε τη
δυν ατότητα ν α διεκδικήσουν , εκτός από τη θέση του
επικουρικού που έχ ουν , μόν ιμη θέση στο ΕΣΥ".

Αν αφερόμεν ος στα όσα έγιν αν  στη Βουλή κατά τη
συζήτηση της πρότασης μομφής, επέκριν ε τον
ΣΥΡΙΖΑ πως "φαίν εται ότι επιλέγει ν α επιστρέψει σε

αυτό που γν ωρίζει ν α κάν ει καλά, στη ριζοσπαστικο-
ποίηση της ελλην ικής κοιν ων ίας, την  έν ταση, τις ύβρ-
εις και τις αν εδαφικές κατηγορίες οι οποίες κατα-
ρρίπτον ται η μία μετά την  άλλη". Προσέθεσε ότι ο
Παύλος Πολάκης "συμπεριφέρθηκε ως τραμπούκος"
εν ώ ο Άδων ις Γεωργιάδης "δεν  αν τέδρασε καθόλου", και
εκτίμησε πως "ό,τι κάν ει ο κ. Πολάκης, το κάν ει με την
παρότρυν ση του κ. Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας χ ρησι-
μοποιεί τον  Πολάκη".

Σημείωσε ακόμη "ο ΣΥΡΙΖΑ εκτίθεται με την  άρν ηση
του ν α δώσει θετική ψήφο για την  αν έγερση" τού Παι-
διατρικού Νοσοκομείου στη Θεσσαλον ίκη, επι-
σημαίν ον τας ότι πρόκειται για μια δωρεά του Ιδρύματος
"Σταύρος Νιάρχ ος" ύψους 160 εκατ. ευρώ, το οποίο θα
στεγάσει όλες τις παιδιατρικές κλιν ικές.

"Η επιλογή είν αι αυτό το ν οσοκομείο ν α είν αι Νομικό
Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, αλλά ν α είν αι στο Εθν ικό
Σύστημα Υγείας, προφαν ώς χ ωρίς ν α πληρών ει καν έ-
ν ας" τόν ισε.

Θ.Πλεύρης: Παράταση της θητείας των επικουρικών και
προκήρυξη 4.000 θέσεων για νοσηλευτές

Συνεχιζεται απο τη σελ 2

Η ανακοίνωση της αστυνομίας:

Εξαρθρώθηκε, από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής
Αττικής, εγκληματική οργάνωση που προέβαινε συστηματικά σε
κλοπές από καταστήματα super market , ηλεκτρονικών ειδών,
ειδών ένδυσης και καλλυντικών, σε διάφορες περιοχές της Αττι-
κής και της Περιφέρειας.

Συνελήφθησαν -16- μέλη (μεταξύ αυτών -5- ανήλικοι) της
οργάνωσης, πρωινές ώρες της 1-2-2022, στο πλαίσιο παράλ-
ληλων συντονισμένων επιχειρήσεων σε Ελευσίνα, Μάνδρα,
Αχαρνές, από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας και τη
συνδρομή της Ο.Π.Κ.Ε. και της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.)
και στην Θεσσαλονίκη και στη Κατερίνη, από αστυνομικούς της
Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας
Θεσσαλονίκης, του Τμήματος Ασφαλείας Κορδελιού-Ευόσμου
και της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Κατερίνης.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για τα -κατά
περίπτωση- αδικήματα της διεύθυνσης και ένταξης σε εγκλημα-
τική οργάνωση, της διακεκριμένης περίπτωσης κλοπής από κοι-
νού και κατ’ εξακολούθηση με σκοπούμενο οικονομικό όφελος
άνω των -120.000- ευρώ, αποδοχής και διάθεσης προϊόντων
εγκλήματος κατ’ εξακολούθηση, ληστείας, έκθεσης, παραμέλ-
ησης εποπτείας ανηλίκου και παραβάσεις της Νομοθεσίας περί
όπλων και περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης κλοπών με συγκεκριμένη
μεθοδολογία από καταστήματα super market , σε διάφορες περ-
ιοχές της Αττικής και της Περιφέρειας, αποκαλύφθηκε, μετά από
επισταμένη έρευνα, η ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης, με
συστηματική και μεθοδική δράση, υποδομή και διακριτούς ρόλο-
υς των μελών της.

Η εγκληματική οργάνωση είχε αναπτύξει συγκεκριμένη μεθο-
δολογία για την κλοπή προϊόντων, από καταστήματα super mar-
ket , παρακάμπτοντας τα αντικλεπτικά συστήματα στις θύρες
εισόδου αυτών.

Στα υπόλοιπα καταστήματα τα μέλη της οργάνωσης, προσποι-
ούμενα τους πελάτες, με τη συμμετοχή πάντα μιας γυναίκας
στην ομάδα, αναζητούσαν σημεία με μικρή κυκλοφορία υπαλλή-
λων και πελατών, αφαιρούσαν τον αντικλεπτικό μηχανισμό του
προϊόντος που είχαν στοχοποιήσει και τον απέρριπταν σε μη
ορατά σημεία του καταστήματος.

Στη συνέχεια για την εξαγωγή των κλοπιμαίων από τα κατα-
στήματα, είτε τα κάλυπταν με διαφημιστικά φυλλάδια που προμ-
ηθεύονταν από τα ίδια τα καταστήματα, είτε η γυναίκα της
σπείρας τα απέκρυπτε κάτω από τα ρούχα της, φορώντας
συνήθως μακρύ φουστάνι.

Από τη μέχρις στιγμής προανακριτική έρευνα, έχουν εξιχνια-
στεί -75- περιπτώσεις κλοπών και -1- ληστεία που έχουν διαπρ-
αχθεί σε διάφορες περιοχές της Αττικής και της Περιφέρειας.

Επιπρόσθετα, σε βάρος των συλληφθέντων έχουν σχηματι-
στεί κατά το παρελθόν πλήθος δικογραφιών για ομοειδή αδική-
ματα και σε πολλές εξ’ αυτών τα μέλη της οργάνωσης είναι
συγκατηγορούμενοι.

ΠΠααρράάτταασσηη  μμέέττρρωωνν  γγιιαα  μμιιαα  αακκόόμμηη  εεββδδοομμάάδδαα  
-Χωρίς όρθιους τα μπαρ, περιορισμοί στα γήπεδα

Μ
έν ουν  ως έχ ουν , τουλάχ ιστον  για ακόμη μία
εβδομάδα, τα μέτρα κατά της διασποράς του
κορων οϊού.Και αυτό διότι στη προχ θεσιν ή

συν εδρίαση της Επιτροπής Εμπειρογν ωμόν ων  αποφ-
ασίστηκε ν α μην  υπάρξει περαιτέρω χ αλάρωση των
μέτρων , προς το παρόν , εκτιμών τας την  τρέχ ουσα
επιδημιολογική εικόν α της χ ώρας.Παραμέν ει η διασκέ-
δαση μόν ο για καθήμεν ουςΕτσι, οι πολίτες που
εν δεχ ομέν ως ν α περίμεν αν  ν έα χ αλάρωση στη διασ-
κέδαση για την  προσεχ ή εβδομάδα, θα πρέπει ν α
περιμέν ουν  κι άλλο, αφού το μέτρο μόν ο για καθήμε-
ν ους δεν  τροποποιείται.

Με... μισοάδεια γήπεδα για ακόμη μία εβδομάδα

Το έτερο μέτρο, το οποίο αν αμεν όταν  ν α εξεταστεί
στη συν εδρίαση ήταν  εκείν ο της χ ωρητικότητας στις
εξέδρες των  γηπέδων .Ο υπουργός υγείας, Θάν ος
Πλεύρης, την  περασμέν η εβδομάδα είχ ε δηλώσει ότι το
εν  λόγω μέτρο θα επαν εξεταστεί, ως προς τη χ αλάρω-
σή του.Παρ' όλα αυτά, βάσει της επιδημιολογικής εικό-
ν ας, η Επιτροπή έκριν ε ότι δεν  θα πρέπει ακόμη ν α
αυξηθούν  ο κόσμος στα γήπεδα, ως εκ τούτου οι
φίλαθλοι θα χ ρειαστεί ν α κάν ουν  υπομον ή για ακόμη
μία εβδομάδα (τουλάχ ιστον ), καθώς ο περιορισμός του
10% της χ ωρητικότητας στα γήπεδα συν εχ ίζει ν α
ισχ ύει.

Υπεν θυμίζεται ότι από
την  περασμέν η Δευτέρα
(31/1) εστίαση και διασκέ-
δαση κιν ούν ται σε ρυθ-
μούς... μερικής καν ο-
ν ικότητας.Συγκεκριμέν α,
επέστρεψε η μουσική σε
εστίαση και διασκέδαση,
εν ώ απελευθερώθηκε και
το ωράριο, με τους κατα-
στηματάρχ ες, αλλά και
τους πολίτες (ιδίως η ν εο-
λαία) ν α έχ ουν  υποδεχ θ-
εί με μεγάλη ικαν οποίηση
αυτή την  αλλαγή.

Η είσοδος για το κοιν ό
σε δημόσιες υπηρεσίες,
τράπεζες και εκκλησίεςΤο
κοιν ό εισέρχ εται κατόπιν
υποχ ρεωτικής επίδειξης
κατά την  είσοδο:[α]

πιστοποιητικού εμβολιασμού, σύμφων α με την  παρ. 2
του άρθρου 9 ή[β] πιστοποιητικού ν όσησης, σύμφων α
με την  παρ. 3 του άρθρου 9 ή[γ] βεβαίωσης αρν ητικού
διαγν ωστικού ελέγχ ου για κορων οϊό COVID-19 (PCR ή
rapid test), σύμφων α με την  παρ. 3 του άρθρου 9.Οι
αν ήλικοι από τεσσάρων  (4) έως και δεκαεπτά (17)
ετών  δύν αν ται ν α προσκομίζουν , εν αλλακτικά, δήλω-
ση αρν ητικού αυτοδιαγν ωστικού ελέγχ ου (self test),
σύμφων α με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 9.Εξαιρούν ται
από την  εφαρμογή του παρόν τος σημείου απολύτως
κατεπείγουσες περιπτώσεις, ιδίως πρόσβασης σε
αστυν ομικά τμήματα, που δεν  επιδέχ ον ται αν αβολής.

Υποχ ρεωτική χ ρήση μάσκας, τηρουμέν ων  των  προ-
διαγραφών  των  μέτρων  για όλες τις δραστηριότητες,
από το προσωπικό, καθώς και από τους πελάτες κατά
την  προσέλευση, αποχ ώρηση και μετακίν ηση εν τός
του καταστήματος. Ειδικώς το προσωπικό φέρει μάσκα
μόν ο υψηλής αν απν ευστικής προστασίας (FFP2 ή
N95) ή εν αλλακτικά διπλή μάσκα (χ ειρουργική και υφα-
σμάτιν η).Μέχ ρι έξι (6) άτομα αν ά τραπέζι.Οι μουσικοί
τηρούν  απόσταση μεταξύ τους τουλάχ ιστον  εν ός (1)
μέτρου.

Οι τραγουδιστές και οι επαγγελματίες χ ορευτές παρα-
μέν ουν  στον  χ ώρο της πίστας κατά τη διάρκεια της
ερμην είας τους και δεν  αν αμειγν ύον ται με το κοιν ό
στα τραπεζοκαθίσματα.
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Υπό την αιγίδα του Δήμου
Ελευσίνας τελεί η Ημερίδα
των ΟΝΕΧ και Fincantieri

που πραγματοποιείται το διήμε-
ρο Πέμπτη 3/2 & Παρασκευή 4/2
στην Ελευσίνα.

Από πλευράς Δήμου Ελευσίνας,
δεδομένης της αδυναμίας του
Δημάρχου, Αργύρη Οικονόμου,
λόγω νόσησης από κορωνοϊό,
υπήρξε εκπροσώπηση από τους
Αντιδημάρχους, Λεωνίδα
Παππά και Φώτη Τατάκη.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η
δημιουργία του κατάλληλου οικο-
συστήματος εταιρειών, οι οποίες
δραστηριοποιούνται στον σχε-
τικό κλάδο στην εγχώρια αγορά,
που θα μπορέσει να υποστηρίξει
την προοπτική του προγράμμα-
τος κορβετών αλλά και τις λοιπές
νέες ναυπηγήσεις στα ONEX
Elefsis Shipyards.

Οι δύο όμιλοι εξετάζουν την από
κοινού ανάπτυξη έργων ναυπήγ-
ησης και επισκευής πλοίων,
μεγάλο μέρος των οποίων θα
πραγματοποιείται στην Ελλάδα
και συγκεκριμένα στα ONEX
Elefsis Shipyards, που θα απε-
υθύνονται και στη διεθνή αγορά
πέραν της Ελληνικής, με έμφαση
στην πρόσφατη υποβολή
επίσημης πρότασης στην
Ελληνική Κυβέρνηση από την
Fincantieri S.p.A. για την από
κοινού υλοποίηση του προγράμ-
ματος προμήθειας των νέων
κορβετών του Πολεμικού Ναυτι-
κού στα ONEX Elefsis
Shipyards -με την επένδυση σε
δημιουργία γραμμής παραγωγής
καθολικής κατασκευής πλοίων
αυτής της κατηγορίας.

Ο Δήμος Ελευσίνας, από την
πρώτη στιγμή στέκεται στο πλε-
υρό των εργαζομένων, στηρίζει
την εξυγίανση των Ναυπηγείων
και τα δίκαια αιτήματα των 600
εργαζομένων.
Όπως άλλωστε, δήλωσε και ο
Δήμαρχος, Αργύρης Οικονόμου:
"Η παρούσα εκδήλωση είναι
ιδιαίτερα ελπιδοφόρα για την

επόμενη μέρα των Ναυπηγείων
Ελευσίνας. Μας φέρνει ένα
ακόμη βήμα, πιο κοντά στον
στόχο που δεν είναι άλλος από
την εξυγίανσή τους και την υγιή
τους λειτουργία. 

Στηρίζουμε πρωτοβουλίες σαν
αυτήν, όπως και θα συνεχίσουμε
να στηρίζουμε την σύμπραξη της

ΟΝΕΧ και της Fincantieri, υπό
τους δίκαιους όρους των εργαζο-
μένων των Ναυπηγείων, με προ-
τεραιότητα την απόδοση των
δεδουλευμένων τους και τη δια-
σφάλιση των θέσεων εργασίας. 

Η εξυγίανση των Ναυπηγείων
Ελευσίνας πέρα από το ότι θα
διασφαλίσει την ευημερία και το

αίσθημα ασφάλειας των 600
εργαζομένων και των οικογε-
νειών τους, θα συνδράμει
σημαντικά και στην τοπική οικο-
νομία. 

Τα οφέλη είναι πολλαπλά και
ευελπιστούμε πολύ σύντομα να
έχουμε οριστικές και ευχάριστες
εξελίξεις".

Υπό την αιγίδα του Δήμου Ελευσίνας η Ημερίδα των ONEX-Fincantieri 

Δεύτερη ημέρα παρουσίασης και ομιλιών για την επόμενη μέρα των Ναυπηγείων Ελευσίνας 

Γεωργιάδης για Ναυπηγεία Ελευσίνας: «Είμαστε ένα βήμα πριν
από το τέλος μιας μεγάλης Οδύσσειας»
Η τοποθέτηση του Υπουργού Ανάπτυξης στην ημερίδα για τη βιομηχανική συνεργασία των ONEX - Fincantieri

Μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου θα έχει εγκριθεί το σχέδιο
εξυγίανσης από το υπουργείο Άμυνας, τονίζει ο υπο-
υργός Ανάπτυξης. Αναγκαία η συμμετοχή τους στα

εξοπλιστικά προγράμματα του Πολεμικού Ναυτικού.
Ένα βήμα πριν το τέλος βρίσκεται η προσπάθεια διάσωσης
των Ναυπηγείων Ελευσίνας, καθώς το σχέδιο εξυγίανσης
που έχει καταρτίσει η ONEX έχει κατατεθεί στο υπουργείο
Άμυνας και υπάρχει η δέσμευση από πλευράς του ότι μέχρι
τα μέσα Φεβρουαρίου θα έχει εγκριθεί, ώστε να κατατεθεί στο
δικαστήριο.
Αυτό τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδ. Γεωργιάδης,
μιλώντας χθες στην  ημερίδα για τη βιομηχανική συνεργασία
που διοργάνωσαν οι όμιλοι Fincantieri  και ONEX, με θέμα
«Εγχώριες δυνατότητες ναυπηγικού τομέα -
Δημιουργία ναυπηγικού οικοσυστήματος».
Ο υπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε την ανάγκη να συμμετάσχουν τα Ναυπηγεία Ελευσίνας στα εξοπλιστικά προγράμματα
του Πολεμικού Ναυτικού. «Η Ελευσίνα είναι ένα πολύ μεγαλύτερο εγχείρημα (σ.σ.: σε σχέση με τα Ναυπηγεία Σύρου), αλλά
έρχεται στην καλύτερη δυνατή στιγμή», τόνισε. «Πρώτα από όλα όσον αφορά τα προγράμματα του Πολεμικού Ναυτικού δεν
χρειάζεται να πείσουμε κανέναν γιατί το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό έχει και θα έχει μεγάλες ανάγκες ναυπηγήσεων και επιδιο-
ρθώσεων. (...) Το Πολεμικό Ναυτικό χρειάζεται απαραιτήτως ναυπηγεία στην Ελλάδα. Γιατί χρειάζεται ναυπηγεία στην Ελλάδα;
Διότι δεν γίνεται να έχεις ισχυρό πολεμικό ναυτικό χωρίς να έχεις εντόπια ναυπηγεία για να εξυπηρετούν τις ανάγκες. Είναι τόσο
απλό».Στην ομιλία του έγινε σαφής αναφορά της διάθεσης του υπουργείου να δοθεί τέλος και στο πρόβλημα των εργαζομένων
και να καταβληθούν τα δεδουλευμένα τους. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «Δεν πρόκειται να λήξει η θητεία μου στο Υπουρ-
γείο χωρίς να έχουμε λύση και τρόπο ώστε να επαναλειτουργήσουν τα Ναυπηγεία, να διατηρηθούν και να αυξηθούν οι θέσεις
εργασίας και να καταβληθούν τα χρήματα που έχουν χάσει όλο αυτό το διάστημα».
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Γ΄ΕΘΝΙΚΗ: Ο
Πανελευσινιακός
με τον Αιολικό

Σε δράση το πρωτάθλημα της
Γ΄Εθνικής στον 6ο όμιλο. Ο
Πανελευσινιακός υποδέχεται την
Κυριακή στις 15:00 στην Ελευ-
σίνα τον Αιολικό και περιμένει
στραβοπάτημα της Προοδευτικής
στην Βάρη για να ισοβαθμίσει
στην κορυφή. Διαιτητής της ανα-
μέτρησης στο Κοσμάς Παπανικολάου θα είναι ο Μάριος
Ωραιόπουλος από τα Δωδεκάνησα. Βοηθοί: Ιωάννης Μπο-
υμπαγιατζόγλου και Μιχάλης Σγουράκης από τον Πειραιά.
Παρατηρητής διαιτησίας Παναγιώτης Κορτέσης από την
Αθήνα.

Τα παιχν ιδια:
Καραβάς-Αήττητος Σπάτων
Κερατσίν ι-Θύελλα Ραφήν ας
Εθν ικός Πειραιά-ΑΟ Πυλίου Κω
Αστέρας Βάρης-Προοδευτική
Ρεπό ο Αίας Σαλαμίν ας

Μεταγραφή 
στον 
άσο ο 

Ηρακλής 
Ελευσίνας

Ο Ηρακλής 
Ελευσίνας πήρε

τον τερματο-
φύλακα Νίκο

Τσαπάρα. Εχει
αγωνιστεί στον
ΠΑΟΚ Μάνδρας,

Αστέρας
Μαγούλας κ.α.

Ο Πανελευσινιακός ΑΟΚ τιμά την
μνήμη του Αναστάσιου Νάση

Ο
Παν ελευσιν ιακός πάν τα θα τιμά τη μν ήμη του… 7
χ ρόν ια συμπληρών ον ται φέτος … Το Φεβρουάριο του
2015 η οικογέν εια του Παν ελευσιν ιακού συμμετείχ ε

στο πέν θος που βάρυν ε ολόκληρη την  πόλη της Ελευσίν ας
και θρήν ησε τον  άδικο χ αμό του 17χ ρον ου τότε αθλητή,
Αν αστάση Νάση.
Ο Αν αστάσης ήταν  έν α εξαίρετο αγν ό παιδί, που λάτρευε
την  καλαθοσφαίριση και ξεκίν ησε από τις Ακαδημίες του
Παν ελευσιν ιακού εν ώ συν έχ ισε ν α αγων ίζεται στον  Όμιλο
Καλαθοσφαίρισης Ελευσίν ας. Λιποθύμησε πάν ω στο παρκέ
του κλειστού Γυμν αστηρίου «Αν δρέας Δασκαλάκης», την
ώρα του αγών α μεταξύ του Ο.Κ. Ελευσίν ας και του Πήγασου
Κορυδαλλού. Παρότι υπήρχ ε ιατρός στον  αγών α, δυστυχ ώς
η μοίρα δεν  μπορούσε ν α αν τιστραφεί και ξεψύχ ησε στο
δρόμο για το Θριάσιο Νοσοκομείο.
Σύσσωμη η οικογέν εια του Παν ελευσιν ιακού πάν τα θα
συμμετέχ ει στο πέν θος της οικογέν ειας, μαζί με ολόκληρη
την  πόλη. Δεν  υπήρχ αν  και δεν  θα υπάρχ ουν  ποτέ λόγια
για ν α εκφράσουμε τη θλίψη παρά μόν ο δάκρυα.Η απώλεια
του Αν αστάση σημάδεψε τον  αθλητισμό κι όχ ι μόν ο σε
τοπικό επίπεδο. Αποτέλεσε το έν αυσμα για την  ευαισθητο-
ποίηση σχ ετικά με την  προστασία της υγείας των  αθλητών
και στη δημιουργία δράσεων  με σκοπό την  εν ημέρωση και
την  έγκαιρη πρόληψη παρόμοιων  περιστατικών . Ο Παν ε-
λευσιν ιακός ΑΟΚ στη Μν ήμη του αθλητή μας, έχ ει καθιε-
ρώσει τουρν ουά μικρών  ηλικιών  (αγοριών  & κοριτσιών  )
δίδον τας το όν ομα του , «Τουρν ουά Αν αστάσης
Νάσης»Αν αστάση έφυγες ν ωρίς αλλά πήρες μαζί σου την
αγάπη μας…

Μπάσκετ Β Εθνική: 
Οι αγώνες στον 
1ο και  2ο όμιλο

1oς ΟΜΙΛΟΣ

ΑΕΝΚ - Εθνικός

ΦΕΑ Ν.Φ./Ν.Χ. - Έσπερος Καλλιθ-
έας

Παπάγος - Ένωση Ιλίου

Αχαγιά '82 - Πεντέλη

Φανάρια Νάξου - Αργοναύτης Ραφ-
ήνας (14:00)

ΚΑΟ Κορίνθου - ΝΕΟΛ (13:00)

Ρεπό: Πανελευσινιακός

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Μελίσσια - Δούκας

ΑΟΚ Χανιά - Άρης Νίκαιας

Ηλυσιακός - ΟΦΗ

Πρωτέας Βούλας - NE Mεγαρίδας

ΕΦΑΟΖ - Μανδραϊκός

Κρόνος Αγίου Δημητρίου -
Πανιώνιος

Αιγάλεω - Παλαιό Φάληρο

ΕΠΣΔΑ: Σε δράση το
Σαββατοκύριακο.Τα
βλέμματα σε
Μαγούλα και 
Γκορυτσά

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(14η αγων ιστι-
κή)-15:00

ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΑΣ
ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ
Σάββατο              05/02/22             

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ -
ΒΥΖΑΣ       ΜΑΓΟΥΛΑΣ
Σάββατο              05/02/22             

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ -
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΦΥΛΉΣ
Σάββατο              05/02/22             

ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ - ΠΑΟ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΩΝ
(ΒΥΖΑ)     Σάββατο
05/02/22             

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ -
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ
ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ         Σάββατο
05/02/22             

Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ -
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΩΝ
(ΒΥΖΑ)     Κυριακή
06/02/22             

ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ -
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
Κυριακή               06/02/22             

ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ -
Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ
ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ         Κυριακή
06/02/22              15:00   
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(14η αγων ιστι-
κή)

ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. - ΑΣ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ    ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ       Σάββα-
το              05/02/22
15:00    

ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ - ΑΣ
ΔΥΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
Σάββατο              05/02/22
15:00               

ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ -
ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
Κυριακή               06/02/22
11:00               

ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ -
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ
ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ         Κυριακή
06/02/22              12:30    

Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ
ΑΤΤΙΚΗΣ     ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ
Κυριακή               06/02/22
15:00    
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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:  Χειρι-
στής Ανυψωτικού Μηχανήμα-
τος
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:  
Άδεια Χειριστή
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο χειρι-
σμό ανυψωτικών μηχανημά-
των σε περιβάλλον αποθήκης 

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

2)Περιγραφή θέσης: Βοηθός
Χειριστή Ανυψωτικού Μηχα-
νήματος

Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

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

3)Περιγραφή θέσης:
Ανειδίκευτοι Εργάτες Αποθήκ-
ης
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: Υπάλ-
ληλος 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:  Χειρι-
στής Ανυψωτικού Μηχανήμα-
τος
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:  
Άδεια Χειριστή
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο χειρι-
σμό ανυψωτικών μηχανημά-
των σε περιβάλλον αποθήκης 

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

Απαραίτητα προσόντα:  
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο χειρι-
σμό ανυψωτικών μηχανημά-
των 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:  Μηχα-
νικός 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: Πικαδόρ-
οι 
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
Προϋπηρεσία στην προετοι-
μασία παραγγελιών
Γνώση χρήσης παλετοφόρου

2)Περιγραφή θέσης: Φορτοε-
κφορτωτές
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 Εκπαίδευ-
σης
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
Απασχόληση
Κύρια Καθήκοντα:
Καθαρισμός, φιλετοποίηση
και συσκευασία κατεψυγμέ-
νων και νωπών  ψαριών

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααμμίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  ΔΔηημμααρρχχεείίοουυ..  
ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  &&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr
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«Η Ελλάδα ήταν από τις δύο πρώτες
χώρες που πήρε μέτρα στήριξης τους. Η
χώρα μας ήταν η μοναδική στην ΕΕ που
δημιούργησε το ειδικό Ταμείο Ενεργειακής
Μετάβασης και από τον ειδικό λογαριασμό
των ΑΠΕ στηρίζεται η ελληνική κοινωνία.
Έχουν δοθεί μέχρι τον Ιανουάριο 1,7 δισ.
επιπλέον και μέχρι τον Φεβρουάριο θα
φθάσουν στα δύο δισ. τα περισσότερα
αναλογικά, για να στηριχθούν τα νοικοκ-
υριά.

Πέρα από το Ταμείο ενεργειακής μετά-
βασης προχωρήσαμε στο διπλασιασμό
του επιδόματος θέρμανσης και από τα 84
εκατ. ευρώ έφθασε στα 174 εκατ. και είναι
οι δικαιούχοι του φυσικού αερίου. 

Η κυβέρνηση προχωρά με συγκεκριμέ-
να μέτρα που μπορούν να απορροφήσουν
πάνω από το 50% της αύξησης του κόστο-
υς της ενέργειας», ανέφερε ο κ. Σκρέκας.

«Στόχος και προσπάθεια μας με τα
μέτρα που εφαρμόζουμε είναι πρώτον, να 

στηρίξουμε την βιωσιμότητα των επιχει-
ρήσεων για να μην χαθούν θέσεις
εργασίας και δεύτερον, να μην περάσουν
οι ανατιμήσεις στα προϊόντα και αυξηθεί
περισσότερο ο πληθωρισμός. Οι συνθή-
κες που επικρατούν στην Ευρώπη δημιο-
υργούν μεγαλύτερο πρόβλημα και
ανησυχία, για τη συνέχιση του προβλήμα-
τος της ενεργειακής κρίσης», επεσήμανε.

«Εμείς, θα συνεχίσουμε τις προσπάθ-
ειες μας να στηρίξουμε τα ελληνικά νοι-
κοκυριά, τις επιχειρήσεις» σημείωσε και
τόνισε: Μέχρι τα τέλη του 2022 έχουμε
προγραμματίσει να διατεθούν δύο δισ.
ευρώ για την αντιμετώπιση του αυξημένου
κόστους ενέργειας. 

Έχουμε ολοκληρωμένο σχέδιο και στρ-
ατηγική, που θα δώσει τη δυνατότητα και
στήριξης της ελληνικής κοινωνίας και της
εξοικονόμησης ενέργειας», κατέληξε ο
υπουργός Περιβάλλοντος.

ΓΑΜΟΣ

Ο ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΝΤΟΥΡΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟN
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ Η 

ΛΙΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΕΠΠΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ

ΣΤΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟN ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΜΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΑΝΔΡΑΣ.
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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

Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2022 θριάσιο-15  



16-θριάσιο Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2022


