
Νέο εβδομαδιαίο πρόγραμμα
ΕΟΔΥ για δωρεάν Rapid Tests

στον Δήμο Ελευσίνας

Οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ και
τον ΟΑΕΔ έως τις 11 Φεβρουαρίου

Πότε θα καταβληθεί η αποζημίωση ειδικού
σκοπού στους εργαζόμενους

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ
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Σήμερα η σύσκεψη
υπό τον πρωθυπουργό

για τη βία στον αθλητισμό
Μπαράζ ελέγχων στους συνδέσμους των οπαδών

ΑΑχχααρρννέέςς::  ΆΆδδεειιαασσαανν  
χχρρηημμααττοοκκιιββώώττιιοο  ααππόό  
εεττααιιρρίίαα  εεππίίππλλωωνν
- Αναζητούνται οι δράστες 

Ακυρώνονται 
χιλιάδες 
πιστοποιητικά
εμβολιασμού από
σήμερα 07/02

σσεελλ..  22

153 ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

95 θάνατοι, 551
διασωληνωμένοι,

10.985 νέα
κρούσματα

ΝΕΑ ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ  

Απογραφόμαστε στον τόπο
που ζούμε - Συμβάλλουμε στην 

ανάπτυξη της πόλης μας 

σσεελλ..  99

σσεελλ..  33

• Οι προδιαγραφές του νέου προγράμματος για την 
αντικατάσταση παλιών κλιματιστικών, ψυγείων και καταψυκτών 

100 εκατ. ευρώ σε
200.000 νοικοκυριά 
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Μανδραϊκός για φίλημα… 5-2
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H Δύναμη Ασπροπύργου 
1-0 εκτός τον Ερμή
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Ακυρώνονται χιλιάδες πιστοποιητικά
εμβολιασμού από σήμερα 07/02
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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: Αραιές νεφώσεις   

Θερμοκρασία απο 6  έως  12  βαθμους Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Παρθένιος, Παρθένης, Παρθενία, Παρθενόπη

Λουκάς, Λουκία, Λουκίτσα *
Οσίου Παρθενίου, Οσίου Λουκά

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Λεωφόρος Δημοκρατίας & Παναγούλη - Πλατεία
Ωρολογίου, 2105575614

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΟΛΩΝΑ

ΚΑΤΣΙΒΕΛΑ ΚΩΝ. ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΜΠΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Λεωφόρος Γεννηματά  3, Μαγούλα, 2105558731

MANΔΡΑ
ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ - Δήλου 12 & 

Κοροπούλη Βαγγέλη, 2105551232

Άνω Λιόσια

ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Παππού
Γεωργία Ι.Λεωφόρος Φυλής 186, 2102474995

ΑΧΑΡΝΕΣ
Μπουντζάν Ρουσλάν Μ.

Αγίου Διονυσίου 82,  2102444771

•Οι προδιαγραφές του νέου προγράμματος για την 
αντικατάσταση παλιών κλιματιστικών, ψυγείων και καταψυκτών 

100 εκατ. ευρώ σε 200.000 νοικοκυριά 

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανα-
κοίνωσε στις 5 Φεβρουαρίου τις προδιαγραφές του νέου
προγράμματος «Αντικατάστασης και Ανακύκλωσης Ενε-
ργοβόρων Ηλεκτρικών Συσκευών» που θα  ξεκινήσει
μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2022.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του νέου προγράμμα-
τος ανέρχεται σε 100 εκατ. ευρώ. Βασική προϋπόθεση
για την υπαγωγή στη δράση είναι η ανακύκλωση των
παλιών συσκευών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την
αντικατάσταση και ανακύκλωση κλιματιστικών, ψυγείων
και καταψυκτών, καθώς οι συσκευές αυτές δημιουρ-
γούν τα μεγαλύτερα φορτία ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα βασικά σημεία του προγράμματος συνοψίζονται ως
εξής:

•   Τα ωφελούμενα νοικοκυριά θα έχουν τη δυνατότ-
ητα να αντικαταστήσουν έως και τρεις (3) ηλεκτρικές
συσκευές.

•   Από το πρόγραμμα θα ωφεληθούν 200.000 νοι-
κοκυριά.

•  Τα ποσοστά επιδότησης θα κυμανθούν από 30%
έως 50% ανά νοικοκυριό, ανάλογα με το ετήσιο εισόδ-
ημα. Για την αξιολόγηση των αιτήσεων θα ισχύσουν κοι-
νωνικά και εισοδηματικά κριτήρια, με το ετήσιο εισόδημα
να αποτελεί το σημαντικότερο από αυτά. Προτεραιότητα
θα δοθεί σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως ΑμεΑ,
μονογονεϊκές οικογένειες και σε πολύτεκνους.

•  Εκτιμάται ότι θα αντικατασταθούν και θα ανακ-
υκλωθούν περισσότερες από 380.000 ενεργοβόρες
συσκευές.

•      Η μέση εξοικονόμηση ενέργειας που θα έχει το
κάθε νοικοκυριό εκτιμάται στις 1.000 KWh τον χρόνο.
Αυτό σημαίνει πως ένα νοικοκυριό με μεσαία κατανά-
λωση, έως και 5.000 KWh τον χρόνο, αναμένεται να
πετύχει έως και 25% εξοικονόμηση ενέργειας. 

Στις περιπτώσεις μεγαλύτερης χρήσης, το ποσοστό
μπορεί να ξεπεράσει ακόμα και το 40%.

Συνεχίζεται στη σελ. 13

Τ
έλος χ ρόν ος για χ ιλιάδες
εμβολιασμέν ους που δεν
προχ ώρησαν  στην  τρίτη

δόση του εμβολίου. Από αύριο,
Δευτέρα 07.02 χ άν ουν  τα προν ό-
μιά τους και τα πιστοποιητικά
εμβολιασμού.

Περίπου 300.000 πολίτες
«χ άν ουν » από αύριο Δευτέρα
7/2, τα πιστοποιητικά εμβολια-
σμού τους και κατ' επέκταση τα
προν όμιά τους. Συγκεκριμέν α,
πρόκειται για 300.000 πολίτες
που δεν  προχ ώρησαν  στην  τρίτη
δόση του εμβολίου.

Θεωρούν ται, δηλαδή, αν εμ-
βολίαστοι από την  Δευτέρα, εφό-
σον  δεν  έχ ουν  προχ ωρήσει στην  αν αμν ηστική
δόση, επτά μήν ες μετά την  δεύτερη δόση ή τρεις
μήν ες μετά, εάν  έχ ουν  κάν ει μον οδοσικό εμβόλιο.

Ποιοι είναι ανεμβολίαστοι
Συγκεκριμέν α, μετά τις 7 Φεβρουάριου όπως έχ ει

αν ακοιν ωθεί θα θεωρούν ται αν εμβολίαστοι:

α) όσοι δεν  έχ ουν  κάν ει την  τρίτη δόση κι έχ ουν
περάσει 7 μήν ες από τη β' δόση,

β) όσοι έχ ουν  κάν ει το μον οδοσικό εμβόλιο κι
έχ ουν  περάσει τρεις μήν ες από τότε και 

γ) όσοι έχ ουν  ν οσήσει κι επίσης πέρασαν  τρεις
μήν ες από τότε.

Υπεν θυμίζεται ότι το πιστοποιητικό εμβολιασμού
για τις παραπάν ω περιπτώσεις θα έληγε αρχ ικά την
1η Φεβρουαρίου, ωστόσο λόγω της κακοκαιρίας
«Ελπίδας» δόθηκε ολιγοήμερη παράταση.

Αυτό συν επάγεται την  αδυν αμία εισόδου σε κλει-
στούς χ ώρους ψυχ αγωγίας και διασκέδασης, εν ώ οι
δημόσιοι υπάλληλοι θα πρέπει ν α υποβάλλον ται σε
τεστ, το οποίο θα πληρών ουν  οι ίδιοι, πριν  μεταβούν
στην  δουλειά τους, εν ώ το ίδιο μέτρο αν αμέν εται πως
θα ισχ ύσει και για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους.
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Συν εχ ίζεται η διεν έργεια δωρε-
άν  rapid tests θα διεν εργηθ-

ούν  σε περιοχ ές της Δυτικής Αττι-
κής, από κλιμάκια της Περιφέρειας
Αττικής και του Ιατρικού Συλλόγου
Αθην ών , με συν τον ισμό του Περ-
ιφερειάρχ η Αττικής Γιώργου
Πατούλη και εν έργειες του Αν τιπε-
ριφερειάρχ η Λευτέρη Κοσμόπου-
λου.

Την  Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου,
από τις 9:30 έως τις 15:00 στην
Αίθουσα “Μελίν α Μερκούρη” του
Δημαρχ είου Άν ω Λιοσίων  ή αν  το
επιτρέπουν  οι καιρικές συν θήκες
στην  Κεν τρική Πλατεία “Ηρώων ”

Άν ω Λιοσίων , θα διεν εργηθούν
δωρεάν  rapid tests. 

Οι συμπολίτες που θέλουν  ν α
κάν ουν  δωρεάν  rapid tests χ ρειά-
ζεται ν α έχ ουν  μόν ον  την
Αστυν ομική τους Ταυτότητα και
τον  ΑΜΚΑ. Δεν  απαιτείται ραν τε-
βού. 

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέ-
σματα των  δειγματοληψιών
καταχ ωρούν ται στη βάση δεδομέ-
ν ων  του ΕΟΔΥ και οι διαδικασίες
που ακολουθούν ται είν αι σύμφω-
ν ες με τα πρωτόκολλα και τις
οδηγίες του. 

Συν τον ιστής της Δράσης είν αι ο
Αν τιπεριφερειάρχ ης Υγείας Γ.

Κεχ ρής, εν ώ τους ελέγχ ους επιβ-
λέπει ο κ. Γιώργος Στεφαν άκος
Συν τον ιστής του Επιχ ειρησιακού
Κέν τρου της Περιφέρειας Αττικής
και του Ιατρικού Συλλόγου Αθη-
ν ών .

Ο Αν τιπεριφερειάρχ ης Δυτικής
Αττικής Λ. Κοσμόπουλος σχ ετικά
αν έφερε: «Συν εχ ίζουμε ν α αν τι-
μετωπίζουμε τις προκλήσεις της
παν δημίας. Τηρούμε τα μέτρα
προστασίας και ελεγχ όμαστε τακ-
τικά με τεστ, όπως συν εχ ίζει ν α
πράττει η Περιφέρεια Αττικής σε
συν εργασία με τον  Ιατρικό Σύλλο-
γο Αθην ών  και τους Δήμους στην
περιοχ ή μας».

ΟΔήμαρχος Ασπρ-
οπύργου, κ.
Ν ι κ ό λ α ο ς

Μελετίου ενημερώνει τους
κατοίκους ότι όσοι δεν
έχουν απογραφεί ακόμη
μπορούν να απογραφούν
ως εξής:  

Α. Ηλεκτρονική Απογρα-
φή / Αυτοαπογραφή 

Μέσω της πλατφόρμας
https://gov.gr στην  ενότητα
Πολίτης και Καθημερινότ-
ητα ή  μέσω  αναζήτησης
Απογραφή Πληθυσμού -
Κατοικιών 2021 - Gov.gr

Για την ηλεκτρονική
αυτοαπογραφή  είναι απα-
ραίτητος ο μοναδικός
«Κωδικός Απογραφής» της
κατοικίας/νοικοκυριού σας
. Εάν δεν έχετε τον κωδικό,
παρακαλούμε στείλτε email
με τα στοιχεία σας (ονομα-

τεπώνυμο, διεύθυνση,
τηλέφωνο) στις ηλεκτρονι-
κές διευθύνσεις census-
ep.85_s.i@statistics.gr και
c e n s u s -
ep.85_t.k@statistics.gr ή
τηλεφωνήστε στο τηλέφω-
νο 210 5577191 (ωράριο
λειτουργίας 09:30 – 21:00).

B. Φυσική απογραφή /
συνέντευξη δια ζώσης

• Ένας εκπρόσω-
πος του νοικοκυριού μπορ-
εί να έρθει στον χώρο που
παραχώρησε ο Δήμος
Ασπροπύργου στους
υπαλλήλους της ΕΛΣΤΑΤ,
στο Πνευματικό Κέντρο
(Αλέκου Παναγούλη 13),
προκειμένου να απογράψει
όλα τα μέλη του νοικοκυρ-
ιού. Πρέπει να γνωρίζει τις
ημερομηνίες γέννησης και
τον ΑΜΚΑ ή τον ΑΦΜ του
κάθε μέλους.

• Αν το νοικοκυριό
δεν επιθυμεί συνέντευξη
δια ζώσης:

- Ένας εκπρόσω-
πος του νοικοκυριού μπορ-
εί να έρθει στο Πνευματικό
Κέντρο για να παραλάβει
το έντυπο ερωτηματολόγιο
και να μας το επιστρέψει
συμπληρωμένο, προκειμέ-
νου να του δοθούν τα
Βεβαιωτικά Απογραφής για
τα άτομα που θα απογραφ-
ούν. 

ή
- Ένας εκπρόσω-

πος του νοικοκυριού μπορ-

εί να κλείσει τηλεφωνικό
ραντεβού για τη συμπλήρ-
ωση του ερωτηματολογίου
με τηλεφωνική συνέντευξη
στο τηλέφωνο 2105577191
(καθημερινά από τις 10 το
πρωί ως τις 9 το βράδυ).

Παράλληλα για περισσό-
τερες πληροφορίες μπορ-
είτε να επικοινωνείτε στα
τηλέφωνα 2132006409 -
10. 

Η απογραφή καθορίζει το
μέλλον του Δήμου μας για
τα επόμενα 10 χρόνια.
Απογραφόμαστε στον τόπο
που ζούμε. Όλοι μετράμε.

ΝΕΑ ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ  
Απογραφόμαστε στον τόπο που ζούμε - 
Συμβάλλουμε στην ανάπτυξη της πόλης μας 

Δωρεάν rapid tests στον Δήμο Φυλής
από την Περιφέρεια Αττικής και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών

Λ. Κοσμόπουλος: «Συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις τηςΛ. Κοσμόπουλος: «Συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις της
πανδημίας. Τηρούμε τα μέτρα προστασίας και ελεγχόμαστε τακτικά με τεστ»πανδημίας. Τηρούμε τα μέτρα προστασίας και ελεγχόμαστε τακτικά με τεστ»

ΑΑχχααρρννέέςς::  ΆΆδδεειιαασσαανν  
χχρρηημμααττοοκκιιββώώττιιοο  ααππόό  
εεττααιιρρίίαα  εεππίίππλλωωνν

- Αναζητούνται οι δράστες 

Άγνωστοι δράστες διέρρηξαν εργοστάσιο επίπλων
στις Αχαρνές και κατάφεραν να αδειάσουν το χρηματο-
κιβώτιο της εταιρείας.
Οι δράστες έφτασαν τα ξημερώματα της Πέμπτης 3

Φεβρουαρίου στο εργοστάσιο και απέσπασαν το
χρηματοκιβώτιο όπου το μετέφεραν και το άνοιξαν
στον προαύλιο χώρο, αφαιρώντας όλα τα χρήματα που
περιείχε και τράπηκαν σε φυγή.
Σύμφωνα με πληροφορίες για την διάρρηξη ενημέρ-
ωσε ο ιδιοκτήτης την Αστυνομία, ενώ τις έρευνες για
τον εντοπισμό και την σύλληψη των δραστών έχει ανα-
λάβει το τμήμα Ασφάλειας Αχαρνών.

153 ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

95 θάνατοι, 551 διασωληνωμένοι,
10.985 νέα κρούσματα

Τ
α ν έα εργαστηριακά επιβεβαιωμέν α κρούσματα της
ν όσου που καταγράφηκαν  τις τελευταίες 24 ώρες
είν αι 10.985 , εκ των  οποίων  57 εν τοπίστηκαν

κατόπιν  ελέγχ ων  στις πύλες εισόδου της χ ώρας. Ο
συν ολικός αριθμός των  κρουσμάτων  αν έρχ εται σε
2.047.849 (ημερήσια μεταβολή +0.5%), εκ των  οποίων
49.8% άν δρες.

Οι ν έοι θάν ατοι ασθεν ών  με COVID-19 είν αι 95, εν ώ
από την  έν αρξη της επιδημίας έχ ουν  καταγραφεί
συν ολικά 24.094 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 551 (60.8% άν δρες). Η διάμεση ηλικία
τους είν αι 65 έτη. To 84.0% 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, 428 (77.68%)
είν αι αν εμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμέν οι και 123
(22.32%) είν αι πλήρως εμβολιασμέν οι. Από την  αρχ ή
της παν δημίας έχ ουν  εξέλθει από τις ΜΕΘ 4.088 ασθ-
ε ν ε ί ς .

Οι εισαγωγές ν έων  ασθεν ών  Cov id-19 στα ν οσοκομεία
της επικράτειας είν αι 405 (ημερήσια μεταβολή -
15.45%). Ο μέσος όρος εισαγωγών  του  επταημέρου
είν αι 471 ασθεν είς.
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Ευχαριστίες του Διευθυντή
της Αστυνομικής Ακαδημίας

στο Δήμο Φυλής 
για τον αποχιονισμό των

εγκαταστάσεών της

Τις ευχαριστίες του για τον αποχιονισμό
των εγκαταστάσεων της Αστυνομικής
Ακαδημίας, στην Αμυγδαλέζα, κατά τη

διάρκεια της κακοκαιρίας ΕΛΠΙΔΑ, εξέφ-
ρασε στο Δήμαρχο Φυλής Χρήστο Παπ-

πού ο Διευθυντής της, Υποστράτηγος
της ΕΛ.ΑΣ Μανώλης Δασκαλάκης. 

Στην ευχαριστήρια επιστολή του ο Υπο-
στράτηγος, αναφέρεται και στον Αντιδή-

μαρχο Πολιτικής Προστασίας Μιχάλη
Οικονομάκη. “Η συνδρομή σας υπήρξε

καθοριστική για την ασφαλή κίνηση
πεζών και οχημάτων”, αναφέρεται στην
επιστολή του Διευθυντή της Αστυνομι-

κής Ακαδημίας.
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Σύσκεψη υπό τον
πρωθυπουργό για τη βία

στον αθλητισμό

Σύσκεψη υπό τον  πρωθυπουργό Κυριάκο
Μητσοτάκη για τη βία στον  αθλητισμό θα
πραγματοποιηθεί σήμερα  Δευτέρα (7/2) στο
Μέγαρο Μαξίμου, με τη συμμετοχή του υφυ-
πουργού Αθλητισμού Λευτέρη Αυγεν άκη και
των  συν αρμόδιων  υπουργών  Προστασίας
του Πολίτη, Τάκη Θεοδωρικάκου και Δικαι-
οσύν ης, Κώστα Τσιάρα. 

Η δολοφον ία του 19χρον ου φιλάθλου του
Άρη, Αλκιβιάδη Καμπαν ού, στη Θεσσα-
λον ίκη έχει κιν ητοποιήσει τις Αρχές και την
κυβέρν ηση τις τελευταίες ημέρες.

Μπαράζ ελέγχων  στους συν δέσμους των
οπαδών

Παράλληλα, ο κ. Θεοδωρικάκος, έπειτα από το
μπαράζ ελέγχων στην Θεσσαλονίκη και στην
Αθήνα, προανήγγειλε ότι  οι  έλεγχοι στους
συνδέσμους φιλάθλων θα είναι συνεχείς, και
όσοι λειτουργούν παράνομα θα κλείνουν.

H GRID TELECOM ΤΟΠΟΘΕΤΕΙ 
ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ  ΣΤΟΥΣ 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ

Σ
τους διεθνείς ευρυζωνικούς χάρτες εντάσ-
σεται δυναμικά η Κρήτη, καθώς η Grid
Telecom προχωρά στην ονοματοδοσία

των καλωδίων οπτικών ινών που συνδέουν τηλε-
πικοινωνιακά το νησί με την ηπειρωτική χώρα,
μέσω των ηλεκτρικών διασυνδέσεων με την
Πελοπόννησο και την Αττική.

Με την κίνηση αυτή, η οποία έχει στρατηγικό
χαρακτήρα και είναι ευθυγραμμισμένη με διεθ-
νείς καλές πρακτικές, η θυγατρική του ΑΔΜΗΕ
διευρύνει τις δυνατότητες εμπορικής εκμετάλ-
λευσης των υπερσύγχρονων τηλεπικοινωνιακών
υποδομών που διαθέτει. Παράλληλα, με την
αύξηση της «ορατότητας» των καλωδίων,
ενισχύεται σημαντικά η θέση της Κρήτης στους
υποθαλάσσιους τηλεπικοινωνιακούς διαδρόμο-
υς, οι οποίοι διέρχονται από τη Μεσόγειο.

Το διπλό καλωδιακό σύστημα οπτικών ινών
που συνδέει την Κρήτη με την Πελοπόννησο και
είναι ήδη σε λειτουργία, έχει λάβει τις επωνυμίες
MINOAS-EAST και MINOAS-WEST. Αντίστοιχα,
το διπλό καλωδιακό σύστημα οπτικών ινών που
εγκαταστάθηκε πρόσφατα μεταξύ της Πάχης
Μεγάρων και του Ηρακλείου, στο πλαίσιο της
υπό κατασκευή ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-
Αττικής, έχει  ονομαστεί  APOLLO-EAST και
APOLLO-WEST. 

Με την αξιοποίηση των καλωδίων οπτικών
ινών συνολικού μήκους 940 χλμ.  που δια-

συνδέουν την Κρήτη με τα ευρυζωνικά δίκτυα της
ηπειρωτικής Ελλάδας -και κατ’ επέκταση της
Ευρώπης- η θυγατρική του ΑΔΜΗΕ προσθέτει
χωρητικότητα εκατοντάδων Tbps για τη μεταφορά
δεδομένων, μέσα από τέσσερις εναλλακτικές
γεωγραφικές οδεύσεις. 

Με τον τρόπο αυτό, η Grid Telecom εδραιώνει
περαιτέρω τη θέση της ως ενός από τους βασι-
κούς ουδέτερους παρόχους τηλεπικοινωνιακών
υπηρεσιών χονδρικής στην Ελλάδα,  δημιο-
υργώντας τις βάσεις για να αναπτυχθούν ψηφια-
κές υποδομές στρατηγικής σημασίας στην Κρήτη.

Ο Διευθυντής της Grid Telecom κ. Γιώργος
Ψυρρής, δήλωσε σχετικά: 

«Η πρωτοβουλία μας να δώσουμε στις οπτικές
ίνες διεθνώς αναγνωρίσιμα ονόματα, εμπνευ-
σμένα από την ελληνική μυθολογία, θα διε-
υρύνει σημαντικά τα περιθώρια για την εμπορική
τους αξιοποίηση, προσελκύοντας νέες επιχειρ-
ηματικές συνεργασίες της Εταιρείας μας με τηλε-
πικοινωνιακούς οργανισμούς εντός και εκτός
ελληνικών συνόρων. 

H Grid Telecom μέσα από ένα εκτεταμένο
οπτικό δίκτυο υψηλής διαθεσιμότητας και αξιοπι-
στίας που σήμερα ξεπερνά τα 4.000 χλμ., ανα-
πτύσσει συνεχώς νέες εναλλακτικές διαδρομές
με τη νησιωτική χώρα και τα γειτονικά κράτη,
ενισχύοντας σταθερά τη θέση της στην χονδρεμ-
πορική αγορά τηλεπικοινωνιών».
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Η
απογραφή καθορίζει
το μέλλον  του Δήμου
μας για τα επόμεν α 10

χ ρόν ια Απογραφόμαστε στον
τόπο που ζούμε -  Όλοι μετρά-
με! 

Η απογραφή συν εχ ίζεται –
Δείτε που και πως μπορείτε

ν α απογραφείτε εύκολα και
γρήγορα 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

2021.
Εν ημερών ουμε τους

κατοίκους του Δήμου Φυλής
ότι όσοι δεν  έχ ουν  απογραφ-

εί ακόμη μπορούν  ν α απογρ-
αφούν  ως εξής:

Α. Ηλεκτρονική Απογραφή
/ Αυτοαπογραφή 

Μέσω της πλατφόρμας
https://gov .gr στην   εν ότητα
Πολίτης και Καθημεριν ότητα ή
μέσω  αν αζήτησης  Απογραφή

Πληθυσμού - Κατοικιών  2021
- Gov .gr

Για την  ηλεκτρον ική αυτοα-
πογραφή  είν αι απαραίτητος ο
μον αδικός «Κωδικός Απογρα-
φής» της
κατοικίας/ν οικοκυριού σας .
Εάν  δεν  έχ ετε τον  κωδικό,
παρακαλούμε στείλτε email με
τα στοιχ εία σας (ον ομα-
τεπών υμο, διεύθυν ση, τηλέφ-
ων ο) στην  ηλεκτρον ική
δ ι ε ύ θ υ ν σ η
m.podara@statistics.gr ή
τηλεφων ήστε στο τηλέφων ο
210 2470872 (ωράριο λειτο-
υργίας 10:00 – 22:00).

B. Φυσική απογραφή /
συνέντευξη δια ζώσης

Έν ας εκπρόσωπος του ν οι-
κοκυριού μπορεί ν α έρθει
στον  χ ώρο που παραχ ώρησε
ο Δήμος Φυλής στους υπαλλή-
λους της ΕΛΣΤΑΤ, στο 1ο
ΚΑΠΗ Άν ω Λιοσίων  (Λεωφ.
Φυλής 165), προκειμέν ου ν α
απογράψει όλα τα μέλη του
ν οικοκυριού. Πρέπει ν α
γν ωρίζει τις ημερομην ίες γέν -
ν ησης και τον  ΑΜΚΑ ή τον
ΑΦΜ του κάθε μέλους.

Αν  το ν οικοκυριό δεν  επιθ-

υμεί συν έν τευξη δια ζώσης:
Έν ας εκπρόσωπος του ν οι-

κοκυριού μπορεί ν α έρθει στο
ΚΑΠΗ για ν α παραλάβει το
έν τυπο ερωτηματολόγιο και
ν α μας το επιστρέψει
συμπληρωμέν ο, προκειμέν ου
ν α του δοθούν  τα Βεβαιωτικά
Απογραφής για τα άτομα που
θα απογραφούν . 

ή
Έν ας εκπρόσωπος του ν οι-

κοκυριού μπορεί ν α κλείσει
τηλεφων ικό ραν τεβού για τη
συμπλήρωση του ερωτηματο-
λογίου  με τηλεφων ική συν έν -
τευξη στο τηλέφων ο
2102470872 (καθημεριν ά από
τις 10 το πρωί ως τις 10 το
βράδυ). 

Η απογραφή καθορίζει το
μέλλον  του Δήμου μας για τα
επόμεν α 10 χ ρόν ια. Απογρα-
φόμαστε στον  τόπο που
ζούμε. Όλοι μετράμε.

Με εκτίμηση,
Μαλαματή Ποδαρά
Επόπτης Γεν ικών

Απογραφών
Δήμων  Φυλής και 

Ασπροπύργου

Δήμος Φυλής: ΟΛΟΙ ΜΕΤΡΑΜΕ! ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ 
Η απογραφή συνεχίζεται – Δείτε που και πως μπορείτε να απογραφείτε εύκολα και γρήγορα 

Νέο εβδομαδιαίο πρόγραμμα 
ΕΟΔΥ για δωρεάν Rapid Tests στον

Δήμο Ελευσίνας 

Σας ενημερώνουμε ότι το νέο εβδομαδιαίο
πρόγραμμα ΕΟΔΥ για δωρεάν Rapid Tests
διαμορφώνεται ως εξής: 

Δευτέρα 11:00-17:00 (Ισόγειο ΠΑΚΠΠΑ)

Τρίτη 09:30-15:00 (Α' ΚΑΠΗ, Ερμού & Πετράκη-Άνω
Ελευσίνα)
Τετάρτη 09:30-15:00 (Ισόγειο ΠΑΚΠΠΑ)
Πέμπτη 11:00-17:00 (Δημοτικό Ιατρείο Μαγούλας)
Παρασκευή 09:30-15:00 (Ισόγειο ΠΑΚΠΠΑ)

Έως 21/2 οι Αιτήσεις των Δήμων
για Ευρωπαϊκή 

Πρωτεύουσα Νεολαίας 2025

Τ
ο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας διοργαν ών ει
τον  17ο Διαγων ισμό για την  αν άδειξη της Ευρ-
ωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας για το 2025, με

χ ρον ικό όριο υποβολής υποψηφιοτήτων  στις 21η
Φεβρουαρίου 2022.

Ο Διαγων ισμός είχ ε αν αδείξει το Ρότερν ταμ ως
πρώτη πολιτισμική πρωτεύουσα ν εολαίας το 2009,
εν ώ  για το 2024 έχ ει κερδίσει το Διαγων ισμό το
Ghent.

Υποψηφιότητα μπορεί ν α υποβάλει κάθε Δήμος
που αν ήκει σε Χώρα–μέλος του Συμβουλίου της
Ευρώπης η οποία έχ ει υπογράψει την  Ευρωπαϊκή
Σύμβαση για τον  Πολιτισμό.

Όπως εξηγεί σχ ετικό εν ημερωτικό σημείωμα στην
ιστοσελίδα της ΚΕΔΕ, πρόκειται για έν αν  επιτυχ ημέ-
ν ο θεσμό που στοχ εύει ν α εν δυν αμώσει τη συμμε-
τοχ ή των  ν έων  στα κοιν ά, σε όλες τις εκφάν σεις την
τοπικής δραστηριότητας, καθώς και ν α υποστηρίξει
σταθερά την  εδραίωση της ευρωπαϊκής ταυτότητας
στην  ν οοτροπία των  ν έων .

Η πολιτική πίσω από τον  θεσμό περιγράφεται στο
κείμεν ο βάσης και προγράμματος του Φόρουμ, που
αν ακοιν ώθηκε τον  11.2021: 211210-
Policy 20Programme-YFJ.pdf  (y outhf orum.org)

Η Αίτηση που πρέπει ν α συμπληρωθεί, όσο και οι
καν όν ες που διέπουν  κάθε βήμα τις διαδικασίας,
αλλά και τα έγγραφα προς υπογραφή, βρίσκον ται
στον  ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας:
https://www.y outhf orum.org/news/applications-to-
be-the-european-y outh-capital-2025-are-now-open .
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Την πρόοδο που έχει σηµειωθεί στον τοµέα
της σχολικής στέγης της ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης επεσήµαναν, το µεσηµέρι της

Πέµπτης 3 Φεβρουαρίου 2022, ενηµερώνοντας
τους εκπροσώπους της τοπικής Ένωσης Λειτο-
υργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΕΛΜΕ), οι Αντιδή-
µαρχοι Θανάσης Σχίζας και Νίκος Χατζητρακό-
σιας.  
Οι δύο Αντιδήµαρχοι τόνισαν ότι στο πλαίσιο των
κατευθύνσεων που έχει δώσει ο ∆ήµαρχος Χρή-
στος Παππούς:
1. Έχει παραληφθεί από το ∆ήµο Φυλής το Ειδικό
Γυµνάσιο, στο οποίο έχει πλέον τοποθετηθεί ∆ιε-
υθύντρια, η οποία θα απευθυνθεί στην ΑΕ
ΚΤ.ΥΠ (πρώην ΟΣΚ) για τον εξοπλισµό του µε
έπιπλα και εποπτικά µέσα διδασκαλίας. Μάλιστα
ο Νίκος Χατζητρακόσιας ανέφερε ότι, πρόσφατα,
είχε συνεργασία µε το ∆ιευθυντή ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης ∆υτ. Αττικής και τη ∆ιευθύντρια
του σχολείου, ώστε να διασφαλιστεί η λειτουργία
του από τη σχολική χρονιά 2022-2023, κάτι που
επιθυµούν, διακαώς, τα Ειδικά ∆ηµοτικά Σχολεία
της περιοχής και οι γονείς των παιδιών.
2. Μετά από ταχύτατες ενέργειες και παρεµβάσεις
του ∆ήµου Φυλής στο Υπουργείο Παιδείας έχει
δηµοσιευτεί στο ΦΕΚ η σύσταση του 5ου
Γυµνασίου Άνω Λιοσίων κι έχει ολοκληρωθεί , σε
χρόνο ρεκόρ, η µελέτη κατασκευής του, σε οικό-
πεδο κοντά στο Κλειστό Γυµναστήριο ∆ροσούπολ-
ης.
3. Βρίσκεται στη φάση της αγοράς το οικόπεδο στο
οποίο θα ανεγερθεί το νέο διδακτήριο του Γ’
Λυκείου Άνω Λιοσίων κι ότι έχει ολοκληρωθεί η
µελέτη ανέγερσής του.
Ο Θανάσης Σχίζας και ο Νίκος Χατζητρακόσιας
ανέφεραν ότι, µε πρωτοβουλία του ∆ηµάρχου
Χρήστου Παππού, οι µελέτες των δύο σχολείων
έχουν προωθηθεί για έγκριση στην ΚΤ.ΥΠ ΑΕ

και ήδη αναζητούνται πηγές για
τη χρηµατοδότηση της ανέγερσής

τους  από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους. 
“Ο Χρήστος Παππούς θεωρεί την Παιδεία ως τη
µεγάλη προτεραιότητα του ∆ήµου, κάτι που έχει

αποδείξει στη διάρκεια της θητείας του µε την
ανέγερση πολλών σχολείων. Από την πλευρά µας
στηρίζουµε την προσπάθειά του, σε συνεργασία,
πάντα, µε την εκπαιδευτική κοινότητα”,τόνισαν
χαρακτηριστικά οι δύο Αντιδήµαρχοι.      

ΕΕννηηµµέέρρωωσσηη  σσττοουυςς  εεκκππρροοσσώώπποουυςς  
ττηηςς  ττοοππιικκήήςς  ΈΈννωωσσηηςς  ΛΛεειιττοουυρργγώώνν  

ΜΜέέσσηηςς  ΕΕκκππααίίδδεευυσσηηςς  ((ΕΕΛΛΜΜΕΕ)),,    
γγιιαα  ττηη  σσχχοολλιικκήή  σσττέέγγηη  σσττοονν  ∆∆..  ΦΦυυλλήήςς

ααππόό  ΧΧααττζζηηττρραακκόόσσιιαα  κκααιι  ΣΣχχίίζζαα

Ολιγόωροι αποκλεισμοί κλάδων
του κόμβου Νέας Περάμου
Λόγω εργασιών έως τις 8/2

Μ
ε αν ακοίν ωσή της η Ολυμπία Οδός αν αφέρει
ότι, για την  εκτέλεση εργασιών  αν τικατάστα-
σης στηθαίων  ασφαλείας στον  κόμβο της Νέας

Περάμου, θα εφαρμοστούν  ολιγόωροι ν υχ τεριν οί
αποκλεισμοί της κυκλοφορίας στους κλάδους του κόμ-
βου με τρόπο διαδοχ ικό, όπως περιγράφεται ακολούθ-
ως και φαίν εται στα αν τίστοιχ α σχ ηματικά διαγράμμα-
τα:

Από το Σάββατο 05/02/2022 έως την  Τρίτη
08/02/2022 και κάθε μέρα κατά το διάστημα από τις
18:00 το απόγευμα μέχ ρι τις 06:00 το πρωί της επό-
μεν ης μέρας, θα διακόπτεται η κυκλοφορία στον  κλάδο
εξόδου προς Νέα Πέραμο της κατεύθυν σης προς Κόρ-
ιν θο και η κυκλοφορία θα εξυπηρετείται από τον  επό-
μεν ο κόμβο Μεγάρων  ή μέσω του παραδρόμου στο
ύψος του Σταθμού διοδίων  Ελευσίν ας και της ΠΕΟ
Αθην ών -Κορίν θου.
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Κώστας Καραμανλής: Υπέρ των πολιτών η νέα σύμβαση για την Αττική Οδό
«Η ν έα σύμβαση με την  Αττική Οδό θα κατοχυρών ει το συμφέρον  των  πολιτών  κι όχι των  εργολάβων » δήλωσε ο Υπουργός Υποδομών  και

Μεταφορών  κ. Κώστας Καραμαν λής σχετικά με την  πρόσφατη κακοκαιρία και τόν ισε ότι «οι ευθύν ες του παραχωρησιούχου είν αι προφαν είς».

Ο
κ. Καραμανλής υπογράμμισε ότι «το πιο σημαντικό είναι ότι επιτέλους και
για πρώτη φορά, αυτές οι ευθύνες μπορούν να του αποδοθούν. Η σύμβα-
ση της Αττικής Οδού του 1996 ήταν μια κλασική ‘‘σύμβαση αλά ΠΑΣΟΚ’’,

δηλαδή κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του εργολάβου. Μας δέσμευε, χωρίς να
είναι δική μας. Όμως η δική μας κυβέρνηση, το 2020, δημιούργησε το νομικό
πλαίσιο για απόδοση ευθυνών στους παραχωρησιούχους όταν κλείνουν οι αυτο-
κινητόδρομοι. 

Θεσπίσαμε το άρθρο 65 του νόμου 4663, ώστε να μπει ένα τέλος στο φαινόμε-
νο να δημιουργούνται προβλήματα στο οδικό δίκτυο και μετά να μην πληρώνει
κανένας… Πρέπει, λοιπόν, να αποδοθούν ευθύνες. Πρέπει να επιβληθούν
κυρώσεις. Και έτσι θα γίνει. Συγκροτήσαμε ήδη την Επιτροπή Διερεύνησης και
σύντομα περιμένουμε το πόρισμά της. ‘‘Ναι στην ιδιωτική πρωτοβουλία’’, ‘‘ναι στη
συνεργασία με ιδιώτες’’ αλλά υπό μια σαφή και αυστηρή προϋπόθεση: με επο-
πτικό -κι όχι διακοσμητικό-ρόλο του Κράτους με διαφανείς όρους, όρια, υποχρ-
εώσεις και δικαιώματα».

Μουσικό Γυμνάσιο Ιλίου

Έρευνα διέταξε το υπουργείο Παιδείας
για τον καθηγητή που

 απέβαλλε μαθητή επειδή 
εμφανίστηκε με φούστα στο σχολείο

Έ
ρευνα διέταξε η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, για το
περιστατικό στο Μουσικό γυμνάσιο στο Ίλιον, όπου καθη-
γητής του σχολείου επιτέθηκε λεκτικά σε μαθητή της Α΄

Γυμνασίου, επειδή εμφανίστηκε στο σχολείο φορώντας φούστα.
Ο γενικός γραμματέας του υπουργείου πραγματοποίησε

σύσκεψη με την Διευθύντρια του σχολείου και τον Διευθυντή
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής, όπου δόθηκε διαβε-
βαίωση ότι στο σχολείο εξομαλύνθηκε η κατάσταση. Από το υπο-
υργείο μεταφέρθηκε ότι το μοντέλο που προωθείται «είναι το
σχολείο να είναι δημοκρατικό, και να το διέπουν αρχές ισότητας
και ίσων ευκαιριών» και υπογραμμίστηκε ότι θα διερευνηθεί, αν
δημιουργήθηκαν οι συνθήκες που δεν ευνοούν στο εν λόγω
σχολείο, τις ίσες ευκαιρίες.

«Εμείς δημιουργούμε ένα σχολείο δημοκρατικό, συμπεριλ-
ηπτικό, με αποδοχή στην διαφορετικότητα, με ευαισθητοποιημέ-
νους εκπαιδευτικούς που στηρίζουν τους μαθητές τους, που
διαπνέεται από τις αρχές της ισότητας, της ελευθερίας και των
ίσων ευκαιριών, γι’  αυτό και έχουμε εισαγάγει τα εργαστήρια
δεξιοτήτων και έχουμε επιμορφώσει ήδη πάνω από 80.000
εκπαιδευτικούς σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αλληλο-
σεβασμού» ανέφερε , ο γενικός γραμματέας του υπουργείου
Παιδείας Αλέξανδρος Κόπτσης.
Πρόσθεσε δε, ότι το Υπουργείο έχει «διατάξει έρευνα προκειμέ-

νου να αποδοθούν όπου και αν υπάρχουν ευθύνες, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία».
Υπενθυμίζεται, ότι την περασμένη εβδομάδα μαθητής της A’

τάξης του Μουσικού Γυμνασίου Ίλιον πήγε στο σχολείο με
φούστα και δέχθηκε τις προσβολές ενός από τους καθηγητές.
Την επόμενη μέρα, οι συμμαθητές του παιδιού αποφάσισαν να

πάνε τα αγόρια με φούστα και τα κορίτσια με γραβάτα και παν-
τελόνι στο σχολείο σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το περιστατικό
αλλά και για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στον μαθητή.

ΟΟΛΛΟΟΙΙ  ΜΜΑΑΖΖΙΙ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΑΑΓΓΩΩΝΝΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ
ΝΝΑΑ  ΣΣΩΩΘΘΟΟΥΥΝΝ  ΖΖΩΩΕΕΣΣ

Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία Αχαρνών και Φυλής
& Κοινωνική Υπηρεσία Δ. Φυλής μοίρασαν στον

κόσμο έντυπο υλικό, για την πρόληψη, την έγκαιρη
διάγνωση της ασθένειας και τη θεραπεία.

Σ
ε μια πολύτιμη εν ημερωτική δράση με αφο-
ρμή την  4η Φεβρουαρίου, Παγκόσμια Ημέρα
κατά του καρκίν ου, προχ ώρησε η Κοιν ων ι-

κή Υπηρεσία του Δήμου Φυλής σε συν εργασία με
την  Ελλην ική Αν τικαρκιν ική Εταιρεία Αχ αρν ών
και Φυλής.

Έτσι από το πρωί της Παρασκευής 4 Φεβρουα-
ρίου 2022, στελέχ η της Κοιν ων ικής Προστασίας
και οι εν ταγμέν ες κοιν ων ικές του δομές (Δομές
καταπολέμησης της φτώχ ειας και Διευρυμέν ο Κέν -
τρο Κοιν ότητας) και της Αν τικαρκιν ικής Εταιρείας
βρέθηκαν   στο χ ώρο του Δημαρχείου Άν ω Λιοσίων
και τηρών τας όλα τα μέτρα προστασίας κατά της
παν δημίας μοίρασαν   στον  κόσμο έν τυπο υλικό,
για την  πρόληψη, την  έγκαιρη διάγν ωση της ασθέ-
ν ειας και τη θεραπεία.

Στην  δράση έδωσαν  το παρών  ο Δήμαρχ ος
Φυλής Χρήστος Παππούς, ο αν απληρωτής
Δημάρχ ου Κοιν ων ικής Πολιτικής Γιώργος Αν των ό-
πουλος, ο Πρόεδρος της  Ελλην ικής Αν τικαρκιν ι-
κής Εταιρείας Αχ αρν ών  και Φυλής Παν αγιώτης
Καζαν άς συν οδευόμεν ος από τα δραστήρια μέλη
του Δ,Σ καθώς και στελέχ η – εργαζόμεν οι της Κοι-
ν ων ικής Υπηρεσίας του Δήμου Φυλής.

Αξίζει ν α σημειωθεί ότι η συν εργασία της Κοιν ω-
ν ικής Υπηρεσίας με την  Αν τικαρκιν ική είν αι
διαχ ρον ική και ουσιαστική καθώς αν ά τακτά χ ρο-

ν ικά διαστήματα γίν ον ται δωρεάν  Test Pap ,
Μαστογραφίες, προληπτικές εξετάσεις για τον
καρκίν ο του πν εύμον α, εν ημερωτικές εκδηλώσεις,
κ.α.

Εξάλλου, στο πλαίσιο της δράσης ευαισθητο-
ποίησης το βράδυ της Παρασκευής πραγματοποι-
ήθηκε συμβολική φωταγώγηση με μπλε χ ρώμα σε
κτίριο της Κοιν ων ικής Υπηρεσίας του Δήμου
Φυλής.

“Όπως εύστοχ α αν αφέρει και το εν ημερωτικό
έν τυπο που μοιράστηκε στους συν δημότες μας “Ο
καρκίν ος ν ικιέται και η άγν οια σκοτών ει”. Η  πρόλ-
ηψη είν αι ο καλύτερος τρόπος για ν α σωθούν
ζωές, για αυτό και ο αγών ας μας μέσω της Κοιν ω-
ν ικής Υπηρεσίας, είν αι διαρκής με στοχ ευμέν ες
δωρεάν  προληπτικές εξετάσεις και άλλες πρωτο-
βουλίες. 

Ευχ αριστούμε την  Αν τικαρκιν ική Αχ αρν ών  –
Φυλής για το αν εκτίμητο  έργο της” τόν ισε με αφο-
ρμή την  δράση ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παπ-
πούς.

“Η Αν τικαρκιν ική Αχ αρν ών  – Φυλής, είν αι
αρωγός και σύμμαχ ος στην  τεράστια προσπάθεια
που καταβάλουμε για τη στήριξη αδύν αμων  οικο-
γεν ειών  και συμπολιτών  μας” επεσήμαν ε σχ ετικά
ο Αν απληρωτής Δημάρχ ου Κοιν ων ικής Πολιτικής
Γιώργος Αν των όπουλος.
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Τραγωδία στα Καλάβρυτα:
Εντοπίστηκαν νεκροί οι 3 ορειβάτες 

Μετά από τεράστια
επιχείρηση στην
ευρύτερη περιοχή των
Κ α λ α β ρ ύ τ ω ν
εντοπίστηκαν χωρίς τις
αισθήσεις τους οι τρεις
αγνοούμενοι ορειβάτες

Τραγωδία στον Χελμό καθώς μετά από τεράστια
επιχείρηση στην ευρύτερη περιοχή των Καλαβρύτων,
δυστυχώς οι τρεις αγνοούμενοι ορειβάτες εντοπίστηκαν
νεκροί, σε χαράδρα στην περιοχή Ύδατα Στυγός.
Σύμφωνα με το αξιωματικό της πυροσβεστικής που
μίλησε στο TheTOC οι τρεις άνδρες βρέθηκαν χωρίς τις
αισθήσεις τους, κοντά ο ένας στον άλλο. Αμέσως μετά
στήθηκε  η επιχείρηση μεταφοράς και των τριών ανδρών
από δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της ομάδας έρευ-
νας και διάσωσης.

Τα πρώτα ευρήματα
Το πλήρωμα του ελικοπτέρου ήταν αυτό πού το πρωί
εντόπισε μισοκαλυμμένο στο χιόνι, σε μια απότομη πλα-
γιά, ένα κόκκινο αντικείμενο πού έμοιαζε με κάσκα ή ορει-
βατικό τζάκετ.
Στο συγκεκριμένο σημείο, οι επίγειες δυνάμεις των
σωστικών συνεργείων έκαναν δύο αποτυχημένες προ-
σπάθειες να φθάσουν, γιατί το χιόνι των προηγούμενων
ημερών λιώνει και κάνει συνεχείς υποχωρήσεις και "από-
τομες κατεβασιές"¨, όπως λένε έμπειροι αξιωματικοί της
Πυροσβεστικής.
Ενδεχομένως αυτό το καιρικό φαινόμενο, να στάθηκε
μοιραίο και για τους τρεις ορειβάτες, οι οποίοι παρά την
εμπειρία τους στην αναρρίχηση σε πάγο, ο ένας μάλιστα
ήταν εκπαιδευτής, αιφνιδιάστηκαν και δεν πρόλαβαν ν΄
αντιδράσουν.

ΣΣααρρώώννεειι  ττοο  κκύύμμαα  αακκρρίίββεειιααςς  
Πετρέλαιο θέρμανσης ακόμα σε… μπιτόνια 

Πετρέλαιο θέρμανσης ακόμα σε… μπιτόνια
παίρνουν αρκετοί καταναλωτές από τα
πρατήρια καυσίμων στη Βόρεια Ελλάδα για

να ζεσταθούν, αφού πωλούνται πολύ πάνω από το
1,20 ευρώ το λίτρο.

«Εδώ βλέπω ότι τα παλιά χρόνια, έρχονταν ελάχι-
στοι πελάτες και έπαιρνα μπιτόνια πετρέλαιο, και
τώρα η καθημερινότητά μας είναι να πουλάμε 10 και
20 ευρώ πετρέλαιο σε μπιτονάκια. Μπορούν να
ζεσταθούν; Ανάβουν τα καλοριφέρ 3 ώρες τη μέρα
max.», ανέφερε ο πρατηριούχος στην Κομοτηνή
Γιώργος Τζαμπαζλής, πρατηριούχος στην Κομοτ-
ηνή περιγράφοντας την κατάσταση. 

Με τις τιμές και στη βενζίνη να σπάνε καθημερινά
κάθε ρεκόρ, η κυβέρνηση βάζει στο τραπέζι τη
μείωση των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης.
Μιλώντας στην εκπομπή του OPEN, Ώρα Ελλάδος,
o υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας σημείωσε
ότι η κυβέρνηση εξετάζει κι άλλες παρεμβάσεις,
αφήνοντας ανοιχτά το θέμα των παρεμβάσεων
ακόμα και στους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης
που επιβάλλονται στα ενεργειακά προϊόντα.

Σε τιμές ρεκόρ η βενζίνη

Στα 1,84 ευρώ το λίτρο που είναι η μέση τιμή
της βενζίνης, μόνο ο Ειδικός Φόρος είναι 70
λεπτά. Αν μειωνόταν κατά 20% η τιμή της
αμόλυβδης θα έπεφτε στο 1 ευρώ και 70
λεπτά. Αν μειωνόταν κατά 30% θα έφτανε στα
1,63 ευρώ το λίτρο.

«Μου χρειάζεται το αυτοκίνητο εμένα, γιατί
πηγαίνω λόγω του κορονοϊού. Μπορεί να δίνω
20 ευρώ την εβδομάδα», εξηγεί καταναλωτής. 

Φωτιά οι τιμές και στα τρόφιμα

Την ίδια ώρα, καίνε οι τιμές και στα τρόφιμα, με
τους καταναλωτές να βλέπουν κάθε εβδομάδα
αυξήσεις στις τιμές.

Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν ανέβει οι τιμές
σε αλεύρι, τυριά, αλλαντικά, γάλα, ζυμαρικά,
λάδι και απορρυπαντικά, με την κυβέρνηση να
σκέφτεται ακόμα και τη μείωση ΦΠΑ σε βασικά
είδη ανάγκης.

Οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ και τον
ΟΑΕΔ έως τις 11 Φεβρουαρίου
Πότε θα καταβληθεί η αποζημίωση ειδικού σκοπού στους εργαζόμενους

Η καταβολή της αποζημίωσης
ειδικού σκοπού στους εργαζόμε-
νους, των οποίων οι συμβάσεις
τέθηκαν σε αναστολή κατά τον
Ιανουάριο, περιλαμβάνεται στις
πληρωμές που θα πραγματοποι-
ηθούν από το υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθ-
έσεων, τον e-ΕΦΚΑ και τον
ΟΑΕΔ, κατά την εβδομάδα 7-11
Φεβρουαρίου 2022, σύμφωνα με
ανακοίνωση που εξέδωσε το
υπουργείο Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων.

Ειδικότερα:
1. Από το υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, την
Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου, θα
καταβληθεί η αποζημίωση ειδι-
κού σκοπού στους εργαζόμενο-
υς, των οποίων οι συμβάσεις
τέθηκαν σε αναστολή κατά τον
Ιανουάριο 2022 και τους καλλι-
τέχνες που έλαβαν αποζημίωση
ειδικού σκοπού για τον ίδιο μήνα,
μετά από υποβολή μονομερούς
δήλωσης. Για το ύψος του ποσού

και τον αριθμό
των δικαιούχων
θα ακολουθήσει
νεότερη ανα-
κοίνωση, διευκρ-
ινίζει το υπουρ-
γείο.

Ανοίγει μέτωπα ο
νέος κλιματικός
νόμος
2. Από τον e-
ΕΦΚΑ, την περίοδο 6-11 Φεβρο-
υαρίου, θα γίνουν οι ακόλουθες
καταβολές, στο πλαίσιο των τακ-
τικών πληρωμών του φορέα:

– 27,8 εκατ. ευρώ θα καταβληθ-
ούν σε 900 δικαιούχους σε
συνέχεια έκδοσης αποφάσεων
για εφάπαξ.

– 13,8 εκατ. ευρώ θα καταβληθ-
ούν σε 36.485 δικαιούχους ως
παροχές σε χρήμα (επιδόματα
μητρότητας, κυοφορίας, ασθε-
νείας, ατυχήματος, έξοδα
κηδείας).

3. Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι
εξής καταβολές:

– 22 εκατ. ευρώ σε 58.000 δικαι-
ούχους για καταβολή επιδομά-
των ανεργίας και λοιπών επιδο-
μάτων.

– 21 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν
σε 8.000 δικαιούχους στο
πλαίσιο επιδοτούμενων προγρ-
αμμάτων απασχόλησης.

– 700.000 ευρώ θα καταβληθούν
σε 1.000 μητέρες για επιδο-
τούμενη άδεια μητρότητας.
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ΕΠΣΔΑ: ΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΕΘΝΙΚΗΣ
Κ17 (2005-2006)
Κ15 (2007-2008)

Από τους Υπεύθυν ους του Εκπαι-
δευτικού Προγράμματος Γιάν ν η
Φατόλια & Τάσο Στασιν όπουλο και
τους συν εργάτες τους Παν αγιώτη
Παυλίδη & Παν αγιώτη Γεωργιάδη
καλούν ται τη ΔΕΥΤΕΡΑ 7/2/2022
και ώρα 14.45 στο γήπεδο  ́
́ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ ́ ́ για ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές με
αθλητική περιβολή (άσπρη
μπλούζα – μαύρο σορτσάκι –
άσπρες κάλτσες- επικαλαμίδες):

ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ)

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΖΩΦΡΙΑ)
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (ΝΕΑ

ΠΕΡΑΜΟΣ)
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ (ΔΥΝΑΜΗ)
ΑΣΒΕΣΤΑΣ (ΖΕΦΥΡΙ)
ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ (ΖΩΦΡΙΑ)
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

(ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
ΚΥΠΑΡΙΔΗΣ (ΕΡΜΗΣ)
ΛΙΑΣΚΟΣ (ΕΡΜΗΣ)
ΜΑΡΟΥΣΚΟΣ

(ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ)
ΜΠΑΛΗΣ (ΣΚΟΡΠΙΟΣ)
ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ (ΣΚΟΡΠΙΟΣ)

ΝΤΑΛΗΣ (ΕΡΜΗΣ)
ΝΤΑΡΒΙΝ (ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ)
ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ (ΣΚΟΡΠΙΟΣ)
ΠΑΤΣΙΟΣ (ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ)
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚΗΣ (ΝΕΑ

ΠΕΡΑΜΟΣ)
ΠΟΥΖΟΥΡΙΔΗΣ (ΑΠΟΛΛΩΝ

ΠΟΝΤΙΩΝ)
ΠΟΥΜΠΟΥΡΙΔΗΣ (ΕΡΜΗΣ)
ΠΡΙΦΤΗΣ (ΑΠΟΛΛΩΝ

ΠΟΝΤΙΩΝ)
ΣΒΥΡΟΣ (ΣΚΟΡΠΙΟΣ)
ΣΕΜΠΡΟΣ (ΕΡΜΗΣ)
ΣΤΑΣΙΝΗΣ (ΙΚΑΡΟΣ)
ΤΣΑΠΟΥΡΝΗΣ (ΠΑΟΚ

ΜΑΝΔΡΑΣ)
ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ (ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ)
ΦΥΣΑΡΑΚΗΣ (ΑΣΤΕΡΑΣ

ΜΑΓΟΥΛΑΣ)
ΧΟΤΖΑ (ΗΡΑΚΛΗΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ)

ΚΛΗΣΗ ΠΡΟΕΘΝΙΚΗΣ Κ15 (2007-
2008)
Από τους Υπεύθυν ους του Εκπαι-
δευτικού Προγράμματος Γιάν ν η
Φατόλια & Τάσο Στασιν όπουλο και
τους συν εργάτες τους Παν αγιώτη
Παυλίδη & Παν αγιώτη Γεωργιάδη
καλούν ται την  ΔΕΥΤΕΡΑ 7/2/2022
και ώρα 14.45 στο γήπεδο  ́
́ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ ́ ́ για ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές με
αθλητική περιβολή (άσπρη
μπλούζα – μαύρο σορτσάκι –
άσπρες κάλτσες – επικαλαμίδες):

ΑΛΑΜΑΝΟΣ (ΒΥΖΑΣ
ΜΕΓΑΡΩΝ)

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΕΘΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)

ΓΚΙΝΗΣ (ΔΥΝΑΜΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ)

ΓΚΙΟΛΙΑΣ (ΕΡΜΗΣ)
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (ΛΕΩΝ)
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ (ΑΓΙΟΙ

ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ)
ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ (ΔΑΣ

ΖΕΦΥΡΙΟΥ)
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ (ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ)
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ (ΕΡΜΗΣ)
ΚΑΡΑΣΑΒΙΔΗΣ (ΛΕΩΝ)
ΚΕΛΛΗΣ (ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ)
ΚΟΡΡΕΣ (ΕΡΜΗΣ)
ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ (ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ)
ΜΑΖΓΑΣ (ΕΡΜΗΣ)
ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ Α. (ΑΓΙΟΙ

ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ)
ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ Γ. (ΑΓΙΟΙ

ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ)

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ (ΕΡΜΗΣ)
ΜΑΡΝΕΖΟΣ (ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ)
ΜΑΥΡΙΔΗΣ (ΔΥΝΑΜΗ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ)
ΜΥΡΤΑΪ (ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ)
ΝΤΑΦΟΣ (ΕΡΜΗΣ)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

(ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ)
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΣΚΟΡΠΙΟΣ)
ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ (ΑΓΙΟΙ

ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ)
ΡΗΓΑΣ (ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ)
ΣΑΧΙΜ (ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ)
ΤΣΙΚΑΛΑΣ (ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ)
ΤΣΙΚΟΛΑΣ (ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ)
ΦΟΛΕΡΟΣ (ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ)

O Ηρακλής Ελευσίνας 2-2 
με τον Πυρρίχιο

Ο Ηρακλής Ελευσίνας και ο Πυρρίχιος
Ασπροπύργου για την 14η αγωνιστική ήρθαν
ισόπαλοι 2-2.
Τα τέρματα για τον Ηρακλή σημείωσαν οι

Τσακουρίδης 32’ Κοντοχρήστος 72’. Για τον
Πυρρίχιο που προηγήθηκε στο σκορ τα τέρματα
σημείωσαν οι Πιπερίδης 18’ Σωπιάδης Χ 44’.
Διαιατητητής ήταν ο Γιώργος Χρόνης.

ΗΡΑΚΛΗΣ: Κλαδάς, Τυρλής Η., Πουρής, Ρήγος,
Ζίου, Κοντοχρήστος, Μπέγκου(46′ Ρούσσος),
Τουρλίδης(81′ Χότζα), Τσακουρίδης, Αλίκια,
Μαρινόπουλος.
ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ: Σωπιάδης Α., Μουστάκα,
Λαουτάρης, Παπαδόπουλος, Τσιριγώτης,
Στεφανίδης(60′ Τσούλφας), Λάσκος(60′ Μερκάι),
Βαλμάς(60′ Ερμπαλίδης), Σωπιάδης Χ.,
Πιπερίδης, Αγγελιδάκης.

Επέστρεψε στις νίκες 
ο Εθνικός Πανοράματος

Επιστροφή στις νίκες για τον Εθνικό Πανορά-
ματος που επικράτησε στο γειτονικό ντέρμπι
στην Φυλή του Θρασύβουλου 1-0.

Το τέρμα που έδωσε τους τρεις βαθμούς στην
ομάδα του Γιώργου Αδάκτυλου σημείωσε ο
Πουλικίδης 10’.

Ο Θρασύβουλος τελείωσε το μάτς με 10 ποδο-
σφαιριστές αφού αποβλήθηκε στο 86’ ο Γιαν-
νακόπουλος για επικίνδυνο παίξιμο στον Γεωρ-
γιάδη.

Διαιτήτευσε ο Φαρμάκης. Βοηθοί Ζειμπέκης-
Δεμερτζής.

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ: Ελθίνι , Λύτρας(50′ Ευθ-
υμιαδης), Χατζαντωνάκης, Κλογκέρι, Λιόσης(70′
Καμπόλης), Τζούντι, Μιχάλης, Γιαννακόπουλος,
Παπαδόπουλος(54′ Σκούρτας), Καψάλας, Κον-
τούλης Γ..

ΕΘΝΙΚΟΣ: Κολιάκης, Πράσινος(83′ Παπα-
διώτης), Μανασίδης Δ., Πουλικίδης, Παναϊλίδης,
Τζανέτος, Μανασίδης Α.(75′ Μανασίδης Ν.),
Βασίλης, Ανδριώτης, Κατσίκης, Γεωργιάδης(89′
λ.τρ. Βίγλας).



Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2022 θριάσιο-11 

Μανδραϊκός για φίλημα… 5-2 εκτός τον Κριό 
Ασπροπύργου
Ο Μανδραικός με την έναρξη του δεύτερου γύρου στην Β’ κατηγορία επικράτησε στο γήπεδο Γκορυ-
τσάς του Κριού Ασπροπύργου με 5-1.
Τα τέρματα για το συγκρότημα του Γιώργου Σωτήρχου σημείωσαν οι: Γιάννης Βόγκας 12′(πέν), Λευ-
τέρης Θεοδωρίδης 45′ Μάνος Χαμηλάκης 48′ και Λόλι (89′ 90+2).
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο τερματοφύλακας του Μανδραικού Σπύρος Κοπαλάς απέκρουσε πέναλτι στο
63′.
Διαιτήτευσε ο Χ. Μανούρας. Βοηθοί: Φούρκας, Τόσιος.

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΑΟ: Κοπαλάς, Καζαντζίδης, Μπακατσέλος, Βάσα, Κατσίλης, Παλιγγίνης, Πρίφτης,
Πετσίτης, Χαμηλάκης, Μπέκας, Κατσάι, Μπασέτας, Βόγκας, Δεδούσης, Πέτρο, Παπανικολάου, Λόλι,
Θεοδωρίδης, Κανάκης.

ΑΝ.ΤΣ.

H Δύναμη Ασπροπύργου 

1-0 εκτός τον Ερμή
Η Δύναμη Ασπροπύργου με τέρμα που σημείωσε
ο Ιούλιος Λαμπρινάτος 70' επέστρεψε στις
επιτυχίες και επικράτησε εκτός έδρας του Ερμή
Ανω Λιοσίων 1-0.
Διαιτήτευσε ο Κωνσταντινίδης.

ΔΥΝΑΜΗ: Σιδηρόπουλος, Σάλτας, Λαμπρινάτος
Γ., Τσιρικλός, Αντωνόπουλος, Τριανταφύλλου,
Γκίνης, Ορφανίδης(46′ Παπαδόπουλος),
Λαμπρινάτος Ι.(74′ Αμανατίδης), Ντοντοβέτσι ,
Μαυρίδης(69′ Παναγιωτόπουλος).

Σοκ για τον Βύζαντα Μεγάρων

Για την 14η αγωνιστική της Α΄κατηγορίας στο
γήπεδο της Μαγούλας ο Βύζας Μεγάρων αν και
βρέθηκε να προηγείται 0-3 στο τέλος δέχτηκε την
ισοφάριση από τον Αστέρα Μαγουλας 3-3. Παρά
την ισοπαλία οι  κιτρινόμαυροι  παραμένουν
πρώτοι στην βαθμολογία.

ΤΑ ΓΚΟΛ:

Προηγήθηκε η ομάδα του Θοδωρή Παχατουρίδη
με τέρματα των Ατματζίδη 6΄(πέναλτι), Κενδριστάκ-
ης  45+2 Παικόπουλος 56’.

Οι γηπεδούχοι του Κώστα Λινάρδου έφεραν το
μάτς στα ίσια με τέρματα των Χιονίδη 57’ Τεπετόβ
86’ Τσιανάκα 87’.
Ο Αστέρας είχε δοκάρι με τον Μπέχλη στο 8’. Οι
Μεγαρίτες ζήτησαν πέναλτι στο 90’ σε ανατροπή
του Στρατιδάκη.
Διαιτήτευσε ο Φώτης Ντάουλας. Βοηθοί: Οικονό-
μου-Παύλος.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ:  Μικρός, Μυρσινιάς(70′
Φυσαράκης Γ.), Χιονίδης Ι.(90′ Παπαδόπουλος),
Λογοθέτης Α., Χωραβάτης, Μπάλλα(75′ Κεσόβ),
Μπέχλης, Απαζίδης, Παπακωνσταντίνου(70′
Μοίρας), Χαλκίδης(46′ Τεπέτωβ), Τσιανάκας.

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ:  Κουφής, Λύγδας, Μανωλιάς,
Παϊκόπουλος, Φυσαράκης Α., Σαχόλι(90+4′ Καρα-
γιάννης), Κενδριστάκης, Χατζημελετιάδης, Στρατι-
δάκης, Ατματσίδης, Κωνσταντινίδης.

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Ο Αίας 4-1 στην Νέα Πέραμο τον
Ευκλείδη
Ο Αίας Παραλίας
Ασπροπύργου
επικράτησε στο
γήπεδο Νέας
Περάμου του
Ευκλείδη Μεγάρ-
ων με 4-1 και
ξαναμπήκε στο κόλπο ανόδου.
Τα τέρματα της ομάδος του Ηλία Αμπαζάι σημείωσαν
οι: Ντερβισάι με κεφαλιά ύστερα από κόρνερ του Δ.
Δρούγγου 28’ , Καρόλι με κεφαλιά 45+2, 63, Φρέντι
Λίκα 85′.

Η ομάδα του Ευκλείδη μείωσε στο 55’  με τον Γιάχο.

Διαιτήτευσε ο ΛΑΜΠΡΟΥ Β. Βοηθοί: ΠΛΑΚΑΣ Σ.,
ΑΝΔΡΕΟΥ Ε.

ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ(προπονητής Ηλίας Αμπαζάι):  Εσμε,
Μπραχιμάι, Ντερβισάι, Δρούγος Μ, Ντούρος, Ρετζέπι,
Καρόλι, Ρούπας, Σπαχίγια, Δρούγος Δ, Σότα.

Αγωνίστηκαν και οι: Αμπαζάι, Λανάι, Λικα, Σουλένι,
Ανδρουτσόπουλος.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Κουφής, Ζιάι, Κοντογιώργης(58′ Ζεϊνά-
τι), Ζουπάνος(64′ Αργυρίου), Παλούκη, Κασιμάτης,
Στέφα, Κόλα, Γιάχο, Παλούκα, Σταυράκης.

ΑΝ.ΤΣ.

Απίστευτη χρονιά για
τον μίστερ γκολ Γιώργο

Αθανασιάδη

Ο 22 χ ρον ος(27/8/99) επιθετικός του
Απόλλων α Πον τίων  Ασπροπύργου

Γιώργος Αθαν ασιάδης έχ ει κάν ει μέχ ρι
στιγμής μια απίστευτη χ ρον ιά στο πρω-

τάθλημα και κύπελλο αφού έχ ει
σημειώσει 14 γκολ στο πρωτάθλημα  και

6 στο κύπελλο. Ηδη πολλές ομάδες
μόν ο καλά λόγια έχ ουν  ν α πουν  για

αυτόν  τον  σπουδαίο ποδοσφαιριστή.
ΑΝ.ΤΣ.

ΟΟ  ΑΑππόόλλλλωωννααςς  ΠΠοοννττίίωωνν  33--11  ττηη  ΝΝ..  ΠΠέέρρααμμοο

Συν εχ ίζον τας τις καλές του εμφαν ίσεις ο Απόλλων ας Πον τίων
Ασπροπύργου επικράτησε της Νέας Περάμου με 3-1 και βρίσκεται
2 βαθμούς πίσω από τον  πρώτο Βύζα Μεγάρων .
Τα τέρματα της ομάδος του Κώστα Κρασών η σημείωσαν  οι: Αθα-

ν ασιάδης 2(18’ 27’), Βουρν άζος 68’ Για λογαριασμό της Νέας
Περάμου σκόραρε ο Γεωργιάδης 57’.
Οι γηπεδούχ οι τελείωσαν  το μάτς με 10 ποδοοσφαιριστές αφού

αποβλήθηκε ο Παν τελίδης 81’.
Διαιτήτευσε ο Αριστείδης Βάτσιος. Βοηθοί: Δημόπουλος-Πλάκας

Χ.

ΑΠΟΛΛΩΝ: Ηλιάδης, Λαζαρίδης(83′ Μαρτέκας), Παροτσίδης,
Κομιώτης Π., Βουρν άζος(83′ Συμεων ίδης), Νάκας, Παπαδόπου-
λος, Σιδηρόπουλος, Καραγεώργος(64′ Κωσταράς), Κουσίδης, Αθα-
ν ασιάδης(76′ Παν τελίδης).
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ: Κεχ αγιάς, Πν ευματικάκης, Δράγασης, Γεωργιάδ-
ης, Λημν ιάτης(60′ Λουκίδης), Πατσιον ίδης, Κοκόση(46′ Τζελάι),
Τοπτίδης, Τσαούσης(84′ Νάκος), Δουκάκης, Σεβαστής(71′
Ζουμπλιός).
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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:
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
Απασχόληση
Κύρια Καθήκοντα:
Καθαρισμός, φιλετοποίηση
και συσκευασία
κατεψυγμένων 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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ΓΑΜΟΣ 

Ο ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΩΑΝΝΑΣ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΟΥΡΓΙΑΛΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΟΛΑΡΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΚΑΙ Η ΑΤΣΟΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΒΑΣΑΛΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗ
ΣΙΦΝΟ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ

ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,

210 5570337, 210 5580816

•          Από την εξοικονόμηση αυτή, εκτιμάται ότι οι πολίτες θα δουν μείωση στους
λογαριασμούς ρεύματος των νοικοκυριών τους από 150 έως 300 ευρώ τον χρόνο.

•          Η συνολική εξοικονόμηση ηλεκτροπαραγωγής που θα πετύχει η χώρα μας,
με την εφαρμογή του προγράμματος, εκτιμάται ότι θα φτάσει τις 209.000 MWh τον
χρόνο.

•          Η Ελλάδα θα πετύχει σημαντική μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθ-
ρακα κατά 126.000 τόνους ανά έτος.

•          Το όφελος της ελληνικής οικονομίας από τη μείωση των εισαγωγών φυσι-
κού αερίου και πετρελαίου, λόγω της εγκατάστασης νέων συσκευών, υπολογίζεται
ότι θα ανέλθει στα 15 έως 27 εκατ. ευρώ το χρόνο.

Η διαδικασία αίτησης υπαγωγής θα γίνεται εύκολα και γρήγορα, με ηλεκτρονική
αίτηση στο πληροφοριακό σύστημα του προγράμματος, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα
μπορούν να υποβάλουν αίτηση και απευθείας στα καταστήματα λιανικής. Η επιδότ-
ηση θα χορηγείται στους ωφελούμενους με εκπτωτικό κουπόνι, το οποίο θα αφαιρ-
είται από την τιμή των νέων ηλεκτρικών συσκευών.

Το πληροφοριακό σύστημα θα αξιολογεί αυτόματα τις αιτήσεις των πολιτών με βάση
τα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια και θα τους κατατάσσει στην αντίστοιχη κλίμα-
κα επιδότησης. Η παράδοση και τοποθέτηση των νέων συσκευών θα γίνεται παράλ-
ληλα με τη συλλογή των παλιών για ανακύκλωση. Τα στάδια υλοποίησης της διαδι-
κασίας θα ελέγχονται αυτόματα από την ψηφιακή πλατφόρμα.

Σε περίπτωση εξάντλησης της διαθέσιμης χρηματοδότησης, προβλέπεται η δημιο-
υργία λίστας επιλαχόντων, οι οποίοι θα μπορούν να επωφεληθούν με την εξασφάλι-
ση επιπλέον πόρων.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε: «Σε μια
δύσκολη συγκυρία, λόγω των μεγάλων ανατιμήσεων στην ηλεκτρική ενέργεια
εξαιτίας της διεθνούς ενεργειακής κρίσης, εκτός από τις άμεσες επιδοτήσεις στους
λογαριασμούς ρεύματος, βοηθάμε τα νοικοκυριά να μειώσουν σε μόνιμη βάση το ενε-
ργειακό τους κόστος, με την αντικατάσταση παλιών και ενεργοβόρων ηλεκτρικών
συσκευών. 

Το ετήσιο κόστος της εξοικονομούμενης ενέργειας για τους δικαιούχους θα προ-
σεγγίσει τα 40 εκατομμύρια ευρώ. Το νέο πρόγραμμα θα συμβάλλει και στην αντι-
μετώπιση της κλιματικής κρίσης, καθώς θα οδηγήσει σε μείωση εκπομπών κατά
126.000 τόνους διοξειδίου του άνθρακα κάθε χρόνο».

Η συν έχ εια απο τη σελ. 2
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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. 
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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

Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2022 θριάσιο-15  



16-θριάσιο Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2022


