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ΥΥΠΠΟΟΣΣΤΤΕΕΛΛΕΕΧΧΩΩΜΜΕΕΝΝΕΕΣΣ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΕΕΣΣ

Βορίδης: Σε πλήρη εφαρμογή για
πρώτη φορά ο Ετήσιος Κύκλος

Στελέχωσης του Δημοσίου

ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ
ΤΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Πρόστιμο σε δεξαμενόπλοιο υπό ξένη
σημαία, που κατέπλευσε 

στον κόλπο Ελευσίνας προς φόρτωση

Έπεσαν οι 
υπογραφές για το

τεράστιο έργο
οδοποιίας του
Δήμου Φυλής 

Θα επισκευασθούν 711 δρόμοι
συνολικής έκτασης 997.852,40 τ.μ

σσεελλ..  33

267 κρούσματα στη
Δυτική Αττική                   
1188..885555  

ννέέαα  κκρροούύσσμμαατταα,,  
110099  θθάάννααττοοιι  &&  554499  
δδιιαασσωωλληηννωωμμέέννοοιι

Τι αλλάζει στα υποχρ-
εωτικά rapid test για
τους εργαζόμενους
στον ιδιωτικό τομέα

σσεελλ..  77

σσεελλ..  33

Ηλεκτρικό ρεύμα - Φυσικό Αέριο 

ΝΝέέαα  εεππιιδδόόττηησσηη  440000  εεκκααττ..
εευυρρώώ  γγιιαα  ττοονν  ΦΦεεββρροουυάάρριιοο

σσεελλ..  33

σσεελλ..  22

Ο ΑΟ Πανλιοσιακός 3-3 με τον
Αστέρα Άνω Λιοσίων

Ο Πανελευσινιακός  2-0
τον Αιολικό

Ο Ακράτητος με ανατροπή 3-1 τον
ΑΟ Μίμα στα Μέγαρα σσεελλ..  1100--1111σσεελλ..  55

σσεελλ..  22--1133

σσεελλ..  99
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Βορίδης: Σε πλήρη εφαρμογή για πρώτη φορά
ο Ετήσιος Κύκλος Στελέχωσης του Δημοσίου

2-θριάσιο Tρίτη 8 Φεβρουαρίου 2022

Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

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

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου 
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις   

Θερμοκρασία απο 6  έως  12  βαθμους Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ζαχαρίας, Ζάχαρης, Ζάχαρος, 

Ζάκι, Ζάκης, Ζαχαρένια, Ζαχάρω, Ζαχαρούλα,
Ζαχαρίτσα , Μάρθα

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΓΑΒΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ

ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΟΕ
Αχαρνών 7, 2105576029

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Κοντούλη 1, 2105542410

MANΔΡΑ
Λουκόπουλος Σωτήριος Ν.

Στρατηγού Ρόκα Ν. 84, 2105556375

Άνω Λιόσια

Τζώνης Κωνσταντίνος Ε.
Κυκλάδων 79, 2102482990

ΑΧΑΡΝΕΣ
Θεοφανόπουλος Κωνσταντίνος Α.
Βαρελά Γεωργίου 23 & Κορδελιού

- Άγιος Διονύσιος, 2102476847

Ηλεκτρικό ρεύμα - Φυσικό Αέριο 
ΝΝέέαα  εεππιιδδόόττηησσηη  440000  εεκκααττ..  εευυρρώώ

γγιιαα  ττοονν  ΦΦεεββρροουυάάρριιοο

Η
επιδότηση των 400 εκατ. ευρώ που είχε δοθεί
σε νοικοκυριά ως ελάφρυνση για το ηλεκτρικό
ρεύμα και το φυσικό αέριο για τον μήνα Ιανο-

υάριο, θα διαθετεί και τον Φεβρουάριο, όπως προανήγ-
γειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου
κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

|Την «ειλημμένη» όπως την χαρακτήρισε απόφαση της
κυβέρνησης για τη στήριξη νοικοκυριών αλλά και επιχει-
ρήσεων στις αυξήσεις της ενέργειας επιβεβαίωσε ο κυβε-
ρνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου. Ειδικότερα,
άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο για νέες παρεμβάσεις,
καθώς όπως τόνισε πρόκειται για ένα δυναμικό φαινό-
μενο.

Συνεχίζεται στη σελ. 13

Ο
Υπουργός Εσωτερ-
ικών  Μάκης Βορίδης
στο πλαίσιο βελτίω-

σης και εξορθολογισμού της
λειτουργίας της Δημόσιας
Διοίκησης έθεσε, για πρώτη
φορά, σε πλήρη εφαρμογή
τον  ετήσιο κύκλο στελέχ ω-
σης.

Ο ετήσιος κύκλος στε-
λέχ ωσης περιλαμβάν ει δύο
κύκλους κιν ητικότητας
(Ιαν ουάριος – Μάιος και
Οκτώβριος – Δεκέμβριος) σε
συν άρτηση με τον  ετήσιο προγραμματισμό προσλή-
ψεων  που πραγματοποιείται από τον  Ιούν ιο έως τον
Σεπτέμβριο κάθε έτους.

«Με την  ολοκλήρωση του δευτέρου κύκλου κιν -
ητικότητας για το έτος 2021 εφαρμόστηκε για πρώτη
φορά ολοκληρωμέν α και στο ακέραιο ο Ετήσιος
Κύκλος Στελέχ ωσης, διορθών ον τας πράξεις και παρα-
λείψεις της διακυβέρν ησης ΣΥΡΙΖΑ που είχ αν  δημιο-
υργήσει τεράστια προβλήματα στην  ομαλή λειτουργία
πλήθους υπηρεσιών  του Δημοσίου.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είν αι η κατάργηση από
μέρους του κ. Βορίδη εκατον τάδων  παρεκκλίσεων
που είχ ε προσθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ στο σύστημα κιν -
ητικότητας, εξαιρών τας δημόσιους υπαλλήλους και
υπηρεσίες από τη διαδικασία, ακυρών ον τας ουσιαστι

κά την  εφαρμογή του και καθιστών τας το αν εξέλεγ-
κτο. Αποτέλεσμα αυτής της πρακτικής ήταν  ν α δημιο-
υργηθούν  υπερστελεχ ωμέν ες υπηρεσίες σε βάρος
άλλων  υπηρεσιών  που κατέστησαν  υποστελεχ ωμέ-
ν ες». σχ ολιάζει το ΥΠΕΣ.

Παράλληλα, εν εργοποιήθηκε ο πρώτος κύκλος κιν -
ητικότητας για το έτος 2022 ο οποίος σηματοδοτεί την
έν αρξη εφαρμογής του ετήσιου Κύκλου στελέχ ωσης
για το τρέχ ον  έτος.

Στο στάδιο αυτό, οι φορείς, κατόπιν  αξιολόγησης
των  αν αγκών  τους καλούν ται ν α υποβάλουν  τα αιτή-
ματά τους τόσο για την  κάλυψη κεν ών  θέσεων  του
φορέα τους με μετάταξη όσο και για την  προσωριν ή
κάλυψη αν αγκών  με απόσπαση.
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Πρόστιμο 5.000 ευρώ και
απαγόρευση απόπλου

επιβλήθηκε από το Κεντρικό
Λιμεναρχείο Ελευσίνας σε
δεξαμενόπλοιο πλοίο υπό
ξένη σημαία το οποίο κατέπ-
λευσε στις εγκαταστάσεις
παράκτιας λιμενικής εγκατάστα

σης στην περιοχή του κόλ-
που Ελευσίνας προς φόρτω-
ση.

Μετά από έκτακτο έλεγχο που
διενεργήθηκε από αρμόδια
στελέχη της Λιμενικής Αρχής
Ελευσίνας κατά τη διαδικασία
προσέγγισης – παραβολής  

του πλοίου στην προβλήτα,
διαπιστώθηκε ότι ο πλοίαρχος
δεν προέβη στις κατάλληλες
ενέργειες ώστε να διασφαλίσει
την ασφάλεια του πλοίου κατά
παράβαση του άρθρου 17
παρ.1 του Π.Δ. 49/205 όπως
ισχύει σήμερα.   

Υπεγράφη το πρωί της Δευτέρας
7 Φεβρουαρίου 2022 η σύμβαση
ανάμεσα στο Δήμο Φυλής και την
ανάδοχο εταιρεία για την επισκευή
και ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα
711 δρόμων σε όλο τον οικιστικό
ιστό  του Δήμου Φυλής,  έκτασης
997.852,40 τ.μ. 

Σε όλο το οδικό δίκτυο θα γίνει
συντήρηση του υφιστάμενου ασφ-
αλτοτάπητα και τοπικές επισκευές
των οδοστρωμάτων σε σημεία που
απαιτείται. 

Στο σύνολο 711 δρόμων θα ανα-
κατασκευαστούν ή θα επισκευα-
στούν στα  Άνω Λιόσια: 557, στο

Ζεφύρι: 105 και στη Φυλή: 39
δρόμοι. 

Οι εργασίες που θα πραγματο-
ποιηθούν μεταξύ άλλων είναι:   

Γενικές εκσκαφές, απόξεση
ασφαλτοτάπητα, τροποποίηση
στάθμης  υδροσυλλογής και
κατασκευή φρεατίων, διαγράμμιση
οδοστρώματος, επούλωση τοπικών φθο-
ρών οδοστρωμάτων  κ.α. 

Επίσης για την ασφάλεια πεζών  και

οδηγών καθ' όλη την περίοδο των εργα-
σιών θα υπάρξει: Μηνιαία χρήση
πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης,

φανοί επισήμανσης κινδύνου, προσωρι-
νές γεφυρώσεις ορυγμάτων για τη διευ-
κόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών

κ.α. 
Στην υπογραφή της Σύμβασης

με τον εκπρόσωπο της αναδόχου
εταιρείας παρόντες ήταν ο Δήμα-
ρχος Φυλής Χρήστος Παππούς, ο
Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Έργων
Θανάσης Σχίζας και ο επιστημο-
νικός συνεργάτης του Δημάρχου
Γιάννης Λιάκος. 

Το μεγάλο έργο οδοποιίας
χρηματοδοτείται από το Πρόγραμ-
μα Δημοσίων Επενδύσεων και
ιδίους πόρους του Δήμου Φυλής
ενώ οι εργασίες αναμένεται να
ξεκινήσουν την άνοιξη, οπότε θα
επικρατούν και καλύτερες καιρικές
συνθήκες. 

“Τα έργα οδοποιίας και στις τρεις
Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου
Φυλής,  αποτελούν προτεραιότητα
και διαρκή στόχο καθώς αφορούν
στην καθημερινότητα και την ασφ-
άλεια των συνδημοτών αλλά και
των επισκεπτών του Δήμου

Φυλής” τόνισε σχετικά με το τεράστιο
έργο οδοποιίας,  ο Δήμαρχος Φυλής
Χρήστος Παππούς. 

Έπεσαν οι υπογραφές για το τεράστιο έργο οδοποιίας του Δήμου Φυλής 
Θα επισκευασθούν 711 δρόμοι συνολικής έκτασης 997.852,40 τ.μ

ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Πρόστιμο σε δεξαμενόπλοιο υπό ξένη
σημαία, που κατέπλευσε 

στον κόλπο Ελευσίνας προς φόρτωση

18.855 νέα κρούσματα, 109 
θάνατοι, 549 διασωληνωμένοι

Σ
ύμφων α με την
εν ημέρωση, κατά το
τελευταίο 24ωρο

στην  Ελλάδα καταγράφ-
ον ται  109 ν έοι θάν ατοι
εν ώ στις ΜΕΘ της χ ώρας
ν οσηλεύον ται διασωλ-
ην ωμέν οι ασθεν είς εν ώ καταγράφον ται συν ολικά
18.855 ν έα κρούσματα κορον οϊού.
Σύμφων α με την  επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:
Τα ν έα εργαστηριακά επιβεβαιωμέν α κρούσματα της
ν όσου που καταγράφηκαν  τις τελευταίες 24 ώρες είν αι
18.855 , εκ των  οποίων 63 εν τοπίστηκαν  κατόπιν
ελέγχ ων  στις πύλες εισόδου της χ ώρας.
Ο συν ολικός αριθμός των  κρουσμάτων  αν έρχ εται σε
2.066.696 (ημερήσια μεταβολή +0.9%), εκ των  οποίων
49.8% άν δρες.
Με βάση τα επιβεβαιωμέν α κρούσματα των  τελευταίων
7 ημερών , 381 θεωρούν ται σχ ετιζόμεν α με ταξίδι από
το εξωτερικό και 2.350 είν αι σχ ετιζόμεν α με ήδη γν ω-
στό κρούσμα.
Οι ν έοι θάν ατοι ασθεν ών  με COVID-19 είν αι 109,
εν ώ από την  έν αρξη της επιδημίας έχ ουν  καταγραφεί
συν ολικά 24.210 θάν ατοι. 2 Το 95.1% είχ ε υποκείμε-
ν 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 549 (61.0% άν δρες). Η διάμεση ηλικία
τους είν αι 66 έτη.
To 84.5% έχ ει υποκείμεν ο ν όσημα ή/και ηλικία 70
ετών  και άν ω.

Ειδικότερα, στην Αττική τα κρούσματα
κατανέμονται ως εξής:
Ανατολική Αττική              567
Βόρειος Τομέας Αθήνας    530    
Δυτική Αττική                   267
Δυτικός Τομέας Αθήνας     695     
Κεντρικός Τομέας Αθήνας 1288         
Νήσων                             99
Νότιος Τομέας Αθήνας      552       
Πειραιάς                         700



4-θριάσιο Tρίτη 8 Φεβρουαρίου 2022



Tρίτη 8 Φεβρουαρίου 2022 θριάσιο-5 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜ. 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ 

Ξ
επερν ά κάθε
προσδοκία η
σ υ μ μ ε τ ο χ ή

των  σχολείων  στο
πρότυπο εκπαιδευ-
τικό πρόγραμμα
« Κ υ κ λ ο φο ρ ι α κ ή
αγωγή και Οδική
ασφάλεια» που
σχεδίασε και υλο-
ποιεί η Δημοτική
Αστυν ομία του Δήμου Αχαρν ών .

Το πρόγραμμα που απευθύνεται σε μαθητές νηπιαγωγείου, δημοτικού
και γυμνασίου του Δήμου Αχαρνών έχει σχεδιαστεί εξ ολοκλήρου από τη
Δημοτική Αστυνομία και στοχεύει με διαδραστικό τρόπο στην ευαισθητο-
ποίηση και ενημέρωση των μαθητών σε θέματα κυκλοφορίας και ορθής
συμπεριφοράς στον δρόμο.

Την επιτυχία του προγράμματος επιβεβαιώνουν οι αριθμοί καθώς πάνω
από 1.700 παιδιά έχουν ενημερωθεί για τις βασικές αρχές οδικής ασφά-
λειας και κυκλοφοριακής αγωγής. 

Όλες οι δραστηριότητες επικεντρώνονται στην εφαρμογή μηνυμάτων οδι-
κής ασφάλειας και σωστής κυκλοφορικής συμπεριφοράς για να κρατήσουν
τα παιδιά ασφαλή στο δρόμο.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι δημοτικοί αστυνόμοι επισκέφθηκαν πρόσφατα και
μετά από πρόσκληση των ίδιων των σχολείων το 35ο Νηπιαγωγείο Αχα-
ρνών και το 26ο & 29ο Δημοτικό σχολείο όπου οι μαθητές και οι μαθ-
ήτριες έλαβαν συμβουλές και γνώσεις για την ασφάλεια τους στο δρόμο.

«Μέσω του προγράμματος επιδιώκουμε να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να
συζητήσουν για την οδική ασφάλεια και να εξοικειωθούν με τις βασικές
αρχές κυκλοφοριακής αγωγής», τονίζει ο δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος
Βρεττός. Άλλωστε η οδική ασφάλεια των δημοτών αποτελεί βασική προτε-
ραιότητα για τον Δήμο Αχαρνών και σε αυτό το πλαίσιο ο Αρμόδιος Αντι-
δήμαρχος Οικονομικών και Δημοτικής Αστυνομίας Μιχάλης Βρεττός
φροντίζει για συνεχείς δράσεις. 

Πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε ν α βρείτε στο
τηλέφων ο της Δημοτικής Αστυν ομίας (Τμήμα Αστυν όμευσης) 

210 2415472 ή μέσω mail: info@acharnes.gr. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΔΙΗΜΕΡΟ
Ο Δήμος Φυλής προειδοποιεί

για καταιγίδες και θυελλώδεις
αν έμους το επόμεν ο διήμερο

Σύμφωνα με το Δελτίο
επικίνδυνων καιρικών φαινομένων
της Εθνικής Μετεωρολογικής
Υπηρεσίας, ο καιρός προβλέπεται
να παρουσιάσει επιδείνωση, από
σήμερα το απόγευμα (Δευτέρα 07-
02-2022,  έως τις πρωινές ώρες
της Τετάρτης (09-02-2022), με
κύρια χαρακτηριστικά τους θυελ-
λώδεις ανέμους εντάσεως 8 με 10
μποφόρ, τις κατά τόπους ισχυρές
βροχές και καταιγίδες, τις πρόσκαι-
ρα πυκνές χιονοπτώσεις (σε κεντρ-
ικά και βόρεια) και την αισθητή
πτώση της θερμοκρασίας. 

Από τη νέα επιδείνωση θα

πληγούν η Μακεδονία, η Θράκη, η
Θεσσαλία, οι Σποράδες, το νότιο
Ιόνιο, η Στερεά Ελλάδα, η Πελοπόν-
νησος και τα νησιά του βόρειου
Αιγαίου. 

Με βάση τα παραπάνω η Υπηρ-
εσία Πολιτικής Προστασίας του
Δήμου Φυλής τέθηκε σε επιφυλακή
και παρακαλούνται οι συνδημότες
μας να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί
και να αποφεύγουν τις άσκοπες
μετακινήσεις, ιδιαίτερα, το βράδυ.

Αναφορικά με τους ισχυρούς ανέ-
μους θα πρέπει να λάβουν μέριμνα
για τη στερέωση αντικειμένων που
μπορεί να παρασυρθούν και να
προκαλέσουν ατυχήματα, να αποφ-
εύγουν δραστηριότητες κοντά σε
θάλασσες και ακτές, να μην περ-
νούν κάτω από δέντρα και να ασφ-
αλίσουν καλά πόρτες και παράθυρα.
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Σ
ε κλίμα χ αράς και
αισιοδοξίας έκοψε,
χ θες Κυριακή 6 Φεβρο-

υαρίου, σε μια ζεστή εκδήλω-
ση την  Πρωτοχ ρον ιάτικη
Βασιλόπιτα του ο Δημοτικός
Αθλητικός Σύλλογος (Δ.Α.Σ.)
Ζεφυρίου για τα τμήματα
Πάλης και Ποδοσφαίρου, παρ-
ουσία του Δημάρχ ου Φυλής
Χρήστου Παππού στο Κλει-
στό Γυμν αστήριο του ΓΕΛ
Ζεφυρίου. 

Την  βασιλόπιτα ευλόγησε ο
εφημέριος του Ιερού Ναού
Παν αγίας Γρηγορούσας πρω-
τοπρεσβύτερος Άγγελος

Καν έλλος ο οποίος ευχ ήθηκε
καλή πρόοδο στα παιδιά και
υγεία για όλους.

Ο Πρόεδρος του Δ.Α.Σ.
Σωκράτης Σταυρόπουλος,
αφού καλωσόρισε τον  κόσμο
ευχ ήθηκε καλή χ ρον ιά με
υγεία και χ ωρίς τραυματισμούς
και αφιέρωσε το κομμάτι του
στους τραυματίες αθλητές,
Μάν ο Νικολαΐδη και Γρηγόρη
Τσουτσάν η, με την  ευχ ή ν α
επιστρέψουν  γρήγορα υγιείς
στις ομάδες τους.

Ο Δήμαρχ ος Χρήστος Παπ-
πούς ευχ ήθηκε καλή αγων ι-
στική χ ρον ιά με επιτυχ ίες,

χ αρά και χ ωρίς τραυματι-
σμούς, επαν αβεβαίωσε τη
σθεν αρή στήριξη του Δήμου
στον  αθλητισμό και αφιέρωσε
το κομμάτι του, “στον  αξιόλο-
γο” όπως είπε  προπον ητή
του ποδοσφαίρου Ζαχ αρία
Ιωάν ν ου.

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. η
Πάρν ηθα Γιώργος Μαυροειδής
αφού ευχ ήθηκε καλή χ ρον ιά
υπογράμμισε πως ο Δήμαρχ ος
Φυλής Χρήστος Παππούς και

η Διοίκηση του Δήμου είν αι
δίπλα στο σύλλογο για ν α
συν εχ ίσει το επιτυχ ημέν ο
έργο του και αφιέρωσε ο κομ-
μάτι του στον  προπον ητή της
Πάλης Διον ύση Κατηφόρη.

Ο Αν τιδήμαρχ ος Τεχ ν ικής
Υπηρεσίας Θαν άσης Σχ ίζας
αφιέρωσε το κομμάτι του στον
δεύτερο προπον ητή πάλης
Χρήστο Αθαν ασιάδη. 

Ο Αν τιδήμαρχ ος Ζεφυρίου
Γιάν ν ης Μαυροειδάκος αφού

εξήρε το ήθος των  αθλητών
του ΔΑΣ Ζεφυρίου αφιέρωσε
το κομμάτι του στον  αθλητή
της πάλης με την  μεγαλύτερη
διεθν ή  διάκριση της χ ρον ιάς
Μάν ο Νικολαΐδη. 

Στους αθλητές της πάλης και
στο ν εότερο εκπρόσωπό τους
αφιέρωσε το κομμάτι της και η
Δημοτική Σύμβουλος και
Πρόεδρος της Επιτροπής
Ισότητας του Δήμου Φυλής
Χρυσούλα Κουράση.

Με αισιοδοξία και σημαντικές ανακοινώσεις, έκοψε την πίτα του ο ΔΑΣ Ζεφυρίου

Ξεκινούν οι εγγραφές 
για τα Προγράμματα Αθλητισμού για

Όλους (ΠΑγΟ) στον Δήμο Ιλίου

Μ
ετά την  ολοκλήρωση των  διαδικα-
σιών  πρόσληψης των  καθηγητών
Φυσικής Αγωγής  ξεκιν ούν  οι εγγρ-

αφές για τα Προγράμματα Αθλητισμού για
Όλους (ΠΑγΟ) στον  Δήμο  Ιλίου.

Συγκεκριμέν α, οι εγγραφές αφορούν  τα
προγράμματα Αεροβικής, Ρυθμικής και
Εν όργαν ης Γυμν αστικής, Αν τισφαίρισης
(Τέν ις), Κλασικού Αθλητισμού (Στίβου),
Κολύμβησης (Παίδων  & Εν ηλίκων ), Προ-
ετοιμασίας Υποψηφίων  Τ.Ε.Φ.Α.Α. &
Στρατιωτικών  Σχ ολών , Γυμν αστηρίου,
Άσκησης Ατόμων  με Αν απηρία και
Άσκησης στην  Προσχ ολική Ηλικία.

Οι εγγραφές πραγματοποιούν ται ηλεκτρ-
ον ικά μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου
Ιλίου http://www.ilion.gr, ΨΗΦΙΑΚΟ
ΙΛΙΟΝ -> Ψηφιακές υπηρεσίες Αθλητι-
σμού

Για περισσότερες πληροφορίες οι εν δια-
φερόμεν οι μπορούν  ν α απευθύν ον ται
στο Γραφείο Εγγραφών  Αθλητικών  Προ-
γραμμάτων  και συγκεκριμέν α στον  κ.
Αριστοτέλη Πέτσα, τηλέφων ο
2102691625 ώρες λειτουργίας: 
Δευτέρα έως Παρασκευή 08:30 – 14:30
και κάθε Τετάρτη απόγευμα 18:00  –
20:00.

4ο ΔΗΜ . ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Ευχαριστήρια επιστολή

Εκ μέρους του συλλόγου διδασκόν των   του 4ου δημοτικού σχο-
λείου Ασπροπύργου θα θέλαμε ν α εκφράσουμε τις θερμές μας
ευχαριστίες στον  Ροταριαν ό Σύλλογο Κορωπί και στον  πρόεδρό
του κ Σωτήριο Πηλιχό για τη δωρεά βιβλίων  και εξοπλισμού που
προσέφερε στην  δαν ειστική βιβλιοθήκη του σχολείου μας.

Τα βιβλία που δωρίστηκαν θα δώσουν αφορμή στους μαθητές μας να
προσεγγίσουν ζητήματα όπως τον καταναλωτισμό, την ανεκτικότητα, την
ενσυναίσθηση, τη φιλία, τη διαφορετικότητα, τον ρατσισμό, την απώλεια,
την εμμονή, τον αυτισμό, τον σεβασμό στη φύση και στους ανθρώπους.
Θα βοηθήσουν τα παιδιά να αναπτύξουν την φαντασία τους, το λεξιλόγιό
τους και να έρθουν σε επαφή με το αρχαίο θέατρο. Όλα αυτά τα βιβλία
ενισχύουν σημαντικά τη συνολική μας προσπάθεια, για  την καλλιέργεια
της φιλαναγνωσίας των μαθητών μας.

Συγχρόνως , η οθόνη προβολής που συνόδευσε τη δωρεά των βιβ-
λίων, θα αναβαθμίσει τις βιντεοπροβολές και τις παρουσιάσεις μας, οι
οποίες μέχρι πρότινος γίνονταν σε τοίχο, γεγονός που υποβάθμιζε την
ποιότητα της εικόνας που μπορεί να προσέφερε ο υπάρχων βιντεοπρ-
οτζέκτορας. 

Τις ευχαριστίες μας συνοδεύει η υπόσχεση ότι αυτά τα σπουδαία
δώρα θα αξιοποιηθούν από παιδιά και διδάσκοντες στο έπακρον. Προ-
σβλέπουμε να είστε δίπλα μας και στο μέλλον, αρωγοί στις προσπάθ-
ειες μας.

Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια στην επιτυχημένη κοινωνική και πολι-
τιστική προσφορά του συλλόγου σας.

Με εκτίμηση 
Για το  Σύλλογος  διδασκόντων 
Ο Διευθυντής του Σχολείου 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
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Πρόκειται για ένα σηµαντικό έργο , που
τελούσε σε αναµονή για πολλά χρόνια και
πλέον, µετά και την υπογραφή της σύµβα-

σης µε τον ανάδοχο, ξεκινά εντός χρονοδιαγράµ-
µατος.
Η ανάπλαση της Πλατείας Ηρώων θα δώσει νέα
πνοή στην Ελευσίνα, αφού το εν λόγω σηµείο απο-
τελεί και το σήµα κατατεθέν του ∆ήµου µας.
Με ουσιαστικές αλλά και αισθητικές παρεµβά-
σεις, ο ∆ήµος Ελευσίνας προχωρά σταδιακά αλλά 
και στοχευµένα στην ανάδειξη της Ελευσίνας & 

της Μαγούλας, ενόψει µάλιστα, και της µεγάλης
διοργάνωσης της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας το
2023.
Για την έναρξη των εργασιών, ο ∆ήµαρχος Ελευ-
σίνας, Αργύρης Οικονόµου ανέφερε: "Είµαστε
ικανοποιηµένοι που µετά από πολλά χρόνια
καθυστερήσεων, καταφέραµε να δροµολογήσουµε,
µετά από στοχευµένες ενέργειες, αυτό το µεγάλο
έργο ανάπλασης για την Ελευσίνα. Το πρώτο 
πράγµα που κάναµε πριν την έναρξη των εργα-
σιών ήταν οι επαφές µε τους καταστηµατάρχες 

πέριξ της πλατείας, καθώς το τελευταίο που θέλο-
υµε είναι να παρακωλύσουµε τη λειτουργία των
µαγαζιών. 
Ζητώ λοιπόν, την κατανόησή σας για το επόµενο
διάστηµα και την ταλαιπωρία που µπορεί να
δηµιουργήσουν οι εργασίες.
Το ίδιο και από τους µικρούς φίλους µου που για

τους επόµενους µήνες δεν θα µπορούν να παίξουν
στην πλατεία. 
Το αποτέλεσµα όµως, θα είναι µόνιµο και θα µας
ανταµείψει όλους!"

ΤΤρρεειιςς  χχώώρροοιι  κκααιι  55  
ττηηλλεεφφωωννιικκέέςς  γγρρααμμμμέέςς  
γγιιαα  ττηηνν  ΑΑπποογγρρααφφήή
σσττοονν  ΔΔήήμμοο  ΑΑχχααρρννώώνν  

Σ
ε τρεις χώρους
σε Αχαρνές και
Θρακομακεδόνες

και σε πέντε τηλεφωνι-
κές γραμμές μπορούν
να απογράφονται οι
δημότες που δεν έχουν,
ακόμη, απογραφεί. 

Η απογραφή στον  τόπο μας,  ισχ υροποιεί την
παρουσία του δήμου και εν ισχ ύει τον  διεκδικητικό
του ρόλο. Απογράφομαι στον  Δήμο Αχ αρν ών
σημαίν ει ότι συμβάλλω στην  αν άπτυξη της πόλης
μου, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής!

Για ν α απογραφείτε επικοιν ων ήστε: Στα τηλέφων α
2102440001 και 2102440005 (Κεν τρικό Μεν ίδι),
2102400850-2102400860 & 2102400890 (Γραφεία
στην  πλατεία της Αγίας Παρασκευής –παλαιά ΔΕΗ) &
2132140329 (Θρακομακεδόν ες). Επίσης, στα γραφεία
απογραφής: Παγκάλου και Παύλου Μελά-Αχ αρν ές
(Καθημεριν ές:08:00-17:00 & Σάββατο 08:00-13:00),
Παλαιά ΔΕΗ (Καθημεριν ές:08:00-17:00) και Κοιν οτικό
Κατάστημα Θρακομακεδόν ων  (Καθημεριν ές: 08:30-
15:30).

ΞΞεεκκίίννηησσαανν  οοιι  εερργγαασσίίεεςς  ααννάάππλλαασσηηςς  
ττηηςς  ΠΠλλααττεείίααςς  ΗΗρρώώωωνν

Πάνω από 700 άτομα έκαναν δωρεάν rapid test 
σε 3 διαδοχικές δράσεις που οργάνωσε η Κοινωνική
Υπηρεσία του Δήμου Φυλής

Μ
ε μεγάλη συμμετοχ ή ολοκληρώθηκε
και χ θες στην  Πλατεία Δημαρχ είου
των  Άν ω Λιοσίων  ο προληπτικός
έλεγχ ος rapid test για την  αν ίχ ν ευ-

ση κρουσμάτων  κορων οϊού, που οργάν ωσε η
Κοιν ων ική Υπηρεσία του Δήμου Φυλής σε
συν εργασία με την  Περιφέρεια Αττικής και
τον  Ιατρικό Σύλλογο Αθην ών  .

Την  σημαν τική αξία του προληπτικού
ελέγχ ου υπογράμμισε ο Δήμαρχ ος Φυλής Χρή-
στος Παππούς, υποδεχ όμεν ος στην  πλατεία
Δημαρχ είου Άν ω Λιοσίων  τον  Αν τιπεριφερει-
άρχ η Δυτικής Αττικής Λευτέρη Κοσμόπουλο.
Ο Χρήστος Παππούς εξέφρασε την  ικαν ο-
ποίησή του για τις τρεις διαδοχ ικές δράσεις
προληπτικού ελέγχ ου που οργάν ωσε η Κοι-
ν ων ική Υπηρεσία και ο Γιώργος Αν των όπου-
λος την  τελευταία εβδομάδα και ευχ αρίστησε
θερμά τον  κ.   Κοσμόπουλο για τα εξειδικε-

υμέν α κλιμάκια γιατρών  και ν οσηλευτών  που διέθεσε σήμερα η Περιφέρεια και ο Ι.Σ.Α. στο Δήμο Φυλής.
Εχ θες σε rapid test υποβλήθηκαν  273 άτομα εν ώ συν ολικά την  τελευταία εβδομάδα έχ ουν  ελεγχ θεί δωρεάν

731 άτομα (249 την  Τρίτη 1 Φεβρουαρίου και 209 την  Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου από κλιμάκια του ΕΟΔΥ).
Την  διαδικασία παρακολούθησαν  από κον τά ο Αν απληρωτής Δημάρχ ου Κοιν ων ικής Πολιτικής Γιώργος

Αν των όπουλος και η επόπτρια υγείας της Κοιν ων ικής Υπηρεσίας Λία Ζάχ ου.  
“Χαίρομαι που και σήμερα είχ αμε μεγάλη συμμετοχ ή. Αυτό δείχ ν ει πως ο κόσμος είν αι ιδιαίτερα ευαισθητο-

ποιημέν ος και έτσι πρέπει. Έχ ουμε καταθέσει αλλεπάλληλα αιτήματα στον  ΕΟΔΥ για μόν ιμη παρουσία κλι-
μακίου στο Δήμο μας και θα επιμείν ουμε σταθερά σε αυτή τη στάση” σημείωσε ο Γιώργος Αν των όπουλος.

Αξίζει ν α αν αφερθεί πως πρόσβαση για προληπτικό έλεγχ ο είχ αν  εμβολιασμέν οι και αν εμβολίαστοι εν ώ οι
μαθητές και τα άτομα μέχ ρι 18 ετών  εφοδιάζον ται καν ον ικά με βεβαίωση αρν ητικού διαγν ωστικού ελέγχ ου κορ-
ων οϊού COVID-19 ασχ έτως εάν  είν αι ή όχ ι εμβολιασμέν οι. 
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Την ξαφνική αποπομπή υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιου Λιβανού ανα-
κοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός επικοινώνησε με τον Υπο-
υργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιο
Λιβανό και του ζήτησε εξηγήσεις για την αντίδρασή
του στην αναφορά του Δημάρχου Σπάρτης κ.
Δούκα για τις φονικές πυρκαγιές της Ηλείας το
2007.

Ο Υπουργός παραδέχθηκε ότι θα έπρεπε να έχει
αντιδράσει διαφορετικά και έθεσε την παραίτησή
του στη διάθεση του Πρωθυπουργού. Η παρ-
αίτηση του κ. Λιβανού έγινε αποδεκτή από τον
Πρωθυπουργό.

Νέος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων αναλαμβάνει  ο Γιώργος Γεωργαντάς .

Η αφορμή της αποπομπής

Αφορμή για την αποπομπή του Σπήλιου Λιβανού
αποτέλεσε ένα βίντεο εμφανίζεται ο δήμαρχος 

Σπάρτης Πέτρος Δούκας
απευθυνόμενος στον
υπουργό Αγροτικής Ανά-
πτυξης Σπήλιο Λιβανό, να
καυχιέται  για τα κατορ-
θώματά του ιδίου και της
τότε Κυβέρνησης της
Νέας Δημοκρατίας του
Κώστα Καραμανλή, όπου
ήταν υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών.

«Όταν σου πει για τα θέματα αποζημιώσεων για
τον παγετό, όπως θυμάσαι είχαμε πάει στην Ηλεία
στις φωτιές τότε, έτσι πήραμε τις εκλογές το 2007.
Είχαμε κατέβει κάτω με τσάντες και αποζημιώναμε
όλους αυτούς που είχανε… » είπε ο κ. Δούκας.

«Έχουν μείνει  αξέχαστα τα χρόνια αυτά…»
ακούγεται κάποιος από τη σύσκεψη να λέει.

«Κυριολεκτικά γυρίσαμε το παιχνίδι, εκεί που
πέφταμε με 15% θα καταστρεφόμασταν, πήγαμε 

εκεί  και  με δύο κινήσεις γύρισε όλο το
παιχνίδι»… συμπλήρωσε ο σημερινός δήμαρχος
Σπάρτης.

Ένα στέλεχος παρεμβαίνει για να επισπεύσει ο
κ. Δούκας την κουβέντα για το θέμα των αποζ-
ημιώσεων από τον παγετό και τότε φαίνεται να παρ-
εμβαίνει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπή-
λιος Λιβανό και να λέει «αυτό πρέπει να το απαν-
τήσουμε, από τότε έχετε μείνει στην ιστορία με
αυτά τα οποία κάνατε εκεί …και υπολειπόμεθα ότι
και να κάνουμε μετά από αυτή την εποποιία» και
όλοι μαζί γελάνε…

Κύκλος δωρεάν διαδικτυακών σεμιναρίων 
για ασφαλή χρήση του διαδικτύου 

Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου 2022 στις 19:00 
στο webinar με θέμα «Κάθε μέρα, 

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου» 

H
Περιφέρεια Αττικής σε συν εργασία με το Δήμο
Φυλής, στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις Ψηφια-
κής Εκπαίδευσης και Ψηφιακού Εγγραμματι-

σμού» (Επιχ ειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-
2020») διοργαν ών ουν  κύκλο δωρεάν  διαδικτυακών
σεμιν αρίων  (webinars) για την  εν ημέρωση εν ηλίκων
(18+) γον έων  και κηδεμόν ων , στελεχ ών  της δημόσιας
και τοπικής διοίκησης αλλά και του ιδιωτικού τομέα,
επιχ ειρηματιών , μελών  οργαν ώσεων  του ευρύτερου
τομέα και όλων  των  δημοτών  , σχ ετικά με υπηρεσίες,
εργαλεία και μεθόδους για την  ασφαλή και αποτελε-
σματική χ ρήση του διαδικτύου.
Σας περιμέν ουμε διαδικτυακά την  Τετάρτη 9 Φεβρο-

υαρίου 2022 στις 19:00 στο webinar με θέμα «Κάθε
μέρα, Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου», 
Βασικός εισηγητής είν αι ο κ. Άρης Λούβρης, Μέλος του
Συμβουλευτικού Οργάν ου Ελλην ικού Κέν τρου Ασφα-
λούς Διαδικτύου & Συν τον ιστής της δράσης του Ψηφ-
ιακού Εγγραμματισμού για την  Περιφέρεια Αττικής. 
Όσοι επιθυμούν  ν α βρεθούν  μαζί μας παρακαλούμε
κάν τε εγγραφή στην  παρακάτω φόρμα:
https://tiny url.com/digitalattiki 
Η συμμετοχ ή στο συγκεκριμέν ο webinar είν αι αν οικ-

τή σε όλους τους δημότες και η παρακολούθησή του
δεν  απαιτεί καμία προηγούμεν η γν ώση, εμπειρία ή
εξοικείωση του συμμετέχ ον τα σε θέματα διαδικτύου.
Με την  ολοκλήρωση του webinar οι συμμετέχ ον τες θα
λάβουν  σχ ετική βεβαίωση παρακολούθησης, εφόσον
το επιθυμούν . 

Ποσότητες ναρκωτικών ουσιών εντόπισε μετά από ελέγχους ο ΣΔΟΕ
Το τελευταίο δεκαήμερο κατασχέθηκαν ποσότητες κοκαΐνης, ηρωίνης, δισκίων

MDMA, κρυσταλλικής MDMA, αμφεταμίνης και δισκίων έκσταση.

Η Επιχ ειρησιακή Διεύθυν ση Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής, και
συγκεκριμέν α οι ελεγκτές του Τμήματος Δίωξης Ναρ-
κωτικών , στα πλαίσια εν τατικών  και συστηματικών
ελέγχ ων  με σκοπό τον  εν τοπισμό ν αρκωτικών  και
την  αποφυγή της εισαγωγής και διασποράς τους στην
Ελλην ική Επικράτεια, το τελευταίο δεκαήμερο
προχ ώρησαν  στην  αν ακάλυψη και κατάσχ εση ποσο-
τήτων  διαφόρων  ειδών  ν αρκωτικών , όπως κοκαΐν ης,
ηρωίν ης, δισκίων  MDMA, κρυσταλλικής MDMA, αμφε-
ταμίν ης και δισκίων  έκσταση (XTC), καθώς και σε
συλλήψεις ημεδαπών  και αλλοδαπών  δραστών  στις
ακόλουθες περιπτώσεις:

Α. Σε ταχ υδρομικό δέμα προερχ όμεν ο από την
Αργεν τιν ή, με τελικό προορισμό τη χ ώρα μας, αν α-
καλύφθηκε και κατασχ έθηκε ποσότητα 426 γραμμα-
ρίων  κοκαΐν ης, επιμελώς κρυμμέν ης εν τός χ άρτιν ων
κυλίν δρων . Από το τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών  της
Επιχ ειρησιακής Διεύθυν σης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής διεν ερ-
γείται προαν άκριση για τον  εν τοπισμό και ταυτο-
ποίηση του δράστη.

Β. Σε ταχ υδρομικό δέμα προερχ όμεν ο από την
Ολλαν δία, με τελικό προορισμό τη χ ώρα μας, αν α-
καλύφθηκε και κατασχ έθηκε ποσότητα 111 δισκίων
MDMA και 96,2 γραμμαρίων  αμφεταμίν ης. Μετά από
οργαν ωμέν η επιχ είρηση, συν ελήφθη ο παραλήπτης
του δέματος, ημεδαπός υπήκοος 33 ετών , στην  περ-
ιοχ ή των  Γλυκών  Νερών  Αττικής.

Γ. Σε ταχ υδρομικό δέμα προερχ όμεν ο από την
Ολλαν δία, με τελικό προορισμό τη χ ώρα μας, αν α-
καλύφθηκε και κατασχ έθηκε ποσότητα 107,5 γραμμα-
ρίων  κρυσταλλικής MDMA. Σε παράλληλη έρευν α,

αν ακαλύφθηκε και δεύτερο ταχ υδρομικό δέμα, προε-
ρχ όμεν ο σε αυτή την  περίπτωση από τη Γερμαν ία,
με τελικό προορισμό τη χ ώρα μας, στο οποίο αν α-
καλύφθηκε και κατασχ έθηκε ποσότητα 1.154 δισκίων
Έκσταση (XTC) με παραλήπτη το ίδιο πρόσωπο.
Μετά από οργαν ωμέν η επιχ είρηση, συν ελήφθη ο
παραλήπτης των  δεμάτων , ημεδαπός υπήκοος 40
ετών , στην  περιοχ ή του Διον ύσου Αττικής.

Δ. Σε δέμα προερχ όμεν ο από την  Κέν υα, με τελικό
προορισμό τη χ ώρα μας, το οποίο είχ ε αποσταλεί με
αεροπορική πτήση, ως εμπορευματική αποστολή και
όχ ι ως ταχ υδρομικό δέμα, προερχ ομέν η από την
Κέν υα διαμέσου Γαλλίας, αν ακαλύφθηκε και
κατασχ έθηκε ποσότητα 1 κιλού και 520 γραμμαρίων
ηρωίν ης, επιμελώς κρυμμέν ης σε συσκευασίες που
περιείχ αν  επεκτάσεις μαλλιών  (hair extensions). Μετά
από οργαν ωμέν η επιχ είρηση, συν ελήφθη ο παραλή-
πτης του δέματος, αλλοδαπός υπήκοος 43 ετών , στο
κέν τρο της Αθήν ας.

Η Επιχ ειρησιακή Διεύθυν ση Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής, στο
πλαίσιο της διυπηρεσιακής και διεθν ούς συν εργασίας
που έχ ει αν απτύξει, για τις προαν αφερόμεν ες περι-
πτώσεις συν εργάστηκε με το τμήμα Δίωξης Λαθρεμ-
πορίου του Τελων είου Αερολιμέν α «Ελευθέριος Βεν ι-
ζέλος» , τις Γαλλικές Τελων ειακές Αρχ ές και με το γρα-
φείο της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας των
Η.Π.Α. που εδρεύει στην  πρεσβεία των  Η.Π.Α. στην
Αθήν α. 

Οι συλληφθέν τες, μετά των  σχ ηματισθεισών  δικογρ-
αφιών , οδηγήθηκαν  στον  αρμόδιο Εισαγγελέα για τα
περαιτέρω.

Την αποπομπή του Σπήλιου Λιβανού 
ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης 

Η ανακοίνωση και όσα προηγήθηκαν.
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Μέχρι την Πέμπτη οι Αιτήσεις για τους 1.468 μόνιμους
διορισμούς στην Αυτοδιοίκηση

Τι αλλάζει στα υποχρεωτικά rapid test για 
τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα

Μετά τους επτά μήνες από τη χορήγηση της δεύτε-
ρης δόσης ή στην περίπτωση μονοδοσικών
εμβολίων, έως τρεις  μήνες από τη χορήγηση

της μοναδικής δόσης, όσοι δεν έχουν λάβει την αναμ-
νηστική δόση, έχουν την υποχρέωση να υποβάλλονται
σε διαγνωστικό έλεγχο - Σύμφωνα με ανακοίνωση του
υπουργείου Εργασίας, δεν υποχρεούνται να υποβληθ-
ούν σε rapid test οι εργαζόμενοι που έχουν νοσήσει από
κορωνοϊό και το αποδεικνύουν με την επίδειξη πιστο-
ποιητικού νόσησης

Aλλαγές επέρχονται από σήμερα στο πλαίσιο των
υποχρεωτικών διαγνωστικών ελέγχων για τους εργαζό-
μενους του ιδιωτικού τομέα, ανακοίνωσε το υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σε συνέχεια της
ρύθμισης που προβλέπεται στην Κοινή Υπουργική
Απόφαση 4761/28-1-2022 (ΦΕΚ Β΄ 290), σύμφωνα με
την οποία, «από τις 7 Φεβρουαρίου 2022, πλήρως εμβο-
λιασμένοι θεωρούνται όσοι ενήλικες έχουν εμβολιαστεί
και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά
μηνών από τη χορήγηση της δεύτερης δόσης ή, στην
περίπτωση μονοδοσικών εμβολίων, τριών μηνών από τη
χορήγηση της μοναδικής δόσης, εφόσον έχουν λάβει και
την αναμνηστική δόση του εμβολίου για τον κορωνοϊό».
Επομένως, από τις 7 Φεβρουαρίου, όσοι εργαζόμενοι

του ιδιωτικού τομέα, που παρέχουν την εργασία τους με
φυσική παρουσία στον χώρο εργασίας, έχουν εμβολια-
στεί, αλλά, μετά την πάροδο χρονικού διαστήματος έως
επτά μηνών από τη χορήγηση της δεύτερης δόσης ή
στην περίπτωση μονοδοσικών εμβολίων, έως τριών
μηνών από τη χορήγηση της μοναδικής δόσης, δεν
έχουν λάβει και την αναμνηστική δόση, έχουν την
υποχρέωση να υποβληθούν σε διαγνωστικό έλεγχο, κατά

τα οριζόμενα στην υπ' αριθμόν 64232/15.10.2021 (ΦΕΚ
Β' 4766) ΚΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ'
αριθμόν 69459/5.11.2021 (ΦΕΚ Β' 5165) ΚΥΑ. Υποχρε-
ούνται, δηλαδή, σε διενέργεια ελέγχου δύο φορές την
εβδομάδα με δική τους επιβάρυνση, με τους ίδιους όρους
που ισχύουν και για τους ανεμβολίαστους εργαζόμενους. 
Η υποχρέωση αίρεται άμεσα από την ημέρα διενέργειας

της αναμνηστικής δόσης.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και

Κοινωνικών Υποθέσεων, δεν υποχρεούνται να υποβληθ-
ούν σε rapid test οι εργαζόμενοι που έχουν νοσήσει από
κορονοϊό και το αποδεικνύουν με την επίδειξη πιστοποιη-
τικού νόσησης. 
Το πιστοποιητικό νόσησης εκδίδεται: α) κατόπιν εργα-

στηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR για κορονοϊό
COVID-19, εντός 14 ημερών μετά από τον πρώτο θετικό
έλεγχο, β) ειδικώς για τους πλήρως εμβολιασμένους,
κατόπιν θετικού ελέγχου με τη χρήση rapid test. Η ισχύς
του πιστοποιητικού νόσησης διαρκεί έως 90 ημέρες, μετά
τον θετικό έλεγχο.
Αναφορικά με τον έλεγχο της συμμόρφωσης με την

υποχρέωση διενέργειας rapid test, υπενθυμίζεται ότι τα
διαγνωστικά κέντρα, ιδιωτικές κλινικές, κλπ, στέλνουν
εντός 24ωρου στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19,
που τηρείται στην ΗΔΙΚΑ, τα στοιχεία των προσώπων
που ελέγχθηκαν και το αποτέλεσμα του ελέγχου (θετικό ή
αρνητικό).
Αν το αποτέλεσμα του ελέγχου είναι αρνητικό, μετά την

καταχώριση αυτή, ο εργαζόμενος μπορεί να εκδίδει από
το gov.gr βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος.
Αν το αποτέλεσμα είναι θετικό, ο εργαζόμενος ενημε-

ρώνει άμεσα τον εργοδότη, τίθεται σε κατ' οίκον περιορι-

σμό, ακολουθείται το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ και εφαρμό-
ζονται οι ρυθμίσεις του άρθρου 62 του ν. 4886/2022 και
της εφαρμοστικής ΥΑ 6924/27.1.2022 (ΦΕΚ Β' 291) για
την ειδική άδεια, λόγω νόσησης εργαζομένου από κορω-
νοϊό.
Το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» διαλειτουργεί με

την ΗΔΙΚΑ και διαμορφώνεται το ιστορικό διαγνωστικών
ελέγχων των εργαζομένων. 
Σε αυτό το αρχείο έχει πρόσβαση ο εργοδότης, που
υποχρεούνται να δηλώσει ποιοι εργαζόμενοι εξαιρούνται
από την υποχρέωση, υποβάλλοντας στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ»
«υπεύθυνη δήλωση επιχειρήσεων-εργοδοτών περί τήρη-
σης της υποχρέωσης υποβολής των ανεμβολίαστων και
μη νοσησάντων εργαζομένων σε διαγνωστικό έλεγχο
νόσησης από τον κορωνοϊό COVΙD-19». Στη συνέχεια,
εκδίδεται από το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» ο τελικός κατάλογος
των παραβατών.

Η υπεύθυνη δήλωση, που προαναφέρθηκε, υποβάλλεται
για τις δύο πρώτες εβδομάδες, δηλαδή από την 7η Φεβρ-
ουαρίου 2022, (ημερομηνία έναρξης ισχύος των νέων
ρυθμίσεων περί αναμνηστικής δόσης), έως την 20ή
Φεβρουαρίου 2022, το χρονικό διάστημα από 22 έως 25
Φεβρουαρίου 2022. Στη συνέχεια, θα υποβάλλεται κάθε
εβδομάδα από Τρίτη έως Παρασκευή για την εβδομάδα
αναφοράς που προηγήθηκε.

ΟΟΣΑ: Τη 2η μεγαλύτερη αύξηση 
εισοδήματος είχαν τα ελληνικά νοικοκυριά

στο γ' τρίμηνο 2021
Το κατά κεφαλήν πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών αυξήθηκε 5% σε σύγκρ-
ιση με το δεύτερο τρίμηνο του 2021, έναντι αύξησης 0,2% κατά μέσο όρο στις
χώρες του ΟΟΣΑ

Τη δεύτερη
μεγαλύτερη
αύξηση στο

εισόδημα των
ν ο ι κ ο κ υ ρ ι ώ ν
μεταξύ των
χωρών του
ΟΟΣΑ είχε η
Ελλάδα στο τρίτο
τρίμηνο του
2021, σύμφωνα
με στοιχεία του
Οργανισμού.
Το κατά κεφαλήν
π ρ α γ μ α τ ι κ ό
εισόδημα των
ν ο ι κ ο κ υ ρ ι ώ ν
αυξήθηκε 5% σε
σύγκριση με το
δεύτερο τρίμηνο
του 2021, ενώ
κατά μέσο όρο
στις χώρες του
ΟΟΣΑ αυξήθηκε
0,2%.
Η μεγαλύτερη
αύξηση του εισο-

δ ή μ α τ ο ς
σημειώθηκε στην
Αυστρία (8,6%),
ενώ μετά την
Ελλάδα ακολουθ-
ούν η Αυστραλία
(4,4%), η
Πολωνία (3,7%)
και η Ολλανδία
(3%).
Στο τρίτο τρίμηνο
του 2021
σ η μ ε ι ώ θ η κ ε
επίσης αύξηση
του κατά κεφαλήν
ΑΕΠ κατά 1%
στις χώρες του
ΟΟΣΑ.
Το πραγματικό
κατά κεφαλήν
ΑΕΠ στις χώρες
του ΟΟΣΑ ξεπέρ-
ασε οριακά (κατά
0,1%) το προ της
π α ν δ η μ ί α ς
επίπεδό του, ενώ
το πραγματικό

κατά κεφαλήν
εισόδημα των
ν ο ι κ ο κ υ ρ ι ώ ν
ξεπέρασε κατά
4% το επίπεδο
του τέταρτου τρι-
μήνου του 2019.

Σε όλες τις
χώρες του
ΟΟΣΑ, με εξαίρε-
ση τη Φινλανδία
και την Ιρλανδία,
η αύξηση του
κατά κεφαλής
εισοδήματος των
νοικοκυριών ήταν
μεγαλύτερη από

την αύξηση του
κατά κεφαλήν
ΑΕΠ, με τις διαφ-
ορές να
κυμαίνονται από
0,8 ποσοστιαίες
μονάδες για την
Ιταλία έως 10,4
π.μ. για τον
Καναδά.
Για την Ελλάδα,

η διαφορά μεταξύ
κατά κεφαλήν
εισοδήματος των
νοικοκυριών και
κατά κεφαλήν
ΑΕΠ ήταν η πέμ-
πτη μεγαλύτερη.

Τροποποιήθηκε η Προκήρυξη 13Κ/2021
του ΑΣΕΠ που αφορά την πλήρωση
1.468 θέσεων μόνιμου προσωπικού και
προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτι-
κού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε Φορείς
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Οι αλλαγές δημοσιεύθηκαν στην Εφημε-
ρίδα της Κυβερνήσεως και συγκεκριμέ-
να στο Φ.Ε.Κ. ΑΣΕΠ 6/3.2.2022.
Οι μεταβολές αφορούν κυρίως στην
προσθήκη επισήμανσης στον Πίνακα
Εντοπιότητας του Κεφαλαίου Α΄ της
Προκήρυξης, καθώς και στη συμπλήρω-
ση αποδεκτών Μεταπτυχιακών Τίτλων
Σπουδών του Παραρτήματος Ζ΄ της
Προκήρυξης.
Σύμφωνα με την επίσημη Ανακοίνωση
του ΑΣΕΠ, η προθεσμία υποβολής των
ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής των
υποψηφίων στην εν λόγω Προκήρυξη, 

παρατείνεται μέχρι τις 16:00 το μεσημέρι
της Πέμπτης 10 Φεβρουαρίου 2022.
Επισημαίνουμε ότι πλέον τα ΦΕΚ της εν
λόγω Προκήρυξης είναι τα εξής:
- 66/31.12.2021
- 2/18.1.2022
- 6/3.2.2022
Από τις συνολικά 1.468 θέσεις:

- oι 1.123 είναι Πανεπιστημιακής
Εκπαίδευσης (Π.Ε.)

- oι 304 Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
(Τ.Ε.)

- oι 39 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
(Δ.Ε.) και

- oι 2 Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
(Υ.Ε.).
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Ο Ακράτητος με ανατροπή
3-1 τον ΑΟ Μίμα στα
Μέγαρα

Νικηφόρα πέρασε ο Ακράτητος από το
δημοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου
Μεγάρων αφού νίκησε  με 3-1 τον

Μίμα ο οποίος προηγήθηκε, είχε την πρωτο-
βουλία στο πρώτο 45λεπτο αλλά μόνο σε
αυτό. Οι φιλοξενούμενοι αφού ανέτρεψαν το
εις βάρος τους 1-0 από το 10ο λεπτό, ισοφ-
άρισαν στις καθυστερήσεις του πρώτου
ημιχρόνου, πέτυχαν δύο ακόμα γκολ στο
δεύτεο όπου έδειξαν επιθετικότερο πρόσω-
πο και πέτυχαν το στόχο τους, δηλαδή την
εκτός έδρας νίκη. Το 1-0 έγινε στο 10ο λεπτό
μετά από χτύπημα κόρνερ από τον Στρα-
τάκη, ο Μάκρας με κοντινό σουτ έστειλε τη
μπάλα στα δίχτυα του Καραμαλίγκα. Παρά
την πρωτοβουλία των κινήσεων και την
μεγαλύτερη κατοχή της μπάλας ο Μίμας δεν
κατόρθωσε να αυξήσει τα τέρματά του.
Αντίθετα στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου ο
Ακράτητος κέρδισε φάουλ στο ημικύκλιο,
σχεδόν επάνω στη γραμμή της μεγάλης
περιοχής.  Εκτελεστής ο Κηπουρός ο οποίος
με φαλτσαριστό σουτ έστειλε ψηλοκρεμα-
στά τη μπάλα στο ύψος του πέναλτι και εκείι
ο Σγούρη έστειλε τη μπάλα λίγο μέσα από το
αριστερό δοκάρι του Βανδώρου και έγραψε
το 1-1.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι δύο ομάδες έπαι-
ξαν ισοδύναμο ποδόσφαιρο αλλά ο Ακράτ-
ητος ήταν απρόβλεπτος και πιο αποτελε-
σματιικός. Μόλις στο 48′ ο Σουρτζής, δεξί
μπακ, κατέβασε τη μπάλα στη γραμμή του
κόρνερ του Μίμα, έστειλε συρτή σέντρα και

με τάκλινγκ ο Ρεμούνδος έστειλε τη μπάλα
στα δίχτυα του Μίμα γράφοντας το 1-2. Στο
51′ ο Μαζιώτης έχασε εξαιρετική ευκαιρία να
σκοράρει αφού η κεφαλιά του έστειλε τη
μπάλα ελάχιστα έξω από το δεξί δοκάρι του
Καραμαλίγκα. Στο 69′ ψηλοκρεμαστή κεφα-
λιά του Γαλανού βρίσκει την επάνω πλευρά
του αντιπάλου τέρματος. Στο 70′ ο Καρα-
μαλίγκας μπλοκάρει συρτό δυνατό σουτ του
Μπαγδάτογλο. 

Στο δυνατό σουτ προς την εστία του Βαν-
δώρου από τον Νταγιάντα, εξωστρακίζεται
σε κόρνρερ αφου χτύπησε το σώμα του
Γαλανού. Το 1-3 έγραψε ο Μυλόβας (ο
οποίος αποβλήθηκε λίγο αργότερα με δεύτε-
ρη κίτρινη κάρτα) με σουτ από τη δεξιά πλε-
υρά της άμυνας του Μίμα.

Διαιτητής: Θ. Χρέλιας Βοηθοί: Κ. Τερζόπου-
λος, Π. Καραγιάννης Παρατηρητής αγώνα:
Δημήτρης Κόκλας

ΑΟ ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ(Χάρης Κου-
στέρης): Βανδώρος, Μήτσος Α., Κήττας (61′
Χριστόπουλος), Έβερετ, Γαλανός, Μήτσος Δ.
(52′ Σταφάι), Μάκρας, Μαζιώτης. Μπαγδά-
τογλου, Τούσης (77′ Γεωργακής), Στρατάκης
Αναπληρωματικοί: Αιγινήτης, Αγγελακόπου-
λος, Χατζηάδης, Μάππας

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ (Παναγιώτης Λουμάκης):
Καραμαλίγκας, Σουρτζής, Μυλόβας,
Πετσίτης, Μυλούλης, Σγούρη, Τουλοβασίλης,
Κηπουρός, Νταγιάντας (80′ Σκαμαντζούρ-
ας), Τσολερίδης (90+ Δέδες),   Ρεμούνδος
(80′ Γκούβερος) Αναπληρωματικοί: Κων-
σταντινίδης, Ζαχαρός

* Κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη
του ποδοσφαιριστή Αλέξανδρου Λάμπη και
του δολοφονημένου φιλάθλου Άλκη Καμπα-
νού.

Ο Πανελευσινιακός στο φινάλε με Παπατζίκο
και Σεκούμπα 2-0 τον Αιολικό

Για την  14η αγων ιστική στο
ν τέρμπι του 6ου ομίλου ο Παν ε-
λευσιν ιακός με δωδέκατο παίκτη
τους φιλάθλους του επικράτησε με
2-0 του  Αιολικού και ξαν αμπήκε
στο κόλπο.

Στο πρώτο ημίχ ρον ο παίχ τηκε
μέτριο ποδόσφαιρο χωρίς φάσεις
αλλά και πολλά λάθη από τις δύο
ομάδες.

Στην  επαν άληψη οι δύο ομάδες
έκαν αν  κάποιες φάσεις ο Παν ε-

λευσιν ιακός πήρε τον  έλεγχ ο του αγών α και με τις αλλαγές που έκαν ε ο Μουράτ
Σεροπιάν  κατάφερε ν α πάρει το τρίπον το και ν α βρίκεται στον  έν α βαθμό από
την  Προοδευτική.

ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΓΚΟΛ:

Στο 52’ κάθετη πάσα του Μακρίδη στον  Βεζιρτζόγλου μπήκε στην  μικρή περιοχ ή
του Αιολικού και την  τελευταία στιγμή βγήκε και απέκρουσε ο τερματοφύλακας
Βρον ταράς. Έν α λεπτό αργότερα φάση καρμπόν  με τον  ποδοσφαιριστή του Αιολι-
κού Γκέτζου που σούταρε και απέκρουσε ο Γκλότσος. Στην  συν έχ εια 63’ και 64’
διαδοχ ικά σουτ του Γιοκαρή έφυγαν  άουτ.

Στο 85’ΓΚΟΛΛΛΛΛ  ο Παπατζίκος από κόρν ερ η μπάλα έφτασε στον  Μακρίδη
που έβγαλε την  σέν τρα για τον  Βεζιρτζόγλου το σουτ απέκρουσε ο Βρον ταράς και
ο πρώτος την  έστειλε στα δίχ τυα 1-0.

89’ ΓΚΟΛΛΛΛΛ ο Τσακίρης έδωσε στον  Σεκούμπα και έκαν ε το 2-0.
Διαιτήτευσε ο Μάριος Ωραιόπουλος από τα Δωδεκάν ησα. Βοηθοί: Ιωάν ν ης Μπο-

υμπογιατζόγλου και Μάριος Σγουράκης απο τον  Πειραιά. Παρατηρητής αγών α ο
Παν αγιώτης Κορτέσης από την  Αθήν α.

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ(προπον ητής Μουρατ Σεροπιάν ): Γκλώτσος, Μαν δαμα-
διώτης, Λώλος, Συριόπουλος, Παπατζίκος, Μαρής(92′ Ξεν οπαν άγος), Αν των ακό-
πουλος(46′ Σεκούμπα), Μπούσης(46′ Μακρίδης), Βεζιρτζόγλου, Λαζαρίδης(82′
Τσακίρης), Μουσκάι(60′ Ερέρα).

ΑΙΟΛΙΚΟΣ(προπον ητής Θεόδωρος Γιακαλής): Βρον ταράς, Αγριμάκης, Κουρ-
ούπης, Τακίδης, Πάτας, Νικολάου, Κρητικός, Γιουκαρής, Μουκίδης, Πιν ιέιρο (83′
Παπιομίτογλου), Γκέζος (64′ Κον δύλης) .

AN.TΣ.

ΕΠΣΔΑ: Τα αποτελέσματα
στην Δυτική Αττική

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(14η αγων ιστική)

ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΑΣ
ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ 2-2

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ – ΒΥΖΑΣ
ΜΕΓΑΡΩΝ 3-3

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 0-1

ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ – ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ
ΜΑΝΔΡΑΣ 3-0

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ – ΝΕΑ
ΠΕΡΑΜΟΣ  3-1

Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ –
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 1-3

ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ – ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ  0-0

ΕΝΩΣΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ– ΖΩΦΡΙΑ 1-
0

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1.       ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ             32          

2.      ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ 30     
3.      ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ       30          
4.       ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ      29          

5.       ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ        27          

6.        Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 27   
7.        ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 26     
8.       ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ 23      
9.        ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ        21          
10.       ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ      18          
11.       ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ 15          
12.       ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ 12       
13.       Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 11          
14.      ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ
ΜΑΝΔΡΑΣ   6             

15.    ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ   2             

16.          ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
1  

Το σωματείο ‘ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-
ΔΟΞΑ ‘ έχ ει +2 βαθμούς.
Το σωματείο ‘ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ‘ έχ ει -4 βαθμούς.
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Ο ΑΟ Πανλιοσιακός 3-3 με τον Αστέρα Ανω Λιοσίων

Σ
το γειτονικό ντέρμπι των Ανω Λιοσίων στο γήπεδο
Πανοράματος ο ΑΟ Πανλιοσιακός παίζοντας ωραίο
ποδόσφαιρο και χάνοντας ευκαιρίες  ύστερα από ένα

συναρπαστικό παιχνίδι με διακυμάανσεις στο σκορ για
την 14η αγωνιστική της Β΄κατηγορίας  ήρθε ισόπαλος 3-3
με τον Αστέρα Α.Λ. Τα τέρματα για την ομάδα του
Δημήτρη Πλαβούκου σημείωσαν οι: Σκύβαλος 2(23’ 75’),
Καλαιτσίδης 53’.
Για τον Αστέρα του Γιώργου Θηβαίου σκόραραν οι Ντά-
νος 2(17’ 31), και Τσοχαντάρης 81’.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πανλιοσιακός διαμαρτυρήθηκε για το πέναλτι στο 31’ που έδωσε στον
Αστέρα ο διαιτητής.Διαιτήτευσε ο ΣΜΑΗΛΟΣ Θ. Βοηθοί:  ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ Γ., ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Γ.
(Παρατηρητής Διαιτησίας: ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ).
ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ(προπονητής Δημήτρης Πλαβούκος):  Μάργαρης, Γεωργέλλης,
Ράζος,Γκουβόπουλος, Λιατίφης, Αρβανίτης, Σκύβαλος, Καλαϊτσίδης, Καμίλης Σ(73’Σερέπας), Καρ-
ιώρης,
Καμίλης Π, Νικολακόπουλος, Ζειμπέκης, Βαθείας, Σερέπας.
ΑΣΤΕΡΑΣ Α.Λ(προπονητής Γιώργος Θηβαίος): Ελευθεριάδης, Ε. Καλαμιώτης, Τζεβελάκος,
Κυρίτσης, Ε. Ντάνος, Καλαμιώτης Δ, Καλαμιώτης Γ, Καλαμιώτης Α, Λης, Ντάνος Π, Τσοχαντάρης.

Παρελθόν απο τον Βύζα
Μεγάρων ο Θοδωρής 

Παχατουρίδης
Μετά τα άσχημα αποτελέσματα με Παν ελευσι-
ν ιακό και Αστέρα Μαγούλας ο προπον ητής
του Βύζαν τα Μεγάρων  Θοδωρής Παχατο-
υρίδης υπέβαλε την  παραίτησή του στην
διοίκηση της ομάδος.
Ηδη η διοίκηση βρίσκεται σε αν αζήτηση ν έου
τεχν ικού που θα αν ακοιν ωθεί μέχρι αύριο.

Ο Πανελευσινιακός ΑΟΚ 
ανακοίνωσε τον Γιάννη Κάργιανη

Ο Πανελευσινιακός ΑΟΚ  ανακοινώνει την έναρξη της συνε-
ργασίας με τον Γιάννη Κάργιαννη, ως προπονητή του Γυναι-
κείου μας τμήματος.
Ο Γιάννης Κάργιαννης γεννήθηκε στο Περιστέρι το 1971.
Είναι διπλωματούχος προπονητής καλαθοσφαίρισης.
Η προπονητική του καριέρα ξεκίνησε πριν 27 χρόνια στον

Αχιλλέα Κ. Αχαρνών. Επόμενοι προπονητικοί του σταθμοί
Κόροιβος Αγ. Αναργύρων, Ίριδα Πετρούπολης, ΑΟΚ Χαλαν-
δρίου, ΠΑΚ Χαλανδρίου, Ολυμπιάδα Πετρούπολης, Δάφνη
Δαφνίου, ΑΣ Κορυδαλλού.
Τη φετινή σεζόν είναι βοηθός προπονητή στη γυναικεία

ομάδα της ΑΕΚ Περιστερίου, που αγωνίζεται στην Α2 κατ-
ηγορία.
Έχει περάσει από όλες τις προπονητικές βαθμίδες, Παι-

δικό, Κορασίδες, Νεάνιδες, Γυναικείο, Ανδρικό, με
αντίστοιχες ανόδους σε όλες τις κατηγορίες.
Coach, σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Πανελευσι-
νιακού και σου ευχόμαστε καλή επιτυχία!

Ο Μεγαρικός 3-0 τον ΠΑΟΚ Μάνδρας
Καλύτερος ο Μεγαρικός επικράτησε στα Μέγαρα του

ΠΑΟΚ Μάν δρας με 3-0. Τα τέρματα για την  ομάδα του
Ζήση Ζήκου σημείωσαν  οι: Δρυμούσης Χ.(53′),
Καστάν ης(63′) και Δρυμούσης Π. (80′).
Η ομάδα του ΠΑΟΚ στου Σταύρου Κομιώτη τελείωσε

το μάτς με 10 ποδοσφαιριστές λόγω αποβολής του
Βάση Η(2 κίτριν ες).

Διαιτητής ήταν  ο Μαν ούρας Χ..Μαν ούρας Ν. -Σμά-
ηλος.

ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ: Σκλιάς, Πέππας, Χριστοδουλίδης,
Χιώτης, Δρυμούσης Π., Κόρμαλης(80′ Τσολιάκος), Καλέ-
μι, Χαμπιλάι, Χάν της(65′ Τζαφεράκος), Δρυμούσης
Χ.(77′ Χύτας), Καστάν ης.
ΠΑΟΚ: Παλαιστίδης, Φυσαράκης, Πίν ης(84′ Χιον ίδης),

Πατσάν ι, Βλαχ όπουλος, Σκόν δρας(73′ Μήν ος), Βάσης
Η., Ράλλης(59′ Τζούν τι), Φλορέα, Δούκας Δ.(46′ Δούκας
Α.), Τσέκα(77′ Μπάλλα).

Nίκη για τις γυναίκες του Πανελευσινιακού
Νίκη για το Γυναικείο  τμήμα του ΑΟΚ Πανελευσινιακού  με αντίπαλο την ομάδα της Προοδευτικής με σκορ 50-42.
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ - ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ 50 - 42
Διαιτητές: Αυγουστόγλου, Πέππας Α.
Δεκάλεπτα: 11-14, 24-31, 31-36, 50-42
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ (Κάργιαννης, Παναγιωτόπουλος) Μεγαλούδη Κ. 14, Τσίρμπα 1, Μεγαλούδη Π. 3, Κασαμπά,
Χαραλαμποπούλου 2, Πολυζώτη 9, Γιαννακούλια 6, Κοντού 7, Τσιούνη 4, Ιακώβου 4
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (Κλαδούχος , Κλαδούχου): Καρπαθιωτάκη, Κοσμή 15(3), Ντόχα 6, Αγγελοπούλου 2, Ριζογιάννη Αθανασοπούλου,
Γρυλλάκη 6, Ιωαννίδου 7(1), Μήτση 5(1)

MMΠΠΑΑΣΣΚΚΕΕΤΤ  ΒΒ΄́  ΕΕΘΘΝΝΙΙΚΚΗΗ::    

ΝΝίίκκηη  γγιιαα  ττηη  ΝΝΕΕ  ΜΜεεγγααρρίίδδοοςς  
ήήτττταα  γγιιαα  ττοονν  ΜΜααννδδρρααιικκόό

Για την 14η αγωνιστική του πρωταθλήματος μπάσκετ
στην Β΄Εθνική η ΝΕ Μεγαρίδος επικράτησε εκτός έδρας
επί του Πρωτέα Βούλας 69-58, ενώ ο Μανδραικός γνώρ-
ισε την ήττα στου Ζωγράφου απο τον ΕΦΑΟΖ. Ο Πανε-
λευσινιακός είχε το ρεπό του.
Πρωτέας Β.-ΝΕ Μεγαρίδος 58-69
Διαιτητές: Μηλαπίδης-Καραβίτης-Τεφτίκης
Δεκάλεπτα: 17-18, 19-20, 10-19, 12-12

Πρωτέας Β. (Τερζής-Σουλιώτης): Δενδρινός 19 (3), Κου-
ζούκας, Τσακναρίδης, Κυρίλης 15 (1), Βλάχος, Ματσάγ-
γος 4, Συγκούνας 5, Σκορδάς 10, Μόρφης, Καραμαλέγ-
κος, Γάργαλης 3, Βισνιέφσκι 2
ΝΕ Μεγαρίδος (Μάνταλος-Υφαντής): Παλαιοχωρίδης 12
(4), Γκάτζιας 2, Γκόντγουιν 5, Αγγελόπουλος 10 (2), Γερ-
ομιχαλός 21 (1), Μπέμπης, Νικολακόπουλος 5, Τζαϊδάς 4,
Καλλινικίδης 10, Χάσα, Γκουαλτιέρι, Εζόκο

ΕΦΑΟ Ζωγράφου-Μανδραϊκός 86-60
Διαιτητές: Καλογερόπουλος Φ.-Φραγκούλη-Παπαδόπου-
λος Χ.
Δεκάλεπτα: 28-10, 52-29, 70-41, 86-60
ΕΦΑΟΖ (Μάνος, Ζωηρού): Τουμαζάτος, Μπιλάλης 11 (1),
Βάρσος 14 (1), Μαγκουνής 17 (1), Κριζέας 12 (3), Καλαϊ-
τζάκης 9 (2), Ροζακέας, Μ¨εξης 9, Σταύρου 1, Βασιλάκης,
Ανδρεόπουλος 4, Χατζής 8 (1)
Μανδραϊκός (Σταθούλης, Σπανού): Σπυρίδωνος 2,
Κουμάνταρος 8 (1), Παπανικολάου 6, Κοψιάς 6, Αλεξαν

δρόπουλος 12, Τσάμης, Θανάσαινας, Κωστόπουλος 7
(1), Τσιπίδης 2, Σταματίου 4, Λιούνης 13 (1).

2ος ΟΜΙΛΟΣ
Η επόμενη αγωνιστική (13/2)

Δούκας-ΑΟΚ Χανιά
Άρης Νίκαιας-Ηλυσιακός
ΟΦΗ-Πρωτέας Βούλας
ΝΕ Μεγαρίδος-ΕΦΑΟ Ζωγράφου
Μανδραϊκός-Κρόνος Αγ. Δημητρίου
Πανιώνιος-Αιγάλεω
Π. Φάληρο-ΚΑΟ Μελισσίων

1ος ΟΜΙΛΟΣ
Η επόμενη αγωνιστική (13/2)
Πανελευσινιακός-ΑΕ Ν. Κηφισιάς
Εθνικός-ΦΕΑ ΝΦ/ΝΧ
Έσπερος-Παπάγου
Ένωση Ιλίου-Αχαγιά 82
Πεντέλη-Φανάρια Νάξου
Αργοναύτης Τρι.-ΚΑΟ Καρίνθου

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ



12-θριάσιο Tρίτη 8 Φεβρουαρίου 2022

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

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

Απαραίτητα προσόντα:
Προϋπηρεσία σε ανάλογη
θέσηΠτυχίο Οικονομικής -
Λογιστικής Κατεύθυνσης
( Α Ε Ι - Τ Ε Ι ) Γ ν ώ σ η
ΑγγλικώνΕυχέρεια χρήσης
λογιστικών προγραμμάτων

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

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

ZHTOYNTAI ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ LOGIS-
TICS

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

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

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

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

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

Κύρια καθήκοντα: 
Αποτελεσματική μετακίνηση

των εμπορευμάτων εντός της
αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος

ZHTΟΥΝΤΑΙ  ΑΠΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

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

Απαραίτητα προσόντα:
Προϋπηρεσία σε ανάλογη
θέσηΠτυχίο Οικονομικής -
Λογιστικής Κατεύθυνσης
( Α Ε Ι - Τ Ε Ι ) Γ ν ώ σ η
ΑγγλικώνΕυχέρεια χρήσης
λογιστικών προγραμμάτων

2)Περιγραφή θέσης: Εργάτες
Αποθήκης

Ηλικιακό όριο: Έως 35 ετών

Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΟ

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

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

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

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

Απαραίτητα προσόντα:  
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο
χειρισμό ανυψωτικών
μηχανημάτων σε περιβάλλον
αποθήκης 
Κύρια καθήκοντα: 
Αποτελεσματική μετακίνηση
των εμπορευμάτων εντός της

αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος

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

Απαραίτητα προσόντα:
Προϋπηρεσία σε ανάλογη
θέσηΠτυχίο Οικονομικής -
Λογιστικής Κατεύθυνσης
( Α Ε Ι - Τ Ε Ι ) Γ ν ώ σ η
ΑγγλικώνΕυχέρεια χρήσης
λογιστικών προγραμμάτων

ZHTΟΥΝΤΑΙ  ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Περιγραφή θέσης: Εργάτες
Αποθήκης
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Ωράριο: 08:00-16:00

Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις
Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης
Γνώσεις Picking,Scanner

Κύρια καθήκοντα:
Φόρτωση και εκφόρτωση
εμπορευμάτων
Παραλαβή και τακτοποίηση
εμπορευμάτων

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ

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

Απαραίτητα προσόντα:
Κάτοχοι διπλώματος
οδήγησης Γ’ κατηγορίας
Ψηφιακός Ταχογράφος

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

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

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

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

2)Περιγραφή θέσης: Βοηθός

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

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

3)Περιγραφή θέσης:
Ανειδίκευτοι Εργάτες
Αποθήκης
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών

Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΥΜΗΣ &
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ
Κ Α Τ Ε Ψ Υ Γ Μ Ε Ν Ω Ν
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
1)Περιγραφή θέσης:
Υπάλληλος Γραφείου, Άνδρας
Ηλικιακό όριο: Έως 35 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Ωράριο: Κυλιόμενο 
Απαραίτητα προσόντα:
Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης
Άριστη γνώση Η/Υ
Κύρια καθήκοντα: 
Τιμολόγηση 
Τηλεφωνική εξυπηρέτηση
στην αποθήκη
2)Περιγραφή θέσης: Εργάτες
Αποθήκης
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις
Κύρια καθήκοντα:
Φόρτωση και εκφόρτωση
εμπορευμάτων

ZHTOYNTAI ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ LOGIS-
TICS

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Περιγραφή θέσης: Εργάτες
Αποθήκης
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών

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

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

1.Περιγραφή θέσης:
Μηχανικός αυτοκινήτων 
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Ωράριο: 8.30-17.00

Απαραίτητα προσόντα:
Απόφοιτος Τεχνικής Σχολής
Μηχανικών     Προϋπηρεσία
τουλάχιστον 4 χρονιά
2.Περιγραφή θέσης:  Βοηθός
Μηχανικού αυτοκινήτων 
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών

Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Ωράριο: 8.30-17.00

Απαραίτητα προσόντα:
Απόφοιτος Τεχνικής Σχολής
Μηχανικών     Προϋπηρεσία
τουλάχιστον 4 χρονιά

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS 

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

Απαραίτητα προσόντα:
Προϋπηρεσία στην
προετοιμασία παραγγελιών
Γνώση χρήσης παλετοφόρου

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

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ,ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Σ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ

Περιγραφή θέσης:  Εργάτες
Παραγωγής 
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
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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«Η κυβέρνηση στέκεται στο πλευρό νοικοκυριών και επιχειρήσεων αγρ-
οτών με στόχο να μειώσουμε όσο είναι δυνατόν το αποτύπωμα των αυξή-
σεων αυτών στον προϋπολογισμό και στην τσέπη των καταναλωτών. Από
την άλλη συνεχίζουμε μια πολιτική ενίσχυσης του εισοδήματος και επο-
πτείας της αγοράς», προσέθεσε ο ίδιος και συμπλήρωσε ότι τον Φεβρο-
υάριο θα δοθούν επιπλέον 400 εκατομμύρια ευρώ για το φυσικό αέριο και
το ηλεκτρικό ρεύμα.

«Έχουν διατεθεί, κατά το τελευταίο 4μηνο του 2021, 1,35 δισ. ευρώ για
την επιδότηση των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου
για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και αγρότες. 

Τον Ιανουάριο μόνο διατέθηκαν 400 εκατ. ευρώ, ενώ αντίστοιχο ποσό θα
διατεθεί και το Φεβρουάριο», επισήμανε ο κ. Οικονόμου. Θύμισε, δε, ότι
ειδικά για τους αγρότες η Κυβέρνηση διέθεσε το 2021 ένα δισ. ευρώ και
συνεχίζει με πακέτο επτά επιπλέον μέτρων ύψους 170 εκατ. ευρώ, μέτρα
που αφορούν την κάλυψη του 80% της ρήτρας αναπροσαρμογής στα
τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος αγροτικής χρήσης για την περίοδο από
Αύγουστο έως Δεκέμβριο 2021. Η παροχή αυτή αγγίζει τα 50 εκατ. ευρώ
ενώ το ποσό θα συμψηφιστεί με τον επόμενο λογαριασμό ηλεκτρικού
ρεύματος.

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. 

‘‘’’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

Tρίτη 8 Φεβρουαρίου 2022 θριάσιο-15  



16-θριάσιο Tρίτη 8 Φεβρουαρίου 2022

Αποπαροπλίστηκαν 10 παροπλισμένα πλοία και αναχώρησαν
από τον κόλπο της Ελευσίνας 

Ε
υν οϊκές συν θήκες για καλύτερους ν αύλους δια-
φαίν ον ται στον  τομέα της ν αυτιλιακής αγοράς
και πολλά πλοία, τα οποία παροπλίστηκαν
λόγω της παν δημίας και της οικον ομικής

κρίσης, αν αχ ωρούν  από τον  κόλπο της Ελευσίν ας,
που προσφέρεται για ασφαλή αγκυροβολία. 

Σημαν τική μείωση του αριθμού των  παροπλισμέν ων
πλοίων  καταγράφει ο Οργαν ισμός Λιμέν ος Ελευσίν ας
(Ο.Λ.Ε.) ΑΕ, κατά τα έτη 2021-2022. Συν ολικά αποπα-
ροπλίστηκαν  10 πλοία, που παρέμεν αν  ελλιμεν ισμέν α
σε καθορισμέν ες θαλάσσιες ζών ες (καραβοστάσια) του
Ο.Λ.Ε. ΑΕ για μεγάλο χ ρον ικό διάστημα σε αν αμον ή
ν αύλου. 

Πρόκειται για 2 δεξαμεν όπλοια, 4 ρυμουλκά πλοία, 3
πλοία μεταφοράς οχ ημάτων  (αυτοκιν ητάδικα) και 1 γεω-
τρύπαν ο (of f shore drilling unit), τα οποία ν αυλώθηκαν
και ήδη αν αχ ώρησαν  από την  περιοχ ή. 

Ο κλειστός κόλπος της Ελευσίν ας, λόγω της γεωγρα-
φικής του θέσης, αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες και
ασφαλέστερες περιοχ ές φιλοξεν ίας πλοίων  στον  κόσμο
ώσπου ν α αν ακάμψει η ν αυλαγορά.

Ωστόσο η παρουσία των  παροπλι-
σμέν ων  έχ ει προκαλέσει τις αν τιδρά-
σεις μερίδας της τοπικής κοιν ων ίας,
παρότι δεν  πρόκειται για εγκαταλε-
λειμμέν α πλοία, καθόσον  πληρούν
τις απαραίτητες κατά τον  ν όμο
προϋποθέσεις αξιοπλοΐας και συμμο-
ρφών ον ται πλήρως με τις ισχ ύουσες
διατάξεις για την  προστασία του περ-
ιβάλλον τος. 

Όπως διευκριν ίζει ο Διευθύν ων
Σύμβουλος του Ο.Λ.Ε. ΑΕ κ. Από-
στολος Καμαριν άκης “ο Οργαν ισμός
καταβάλλει κάθε δυν ατή προσπάθεια
ώστε τα παροπλισμέν α πλοία που
σήμερα ελλιμεν ίζον ται στην  Ελευ-
σίν α ν α είν αι  σε κατάσταση warm
lay  up, δηλαδή σε ετοιμότητα ν α αν αχ ωρήσουν  αν ά
πάσα στιγμή μόλις βρουν  ευν οϊκό ν αύλο. 

Αν τίθετα, πρόβλημα δημιουργούν  τα παλαιά πλοία
που έχ ουν  εγκαταλειφθεί στην  περιοχ ή όπου λειτουρ-

γούσαν  δύο διαλυτήρια και σήμερα έχ ουν  κλείσει, με
αποτέλεσμα αυτά τα ξεχ ασμέν α πλοία ν α μετατρέπον -
ται με το πέρασμα του χ ρόν ου σε επικίν δυν α και επιβ-
λαβή “στιγματίζον τας” επί δεκαετίες τον  κόλπο της
Ελευσίν ας”. 


