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ΕΕΕΕννννεεεερρρργγγγεεεειιιιαααακκκκήήήή    κκκκρρρρίίίίσσσσηηηη::::

Νέες επιδοτήσεις ρεύματος για
νοικοκυριά και επιχειρήσεις

ΙΙΣΣΤΤΟΟΡΡΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΟΟΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ
ΑΑΝΝΑΑΛΛΥΥΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗ  ΓΓΕΕΝΝΟΟΚΚΤΤΟΟΝΝΙΙΑΑ    ΤΤΟΟΥΥ

ΠΠΟΟΝΝΤΤΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΗΗ  ΝΝΟΟΣΣΟΟ  ΑΑLLZZHHEEIIMMEERR
∆ύο νέες διαλέξεις 

στο Ανοιχτό Πανεπιστήµιο του
∆ήµου Ασπροπύργου 

Γ. Κώτσηρας & Αθ. Μπούρας
στηρίζουν έμπρακτα τους 

εργαζόμενους και την αναβάθμιση των
Ναυπηγείων  Ελευσίνας

ΕΕξξαασσφφααλλίίζζεεττααιι
μμεε  ττρροοπποολλοογγίίαα  

ηη  κκααττααββοολλήή  μμιισσθθώώνν
σσττοουυςς  εερργγααζζοομμέέννοουυςς

ττωωνν  ΝΝααυυππηηγγεείίωωνν
ΕΕλλεευυσσίίννααςς σσεελλ..  22--44

19.618 νέα
κρούσματα - 87
θάνατοι και 515 

διασωληνωμένοι
250 κρούσματα στην ΠΕ Δυτικής Αττικής

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Αυτοψία Χρήστου 
Παππού στο νέο 

γήπεδο ποδοσφαίρου
“Σπάρτακος” στο Ζεφύρι 

σσεελλ..  88

σσεελλ..  77

Εισήγηση ειδικών:

««ΌΌχχιι»»  
σσεε  ννέέαα  

χχααλλάάρρωωσσηη
ττωωνν  μμέέττρρωωνν

- Χωρίς όριο ο αριθμός
ατόμων ανά τραπέζι ενόψει

Τσικνοπέμπτης 

σσεελλ..  33

σσεελλ..  99

Ο Δημήτρης ΚαλύκαςΟ Δημήτρης Καλύκας
στον πάγκο τουστον πάγκο του

Βύζαντα ΜεγάρωνΒύζαντα Μεγάρων

Oι γυναίκες του 
Πανελευσινιακού 54-29 στη

Νέα Πέραμο σσεελλ..  1100--1111σσεελλ..  99

σσεελλ..  22

σσεελλ..  33



Γ. Κώτσηρας & Αθ. Μπούρας στηρίζουν έμπρακτα τους 
εργαζόμενους και την αναβάθμιση των Ναυπηγείων Ελευσίνας

Εξασφαλίζεται με τροπολογία -για 6 ακόμα μήνες-
η καταβολή των μισθών όλων των 

εργαζομένων στα Ναυπηγεία Ελευσίνας

2-θριάσιο Πέμπτη 10 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:Συννεφιά και παροδικές βροχοπτώσεις    
Θερμοκρασία απο 2  έως 9  βαθμους Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Χαράλαμπος, Χαρίλαος, Χαραλάμπης, Χάρης,

Λάμπης, Λάμπος, Μπάμπης,  Χαραλαμπία, 
Χαραλαμπή, Λαμπή, Λάμπω, Μπαμπίνα, 

Μπήλιω, Χαρίκλεια, Χαρά, Χαρούλα 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΛΙΟΣΗ ΙΩΑΝΝΑ- ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Σαλαμίνος 17Α & Τσίγκου Α., 2105576927

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Λουκοπούλου Σοφία Σ.

Βενιζέλου Ελευθερίου 39, 2105560390

MANΔΡΑ
Αθανασοπούλου Χρυσάνθη Χ.

Εργατικές Κατοικίες, 2105541721

Άνω Λιόσια

Πρινιανάκης Γεώργιος Ι.
Παναγίας Γρηγορούσης 29, Ζεφύρι,

2102385080

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΦΙΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Βενιζέλου Ελ. 59 & Ιωλκού, 
2102448143

Εισήγηση ειδικών:
«Όχι» σε νέα χαλάρωση 

των μέτρων
- Χωρίς όριο ο αριθμός ατόμων ανά τραπέζι ενόψει Τσικνοπέμπτης 

Ν
α παραμείνουν τα
περιοριστικά μέτρα ως
έχουν είναι η εισήγ-

ηση των ειδικών σε ότι αφορά
την αντιμετώπιση της παν-
δημίας. Η μοναδική αλλαγή
που πρότειναν είναι η αύξηση
των καθήμενων ανά τραπέζι .

Είπαν «όχι»  στην αύξηση
των θεατών στα γήπεδα και
στους όρθιους στη διασκέδαση.

Το γεγονός ότι τα κρούσματα
παραμένουν σταθερά κοντά
στις 20.000 και οι θάνατοι
σχεδόν καθημερινά ξεπερ-
νούν τους εκατό, βάζει φρένο στη χαλάρωση των μέτρ-
ων.

Σε ό,τι αφορά τη διασκέδαση, η επιτροπή προτείνει να
μην αλλάξει το μέτρο της απαγόρευσης των ορθίων, ενώ
στην εστίαση, στην αρχή συζητιόταν ο αριθμός των ατό-

μων ανά τραπέζε να αλλάξει από έξι σε οκτώ , αλλά τελι-
κά ο αριθμός αυτός απελευθερώνεται.Τέλος, σε ότι
αφορά τους αθλητικούς αγώνες, η επιτροπή ζήτησε την
παραμονή του μέτρου της χωρητικότητας 10% με πλαφ-
όν τα 1.000 άτομα, χωρίς να αλλάξει κάτι από ότι ίσχυε. 

Συνεχίζεται στη σελ. 4

Συζητήθηκε στην  Ολομέλεια της Βουλής και ψηφίζε-
ται η με αρ. πρωτ. 1207/175 7.2.2022 τροπολογία,
σύμφων α με το άρθρο 2 της οποίας παρατείν εται για
χ ρον ικό διάστημα έξι μην ών , από 01.01.2022 έως
30.06.2022, όσο και το χρον ικό διάστημα παράτασης
του προγράμματος ν αυπήγησης, η καταβολή από το
πολεμικό Ναυτικό των  μην ιαίων  αμοιβών  των  εργαζο-
μέν ων  των  Ναυπηγείων  Ελευσίν ας. 

Η εν  λόγω δαπάν η, σύμφων α με το αρμόδιο Υπο-
υργείο, αν έρχ εται στο ποσό των  6.150.000 ευρώ.

Ο Αν τιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Δυτικής
Αττικής, Θαν άσης Μπούρας, που προέδρευσε κατά
τη διαδικασία της συζήτησης στην  Ολομέλεια, πριν
δώσει το λόγο στον  Υπουργό Εθν ικής Άμυν ας, κ.
Νίκο Παν αγιωτόπουλο για ν α τοποθετηθεί επί της
συγκεκριμέν ης διάταξης, ευχ αρίστησε την  Κυβέρν

ηση, τον  Υπουργό Εθν ικής Άμυν ας αλλά και τον
Υπουργό Αν άπτυξης και Επεν δύσεως κ. Άδων η Γεω-
ργιάδη για τη ν ομοθετική ρύθμιση. Ο κ. Μπούρας
ευχ ήθηκε μέσα σε αυτό το εξάμην ο ν α ολοκληρωθούν
οι διαδικασίες, προκειμέν ου τα Ναυπηγεία Ελευσίν ας
ν α αποκτήσουν  ν έα ιδιοκτησία, ν α σταματήσει η
αγων ία των  εργαζομέν ων  και ν α δημιουργηθούν  ν έες
θέσεις εργασίας.

Ο Αν τιπρόεδρος της Βουλής είν αι πάν τα στο πλε-
υρό των  εργαζομέν ων  των  Ναυπηγείων  και βρίσκεται
σε διαρκή και άμεση συν εργασία μαζί τους για την
επίλυση κάθε ζητήματος. 

Ο κ. Μπούρας πιστεύει εν θέρμως στην  καν ον ική
λειτουργία των  Ναυπηγείων  Ελευσίν ας ως βασικό
αν απτυξιακό εργαλείο για την  περιοχ ή της Δυτικής
Αττικής. 



Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου 2022 θριάσιο-3

Γ
ια επικιν δυν ότητα στα ν οσοκο-
μεία έκαν ε λόγο ο πρόεδρος της
ΠΟΕΔΗΝ, Μιχ άλης Γιαν ν άκος,

καταγγέλλον τας έν α περιστατικό επίθε-
σης στο ν οσοκομείο της Νίκαιας, που
έλαβε χ ώρα το βράδυ της Τρίτης (8/2).

«Δεν  μας φθάν ει η κούραση, η εξάν -

τληση, κιν δυν εύει και η
ζωή μας από το κάθε
επικίν δυν ο άτομο που
επισκέπτεται τα ν οσοκο-
μεία», αν έφερε αρχ ικά.

«Χθες βράδυ στις
11μ.μ. έφθασαν  στα
επείγον τα του ν οσοκο-
μείου Νίκαιας έν ας
16χ ρον ος Ρομά που είχ ε
τραύμα στο χ έρι του,
συν οδεία επτά ατόμων .
Το περίεργο είν αι πως
έφθασαν  εκεί σε έν α
ν οσοκομείο που δεν
εφημέρευε. Ελλιπέστατη
φύλαξη. Πως μπήκαν
συν ολικά 7 άτομα;», διερ-
ωτήθηκε στη συν έχ εια.

Ο κ. Γιαν ν άκος
συν έχ ισε: «Ζήτησε για-
τρό και πριν  προλάβει ν α
τελειώσει το αίτημα άρχ ι-
σαν  όλοι ν α σπάν ε ότι
έβρισκαν  μπροστά τους.

Τα έκαν αν  λαμπόγιαλο. Επικράτησε
παν ικός. Επεν έβη η ασφάλεια του
ν οσοκομείου έγκαιρα και η αστυν ομία
και γλυτώσαμε τα χ ειρότερα. Δεν  υπήρ-
ξαν  τραυματισμοί. Τι άλλο θα πάθουμε;
Τα έχ ουμε δει όλα!», κατέληξε ο πρόε-
δρος της ΠΟΕΔΗΝ.

Αυτοψία στο νέο γήπεδο ποδο-
σφαίρου “Σπάρτακος” στο
Ζεφύρι, πραγματοποίησε ο

Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς,
μετά την ολοκλήρωση των έργων. Συνο-
δευόμενος από τον Αντιδήμαρχο
Τεχνικών Έργων Θανάση Σχίζα, τον
Πρόεδρο του ΝΠΔΔ Πάρνηθα Γιώργο
Μαυροειδή και τον ειδικό συνεργάτη
Δημάρχου Γιάννη Λιάκο επιθεώρησε το
χώρο που μόλις ολοκληρώθηκαν τα έργα
και εξέφρασε την ικανοποίηση του για το
αποτέλεσμα . 

“Με την ολοκλήρωση του νέου γηπέ-
δου δημιουργήσαμε με τους συνεργάτες
μου ένα πνεύμονα αθλητισμού στο
Ζεφύρι. Φιλοξενούνται στον ίδιο χώρο
πολλές δραστηριότητες και διαφορετικά
αθλήματα καλύπτοντας τα περισσότερα
γούστα. Δίνουμε χώρο στα νέα παιδιά
που αγαπούν το ποδόσφαιρο να αθληθ-
ούν σε ένα σύγχρονο και ασφαλές γήπε-
δο. Κάνουμε καθημερινά πράξη τη
δέσμευσή μας για τη στήριξη και την ανά-
πτυξη του αθλητισμού στον τόπο μας.
Θέλουμε οι δημότες μας να έχουν τους

χώρους άθλησης που τους
αξίζουν” υπογραμμίζει ο
Δήμαρχος Φυλής Χρήστος
Παππούς. 

Το νέο γήπεδο ποδοσφ-
αίρου 10x10 που ανοίγει
ένα νέο κεφάλαιο στον
τοπικό αθλητισμό του Ζεφ-
υρίου σχεδιάστηκε εκ του
μηδενός, από την Τεχνική
Υπηρεσία  και με την ολοκ-
λήρωσή του δημιουργήθη-
κε ένα πλήρες αθλητικό
συγκρότημα. Βρίσκεται
δίπλα στο Κλειστό Γυμνα-
στήριο του Σπάρτακου στο
οποίο εκτός από την πάλη, 

που εδρεύει στο Γυμναστήριο, λειτουρ-
γούν και κλειστά γήπεδα Μπάσκετ και
Βόλεϊ, ενώ συνορεύει και με το 1ο Γυμνά-
σιο στο οποίο λειτουργεί ανοικτό γήπεδο
μπάσκετ. 

Το έργο κατασκευάστηκε σε έκταση
που ανήκει στη Δημοτική Κοινότητα Ζεφ-
υρίου και δεν είχε αξιοποιηθεί. Έγιναν
εργασίες καθαρισμού και εκσκαφής του
εδάφους, κατασκευάστηκαν κανάλια
αποστράγγισης, έγινε επίστρωση με
αμμοχάλικο  και τοποθετήθηκε συνθε-
τικός χλοοτάπητας υψηλών προδιαγρα-
φών. Περιμετρικά του αγωνιστικού 

χώρου έχουν τοποθετηθεί πυλώνες με
προβολείς led ενώ ο χώρος προστατεύε-
ται με ισχυρή περίφραξη ύψους 8,5 μέτρ-
ων.   

Το γήπεδο ποδοσφαίρου του Σπάρτα-
κου είναι το τρίτο που αποκτά το Ζεφύρι
και προστίθεται στο γήπεδο ποδοσφαίρ-
ου 7x7 του ΔΑΣ Ζεφυρίου και το επίσης
7x7 DALUZ στην Μπουμπουλίνας.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από πόρο-
υς του προγράμματος "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ".
Τη μελέτη  εκπόνησε η Τεχνική Υπηρεσία
του Δήμου Φυλής η οποία είχε και την
επίβλεψη του έργου.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Αυτοψία Χρήστου Παππού στο νέο γήπεδο ποδοσφαίρου “Σπάρτακος” στο Ζεφύρι 

Βίαιο περιστατικό στο νοσοκομείο της 
Νίκαιας καταγγέλει ο προεδρος της ΠΕΟΔΗΝ

Ομάδα Ρομά άρχισαν να σπάνε ότι 
έβρισκαν μπροστά τους - Επενέβη η αστυνομία 

19.618 νέα κρούσματα - 87 θάνατοι και   
515 διασωληνωμένοι
Συν ολικά 19.618 ν έα κρούσματα κορον οϊού κατεγράφησαν  στην  Ελλάδα το τελευ-

ταίο 24ωρο, σύμφων α με τον  Εθν ικό Οργαν ισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).Την  ίδια
ώρα 87 συν άν θρωποι μας έχ ασαν  τη μάχ η εν ώ διασωλην ωμέν οι σε Μον άδες Εν τα-
τικής Θεραπείας ν οσηλεύον ται 515 ασθεν είς. Έγιν αν  326.246 τεστ και η θετικότητα
διαμορφώθηκε στο 6,01%.

Μεταξύ των  ασθεν ών  που ν οσηλεύον ται διασωλην ωμέν οι, 395 (76.7%) είν αι αν εμ-
βολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμέν οι και 120 (23.3%) είν αι πλήρως εμβολιασμέν οι. Από
την  αρχ ή της παν δημίας έχ ουν  εξέλθει από τις ΜΕΘ 4.116 ασθεν είς.

Οι εισαγωγές ν έων  ασθεν ών  Cov id-19 στα ν οσοκομεία της επικράτειας είν αι 441
(ημερήσια μεταβολή +4.01%). Ο μέσος όρος εισαγωγών  του επταημέρου είν αι 451
ασθεν είς.Η διάμεση ηλικία των  κρουσμάτων  είν αι 35 έτη.

Η διασπορά στην  Αττική:

563 κρούσματα στην  ΠΕ Αν ατο-
λικής Αττικής

649 κρούσματα στην  ΠΕ Βόρει-
ου Τομέα Αθην ών

250 κρούσματα στην  ΠΕ Δυτι-
κής Αττικής

790 κρούσματα στην  ΠΕ Δυτι-
κού Τομέα Αθην ών

1381 κρούσματα στην  ΠΕ Κεν -
τρικού Τομέα Αθην ών

599 κρούσματα στην  ΠΕ Νοτίου
Τομέα Αθην ών

772 κρούσματα στην  Π.Ε. Πειρ-
αιώς

97 κρούσματα στην  Π.Ε.
Νήσων
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Συνεχίζεται απο τη σελ. 2

Δήλωση Γ. Κώτσηρα για την  εξάμην η παράταση μισθοδοσίας των
εργαζομέν ων  στα Ναυπηγεία Ελευσίν ας

Τη συμπερίληψη τροπολογίας στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικο-
νομικών, με τίτλο «Κύρωση της από 28.1.2022 Πράξης Νομοθετικού Περ-
ιεχομένου “Επείγουσες φορολογικές, τελωνειακές και  συναφείς
ρυθμίσεις, επείγουσες διατάξεις για τη διασφάλιση του δικαιώματος απο-
τελεσματικής δικαστικής προστασίας” (Α’ 14)», μέσω της οποίας παρα-
τείνεται εκ νέου για χρονικό διάστημα έξι μηνών (από 1/1/2022 έως
30/6/2022), όσο δηλαδή και το χρονικό διάστημα παράτασης του προ-
γράμματος ναυπήγησης, η καταβολή από το Πολεμικό Ναυτικό των
μηνιαίων αμοιβών των εργαζομένων στα Ναυπηγεία Ελευσίνας (ΝΒΕΕ
Α.Ε.), χαιρετίζει ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης και Βουλευτής Δυτικής Αττι-
κής της Ν.Δ., κ. Γιώργος Κώτσηρας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσω της συγκεκριμένης νομοθετικής ρύθμισης
εξασφαλίζεται και συνεχίζεται απρόσκοπτα η μηνιαία καταβολή των μισθών
όλων των εργαζομένων στα Ναυπηγεία Ελευσίνας.

Σε σχετική του δήλωση, ο κ. Κώτσηρας, αναφέρει τα εξής:
«Η σημερινή Κυβέρνηση τηρεί στο ακέραιο τις δεσμεύσεις της και

συνεχίζει να στηρίζει με κάθε τρόπο τους εργαζόμενους των Ναυπηγείων
Ελευσίνας.

Με έμπρακτες και ουσιαστικές ενέργειες, σε αγαστή συνεργασία με τα
συναρμόδια Υπουργεία και όλους τους εμπλεκόμενους τοπικούς φορείς,
δουλεύουμε καθημερινά έτσι ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία
και η αναβάθμιση των Ναυπηγείων, προκειμένου η χώρα μας να αποκτή-
σει ξανά μία ισχυρή ναυπηγική βιομηχανία με επίκεντρο την Ελευσίνα και
την περιοχή της Δυτικής Αττικής, επ’ ωφελεία της τοπικής κοινωνίας».
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Το ΚΕΠ του Δήμου Φυλής επόπτης
Ψηφιακής Υπογραφής Δυτικής Αττικής 

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Β’
386/3.2.2022) Κοινή Υπουργική
Απόφαση Εσωτερικών και Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης με αντικείμενο
τη «Διαδικασία παροχής υπηρε-
σιών και  διεκπεραίωσης διοικ-
ητικών υποθέσεων πολιτών και
επιχειρήσεων από τους ΟΤΑ Α’
βαθμού, με φυσική παρουσία, τηλε-
φωνική επικοινωνία ή τηλεδιάσ-
κεψη».

Βάσει του αρ.1, δημιουργείται
ειδική σύγχρονη πλατφόρμα δημιο-
υργίας ραντεβού μέσω gov.gr, με
τον τίτλο “myDimos.Live.gov.gr”,
για την παροχή υπηρεσιών και τη
διεκπεραίωση διοικητικών υποθέ-
σεων πολιτών και επιχειρήσεων
από τους Δήμους, με φυσική παρ-
ουσία, τηλεφωνική επικοινωνία
από τον Δήμο ή τηλεδιάσκεψη.

Μέσω της ως άνω πλατφόρμας, οι
Δήμοι  παρέχουν τις υπηρεσίες
που υπάγονται στις αρμοδιότητές
τους, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.

Μέσω “myDimos.Live.gov.gr”, ο
ενδιαφερόμενος πολίτης ή νόμιμος
εκπρόσωπος της επιχείρησης
μπορεί  να αιτείται  ραντεβού με
υπηρεσία συγκεκριμένου Δήμου 

για τη διεκπεραίωση των υποθέ-
σεών του.

Η πλατφόρμα παρέχει τη δυνατότ-
ητα δημιουργίας ραντεβού για
εξυπηρέτηση: 

α) με φυσική παρουσία σε δημο-
τικό κατάστημα, β) με τηλεφωνική
επικοινωνία από τον Δήμο μόνο για
διοικητική πληροφόρη-
ση/ενημέρωση, 

γ) εξ αποστάσεως, με τηλεδιάσ-
κεψη (videoconference), σύμφωνα
με τη διαδικασία που περιγράφεται
στα άρθρα της ΚΥΑ.

Στην ΚΥΑ ορίζονται αναλυτικές
λεπτομέρειες για:

- τη δημιουργία ραντεβού στην
πλατφόρμα,

- τη διενέργεια τηλεδιάσκεψης,

- την είσοδο Υπαλλήλων Δήμου
στην πλατφόρμα,

- τις παραμέτρους λειτουργίας,

- την ένταξη Δήμων στην πλατφόρ-
μα,

- τα οργανωτικά και τεχνικά μέσα
ασφαλείας.

Η Johnson &
Johnson Ελλάδος στο
εργοστάσιο της Μάν-
δρας αναζητά άτομα για
θέσεις χειριστών και
συσκευαστών γραμ-
μής παραγωγής. 

Θέσεις εργασίας

Η Johnson &
Johnson Ελλάδος στο εργοστάσιο
της Μάνδρας ψάχνει άτομα για τις
εξής θέσεις:

Χειριστή Γραμμής Παραγωγής

Συσκευαστή/στρια στην Γραμμή
Παραγωγής

Αποστολή βιογραφικών στο παρ-
ακάτω emai l :
NStogian@ITS.JNJ.com

ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ 

Έρχεται το “myDimos.Live.gov.gr”

Τ
ο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρν ησης  όρισε ως  επόπτη και
διαχειριστή Δυτικής Αττικής για την  ψηφιακή υπογραφή τον
Δήμο Φυλής. 

Πιο συγκεκριμένα μετά από εξειδικευμένη εκπαίδευση, όρισε την
Προϊσταμένη Δ/νσης ΚΕΠ Δήμου Φυλής Αικατερίνη Περισοράτη υπεύθυ-
νη ως επόπτη και διαχειρίστρια Δυτικής Αττικής ώστε να ορίσει με την
σειρά της, επόπτες και διαχειριστές στους υπόλοιπους Δήμους της Δυτι-
κής Αττικής (ΜΕΓΑΡΑ-ΜΑΝΔΡΑ-ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ-ΕΛΕΥΣΙΝΑ-ΦΥΛΗ)
μέσω του ΚΣΗΔΕ (Κεντρικό Σύστημα Διακίνησης Εγγράφων). 

Οι επόπτες εν συνεχεία θα  αναλάβουν την υποχρέωση να  ορίσουν
χρήστες τους υπαλλήλους όλων των ΚΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ώστε  να
αποκτήσουν δικαίωμα ψηφιακής υπογραφής και να παραχωρούν  ψηφια-
κή υπογραφή σε πολίτες μέσω των ΚΕΠ, ως χρήστες ψηφιακών Πιστο-
ποιητικών. 

Ανοιχτές θέσεις εργασίας στην Johnson
& Johnson στη Mάνδρα
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Την  Κυριακή 13 Φεβρ-
ουαρίου 2022 και ώρα

11:00 με 14:00 θα
πραγματοποιηθεί στο
Δημαρχ είο Αχ αρν ών
ημέρα υιοθεσίας κου-
ταβιών  και εν ήλικων
ζώων  συν τροφιάς.

Μια εκδήλωση αγάπης
για τους πιστούς μας

φίλους με την  μέριμν α
των  εθελον τών  της

πόλης μας.
Σας περιμέν ουμε
Τμήμα Διαχ είρισης
Αδέσποτων  Ζώων

213-2072382 
213-2072383

Συνεργεία του Δήμου
Ασπροπυργου με φρον-
τίδα του αρμόδιου Αντιδ-
ημάρχου κ. Μιχ. Ψωμιάδη
προχώρησαν σε εργασίες
συντήρησης, καλλωπι-
σμού και σημαιοστολι-
σμού του προαύλιου
χώρου και των δρόμων
πέριξ του Ενοριακού Ι.
Ναού Αγ. Χαραλάμπους
Νεόκτιστων Ασπροπύργου
προκειμένου να εορταστεί
με κάθε επισημότητα
σήμερα ο Άγιος Χαράλαμ-
πος προστάτης της περ-
ιοχής . 

H
Περιφέρεια Αττικής σε συν εργασία με το Δήμο
Ασπροπύργου, στο πλαίσιο του έργου
«Δράσεις Ψηφιακής Εκπαίδευσης και

Ψηφιακού Εγγραμματισμού» (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
αποτελεσματική χ ρήση του διαδικτύου.

Η αρχ η εγιν ε την  Τετάρτη, 9 Φεβρουαρίου 2022 στις
19:00 με το webinar με θέμα «Κάθε μέρα, Ημέρα
Ασφαλούς Διαδικτύου», 

Στο πλαίσιο της επιμόρφωσης η δράση θα
συν εχ ιστεί με την  παρακάτω σειρά:

ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 
ΩΡΑ 18:00 – 19:00
ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
Διαδικτυακές Απάτες: Προστασία Ψηφιακών

Συσκευών , Προστασία Προσωπικών  Δεδομέν ων

23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022
18:00 – 19:00
Αξιοποίηση Ηλεκτρον ικών  Ψηφιακών  Υπηρεσιών

02 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
18:00 – 19:00
Εκτέλεση Ηλεκτρον ικών  Τραπεζικών  Συν αλλαγών

(e-banking)

09 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
18:00 – 19:00
Εκτέλεση Ηλεκτρον ικών  Αγορών  και Συν αλλαγών

16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
18:00 – 19:00
Ψυχ ική Υγεία, Εθισμός στο Διαδίκτυο

23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
18:00 – 19:00
Ικαν ότητα Αν αζήτησης, Διαχ είρισης, Οργάν ωσης

και Αρχ ειοθέτησης Πληροφοριών  
30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
18:00 – 19:00

Ιατρικές Πληροφορίες στο Διαδίκτυο και Κίν δυν οι
Όσοι επιθυμούν  ν α βρεθούν  μαζί μας παρακαλούμε

κάν τε εγγραφή στην  παρακάτω φόρμα:
https://tiny url.com/digitalattiki 

Για τη δράση δήλωσε σχ ετικά ο Περιφερειάρχ ης
Αττικής κ. Γιώργος Πατούλης:  «Αν τιμετωπίζον τας τις
προκλήσεις του ψηφιακού αν αλφαβητισμού στην  μετά
Cov id 19 εποχ ή, η Περιφέρεια Αττικής δημιουργεί έν α
συν τον ιστικό κέν τρο δράσης οριζόν τιας παρέμβασης
με σκοπό την  αν άδειξη των  δυν ατοτήτων  του
διαδικτύου, και την  εκπαίδευση των  χ ρηστών
προκειμέν ου ν α αν απτύξουν  κριτική ικαν ότητα και
ν α μπορούν  ν α προστατεύουν  τον  εαυτό τους και
την  οικογέν εια τους.»

Ο Δήμαρχ ος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου
επίσης αν έφερε χ αρακτηριστικά: Προτεραιότητά της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ Βαθμού, όπως έχ ει
διατυπωθεί από τις συν εδριακές διαδικασίες και τις
αποφάσεις των  συλλογικών  οργάν ων  της Κ.Ε.Δ.Ε.,
είν αι ο «ψηφιακός μετασχ ηματισμός» όλων  των
Δήμων . Είν αι το βήμα, ουσιαστικής συμμετοχ ής στην
ψηφιακή διακυβέρν ηση για «έξυπν ες» πόλεις. Η
διαδικασία αυτή πρέπει ν α γίν εται με ασφάλεια τόσο
για την  προστασία των  φορέων  όσο και εκείν η των
χ ρηστών  και των  μελών  των  οικογεν ειών  τους.
Στηρίζουμε και συμμετέχ ουμε σε κάθε αν άλογη
πρωτοβουλία και προτρέπουμε υπαλλήλους και
δημότες ν α παρακολουθήσουν  τα διαδικτυακό

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,

210 5570337, 210 5580816

ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΕΕΣΣ  ΕΕΞΞΩΩΡΡΑΑΪΪΣΣΜΜΟΟΥΥ  
ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΙΙ..  ΝΝΑΑΟΟ  ΑΑΓΓΙΙΟΟΥΥ  ΧΧΑΑΡΡΑΑΛΛΜΜΑΑΠΠΟΟΥΥ
ΣΣΤΤΑΑ  ΝΝΕΕΟΟΚΚΤΤΙΙΣΣΤΤΑΑ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  

O O Δήμος Ασπροπύργου συμμετέχει στο έργο «Δράσεις ΨηφιακήςΔήμος Ασπροπύργου συμμετέχει στο έργο «Δράσεις Ψηφιακής
Εκπαίδευσης και Ψηφιακού Εγγραμματισμού» Εκπαίδευσης και Ψηφιακού Εγγραμματισμού» 

HHμμέέρραα  υυιιοοθθεεσσίίααςς  κκοουυττααββιιώώνν  κκααιι  ζζώώωωνν  
σσυυννττρροοφφιιάάςς  ττηηνν  ΚΚυυρριιαακκήή  1133  ΦΦεεββρροουυααρρίίοουυ

σσττοο  ΔΔηημμααρρχχεείίοο  ΑΑχχααρρννώώνν
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ΟΟ∆∆ήήµµααρρχχοοςς  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  κκ..  ΝΝιικκόόλλααοοςς
ΜΜεελλεεττίίοουυ  κκααιι  ηη  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ∆∆..ΣΣ..  ττοουυ  ΠΠννεε--
υυµµααττιικκοούύ  ΚΚέέννττρροουυ,,

κκ..  ΓΓεεωωρργγίίαα  ΠΠηηλλιιχχοούύ,,    σσααςς  ππρροοσσκκααλλοούύνν  ττηη  ∆∆εευυ--
ττέέρραα,,  1144  ΦΦεεββρροουυααρρίίοουυ  22002222,,  σσεε  δδύύοο  ννέέεεςς  δδιιααλλέέξξεειιςς
πποουυ  θθαα  λλάάββοουυνν  χχώώρραα  σσττηηνν  ιισσόόγγεειιαα  ααίίθθοουυσσαα
εεκκδδηηλλώώσσεεωωνν  ((∆∆..ΚΚααλλλλιιέέρρηηςς))  ττοουυ  ΠΠννεευυµµααττιικκοούύ
ΚΚέέννττρροουυ,,  ΑΑλλέέκκοουυ  ΠΠααννααγγοούύλληη  1133  σσττηηνν  ΠΠλλααττεείίαα
ττοουυ  ΑΑγγίίοουυ  ∆∆ηηµµηηττρρίίοουυ..

Την πρώτη διάλεξη θα δώσει ο ∆ρ. Ιστορίας - Συγγρα-
φέας, κ. Αντώνιος Παυλίδης  µε θέµα: «1922 – 2022: η
Γενοκτονία, η λήθη και η αναγκαιότητα του αγώνα για
τη δικαίωση», στις 17:30. 

Ο ∆ιδάκτωρ Ιστορίας και Συγγραφέας, κ. Αντώνιος
Παυλίδης είναι γόνος προσφυγικής οικογένειας του
Νοµού Σερρών. Σπούδασε Παιδαγωγικά και Πολιτικές
Επιστήµες. Έκανε µεταπτυχιακά στη Νεότερη Οθωµα-
νική Ιστορία και διδακτορική διατριβή στο Τµήµα Κοι-
νωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστηµίου µε θέµα:
"Οικονοµικές και Κοινωνικές Συνιστώσες της
Εκπαίδευσης των Ελλήνων του Πόντου". Έγραψε βιβ-
λία, δηµοσίευσε πλήθος άρθρων σε επιστηµονικά περ-
ιοδικά και εφηµερίδες, έκανε πολλές εισηγήσεις σε
ελληνικά και διεθνή επιστηµονικά συνέδρια και ηµε-
ρίδες και µεγάλο αριθµό οµιλιών στην Ελλάδα και το
εξωτερικό, καλύπτοντας τα επιστηµονικά πεδία της

εκπαίδευσης, της ιστορίας, του ελληνισµού της Ανατο-
λής και της σύγχρονης τουρκικής κοινωνίας. ∆ίδαξε
στο Πανεπιστήµιο Αθηνών ("Κοινωνιολογία της
Εκπαίδευσης") και στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας
(µεταπτυχιακού επιπέδου, "Ιστορία του Ελληνισµού
της Ανατολής" και "Όψεις της Σύγχρονης Τουρκικής
Κοινωνίας"). Είναι µέλος πολλών κοινωνικών φορέων,
µέλος του ∆Σ της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών,
Γενικός Γραµµατέας του Συλλόγου Ελληνοαρµενικής
Φιλίας και Πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσµου
Ποντίων Εκπαιδευτικών. Είναι παντρεµένος µε την
εκπαιδευτικό ∆ήµητρα Πάλλα και έχουν µια κόρη, τη
Μαρίλια.

Τη δεύτερη
διάλεξη θα
δώσει η Νευρ-
ολόγος Ψυχία-
τρος, Πρόεδρος
της Εταιρείας
A l z h e i m e r ,
Πρόεδρος Εθνι-
κού Παρατηρη-
τηρίου για την
άνοια,  ∆ρ. Παρ-
ασκευή Σακκά

µε θέµα: «Νεώτερες εξελίξεις στην πρόληψη και στη
θεραπεία της νόσου Alzheimer – ο ρόλος της της Παν-
δηµίας», στις 19:30.

H  Παρασκευή Σακκά αποφοίτησε από την Ιατρική
Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών και ειδικεύτηκε
στη Νευρολογία - Ψυχιατρική. Μετεκπαιδεύτηκε στο
Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο του Cambridge στη
Μεγάλη Βρετανία. Επιστρέφοντας έγινε ∆ιδάκτωρ του
Πανεπιστηµίου Αθηνών και εργάστηκε στη Νευρολογι-
κή Κλινική του ΝΙΜΤΣ, όπου  οργάνωσε και διηύθυνε
το Ιατρείο Μνήµης και Άνοιας. Από το 2003 είναι ∆ιε-
υθύντρια του Τµήµατος Νευροεκφυλιστικών Παθή-
σεων Εγκεφάλου – Ιατρείου Μνήµης του Νοσοκοµείου
ΥΓΕΙΑ. 

Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα συµπεριλαµβάνον-
ται η λειτουργική απεικόνιση του εγκεφάλου (SPECT,
PET), οι βιολογικοί δείκτες στην διερεύνηση των ανοϊ-
κών συνδρόµων, οι ψυχοκοινωνικές παρεµβάσεις στην
άνοια και η εφαρµογή των νέων τεχνολογιών στην
πρόληψη και στη θεραπεία της νόσου Alzheimer . 

Η  Παρασκευή Σακκά ασχολείται ιδιαίτερα µε την
κοινωνική διάσταση της άνοιας και την επιβάρυνση
των φροντιστών των ατόµων µε άνοια. Έχει συµβάλλει
ουσιαστικά στην ίδρυση και λειτουργία της Εταιρείας
Alzheimer Αθηνών, όπου και εκλέγεται Πρόεδρος
συνεχώς από το 2002.

Είναι Πρόεδρος του Εθνικού Παρατηρητηρίου για
την Άνοια και τη Νόσο Alzheimer από την ίδρυσή του
το ∆εκέµβριο του 2015 µέχρι σήµερα, η θητεία της ανα-
νεώθηκε το 202.   Επίσης υπήρξε Πρόεδρος της Οµάδας
Εργασίας που εκπόνησε και παρέδωσε στο Υπουργείο
Υγείας το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Άνοια και τη
Νόσο Alzheimer το 2015. 

Έχει συντελέσει αποφασιστικά στην υλοποίηση του
Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για την άνοια που ξεκίνησε το
2018 µε την ανάπτυξη Κέντρων Ηµερήσιας Φροντίδας
για άτοµα µε άνοια στις µεγάλες πόλεις της Ελλάδας,
ίδρυση Ιατρείων Μνήµης στα νοσοκοµεία της Περιφέρ-
ειας και δηµιουργία µονάδων τελικού σταδίου.  

Η δράση της τόσο για την ευαισθητοποίηση  και την
πρόληψη της άνοιας στον γενικό πληθυσµό όσο και για
την υποστήριξη των πασχόντων και των οικογενειών
τους αποτυπώνεται επίσης µε τις οµιλίες που έχει
κάνει σε όλη την Ελλάδα και τις συνεργασίες της µε
∆ήµους. σχολεία,  φιλανθρωπικά ιδρύµατα, πολιτιστι-
κούς οργανισµούς!

Η  είσοδος θα είναι ελεύθερη και θα τηρηθεί σειρά προτερ-
αιότητας, καθώς η παρακολούθηση θα είναι ολιγοµελής, ένε-
κεν των πρωτοκόλλων ασφαλείας για την αποφυγή διασποράς
της πανδηµίας. Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να
επικοινωνείτε µε την υπεύθυνη του Ανοιχτού Πανεπιστηµίου
κ. Ασηµίνα  Φούφα στο τηλέφωνο 2105577191 εσωτερικό 4.  

ΑΧΑΡΝΕΣ: Σε εξελιξη οι εργασίες του
χωμάτινου φράγματος ανάσχεσης του

ρέματος της Καναπίτσας 

Σε εξέλιξη βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την περίοδο, στο ρέμα της
Καναπίτσας το οποίο εκτείνεται σε μήκος 12,6 χιλιομέτρων, από
τους Θρακομακεδόνες μέχρι τον Κόκκινο Μύλο.

Η διευθέτηση του ρέματος που πραγματοποιείται από το υπουργείο
Υποδομών & Μεταφορών, αναμένεται να δώσει λύση σ’ ένα από τα
σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ευρύτερη περιοχή, με
την αντιπλημμυρική θωράκισή της.
Οι εργασίες υλοποιούνται σε διάφορα τμήματα του ρέματος, ενώ πρό-

σφατα σύμφωνα με την ενημέρωση του αρμόδιου αντιδημάρχου Νίκου
Δαμάσκου, ξεκίνησαν οι εργασίες του χωμάτινου φράγματος ανάσχε-
σης, του ρέματος της Καναπίτσας περίπου 2,0 χλμ. κατάντη από το όριο
τού Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας,επί της οδού Μακεδονίας στους Θρα-
κομ/νες για την απομείωση των πλημμυρικών απορροών της ορεινής
λεκάνης του ρέματος που διασχίζει ανατολικά την πόλη του Μενιδίου.

Την  αν άγκη σχ εδιασμού πολιτικών  που θα
άρουν  τα εμπόδια προσβασιμότητας στα
άτομα με αν απηρία, επεσήμαν αν  ο Δήμαρχ ος
Ιλίου και εκπρόσωποι του Παν ελλήν ιου Συλλό-
γου Παραπληγικών  (ΠΑΣΠΑ)

Η τοποθέτηση του Δημάρχ ου
Όπως τόν ισε ο Δήμαρχ ος Ιλίου, όλοι οι

πολίτες έχ ουν  το δικαίωμα ν α απολαμβάν ουν
μια ζωή χ ωρίς εμπόδια και αποτελεί υποχ ρέω-
ση της πολιτείας και της Αυτοδιοίκησης ν α εξα-
σφαλίζουν  την  πλήρη και ισότιμη συμμετοχ ή
τους στην  κοιν ων ία. Δικαίωμα που έχ ει κατα-
στεί ακόμα πιο αν αγκαίο τα τελευταία χ ρόν ια,
εξαιτίας της παν δημίας.

Αν αφερόμεν ος στις εν έργειες του Δήμου
Ιλίου, ο κ. Ζεν έτος υπογράμμισε ότι ο σχ εδια-
σμός και υλοποίηση των  έργων  γίν εται πάν τα
με γν ώμον α την  προσβασιμότητα των  ατόμων
με Αν απηρία, γεγον ός που αποτυπών εται
στις αν απλάσεις λεωφόρων  και πλατειών , τις

παιδικές χ αρές, τη λειτουργία του Κολ-
υμβητηρίου με την  ειδική θεραπευτική πισίν α,
τα προγράμματα Πολιτισμού και Αθλητισμού
κ.ά. Παράλληλα, σημείωσε ότι στο πρόγραμμα
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών
έχ ουν  κατατεθεί προτάσεις για δημιουργία
ραμπών  και WC ΑΜΕΑ σε σχ ολικά συγκροτή-
ματα της πόλης, εν ώ σχ εδιάζεται η τοποθέτ-
ηση έξυπν ων  στάσεων  για την  εξυπηρέτηση
ατόμων  με Αν απηρία.

Από τον  σύλλογο παραπληγικών
Από την  πλευρά του, ο αν τιπρόεδρος του

Παν ελλήν ιου Συλλόγου Παραπληγικών  Ευάγ-
γελος Ξυδέας αν αφέρθηκε στον  σκοπό ίδρυ-
σης του Συλλόγου και τις υπηρεσίες που προ-
σφέρει, με στόχ ο την  κοιν ων ική έν ταξη των
ατόμων  με βαριές κιν ητικές αν απηρίες, την
αλληλοαποδοχ ή τους από την  κοιν ων ία και
την  αν αβάθμιση της ποιότητας ζωής τους, ζήτ-
ησε περισσότερες πρωτοβουλίες από την
πολιτεία και ευχ αρίστησε τον  Δήμο Ιλίου για
τις διαχ ρον ικές και σταθερές εν έργειες στήριξ-
ης στα άτομα με Αν απηρία.

Στη συν άν τηση παραβρέθηκαν  επίσης, οι
αν τιδήμαρχ οι Τεχ ν ικών  Υπηρεσιών  Γιώργος
Φερεν τίν ος και Αθλητισμού Άρης Τσιμόγιαν -
ν ης, το μέλος του Παν ελλήν ιου Συλλόγου Παρ-
απληγικών  Βασίλης Κων σταν τιν όπουλος και ο
εθελον τής συν οδός Κων σταν τίν ος Σλούτας

ΙΙΣΣΤΤΟΟΡΡΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΟΟΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΑΑΝΝΑΑΛΛΥΥΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗ  ΓΓΕΕΝΝΟΟΚΚΤΤΟΟΝΝΙΙΑΑ  
ΤΤΟΟΥΥ  ΠΠΟΟΝΝΤΤΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΗΗ  ΝΝΟΟΣΣΟΟ  ΑΑLLZZHHEEIIMMEERR

∆∆ύύοο  ννέέεεςς  δδιιααλλέέξξεειιςς  σσττοο  ΑΑννοοιιχχττόό  ΠΠααννεεππιισσττήήµµιιοο  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  

Στο Δημαρχείο Ιλίου ο Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών
Συνάντηση με τον Δήμαρχο Νίκο Ζενέτο
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Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν την
αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονι-
κά, μέσω του Πληροφοριακού Συστή-
ματος Κρατικών Ενισχύσεων του
υπουργείου Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων.

Μέχρι την Παρασκευή 11 Φεβρουα-
ρίου, στις 15:00, θα υποβάλλονται οι
αιτήσεις επιχειρήσεων για τον Β'
κύκλο της δράσης «Πρόγραμμα
επιχορήγησης επιχειρήσεων για την
απασχόληση ανέργων, ηλικίας 30
ετών και άνω, στις Περιφέρειες σε
Μετάβαση (MΕΤ), με έμφαση στις
γυναίκες».

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε
ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, το πρόγραμ-
μα 12μηνης διάρκειας επιχορηγεί
την πρόσληψη 5.000 ανέργων στις
Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας,
Στερεάς Ελλάδας, Ιονίων Νήσων,
Πελοποννήσου, Βόρειου Αιγαίου

και Κρήτης και τα ποσά της επιχο-
ρήγησης μισθού και ασφαλιστικών
εισφορών έχουν ως εξής:

466,5 ευρώ μηνιαία (5.598 ευρώ
ετήσια) για ανέργους ηλικίας 30-49
ετών.

559,8 ευρώ μηνιαία (6.717,6 ευρώ
ετήσια) για ανέργους ηλικίας 50 ετών
και άνω.

606,45 ευρώ μηνιαία (7.277,4
ευρώ ετήσια) για μακροχρόνια ανέρ-
γους 30 ετών και άνω.

653,1 ευρώ μηνιαία (7.837,2
ευρώ) ετήσια για μακροχρόνια ανέρ-
γους 50 ετών και άνω.

699,75 ευρώ μηνιαία (8.397 ευρώ
ετήσια) για άνεργες γυναίκες 30 ετών
και άνω.

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν την
αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονι-
κά, μέσω του Πληροφοριακού Συστή-

ματος Κρατικών Ενισχύσεων του
υπουργείου Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων, στη διεύθυνση
http://www.ependyseis.gr/mis. Στη
συνέχεια, οι εργασιακοί σύμβουλοι
του ΟΑΕΔ θα υποδείξουν στην
επιχείρηση υποψηφίους, σύμφωνα
με την κατηγορία ανέργου, την
ειδικότητα και  τα απαιτούμενα
προσόντα και η επιχείρηση θα επι-
λέξει μεταξύ των υποψηφίων για την
πρόσληψη.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η
επιχείρηση να μην έχει μειώσει το
προσωπικό της κατά το τρίμηνο πριν
την αίτηση και να μην έχει λάβει
χρηματοδότηση από κρατική
ενίσχυση άνω των 200.000 ευρώ τα

προηγούμενα τρία έτη (τρέχον και
δύο προηγούμενα). Στην επιχορήγ-
ηση συμπεριλαμβάνονται τα δώρα
Χριστουγέννων και Πάσχα και επιδό-
ματα αδείας.

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋ-
πολογισμού 32 εκατ. ευρώ, συγχρ-
ηματοδοτείται από την Ελλάδα και την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του ΕΠ
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση
2014-2020».

Για τη δημόσια πρόσκληση και για
περισσότερες πληροφορίες, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκε-
φτούν την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ
(www.oaed.gr).

Καπνογόνα σε λύκειο στα
Τρίκαλα – Στο νοσοκομείο 3
μαθητές και μια καθηγήτρια

Α
ν αστάτωση επικράτησε το μεσημέρι
της Τετάρτης στο 3ο Λύκειο των  Τρικά-
λων  όταν  άγν ωστοι άν αψαν  καπ-

ν ογόν α στους διαδρόμους του σχολείου.

Σύμφων α με την  ιστοσελίδα trikalaola.gr το
επεισόδιο σημειώθηκε κατά την  ώρα του δια-
λείμματος στο σχολείο «Οδυσσέας Ελύτης».

Οι πρώτες πληροφορίες κάν ουν  λόγο για 6-
7 καπν ογόν α που άν αψαν  άγν ωστοι με απο-
τέλεσμα ν α προκληθεί παν ικός.

Αποτέλεσμα του παν ικού και των  καπν ών
ήταν  τρεις μαθητές και μία καθηγήτρια ν α
έχουν  μεταφερθεί στο ν οσοκομείο Τρικάλων
με ασθεν οφόρα του ΕΚΑΒ καθώς αν τιμετώπι-
ζαν  αν απν ευστικά προβλήματα

.Η Διεύθυν ση του σχολείου εν ημέρωσε την
ΕΛΑΣ και αστυν ομικοί μετέβησαν  στο λύκειο
των  Τρικάλων  προκειμέν ου ν α ερευν ήσουν
το περιστατικό.

Εγκρίθηκε το πρόγραμμα ύψους 1,7 δισ. ευρώ
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας για το 2022

Το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο Καιν ο-
τομίας, το οποίο εγκαι-
ν ιάστηκε τον  Μάρτιο
του 2021 στο πλαίσιο
του προγράμματος
«Ορίζων  Ευρώπη»,

διαθέτει συν ολικό προϋπολογισμό άν ω των  10 δισ.
ευρώ για την  περίοδο 2021-2027.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εν έκριν εχ θεςτο πρόγραμμα
εργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καιν οτομίας
(ΕΣΚ) για το 2022, το οποίο παρέχ ει φέτος ευκαιρίες
χ ρηματοδότησης, ύψους άν ω των  1,7 δισ. ευρώ, για
καιν οτόμους δημιουργούς, προκειμέν ου ν α επεκταθ-
ούν  και ν α δημιουργήσουν  ν έες αγορές, για παρά-
δειγμα στους τομείς της κβαν τικής υπολογιστικής, των
μπαταριών  ν έας γεν ιάς και της γον ιδιακής θεραπείας.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καιν οτομίας, το οποίο
εγκαιν ιάστηκε τον  Μάρτιο του 2021 στο πλαίσιο του
προγράμματος «Ορίζων  Ευρώπη», διαθέτει συν ολικό
προϋπολογισμό άν ω των  10 δισ. ευρώ για την  περίο-
δο 2021-2027.

Το φετιν ό πρόγραμμα περιλαμβάν ει διάφορα ν έα
στοιχ εία, όπως:

- Μια ν έα πρωτοβουλία του ΕΣΚ για την  επέκταση
100 επιχ ειρήσεων , που αποσκοπεί στον  εν τοπισμό
100 υποσχ όμεν ων  επιχ ειρήσεων  υπερπροηγμέν ης
τεχ ν ολογίας στην  ΕΕ, οι οποίες έχ ουν  τη δυν ατότητα
ν α καταστούν  «επιχ ειρήσεις-μον όκεροι» (δηλαδή με
αποτίμηση άν ω του 1 δισ. ευρώ).

- Επεν δύσεις μετοχ ικού κεφαλαίου άν ω των  15
εκατ. ευρώ: Το μέσο Accelerator του ΕΣΚ θα επιτρέ-
ψει στις επιχ ειρήσεις που ασχ ολούν ται με τεχ ν ο-
λογίες στρατηγικού εν διαφέρον τος για την  Ευρώπη,
ν α υποβάλουν  αίτηση για επεν δύσεις του ΕΣΚ ύψους
άν ω των  15 εκατ. ευρώ.

- Μεγαλύτερη στήριξη για τις καιν οτόμες γυν αίκες με
την  αν άπτυξη εν ός δείκτη καιν οτομίας με σκοπό ν α
εν τοπιστούν  τα κεν ά και ν α εν θαρρυν θεί η ισόρροπη
εκπροσώπηση των  φύλων  εν τός των  επιχ ειρήσεων .
Ο δείκτης θα παρέχ ει συν εκτικές πληροφορίες σε
επεν δυτές, χ ρηματοδότες, πελάτες και υπεύθυν ους

χ άραξης πολιτικής. Επίσης, το 2022 το βραβείο και-
ν οτόμων  γυν αικών  της ΕΕ θα περιλαμβάν ει δύο επιπ-
λέον  βραβεία για καιν οτόμες γυν αίκες κάτω των  35
ετών . Συν επώς, θα απον εμηθούν  συν ολικά έξι βρα-
βεία: τρία βραβεία στις πιο καιν οτόμες γυν αίκες από
ολόκληρη την  ΕΕ και τις χ ώρες που συν δέον ται με το
πρόγραμμα «Ορίζων  Ευρώπη» και τρία βραβεία στις
πλέον  υποσχ όμεν ες καιν οτόμες γυν αίκες κάτω των
35 ετών  («Rising Innov ators»).

- Τα βραβεία προτροπής «Challenges» του ΕΣΚ θα
παρέχ ουν  ευκαιρίες χ ρηματοδότησης, ύψους άν ω
των  500 εκατ. ευρώ, σε ν εοφυείς επιχ ειρήσεις με
σκοπό την  αν άπτυξη τεχ ν ολογιών  σε τομείς που θα
συμβάλουν  στον  στόχ ο της ΕΕ για τη μείωση των
καθαρών  εκπομπών  αερίων  του θερμοκηπίου κατά
τουλάχ ιστον  55% έως το 2030, καθώς και για την  αν ά-
πτυξη στρατηγικής αυτον ομίας στους τομείς της κβαν -
τικής, του διαστήματος και των  ν έων  ιατρικών  τεχ ν ο-
λογιών .

- Χρηματοδότηση ύψους 350 εκατ. ευρώ από το μέσο
Pathf inder του ΕΣΚ για πολυεπιστημον ικές ερευν ητι-
κές ομάδες, ώστε ν α αν αληφθεί οραματική έρευν α
που θα οδηγήσει σε τεχ ν ολογικά επιτεύγματα.

- Χρηματοδότηση ύψους 131 εκατ. ευρώ από τον
μηχ αν ισμό του ΕΣΚ για τη χ ρηματοδότηση της μετά-
βασης, προκειμέν ου ν α μετατραπούν  τα αποτελέ-
σματα της έρευν ας σε ευκαιρίες καιν οτομίας, με έμφα-
ση στα αποτελέσματα που προκύπτουν  από τα έργα
του Pathf inder του ΕΣΚ και τα έργα εξακρίβωσης της
δυν ατότητας υλοποίησης (Proof -of -Concept) του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευν ας, με στόχ ο την
ωρίμαν ση των  τεχ ν ολογιών  και τη δημιουργία επιχ ει-
ρηματικού πλαισίου για συγκεκριμέν ες εφαρμογές.

- Χρηματοδότηση ύψους 1,16 δισ. ευρώ από το μέσο
Accelerator του ΕΣΚ για ν εοφυείς επιχ ειρήσεις και
ΜΜΕ με σκοπό την  αν άπτυξη και την  κλιμάκωση και-
ν οτομιών  υψηλού αν τικτύπου με τη δυν ατότητα
δημιουργίας ν έων  αγορών  ή διατάραξης των  υφιστά-
μεν ων .

- Όλα τα έργα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καιν ο-
τομίας θα έχ ουν  πρόσβαση σε υπηρεσίες επιχ ειρ-
ηματικής επιτάχ υν σης, οι οποίες παρέχ ουν  εκπαι-
δευτές, καθοδηγητές και εμπειρογν ωμοσύν η, ευκαι-
ρίες σύμπραξης με επιχ ειρήσεις, επεν δυτές και άλλο-
υς.

ΟΑΕΔ: Μέχρι την Παρασκευή 
οι αιτήσεις για το πρόγραμμα ανέργων

30 ετών και άνω σε 6 περιφέρειες
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ΕΕΕΕννννεεεερρρργγγγεεεειιιιαααακκκκήήήή    κκκκρρρρίίίίσσσσηηηη::::
Αυτές είναι οι επιδοτήσεις ρεύματος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

ΟΥπουργός Περιβάλλον-
τος και Ενέργειας,
Κώστας Σκρέκας, ανα-

κοίνωσε χθες την επέκταση των
μέτρων στήριξης της κοινωνίας
από τις επιπτώσεις της διεθνούς
ενεργειακής κρίσης για τον
Φεβρουάριο.

Οι ανακοινώσεις

Ηλεκτρική Ενέργεια - Επιδότ-
ηση σε Οικιακά Τιμολόγια - Νοι-
κοκυριά

Και τον Φεβρουάριο, η επιδότ-
ηση θα αφορά σε όλες τις παρ-
οχές κύριας κατοικίας, όπως
αυτές δηλώνονται στο Ε1
(περίπου 4,2 εκατ. παροχές),
ανεξαρτήτως  εισοδήματος,
εμβαδού κατοικίας ή παρόχου.

Για τις πρώτες 150 kWh κατα-
νάλωσης, ανά μήνα, επιδότηση
150 ευρώ ανά MWh.

Για τη μηνιαία κατανάλωση από
151 - 300 kWh κατανάλωσης,
επιδότηση 110 ευρώ ανά MWh.

Μέση μηνιαία ενίσχυση για ένα
μέσο νοικοκυριό που κατα-
ναλώνει μέχρι 300 kWh/μήνα
ανέρχεται σε 39 ευρώ τον Φεβρ-
ουάριο.

Στα νοικοκυριά που είναι ενταγ-
μένα στο Κοινωνικό Οικιακό
Τιμολόγιο (ΚΟΤ), η επιδότηση θα
ανέλθει στα 170 ευρώ ανά MWh
για τις πρώτες 300 kWh της
μηνιαίας κατανάλωσης.

Άρα, η μέση μηνιαία ενίσχυση
για το ΚΟΤ είναι 51 ευρώ.

Η συνολική αξία της επιδότ-
ησης για τα νοικοκυριά τον
Φεβρουάριο ανέρχεται στα 150
εκ. ευρώ.

Ηλεκτρική Ενέργεια - Επιδότ-
ηση σε μη Οικιακά Τιμολόγια
δηλάδή σε αγροτικά, εμπορικά,
βιομηχανικά, επαγγελματικά,
λοιπές χρήσεις κ.α.

Για τους επαγγελματικούς
καταναλωτές, οι οποίοι είναι
συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα
τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρι-
κής ενέργειας, η μοναδιαία τιμή
της επιδότησης παραμένει σε 65
ευρώ/ΜWh.

Το σύνολο του μέτρου επιδότ-
ησης των επιχειρήσεων για τον
Φεβρουάριο εκτιμάται σε 133
εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι, από τον
Νοέμβριο του 2021 έως τον
Μάρτιο του 2022 ισχύει και η
αναστολή της πληρωμής Υπηρε-
σιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) για
τη στήριξη των επιχειρήσεων
που είναι συνδεδεμένες στη
Μέση Τάση.

Φυσικό Αέριο - Επιδότηση σε
Οικιακά Τιμολόγια - Νοικοκυριά

Η κρατική επιδότηση τον Φεβρ-
ουάριο θα ανέλθει σε 20 ευρώ
ανά θερμική MWh  για όλα τα
νοικοκυριά και για το σύνολο της
μηνιαίας κατανάλωσης.

Αφορά σε 540.000 οικιακούς
καταναλωτές ανεξαρτήτως εισο-
δήματος, μεγέθους κατοικίας ή
παρόχου.

«Παράλληλα, η ΔΕΠΑ Εμπο-
ρίας θα συνεχίσει να προσφέρει
έκπτωση ύψους 20 ευρώ ανά
θερμική MWh, για όλη τη μηνιαία
κατανάλωση στους πελάτες της
και Θα ζητήσουμε σε συνερ-
γασία μαζί της να πράξουν το
ίδιο και οι υπόλοιποι πάροχοι»,
είπε ο κ. Σκρέκας.

Συνολικά, το όφελος για τα νοι-
κοκυριά ανέρχεται σε 40 ευρώ

ανά θερμική MWh τον Φεβρο-
υάριο.

Το συνολικό ύψος της επιδότ-
ησης από την Κυβέρνηση και τη
ΔΕΠΑ για τους οικιακούς κατα-
ναλωτές φυσικού αερίου θα ανέ-
λθει σε 47 εκατ. ευρώ για τον
Φεβρουάριο.

Φυσικό Αέριο - Επιδότηση σε
ΜΗ Οικιακά (Εμπορικά-Βιομ-
ηχανικά) Τιμολόγια

Συνεχίζεται η επιδότηση των
λογαριασμών Φυσικού Αερίου
και τον Φεβρουάριο σε όλους
τους εμπορικούς και βιομηχανι-
κούς καταναλωτές ανεξαρτήτως
μεγέθους, τζίρου και αριθμού
εργαζομένων

Η επιδότηση θα ανέλθει σε 20
ευρώ ανά θερμική MWh για
όλους του παρόχους και για το
σύνολο της μηνιαίας κατανάλω-
σης.

Το συνολικό ύψος της επιδότ-
ησης του φυσικού αερίου στις
επιχειρήσεις από την Κυβέρν-
ηση θα ανέλθει σε 20 εκατ. ευρώ
αυτόν τον μήνα.

«Για τον Φεβρουάριο, λαμβά-
νουμε μέτρα για τη στήριξη όλων
των νοικοκυριών και των επαγ-
γελματιών απέναντι στην
πρωτόγνωρη ενεργειακή κρίση
που φτάνουν συνολικά τα 350
εκατ. ευρώ και αφορούν και την
ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό
αέριο.

Οι πόροι προέρχονται από τα
έσοδα των πλειστηριασμών
δικαιωμάτων καθώς και από το
υπερπλεόνασμα του Ειδικού
Λογαριασμού Ανανεώσιμων

Πηγών Ενέργειας, αφού η παρα-
γωγή ηλεκτρικής ενέργειας από
τον ήλιο και τον άνεμο σήμερα
είναι συγκριτικά φθηνότερη από
την ηλεκτροπαραγωγή από
φυσικό αέριο ή λιγνίτη.

Πέρα όμως από τις άμεσες επι-
δοτήσεις, η Κυβέρνηση
προχωράει σε δράσεις εξοι-
κονόμησης ενέργειας που
μειώνουν σε μόνιμη βάση την
κατανάλωση και άρα το λογαρια-
σμό. Πριν λίγες ημέρες ανα-
κοινώσαμε το πρόγραμμα αντι-
κατάστασης κλιματιστικών και
ψυγείων, που μπορεί να οδηγή-
σει σε μείωση κατανάλωσης που
ξεπερνάει ακόμη και το 30% για
ένα νοικοκυριό. Παράλληλα αυτό
το διάστημα έχει ξεκινήσει και το
νέο «Εξοικονομώ», στην ηλεκτρ-
ονική πλατφόρμα του οποίου
έχουν υποβάλλει αιτήσεις πάνω
από 80.000 νοικοκυριά. Για τη
διευκόλυνση της υποβολής των
αιτήσεων, λόγω των έκτακτων
συνθηκών που επικράτησαν τον
πρώτο μήνα έναρξης του προ-
γράμματος, παρατείνουμε την
λειτουργία της πλατφόρμας
μέχρι στις 15 Μαρτίου.

Με τη νέα δέσμη μέτρων που
ανακοινώνουμε σήμερα, επιβε-
βαιώνουμε την δέσμευση της
Κυβέρνησης ότι για όσο χρονικό
διάστημα διαρκεί αυτή η
πρωτόγνωρη κρίση στην ενέρ-
γεια θα στηρίζουμε και τα νοικοκ-
υριά και τις επιχειρήσεις», τόνισε
ο κ. Σκρέκας, ολοκληρώνοντας.

Παράταση στις αιτήσεις έως 15/3 
για το Εξοικονομώ 2021

Την παράταση της λειτουργίας της πλατφόρμας για το  «Εξοικονομώ 2021»
ανακοίνωσε ο Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο τέλος των ανακοινώσεών
του για τα μέτρα στήριξης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις για την ηλεκτρική
ενέργεια και το φυσικό αέριο.
«…Παράλληλα αυτό το διάστημα έχει ξεκινήσει και το νέο «Εξοικονομώ», στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα του οποίου έχουν υποβάλλει αιτήσεις πάνω από
80.000 νοικοκυριά. Για τη διευκόλυνση της υποβολής των αιτήσεων, λόγω των
έκτακτων συνθηκών που επικράτησαν τον πρώτο μήνα έναρξης του προγράμ-
ματος, παρατείνουμε την λειτουργία της πλατφόρμας μέχρι στις 15 Μαρτίου.»,
δήλωσε.

Αυξήσεις "φωτιά"
στις διεθνείς τιμές
των πρώτων

υλών σε σχέση με πέρσι
καταγράφει ο Παγκόσμιος
Οργανισμός Τροφίμων και
Γεωργίας των Ηνωμένων 

Εθνών (FAO) . Ωστόσο,
η Ελλάδα διατηρεί μία ικα-
νοποιητική θέση σε σχέση
με τους ευρωπαϊκούς
μέσους όρους στις τελικές
τιμές, σύμφωνα με τα απο-
τελέσματα νέας μελέτης

του ΙΕΛΚΑ (Ινστιτούτο
Έρευνας Λιανεμπορίου
Καταναλωτικών Αγαθών).

Στις διεθνείς τιμές όλοι οι
επιμέρους δείκτες παρου-
σιάζουν αυξήσεις (δημητρ-
ιακά, έλαια, κρέας, γαλακ-
τοκομικά, ζάχαρη). Σε
σχέση μετον Ιανουάριο
2021 οι τιμές του κρεάτος
είναι αυξημένες κατά 17%,
των γαλακτοκομικών κατά
19%, των δημητριακών
κατά 12%, των ελαίων
κατά 34% και της ζάχαρης
κατά 20%.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ 10

Οι αυξήσεις οφείλον-

Τιμές "φωτιά" στα τρόφιμα
Ποια προϊόντα είναι πρωταθλητές ακρίβειας 

- Ποιες ελληνικές πόλεις είναι οι φθηνότερες
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TTα αποτελέσματα τωνα αποτελέσματα των
εξ’ αναβολής στην Γ΄Εθνικήεξ’ αναβολής στην Γ΄Εθνική

3ος όμιλος – 13η αγωνιστική
Αταλάντη-ΑΟ Υπάτου 0-3

4ος όμιλος – 14η αγωνιστική

Παναχαϊκή-ΠΑΣ Αχέρων Καναλακίου 1-0

5ος όμιλος - 12η αγωνιστική
Ερμιονίδα-Άρης Σκάλας 5-1

6ος όμιλος – 10η αγωνιστική
ΑΟ Πυλίου Κω-ΑΟ Καραβά 1-0

ται κυρίως στην αποδο-
τικότητα της παραγωγής
στις μεγάλες παραγω-
γούς χώρες και στην
αύξηση της ζήτησης από
τις χώρες της Ασίας.
Αρκετές από αυτές τις
μεταβολές επηρεάζουν
την παραγωγή τροφίμων
στην Ελλάδα λόγω των
εισαγόμενων πρώτων
υλών, αλλά και τις εισα-
γωγές τελικών τροφίμων
και ποτών από τις διεθ-
νείς αγορές.

Η κατάταξη των
ελληνικών πόλεων στη
λίστα της ...ακρίβειας

Όπως καταγράφεται
στον δείκτη τιμών λιανεμ-
πορίου τροφίμων στη
βάση δεδομένων του
numbeo (το numbeo
είναι crowd-sourced
global database για τιμές
καταναλωτή παγκο-
σμίως, με στοιχεία από
το 2009), με βάση
στοιχεία των τελευ

ταίων 12 μηνών, από
τις 175 πόλεις που κατα-
γράφονται στην Ευρω-
παϊκή Ένωση, οι 5
ελληνικές βρίσκονται στις
εξής θέσεις:

Στην 107η θέση
(Αθήνα), 120η (Θεσσα-
λονίκη), 109η (Ηράκλειο)
και 129η (Πάτρα) και
132η (Λάρισα) έχοντας
χαμηλότερη τιμή από τον
Ευρωπαϊκό Μέσο Όρο
κατά -9%, -16%, -11%, -
19% και -21%
αντίστοιχα.

Συνολικά η Ελλάδα
στον συγκεκριμένο
δείκτη βρίσκεται στην
15η θέση ανάμεσα στις
26 χώρες, χαμηλότερα
από τον μέσο όρο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Οι τρεις ακριβότερες
χώρες είναι το Λουξεμ-
βούργο, η Γαλλία και η
Δανία. Οι τρεις φθηνότε-
ρες χώρες είναι η
Ρουμανία, η Πολωνία και
η Βουλγαρία.

Η συν έχ εια απο σελ. 9

To αγωνιστικό πρόγραμμα του
Σαββατούριακου στην Δυτική 
Αττική

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (15η αγων ιστική)

1. ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ -
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Σάββατο12/02/22
15:00
2. ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ - ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
Σάββατο12/02/22 15:30

3. Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ - ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ 
ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Κυριακή 13/02/22
15:00
4. ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - Α.Ο. ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Κυριακή 13/02/22
15:00

5. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ - ΣΚΟΡΠΙΟΣ
ΦΥΛΗΣ ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ
Κυριακή 13/02/22 15:00
6. ΒΥΖΑΣ - ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΩΝ (ΒΥΖΑ) Κυριακή 13/02/22
15:00

7. ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Κυριακή 13/02/22
15:30

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(15η αγων ιστική)

ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 
ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ Σάββατο12/02/22 15:00
ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ - ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Κυριακή 13/02/22
10:30
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ - Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ Κυριακή 13/02/22
11:30
ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. - ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Κυριακή 13/02/22
13:00
ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ - Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ Κυριακή 13/02/22
15:00
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Oι γυναίκες του Πανελευσινιακού 54-29 στη Νέα Πέραμο

Το Γυναικείο τμήμα του Πανελευσινιακού ΑΟΚ σε εξ αναβολής
αγώνα για την 12η αγωνιστική της Α΄κατηγορίας ΕΣΚΑΝΑ

επικράτησε στη Νέα Πέραμο της τοπικής ομάδος ΕΝΠ  με 29-54.

ΕΠΣΔΑ: 
Ο Σκορπιός Φυλής

στην επόμενη φάση του
κυπέλλου

Στον επαναληπτικό αγώνα κυπέλλου για την 3η
φάση του κυπέλλου στην Δυτική Αττική ο Σκορπι-
ός Φυλής επικράτησε στο γήπεδο Πανοράματος
της Δύναμης Ασπροπύργου με 4-2 και με δύο
νίκες(πρώτο μάτς 3-0) πέρασε στην επόμενη φάση
του θεσμού.
Διαιτήτευσε ο Κώστας Οικονόμου. Βοηθοί Παυ-
σανίας Νάκος-Ανδρέου Ελένη.

Βόρειος όμιλος

ΠΑΟΚ Β’-Καβάλα 1-1 (21'
Τζίμας - 39' Σουλεϊμάν)

Τρίκαλα-Ολυμπιακός
Βόλου 1-2 (30' Ευθυμίου -
27' Ντιαμπί, 68' Ξύδας)

Ξάνθη-Πανσερραϊκός

Νότιος όμιλος

Χανιά-Αστέρας Βλαχιώτη 3-
1 (12' Τσαμούρης, 23'-32'
Μπαΐροβιτς - 2' Αντο)

Καλλιθέα-Επισκοπή 0-2
(48' Σταθόπουλος, 54'
Πέτρου)

Ηρόδοτος-ΑΕΚ Β’ 1-0 (79'
Ποζατζίδης)

Λεβαδειακός-Κηφισιά 1-1
(2' Χάμοντ - 62' Τετέι)

Παναθηναϊκός Β’-Αιγάλεω
0-1 (58' Σέχου)
Καλαμάτα-Ρόδος 3-1 (23'-
38' πεν. Λουκίνας, 68'
Ματέους - 32' Αναστασό-
πουλος αυτ.)

Τα αποτελέσματα των εξ αναβολής στην
Super League 2

Ο Δημήτρης Καλύκας στονΟ Δημήτρης Καλύκας στον
πάγκο του Βύζαντα Μεγάρωνπάγκο του Βύζαντα Μεγάρων

Τα…κλειδιά στον Δημήτρη Καλύκα δίνει ο
Βύζας Μεγάρων για την συνέχεια του πρωταθ-
λήματος. 

Ο εν λόω τεχνικός πήρε την θέση του Θοδωρή
Παχατουρίδη που παραιτήθηκε.

Ο Παλαίμαχος άσος του Ολυμπιακού, του
Ιωνικού, του Πανελευσινιακού, της Ξάνθης και
άλλων Ομάδων, ήρθε σε συμφωνία με την
Διοίκηση της ομάδος του Βύζα για την ανάληψη
της Τεχνικής Ηγεσίας.

Ο νέος Προπονητής της Ομάδας  είναι
κάτοχος Διπλώματος UEFA PRΟ, και έχει συνε-
ργαστεί με επιτυχία στις Ομάδες Αετός Κορυ-
δαλλού, Αχαρναϊκό (Κ-19 ), Προοδευτική,
Α.Ο.Τ. Αλίμου ( Β΄ & Γ΄ Εθνική ), ΠΑΕ Καλλιθέα
και Άγιοι Ανάργυροι, Ερμή Κορυδαλλού, Αμφ-
ιάλη, Αία Σαλαμίνας ενώ έχει διατελέσει και Προ-
πονητής στις Μικτές Ομάδες Νέων της Ε.Π.Σ.
Πειραιά.

Ο νέος τεχνικός του Βύζαντα έκανε  την πρώτη
του γνωριμία με τους ποδοσφαιριστές και πραγ-
ματοποιήσε την πρώτη του προπόνηση με τους
κιτρινόμαυρους.

ΑΝ.ΤΣ
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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



Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου 2022 θριάσιο-13  

ΓΑΜΟΣ 

Ο ΑΞΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΕΡΜΟΛΙΤΣΕΒΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ

ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΦΙΛΛΙΠΟΒΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΤΟΥ
ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΙΟΥΝΜΙΛΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΕΡΕΒΕΡΖΕΒΑ

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗ ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΗ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΚΙΑΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΓΑΜΟΣ 

Ο ΔΑΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΑΖΑΚΗ  ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ Η ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ

ΤΗΣ ΣΙΜΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΑ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΝ ΑΓΙΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΓΑΜΟΣ 

Ο ΑΓΓΕΛΟΣ - ΟΡΕΣΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΛΕΥΡΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ
ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ Η ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΤΣΙΓΚΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΡΙΒΕΛΛΑ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟΝ ΧΟΛΑΡΓΟ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ
ΝΑΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ



14-θριάσιο Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου 2022

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

48

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

Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου 2022 θριάσιο-15  



16-θριάσιο Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου 2022

Η ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ GRID TELECOM ΚΑΙ Η TELECOM EGYPT ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΑΙΓΥΠΤΟΥ

Η
Grid Telecom, θυγατρική
του Αν εξάρτητου Διαχ ειρι-
στή Μεταφοράς Ηλεκτρικής
Εν έργειας (ΑΔΜΗΕ) και η
Telecom Egy pt, ο πρώτος

ολοκληρωμέν ος τηλεπικοιν ων ιακός
οργαν ισμός της Αιγύπτου και έν ας από
τους μεγαλύτερους διαχ ειριστές υποθα-
λάσσιων  καλωδιακών  συστημάτων
στην  περιοχ ή, υπέγραψαν  χ θες
Μν ημόν ιο Συν εργασίας (MoU) στρατ-
ηγικής σημασίας με αν τικείμεν ο τη
διασύν δεση Ελλάδας και Αιγύπτου,
μέσω υποθαλάσσιας καλωδιακής υπο-
δομής.

Το Μν ημόν ιο Συν εργασίας υπέγρα-
ψαν  στα κεν τρικά γραφεία του ΑΔΜΗΕ
στην  Αθήν α, ο Πρόεδρος και Διε-
υθύν ων  Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ κ.
Μάν ος Μαν ουσάκης και ο  Διευθύν ων
Σύμβουλος της Telecom Egy pt κ. Adel
Hamed. Παρόν τες στην  τελετή υπογρ-
αφής ήταν  ο Έλλην ας Υπουργός Ψηφ-
ιακής Διακυβέρν ησης κ. Κυριάκος Πιε-
ρρακάκης, ο Αιγύπτιος ομόλογός του
Δρ. Amr Talaat και ο επιτετραμμέν ος
της Πρεσβείας της Αιγύπτου στην
Αθήν α, κ. Mohamed Elghazawy .

Η στρατηγική συμφων ία θέτει τις
βάσεις για τη διερεύν ηση εν αλλακτικών
επιλογών  συν δεσιμότητας μεταξύ Ελλά-
δας και Αιγύπτου, καθώς και τη βέλτι-
στη αξιοποίηση των  υπερσύγχ ρον ων
και διεθν ούς εμβέλειας δικτύων   της
Telecom Egy pt και της Grid Telecom,
μέσα από την  υφιστάμεν η και μελλον -
τική οπτική διασύν δεσή τους με γειτο-
ν ικές χ ώρες.

Με την  ευκαιρία της υπογραφής του
Μν ημον ίου, πραγματοποιήθηκαν
επίσης διμερείς συν ομιλίες μεταξύ Υπο-
υργών  και υψηλόβαθμων  κυβερν ητικών
αξιωματούχ ων  των  δύο χ ωρών , πάν ω
σε σειρά θεμάτων , μεταξύ των  οποίων
η Τεχ ν ητή Νοημοσύν η, η Καιν οτομία
και η Επιχ ειρηματικότητα.

Το διεθν ές δίκτυο της Telecom Egy pt
εκτείν εται σε πάν ω από 140 σημεία
σύν δεσης σε περισσότερες από 60

χ ώρες σε όλο τον  κόσμο. Η εταιρεία
έχ ει επεν δύσει εκτεν ώς στην  υποθα-
λάσσια καλωδιακή της υποδομή και
παρέχ ει τη συν τομότερη και πιο αξιό-
πιστη διαδρομή διέλευσης μεταξύ Αφρι-
κής, Ασίας και Ευρώπης, καθιστών τας
όλα αυτά τα χ ρόν ια την  Telecom
Egy pt, προτιμητέο εταίρο πολλών  διε-
θν ών  τηλεπικοιν ων ιακών  φορέων .

Η Grid Telecom, με εγχ ώριο δίκτυο
οπτικών  ιν ών  που αυτή τη στιγμή
ξεπερν ά τα 4.000 χ λμ., αποτελεί το
όχ ημα δραστηριοποίησης του ΑΔΜΗΕ
στην  αγορά τηλεπικοιν ων ιών , προσφ-
έρον τας ήδη πολλαπλή οπτική δια-
συν δεσιμότητα μεταξύ της Κρήτης και
της ηπειρωτικής Ελλάδας. Η θυγατρική
του ΑΔΜΗΕ, εκμεταλλευόμεν η την  δικ-
τυακή υποδομή της σε Ιταλία, Βαλκάν ια
και Κεν τρική Ευρώπη, αξιοποιεί τη
θέση της ως έν ας βασικός ουδέτερος
κόμβος τηλεπικοιν ων ιακών  υπηρεσιών
στην  Ευρώπη.

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρν -
ησης, κ. Κυριάκος Πιερρακάκης, δήλω-
σε: «Η σημεριν ή υπογραφή του
Μν ημον ίου Συν εργασίας αν άμεσα
στην  Grid Telecom και την  Telecom
Egy pt είν αι η αρχ ή για την  τηλεπικοι-
ν ων ιακή διασύν δεση Ελλάδας και
Αιγύπτου με υποδομή υποθαλάσσιου
δικτύου, εν ώ εξετάζεται η δυν ατότητα
μιας πρόσθετης συστηματοποιημέν ης
συν εργασίας. Πρόκειται για μια σημαν -
τική συμφων ία αν άμεσα στις δυο εταιρ-
είες, καθώς η διαδρομή του δικτύου επι-
τρέπει τη σύν δεση των  χ ωρών  μας και
των  ηπείρων  μας, εν ώ ταυτόχ ρον α
διασφαλίζει την  εκθετική αν άπτυξη των
οικοσυστημάτων  τεχ ν ολογίας».

Ο Υπουργός Τηλεπικοιν ων ιών  και
Πληροφορικής της Αιγύπτου, Δρ. Amr
Talaat, δήλωσε: «Xαιρετίζουμε την  αν α-
πτυσσόμεν η διμερή συν εργασία μεταξύ
των  δύο χ ωρών  μας, στο πλαίσιο της
Ευρωμεσογειακής Εταιρικής Σχ έσης. Η
ν έα αυτή συν εργασία μεταξύ δύο στρ-
ατηγικών  παικτών  στην  περιοχ ή έχ ει
ως στόχ ο, όχ ι μόν ο ν α βελτιώσει τη 

διασύν δεση μεταξύ Αιγύπτου και
Ελλάδας, αλλά κυρίως ν α καλύψει τις
αυξαν όμεν ες και μελλον τικές αν άγκες
των  χ ωρών  της Αφρικής, της Μέσης
Αν ατολής και της Ευρώπης».

Ο Πρόεδρος και Διευθύν ων  Σύμβου-
λος του ΑΔΜΗΕ, κ. Μάν ος Μαν ουσάκ-
ης, δήλωσε: «Ο ΑΔΜΗΕ, διευρύν ον τας
τις σχ έσεις που έχ ει ήδη αν απτύξει
στην  Αίγυπτο για τη δημιουργία υπο-
δομών  μεταφοράς ηλεκτρικής εν έργειας,
ξεκιν ά μία εποικοδομητική συν εργασία
με την  Telecom Egy pt και θέτει
ισχ υρές βάσεις για ν έα έργα διεθν ών
διασυν δέσεων  μεταξύ των  δύο χ ωρών ,
που επεκτείν ον ται πλέον  και στις
Τηλεπικοιν ων ίες. 

Η υπογραφή στρατηγικού Μν ημον ίου
Καταν όησης αν άμεσα στον  ΑΔΜΗΕ
και μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες
εκμετάλλευσης υποθαλάσσιων  τηλεπι-
κοιν ων ιακών  καλωδίων  παγκοσμίως,
αν αβαθμίζει περαιτέρω τη στρατηγική
διεθν ούς αν άπτυξης του Ομίλου μας
και μπορεί ν α συμβάλει εν εργά στην
αν άδειξη της Ελλάδας ως βασικού τηλε-
πικοιν ων ιακού κόμβου στην  ευρύτερη
περιοχ ή της Μεσογείου».

Ο Διευθύν ων  Σύμβουλος της
Telecom Egy pt, κ. Adel Hamed, δήλω

σε: «Είμαστε στην  ευχ άριστη θέση
ν α δουλέψουμε από κοιν ού με την  Grid
Telecom, καθώς αυτή η συν εργασία θα
εν ισχ ύσει τη στρατηγική μας για περαι-
τέρω επέκταση της διεθν ούς μας υπο-
δομής και αύξηση της γεωγραφικής ποι-
κιλομορφίας του εν εργητικού μας. Με
την  Grid Telecom ως σημαν τικό στρατ-
ηγικό εταίρο, θα μπορέσουμε ν α επεκ-
τείν ουμε την  εμβέλειά μας στην
Ευρώπη, μέσω του εκτεταμέν ου δικ-
τύου της Εταιρείας εν τός και πέραν
των  ελλην ικών  συν όρων ».

Ο Διευθυν τής της Grid Telecom, κ.
Γεώργιος Ψυρρής, δήλωσε: «Η Grid
Telecom, στα μόλις τρία χ ρόν ια από
την  ίδρυσή της, έχ ει επιτύχ ει σημαν τι-
κές επιχ ειρηματικές συμφων ίες εν τός
και εκτός των  ελλην ικών  συν όρων  και
αν αγν ωρίζεται ήδη ως έν ας από τους
βασικούς παρόχ ους στην  τηλεπικοιν ω-
ν ιακή αγορά χ ον δρικής. H υπογραφή
αυτού του Μν ημον ίου με την  Telecom
Egy pt σηματοδοτεί την  έν αρξη μίας
σημαν τικής συν εργασίας με έν αν
ισχ υρό σύμμαχ ο, εν ισχ ύον τας τη διεθ-
ν ή παρουσία μας και επιβεβαιών ον τας
εκ ν έου την  εμπιστοσύν η της αγοράς
στις προοπτικές περαιτέρω αν άπτυξης
της Εταιρείας μας». 


