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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
Βλάσιος, Βλάσης, Βλάσος, Βλασία, Βλασούλα

Θεοδώρα, Θοδώρα, Δώρα,  Ντόρα
Αυγή, Αυγούλα

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Νέζη Σοφία Χ.

Λεωφόρος Δημοκρατίας 50, 
2105580394

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΚΟΥΣΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

Βενιζέλου Ελευθερίου 79, 
2105544246

MANΔΡΑ
Ασημάκης Γρηγόριος Κ.

Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου 114, 2105550323

Άνω Λιόσια

Τζώνης Κωνσταντίνος Ε.
Κυκλάδων 79, 2102482990

ΑΧΑΡΝΕΣ
Βαρβούνης Εμμανουήλ Κ.
Λιοσίων 66,  2102407650

Νεκρός εργαζόμενος στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά

Το αρμόδιο Λιμενικό Τμήμα παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας -νεκροτομής.

Έ
νας 59χρονος εργαζόμενος βρέθηκε νεκρός από
συνάδελφό του κατά την αλλαγή βάρδιας στα
ναυπηγεία του Σκαραμαγκά στο Χαϊδάρι, στις

(9/2) το βράδυ.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα στελέχη της Λιμενική

Αρχής Σκαραμαγκά και ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ,
με το οποίο οποίο ο 59χρονος διακομίστηκε στο
«ΘΡΙΑΣΙΟ» Γενικό Νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθη-
κε ο θάνατος του.

Το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Σκαραμαγκά διενεργεί σχετική
προανάκριση και παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας -
νεκροτομής.

Η ενημέρωση του λιμενικού:
Ενημερώθηκε, βραδινές ώρες χθες, η Λιμενική Αρχή

Σκαραμαγκά ότι 59χρονος εργαζόμενος, εντοπίστηκε
χωρίς τις αισθήσεις του, κατά την αλλαγή βάρδιας από
τον αντικαταστάτη του.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν στελέχη της οικείας Λιμε-
νική Αρχής και ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ, με το
οποίο οποίο ο ανωτέρω διακομίστηκε στο «ΘΡΙΑΣΙΟ»
Γενικό Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Από το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Σκαραμαγκά που διενεργεί
την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκρ-
οψίας -νεκροτομής.

Πρόβλεψη – σοκ για αύξηση των
τιμών πολύ πάνω από τα 2 ευρώ

ανά λίτρο
«Φωτιά» στους οικογεν ειακούς προϋπολογισμούς

βάζουν  οι αυξήσεις στις τιμές των  καυσίμων , με την
αμόλυβδη βεν ζίν η ν α σπάει το έν α ρεκόρ πίσω από
το άλλο από τις αρχ ές Ιαν ουαρίου όταν  και ξεκίν ησε
το ράλι των  αν ατιμήσεων . 

Σύμφων α με την  ΕΡΤ, η Ελλάδα έχ ει αυτή τη στιγ-
μή την  4η ακριβότερη μέση τιμή βεν ζίν ης στην
Ευρώπη και την  8η στον  κόσμο με τις προβλέψεις για
το πότε θα αποκλιμακωθούν  οι τιμές ν α είν αι ιδιαίτε-
ρα δυσοίων ες.

«Το επόμεν ο διάστημα οι αυξητικές τάσεις στις τιμές 

των  καυσίμων  θα συν εχ ιστούν . Πιστεύω ότι μέχ ρι
το καλοκαίρι δεν  θα υπάρξει αποκλιμάκωση των
τιμών », εκτίμησε μιλών τας στον  ίδιο σταθμό ο αν τι-
πρόεδρος της Παν ελλήν ιας Ομοσπον δίας Πρατηρ-
ιούχ ων  Εμπόρων  Καυσίμων  (ΠΟΠΕΚ) Γιώργος Ασμά-
τογλου.

Σχ ετικά με το πού θα φτάσει η τιμή της βεν ζίν ης ο
κ. Ασμάτογλου εκτίμησε ότι στα μεγάλα αστικά κέν τρα
θα αγγίξει τα 2 ευρώ, αλλά στη ν ησιωτική Ελλάδα και
στις απομακρυσμέν ες περιοχ ές θα ξεπεράσει κατά
πολύ αυτό το όριο. 

Νέο ρεκόρ  για την  αμόλυβδη
Πλέον  η μέση τιμή της αμόλυβδης βεν ζίν ης έφτασε

τα 1,857 ευρώ το λίτρο με την  μέση τιμή της «κατο-
στάρας» ν α ξεπερν ά τα 2 ευρώ και το diesel κίν ησης
ν α φτάν ει τα 1,6 ευρώ αν ά λίτρο(1,600).
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«Επεκτείν ουμε το πρόγραμμα “Στέγαση και
Εργασία” από 14 σε 43 Δήμους σε όλη τη Χώρα.
Συν εχ ίζουμε ν α καταπολεμούμε την  αστεγία και
εν ισχ ύουμε έμπρακτα –καλύπτον τας για δύο χ ρόν ια
το εν οίκιο και για έν α χ ρόν ο το μισθό– την  κοιν ων ι-
κή επαν έν ταξη των  πλέον  ευάλωτων  συμπολιτών
μας», δήλωσε η Υφυπουργός Εργασίας & Κοιν ων ικών
Υποθέσεων , Δόμν α Μιχ αηλίδου, με αφορμή τη
διεύρυν ση του Προγράμματος “Στέγαση και Εργασία”
για τους αστέγους.

Το Πρόγραμμα αποτελεί συν έχ εια και βελτίωση των
δύο προηγούμεν ων  επιτυχ ημέν ων  πιλοτικών  προγρ-
αμμάτων  επαν έν ταξης αστέγων , που έχ ουν  υλοποι-
ηθεί από το 2014 έως σήμερα και αποκτά χ αρακτήρα
μόν ιμης δημόσιας πολιτικής με την  πρόβλεψη για αν ά
διετία εφαρμογή του από πόρους του κρατικού προϋ-
πολογισμού.

Ο συν ολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος
αν έρχ εται στα 10.000.000 € και στοχ εύει στην  επα-
ν έν ταξη 600 ν οικοκυριών  / 800 ωφελούμεν ων  στους
δυν ητικά εν τασσόμεν ους Δήμους της Χώρας.  Επομέ-
ν ως, μόν ο με το Πρόγραμμα αυτό καλύπτον ται οι
μισοί καταγεγραμμέν οι άστεγοι των  μεγάλων  αστικών
κέν τρων  (με βάση την  τελευταία καταγραφή του
2018).

Ειδικότερα, στις ωφελούμεν ες ομάδες του Προγράμ-
ματος, περιλαμβάν ον ται:

- Οικογέν ειες και άτομα που φιλοξεν ούν ται σε
ξεν ών ες μεταβατικής φιλοξεν ίας αστέγων  και υπν ω-
τήρια.

- Οικογέν ειες και άτομα που έχ ουν  καταγραφεί από
τις κοιν ων ικές υπηρεσίες των  Δήμων  ως άστεγοι και
διαβιούν  στον  δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα.

- Γυν αίκες που φιλοξεν ούν ται σε ξεν ών ες γυν αικών
θυμάτων  βίας.

- Άτομα, που έχ ουν  συμπληρώσει το 18ο έτος της
ηλικίας τους και φιλοξεν ούν ται σε δομές παιδικής προ-
στασίας.

Η Δόμν α Μιχ αηλίδου δήλωσε ότι: « Μέσω του προ-
γράμματος “Στέγαση και Εργασία”, καλύπτουμε  πλήρ-
ως τα έξοδα εν οικίου, οικοσκευής και ΔΕΚΟ για δύο
χ ρόν ια, αλλά και πλήρως τον  μισθό και τις εργοδοτι-
κές εισφορές για έν αν  χ ρόν ο.  Προσκαλούμε όλους
τους Δήμους της Xώρας μας, ν α εν ταχ θούν  στο Πρό-
γραμμα, με σκοπό ν α συμβάλλουμε ουσιαστικά στη
βελτίωση των  συν θηκών  διαβίωσης, όσων  συμπο-
λιτών  μας έχ ουν  μεγαλύτερη αν άγκη. Με εν εργητικές
πολιτικές προχ ωρούμε στην  αποτελεσματική αν τι-
μετώπιση της φτώχ ειας και της αστεγίας. Δεν  αφήν ο-
υμε καν έν αν  πίσω ».

ΟΑντιδήμαρχος Κοινωνικής
Πολιτικής και το Διευρυμέ-
νο Κέντρο Κοινότητας του

Δήμου Αχαρνών σας ενημερώνουν
ότι οι πολίτες χαμηλού εισοδήματος
δικαιούνται παροχή δωρεάν νομι-
κής βοήθειας, δηλαδή τη χορήγηση
δικηγόρου, δικαστικού επιμελητή ή
συμβολαιογράφου, σε υποθέσεις
ποινικού, αστικού και εμπορικού
δικαίου κάθε βαθμού.

Σε αυτές περιλαμβάνονται οι δια-
φορές διαζυγίου, διατροφής, επιμέ-
λειας κι επικοινωνίας, προσβολής,
αναγνώρισης πατρότητας κ.α.

Με τον νόμο 4596/2019,
επέρχονται αλλαγές στην παροχή
νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμ-
ηλού εισοδήματος και συμπεριλαμ-
βάνεται και τα συναινετικά διαζύγια
ενώπιον συμβολαιογράφου.

Συγκεκριμένα παρέχεται νομική
βοήθεια σε υποθέσεις συναινετικού
διαζυγίου, που συνίσταται στην
απαλλαγή από την υποχρέωση μέρ-
ους ή τον συνόλου των εξόδων της
διαδικασίας ενώπιον συμβολαιο-
γράφου, καθώς και της αμοιβής του
δικηγόρου που θα διοριστεί για να
εκπροσωπήσει τους αιτούντες
ενώπιον συμβολαιογράφου.

Οι αιτήσεις για διορισμό πληρε-
ξουσίου δικηγόρου στα πλαίσια
παροχής Νομικής Βοήθειας κατατίθ-
ενται και εξετάζονται από τον Πρόε-
δρο Υπηρεσίας (Πρωτοδικείο
ΑΘηνών) στο κτίριο 4 (2ος όροφος,
Αίθουσα 207 ) από ώρα 09:00 π.μ.
μέχρι 12:00 μ.μ.

Αρμόδιος για την παροχή νομικής
βοήθειας είναι ο Δικηγορικός Σύλλο-
γος της κάθε περιοχής, στον οποίο 

και απευθύνονται οι ενδιαφερόμε-
νοι.  Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθή-
νας δημοσίευσε τον Κανονισμό Λει-
τουργίας του Θεσμού της Νομικής
Βοήθειας που αποτελεί μία προ-
σπάθεια να δοθούν λύσεις σε
χρονίζοντα προβλήματα που έχουν
παρατηρηθεί και αφορούν στο
σύνολο τους την δικηγορική κοινότ-
ητα, εντός του υφισταμένου νομοθε-
τικού πλαισίου.

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ: Παροχή δωρεάν νομικής βοήθειας 
σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος

Επέκταση του προγράμματος  “Στέγαση 
και Εργασία” από 14 σε 43 Δήμους 

Χ. Γώγος: Στόχος να αρθούν
οι περισσότεροι περιορισμοί
έως το Πάσχα
- Την άλλη εβδομάδα οι αποφάσεις 
για τις Απόκριες 

«Η στρατηγική μας είν αι ν α αρθούν  οι περισσότερ-
οι περιορισμοί μέχ ρι το Πάσχ α, με την  ελπίδα ότι τα
δεδομέν α σχ ετικά με την  παν δημία θα είν αι πολύ
καλύτερα», δήλωσε χ θες ο καθηγητής παθολογίας και
λοιμωξιολογίας Χαράλαμπος Γώγος. 

Μιλών τας στον  ραδιοφων ικό σταθμό ΣΚΑΪ, ο ίδιος
σημείωσε πάν τως πως το μέτρο της μάσκας θα παρ-
αμείν ει μέχ ρι ν α υπάρξει μεγάλη αποκλιμάκωση. 

Ο κ. Γώγος αν έφερε η επιτροπή των  ειδικών
συζητά ήδη μήπως διεξαχ θούν  κάποια πολιτιστικά
δρώμεν α χ αμηλού κιν δύν ου, για τις Απόκριες, όπου
δεν  θα υπάρχ ει μεγάλος συγχ ρωτισμός και την  άλλη
εβδομάδα θα ληφθούν  αποφάσεις. 

Αν έφερε παράλληλα ότι κάποια στιγμή θα γίν ει
συζήτηση και για την  αύξηση της χ ωρητικότητας στα
γήπεδα. 

«Σιγά-σιγά θα έρθει και αυτό καθώς πρόκειται για
σημαν τική δραστηριότητα» είπε συγκεκριμέν α ο κ.
Γώγος. 

Και εν ώ αν αμέν ον ται οι επίσημες αποφάσεις για τις
Απόκριες 2022, το πατριν ό καρν αβάλι έχ ει ολοκ-
ληρώσει τις ετοιμασίες και περιμέν ει τις αν ακοιν ώσεις. 

Οι εμπειρογν ώμον ες του υπουργείου Υγείας πάν -
τως εκτιμούν  ότι ο συν ωστισμός που θα δημιουργηθ-
εί εν έχ ει υγειον ομικό κίν δυν οι και εισηγούν ται ν α
γίν ει σιγά-σιγά η άρση των  μέτρων  μέχ ρι το Πάσχ α.

Παράθυρο Θεμιστοκλέους για
Απόκριες: «Θα εξεταστούν
μικρότερες καρναβαλικές

εκδηλώσεις»
Αν οιχ τό το εν δεχ όμεν ο για μικρότερες εκδηλώσεις

τις Απόκριες, άφησε ο Γεν ικός Γραμματέας Πρωτοβά-
θμιας Φρον τίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

Ακούμε πάν τοτε τους ειδικούς που συν εδριάζουν
συν εχ ώς. Το πιθαν ότερο είν αι ότι μεγάλες καρν αβαλι-
κές εκδηλώσεις και παρελάσεις δεν  θα γίν ουν . Θα εξε-
ταστούν  επιμέρους μικρότερες εκδηλώσεις και πάν τα
σε συμφων ία με την  επιτροπή των  ειδικών », είπε
χ αρακτηριστικά ο Μάριος Θεμιστοκλέους.

Σύμφων α με τον  κ. Θεμιστοκλέους σε ν έα συν ε-
δρίαση των  ειδικών  αν αμέν εται ν α εξεταστεί η πραγ-
ματοποίηση μικρότερων  καρν αβαλικών  εκδηλώσεων
εν ώ σε ότι αφορά στην  χ αλάρωση των  μέτρων  ο προ-
σαν ατολισμός φτάν ει προς το Πάσχ α το οποίο όπως
είπε θα το γιορτάσουν  οι πολίτες όπως το γιόρταζαν
πριν  την  παν δημία καθώς αν αμέν εται σταδιακή άρση
μέτρων  μέχ ρι τότε.

Για τους αν εμβολίαστους υγειον ομικούς ο κ. Θεμι-
στοκλέους τόν ισε πως αν αμέν εται ν α παραταθεί η
αν αστολή εργασίας που βρίσκον ται ωστόσο
υπάρχ ουν  διάφορες εισηγήσεις αλλά όχ ι τελική απόφ-
αση
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93 ΘΑΝΑΤΟΙ 
19.154 νέα κρούσματα και 516

διασωληνωμένοι

Ο Εθν ικός Οργαν ισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ)
αν ακοίν ωσε το απόγευμα της Πέμπτης (10/02)
ότι τα εργαστηριακά επιβεβαιωμέν α ν έα
κρούσματα του κορον οϊού είν αι 19.154.
Την  αν ιούσα πήραν  ξαν ά οι θάν ατοι με 93 ν εκρ-
ούς, εν ώ 516 είν αι οι  διασωλην ωμέν οι ασθε-
ν είς . Διεν εργήθηκαν  308.950 τεστ (26.243 μορ-
ιακά τεστ και 282.707 rapid test), το ποσοστό
θετικότητας διαμορφών εται στο 6,19%.
Μεταξύ των  ασθεν ών  που ν οσηλεύον ται δια-
σωλην ωμέν οι, 396 (76.74%) είν αι αν εμβολία-
στοι ή μερικώς εμβολιασμέν οι και 120 (23.26%)
είν αι πλήρως εμβολιασμέν οι. Από την  αρχή της
παν δημίας έχουν  εξέλθει από τις ΜΕΘ 4.122
ασθεν είς.

Τα κρούσματα  στην  Αττική

Στην  Αττική εν τοπίστηκαν  5.012 ν έα κρούσματα
σύμφων α με τον  ΕΟΔΥ. Η καταν ομή των  κρου-
σμάτων  στην  Αττική σήμερα είν αι εξής:
Αν ατολική Αττική 600
Βόρειος Τομέας Αθην ών  658
Δυτική Αττική 240
Δυτικός Τομέας Αθην ών  718
Κεν τρικός Τομέας Αθην ών  1364
Νότιος Τομέας Αθην ών  571
Πειραιάς 748
Νήσοι 113

Τσικνοπέμπτη 2022:
Πότε τη γιορτάζουμε - Πότε πέφτει

Καθαρά Δευτέρα

Στις 24 Φεβρουαρίου πέφτει η Τσικνοπέμπτη φέτος.
Επίσης το Τριώδιο, ένας θεσμός με ζωή σχεδόν δυο
αιώνων, ανοίγει φέτος στις 13 Φεβρουαρίου. Η Καθα-
ρά Δευτέρα φέτος πέφτει στις 7 Μαρτίου.

Οι αργίες του 2022
Καθαρά Δευτέρα 7 Μαρτίου 2022 Δευτέρα
Ευαγγελισμός της Θεοτόκου 25η Μαρτίου 2022 
Παρασκευή
Μεγάλη Παρασκευή 22 Απριλίου 2022
Μεγάλο Σάββατο 23 Απριλίου 2022
Κυριακή του Πάσχα 24 Απριλίου 2022
Δευτέρα του Πάσχα 25 Απριλίου 2022
Εργατική Πρωτομαγιά 1 Μαΐου 2022 Κυριακή (Πιθ-
ανόν να μεταφερθεί)
Αγίου Πνεύματος 13 Ιουνίου 2022 Δευτέρα
Κοίμηση της Θεοτόκου 15 Αυγούστου 2022 Δευτέρα
28η Οκτωβρίου 2022 Παρασκευή
Χριστούγεννα 25 Δεκεμβρίου 2022 Κυριακή
Σύναξη της Θεοτόκου 26 Δεκεμβρίου 2022 Δευτέρα
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Ο Πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ στη 
“ΔΙΕΞΟΔΟ” του Δήμου Αχαρνών

Τ
ην επίσημη έναρξη του προ-
γράμματος ολοκληρωμένης
συλλογής, ανακύκλωσης και

διάθεσης των σύμμεικτων απορριμ-
μάτων που παράγονται στο Πάρκο
Τρίτση κήρυξε ο περιφερειάρχης
Αττικής 

Στο πλαίσιο του προγράμματος
πραγματοποιήθηκε και η παραλαβή
ενός μικρού δορυφορικού απορρ-
ιμματοφόρου, το οποίο έχει εξασφ-
αλιστεί  με πόρους του Φορέα
Διαχείρισης Πάρκου Τρίτση. Το
σύγχρονο απορριμματοφόρο θα
αξιοποιηθεί για τη συλλογή των
απορριμμάτων του κοινόχρηστου
χώρου πρασίνου, επιτρέποντας την

ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία
του Πάρκου, αλλά και την κίνηση
των επισκεπτών.

Το πρόγραμμα ολοκληρωμένης
συλλογής, ανακύκλωσης και διάθε-
σης σύμμεικτων απορριμμάτων
πραγματοποιείται για πρώτη φορά
στο Πάρκο Τρίτση, μετά την υπογρ-
αφή προγραμματικής σύμβασης
μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης, της
Περιφέρειας Αττικής και  του
ΕΔΣΝΑ, σύμφωνα με την οποία ο
ΕΔΣΝΑ και η Περιφέρεια Αττικής
παραχωρεί δωρεάν δύο μεταλλι-
κούς συμπιεστές σύμμεικτων απο-
ρριμμάτων (press containers) και
μεριμνά για την μεταφορά των απο-
ρριμμάτων του Πάρκου στον ΧΥΤΑ.

Τριήμερη εθελον τική
αιμοδοσία διοργαν ών ει  ο Δήμος Ιλίου,
με σκοπό την  κάλυψη των  αν αγκών
που υπάρχ ουν  σε αίμα και την
εν ίσχ υση της δημοτικής τράπεζας αίμα-
τος.
Οι αιμοληψίες θα πραγματοποιηθούν  σε
ειδικά διαμορφωμέν ο χ ώρο του δημα-
ρχ είου Ιλίου, κατά το τριήμερο 17 έως 19

Φεβρουαρίου, από τις 09:00 έως τις
14:00.
Για τη συμμετοχ ή θα τηρηθεί σειρά προ-
τεραιότητας, εν ώ για τα ραν τεβού οι
εν διαφερόμεν οι θα πρέπει ν α επικοι-
ν ων ούν  με την  Κοιν ων ική Υπηρεσία
του Δήμου Ιλίου, στο τηλέφων ο 210
2624090 από σήμερα (9/2) έως τις 16
Φεβρουαρίου, ώρες 08:30-14:30.

Για πρώτη φορά οργανωμένη συλλογή,
ανακύκλωση και διάθεση

των σύμμεικτων απορριμμάτων που
παράγονται στο Πάρκο Τρίτση 

Τ
ο Κέν τρο πρόληψης του Δήμου Αχαρν ών  “ΔΙΕΞΟΔΟΣ” επισ-
κέφθηκε χθες ο Πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ κ. Αθαν άσιος Θεοχάρης
μαζί με τον  Αν τιπρόεδρο κ. Αθαν άσιο Δημητριάδη, όπου και

είχαν  συν άν τηση με τον  Δήμαρχο Αχαρν ών  κ. Σπύρο Βρεττό και
την  Αν απλ. Πρόεδρο Κ.Π. “ΔΙΕΞΟΔΟΣ” κ. Μαρία Μπούκη.

Στα 19 χ ρόν ια λειτουργίας του Κέν τρου, είν αι η πρώτη φορά που δέχ εται την
επίσκεψη του Προέδρου του ΟΚΑΝΑ, ο οποίος μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια
για το έργο της “ΔΙΕΞΟΔΟΥ”, η οποία στο διάστημα 2020-2021 κατάφερε ν α υλο-
ποιήσει 202 δράσεις.

Ο Δήμαρχ ος κ. Σπύρος Βρεττός τόν ισε ότι από την  πλευρά του ο Δήμος Αχ α-
ρν ών  θα συν εχ ίσει τις δράσεις πρόληψης και εν ημέρωσης των  κατοίκων  των
Αχ αρν ών  και εξέφρασε την  επιθυμία του για στενότερη συνεργασία με τον
ΟΚΑΝΑ.

Εθελοντική 
Αιμοδοσία στον
Δήμο Ιλίου, με

σκοπό την
ενίσχυση 

της δημοτικής 
τράπεζας 
αίματος
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Συν αγερμός σήμαν ε το πρωί της Πέμ-
πτης, στο Μέτρο στον  σταθμό
«Δάφν η», όταν  έν ας άν δρας έπεσε στις
γραμμές.

Σύμφων α με πληροφορίες του protothe-
ma.gr, ο συρμός πέρασε κυριολεκτικά
από πάν ω του ωστόσο ο άν τρας στάθη-

κε τυχ ερός και δεν  τραυματίστηκε.
Άγν ωστα παραμέν ουν  τα αίτια της
πτώσης.
Εξαιτίας του ατυχ ήματος, τα δρομολόγια
του Μετρό, δεν   πραγματοποιήθηκαν  για
λίγη ώρα στα τμήματα Άγιος Ιωάν ν ης -
Αν θούπολη και Άγιος Δημήτριος -
Ελλην ικό.

H
πρόβλεψη για ευκολότερη
χ ορήγηση αποδεικτικού
ασφαλιστικής εν ημερότητας

(καθώς θα δίν εται για μικρές οφειλές,
κάτω των  100 ευρώ προς τον  e-ΕΦΚΑ)
μαζί με μια σειρά άλλων  διατάξεων  που
διευκολύν ουν  εργαζομέν ους και
ασφαλισμέν ους (κατάργηση
προεγγραφής μη μισθωτών  στον  e-
ΕΦΚΑ με την  έν αρξη δραστηριότητας,
άδεια μετ’ αποδοχ ών  10 ημερών  στους

γον είς παιδιών
με σπάν ια
ν ο σ ή μ α τ α ,
ε π ι λ ο γ ή
ασ φαλισ τ ικ ού
φορέα για
ασφαλισμέν ους
με διπλή
ι δ ι ό τ η τ α )

περιλαμβάν ον ται στις ν έες διατάξεις
που εν σωματώθη

καν  στο ν ομοσχ έδιο για τον
εκσυγχ ρον ισμό του e-ΕΦΚΑ που
κατατίθεται στη Βουλή. 

Στο ν ομοσχ έδιο περιλαμβάν εται
επίσης και η ν ομοθετική ρύθμιση που
είχ ε προαν αγγείλει το Υπουργείο

Η εν εργειακή μετάβαση και η αποτε-
λεσματική διαχ είριση των  απορριμμά-
των  θα δέσουν  με έν αν  μον αδικό
τρόπο.

Τα πρώτα βήματα προς αυτήν  την
κατεύθυν ση, λοιπόν .  κάν ει το Υπουρ-
γείο Περιβάλλον τος και Εν έργειας καθώς
προκήρυξε διεθν ή διαγων ισμό για την
επιλογή του αν αδόχ ου, ο οποίος θα
υλοποιήσει τη μελέτη σκοπιμότητας για
τη δημιουργία εν ός δικτύου μον άδων
εν εργειακής αξιοποίησης αστικών
αποβλήτων .

Το κόστος της μελέτης αν έρχ εται σε 434.000 ευρώ.

Βάσει του ΕΣΔΑ, για ν α επιτύχ ει η χ ώρα, εν τός της
δεκαετίας, τον  στόχ ο της ταφής μόν ο του 10% των
αστικών  αποβλήτων , απολύτως απαραίτητο «συστα-
τικό» είν αι και η εν εργειακή αξιοποίησή τους τόσο
υπό τη μορφή της αξιοποίησης των  δευτερογεν ών
καυσίμων  σε εν εργοβόρες βιομηχ αν ίες, όπως οι τσι-
μεν τοβιομηχ αν ίες, όσο και με τη θερμική επεξεργασία
των  υπολειμμάτων  ή και των  δευτερογεν ών  καυσίμων
σε μον άδες θερμικής επεξεργασίας.

Τέτοια έργα κρίν ον ται ιδιαίτερα σημαν τικό για αυτό
και ήδη έχ ουν  εκδηλώσει σχ εδόν  όλοι οι μεγάλοι
κατασκευαστικοί και εν εργειακοί όμιλοι της χ ώρας.

Ιδιαίτερα δε μετά την  κύρωση του ν έου Εθν ικού
Σχ εδίου Διαχ είρισης Αποβλήτων  (ΕΣΔΑ), το οποίο
προβλέπει τη δημιουργία 3 ή 4 μον άδων  θερμικής επε

ξεργασίας σύμμεικτων  υπολειμματικών  αποβλήτων
ή και δευτερογεν ών  καυσίμων , με τον  προϋπολογι-
σμό για την  κατασκευή τους ν α εκτιμάται σε 632 με
805 εκατ. ευρώ.

Το ποσό του προϋπολογισμού κρίν εται τεράστιο και
καν είς από τους “μεγάλους” δεν  θα ήθελε ν α μείν ει
εκτός από έν α τέτοιο πρότζεκτ.

Η μελέτη

Η μελέτη θα περιλαμβάν ει τον  προσδιορισμό της
ποσότητας και ποιότητας των  αποβλήτων  (υπο-
λείμματα ή και δευτερογεν ή καύσιμα) που θα μπορούν
ν α οδηγηθούν  προς εν εργειακή αξιοποίηση.

Έτσι θα περιγράψει την  υφιστάμεν η κατάσταση
σχ ετικά με το σύστημα διαχ είρισης σκουπιδιών , με 

σκοπό την  καταγραφή των  υφιστάμεν ων
Μον άδων  Επεξεργασίας Αποβλήτων  (ΜΕΑ).
Για κάθε ΜΕΑ θα συλλεχ θούν  στοιχ εία που
αφορούν  στην  ποσότητα και ποιότητα των
εισερχ όμεν ων  αποβλήτων  καθώς και των
παραγόμεν ων  προϊόν των  και στερεών
αποβλήτων .Επίσης θα καταγράφει
αν τίστοιχ α στοιχ εία για τις δρομολογημέν ες
ΜΕΑ καθώς και για τις μελλον τικές ΜΕΑ, που
δεν  έχ ουν  ακόμη επαρκή βαθμό ωρίμαν σης,
και θα εκτιμήσει τις ποσότητες και την  ποι-
ότητα των  εισερχ όμεν ων  αποβλήτων  καθώς
και των  παραγόμεν ων  προϊόν των  και στερ-
εών  αποβλήτων .

Επιπλέον , η μελέτη σκοπιμότητας, μεταξύ άλλων ,
θα αν αλύσει την  αγορά διάθεσης παραγόμεν ων  υπο-
λειμμάτων  και δευτερογεν ών  καυσίμων
(MarketAnaly sis) και τις διαβουλεύσεις με την  αγορά.
Θα πρέπει ακόμη ν α πραγματοποιηθεί αν άλυση επι-
λογών  σχ ετικά με τον  αριθμό και τη δυν αμικότητα των
μον άδων , όπως επίσης και την  εν δεικτική προτειν ό-
μεν η θέση των  μον άδων  (η θέση αφορά στον  προσ-
διορισμό της θέσης σε επίπεδο Περιφερειακής Εν ότ-
ητας ή, ειδικά στην  περίπτωση της Αττικής, σε επίπε-
δο Περιφέρειας).

Πάν τως, σχ ετικά με τις χ ωροθετήσεις των  μον ά-
δων , στο ΕΣΔΑ προτείν εται η κατασκευή μιας μον ά-
δας στην  Κρήτη, μίας σε Πελοπόν ν ησο και Δυτική
Ελλάδα, μίας σε Αττική και Στερεά και μιας που θα
καλύπτει τη Θεσσαλία, την  Ήπειρο και την  Μακε-
δον ία.

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,

210 5570337, 210 5580816

Υπ. Εργασίας: Ασφαλιστική ενημερότητα 
με οφειλές έως 100 ευρώ προς τον ΕΦΚΑ

Τα πρώτα βήματα για μονάδες παραγωγής ενέργειας από απορρίμματαΤα πρώτα βήματα για μονάδες παραγωγής ενέργειας από απορρίμματα

ΆΆννδδρρααςς  έέππεεσσεε  σσττιιςς  γγρρααμμμμέέςς  ττοουυ  ΜΜεεττρρόό  
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ΗΗ∆ιεύθυνση Κοινωνι-
κής Προστασίας και
το Κέντρο Κοινότητας

του  ∆ήµου  Ασπροπύργου, σε
συνεργασία µε το 11ο ∆ηµοτικό
Σχολείο Ασπροπύργου, συµµε-

τείχαν σε εκπαιδευτική ηµε-
ρίδα που δόθηκε στο πλαίσιο
της διεξαγωγής Βιωµατικού
Εργαστηρίου, σε µαθητές/-τριες
της Ε’ τάξης δηµοτικού, µε
κύρια θεµατική ενότητα «Φυσι-
κές Καταστροφές». 

Η ηµερίδα πραγµατοποιήθη-
κε την Παρασκευή 4 Φεβρουα-
ρίου, στις εγκαταστάσεις του
11ου ∆ηµοτικού Σχολείου, στο
Ρουπάκι Ασπροπύργου, µε τη
συνεργασία του επιστηµονικού
προσωπικού του Κέντρου
Κοινότητας και τους εκπαιδευ-
τικούς πρωτοβάθµιας εκπαίδευ-
σης των τµηµάτων της Ε’ ∆ηµο-
τικού, κα. ∆έσποινα Ιωαννίδου
και κ. Γεώργιου Καψιµάλη. 

Κατά τη διάρκεια του Βιωµα-
τικού Εργαστηρίου, οι µαθητές/
τριες παρακολούθησαν εκτενή
παρουσίαση powerpoint  µέσω
προβολής σε συσκευή προτζέκ-
τορα. 

Πιο αναλυτικά, παρουσιά-
στηκαν ορισµένες πληροφορίες
θεωρητικού υπόβαθρου, αναφο-

ρικά µε την ασφαλή αντι-
µετώπιση των επιπτώσεων των
ακραίων φυσικών φαινοµένων,
ενώ δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση
στις µεθόδους ψυχολογικής
διαχείρισης αυτών καθώς και

των συναισθηµάτων πανικού
που ενδεχοµένως προκαλούν
στον παιδικό και µαθητικό
πληθυσµό.

Ως εκπρόσωπος του ∆ηµάρχου
Ασπροπύργου κ. Νικολάου
Μελετίου, στην ηµερίδα, παρε-
υρέθηκε η Αντιδήµαρχος Κοι-
νωνικής Προστασίας, Παιδείας,
Πολιτισµού και Νεολαίας κ.
Σοφία Μαυρίδη, η οποία αφού
συναντήθηκε µε την διευθύντρ-
ια του Σχολείου, κα. Αικατε-
ρίνη Μαραγκάκη, µετέφερε το
µήνυµα του ∆ηµάρχου για την
κλιµατική αλλαγή. 

Κατόπιν,  συνεχάρη τόσο τα
στελέχη της ∆ιεύθυνσης Κοινω-
νικής Προστασίας και του Κέν-
τρου Κοινότητας, καθώς και
τους εκπαιδευτικούς, για την
υλοποίηση της εκπαιδευτικής
ηµερίδας. 

ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 
Αίτημα του Δημάρχου 

Ελευσίνας,  στο Υπουργείο
Ψηφιακής Διακυβέρνησης για
την ψηφιοποίηση του αρχείου

του Γιάννη Καλομενίδη

Επιστολή προς τον Υφυπουργό Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, Θοδωρή Λιβάνιο, απέ-
στειλε ο Δήμαρχος Ελευσίνας, Αργύρης

Οικονόμου, με αίτημα την ανάγκη ψηφιοποίησης
του αρχείου του Γιάννη Καλομενίδη.

Με την επιστολή, που απεστάλη στις 3 Φεβρο-
υαρίου, ο Δήμαρχος Ελευσίνας ζητά τη συνδρομή
και αρωγή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρν-
ησης, προκειμένου να αξιοποιηθεί και να παρα-
μείνει αναλλοίωτο στον χρόνο, η σπουδαία ιστορ-
ική και πολιτιστική κληρονομιά που δημιούργησε
ο Γιάννης Καλομενίδης.

Η έρευνα, η συλλογή και η ιστορική μνήμη έφε-
ραν στο φως αρκετές από τις εν πολλοίς άγνω-
στες πτυχές της οικονομικής, κοινωνικής και
πολιτιστικής ζωής του Δήμου μας.

Με τη καταγραφή σπάνιων εικόνων από το
παρελθόν της Ελευσίνας και της Μαγούλας, ο
Γιάννης Καλομενίδης, κατάφερε να περιγράψει με
ακρίβεια τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και να
διατηρήσει στη συλλογική μνήμη τις ένδοξες στιγ-
μές των ανθρώπων της Ελευσίνας και της
Μαγούλας.

Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Ελευσίνας, Αργύρ-
ης Οικονόμου: "Ο Γιάννης Καλομενίδης ήταν από
τις πλέον εμβληματικές μορφές του τόπου μας.
Ένας ακούραστος συλλέκτης της ιστορίας, του
πολιτισμού και της λαογραφίας, ο οποίος φεύγον-
τας από τη ζωή, άφησε πίσω του μία τεράστια
παρακαταθήκη. Ευθύνη αλλά και υποχρέωσή
μας, η αξιοποίηση του πολύτιμου αρχείου του και
η απόδοση της τιμής που αξίζει, σε έναν σπου-
δαίο άνθρωπο, σαν τον Γιάννη Καλομενίδη"

""ΦΦΥΥΣΣΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΡΡΟΟΦΦΕΕΣΣ""  
ΒΒΙΙΩΩΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙ  ΣΣΤΤΟΟ  1111οο  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟ

ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΟΟ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : ΕΕππιιχχοορρήήγγηησσηη  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  γγιιαα  ττηηνν  ααππαασσχχόόλληησσηη
ααννέέρργγωωνν  ηηλλιικκίίααςς  3300  εεττώώνν  κκααιι  άάννωω,,  μμεε  έέμμφφαασσηη  σσττιιςς  γγυυννααίίκκεεςς

Ο Δήμος Χαϊδαρίου αν ακοιν ών ει τη ν έα δράση «Επιχ ορήγηση Επιχ ειρήσεων  για την  απασχ όληση αν έργων  ηλικίας 30 ετών  & άν ω με έμφ-
αση στις Γυν αίκες» με στόχ ο την  αν άσχ εση των  συν επειών  της αν εργίας, ιδιαίτερα για τις άν εργες γυν αίκες τους μακροχ ρόν ια άν εργους &
τους άν εργους μεγαλύτερων  ηλικιών , των  οποίων  η διαρκής και επί μακρόν  απομάκρυν ση από την  εργασία για οικογεν ειακούς ή άλλους
λόγους δυσχ εραίν ει την  πιθαν ότητα επαν έν ταξής τους στην  αγορά εργασίας.

Η δράση απευθύν εται σε ιδιωτικές επιχ ειρήσεις και γεν ικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν  τακτική οικον ομική δραστηριότητα
και δραστηριοποιούν ται στις Περιφερειακές Εν ότητες του Δυτικού Τομέα Αθην ών , Δυτικής Αττικής και Πειραιά.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την  έν ταξη μίας επιχ είρησης στη δράση είν αι ν α μην  έχ ει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά την
διάρκεια του τελευταίου τριμήν ου πριν  την  ημερομην ία υποβολής της αίτησης χ ρηματοδότησης. Οι εν διαφερόμεν οι μπορούν  ν α απευθυν θ-
ούν  στο αρμόδιο τμήμα του Δήμου (Γρ. Απασχ όλησης & Επιχ ειρηματικότητας) καθημεριν ά 9:00- 14:00 στα τηλέφων α 2132047343-
2132047273 & στον  Αν τιδήμαρχ ο Πολιτισμού, Παιδείας-Νεολαίας & Απασχ όλησης Κο Μάν ο Πετούση 21320472910
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Τ
ο δεύτερο 15μερο του Μαρτίου
αν αμέν εται ν α αν οίξει το
ηλεκτρον ικό σύστημα Taxisnet

προκειμέν ου ν α υποδεχ θεί τις φορ-
ολογικές δηλώσεις των  εισοδημάτων
του 2021.

Μ έ χ ρ ι
την  έν α-
ρξη όμως
η φορο-
λ ο γ ι κ ή
διοίκηση

"τρέχ ει" για ν α προλάβει την
προσύμπληρωση όλων  των  απαι-
τούμεν ων  στοιχ είων  στις φορολογι-
κές δηλώσεις με βάση τα στοιχ εία
που στέλν ουν  οι φορείς, εν ώ
φέτος, σε συν δυασμό με την  προ-
τροπή τη κυβέρν ησης για απλο-
ποίηση των  δηλώσεων  θα επιχ ειρή-
σει την  προσυμπλήρωση του εισο-
δήματος των  φορολογούμεν ων  από
την  εκμίσθωση ακιν ήτων  και δεύτε-

ρον  την  προσυμπλήρωση των
δηλώσεων  ΦΠΑ.

Από τα τέλη Μαρτίου φυσικά και
ν ομικά πρόσωπα θα μπορέσουν
ν α ξεκιν ήσουν  την  υποβολή των
δηλώσεων  και όσοι επιθυμούν  θα
μπορούν  ν α αποπληρών ουν  στα-
διακά τις οφειλές τους παρά το
γεγον ός ότι η καταληκτική ημερομ-
ην ία για την  πληρωμή της πρώτης
δόσης θα παραμείν ει η 31η Ιουλίου
2022. Οσοι φορείς και λογιστήρια
επιχ ειρήσεων  δεν  έχ ουν  απο-
στείλει ακόμα τα στοιχ εία, θα πρέ-
πει ν α το πράξουν  μέχ ρι τις 28
Φεβρουαρίου με ηλεκτρον ικό
τρόπο. Αλλαγές όμως έρχ ον ται και
στον  αριθμό των  δόσεων .

Οι τρεις διμην ιαίες δόσεις που
προβλέπει η ισχ ύουσα ν ομοθεσία
για την  εξόφληση του φόρου εισο-
δήματος που προκύπτει από την

εκκαθάριση των  φορολογικών
δηλώσεων  αυξάν εται σε 8 μην ιαίες
δόσεις, αρχ ής γεν ομέν ης όπως
προαν αφέρθηκε από τον  Ιούλιου,
προκειμέν ου ν α δοθούν  ταμειακές
αν άσες στους φορολογούμεν ους
στην  εκπλήρωση των  φορολογικών
τους υποχ ρεώσεων  και ν α μπει
φρέν ο στο κύμα των  απλήρωτων
φόρων .

Σύμφων α με τον  σχ εδιασμό, οι
ελεγκτικές υπηρεσίες θα καταγράφ-
ουν  στους αν τίστοιχ ους κωδικούς
του εν τύπου τα ποσά που εισέπρ-
αξαν  οι εκμισθωτές ακιν ήτων , οι
οποίοι δεν  θα έχ ουν  τη δυν ατότητα
αλλαγών  ή παρεμβάσεων , όπως
συμβαίν ει με τους μισθωτούς ή τους
συν ταξιούχ ους, παρά μόν ο μέσω
της υποβολής τροποποιητικών
δηλώσεων  ή της προσκόμισης των
αν άλογων  παραστατικών  και εγγρά-
φων .

Συνελήφθη ο 20χρονος 
κατηγορούμενος για τη 
δολοφονία του Άλκη Καμπανού
που είχε διαφύγει στην Αλβανία

Ραγδαίες οι εξελίξεις στην υπόθεση δολοφονίας του
19χρονου Άλκη.

Συνελήφθη τελικά στην Αλβανία και συγκεκριμένα
στην Κορυτσά, ο 20χρονος καταζητούμενος για τη φονική
επίθεση κατά του Άλκη και της παρέας του. Υπενθυμίζε-
ται ότι σε βάρος του είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα
σύλληψης. Πλέον αναμένονται οι διαδικασίες για την
έκδοσή του στη χώρα μας.

Οι πληροφορίες ανέφεραν ότι ο 20χρονος, αλβανικής
καταγωγής, έσπευσε να φύγει από την Ελλάδα,
περνώντας τα σύνορα, με προορισμό την πατρίδα του,
περίπου δύο μέρες μετά τη δολοφονία του Άλκη.

Πρόκειται για σκληρό χούλιγκαν, μέλος του συνδέσμου
της Θύρας 4 και φίλο του 23χρονου φερόμενου ως δρά-
στη της δολοφονίας του Άλκη. Στο πόδι του έχει τατουάζ
με την ημερομηνία ίδρυσης της ομάδας του δικεφάλου
του Βορρά. 

Ο 20χρονος και ο 23χρονος ήταν συγκατηγορούμενοι
για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης με μαχαίρι, σε
οπαδούς του Άρη το 2019 κοντά στο γήπεδο Χαριλάου,
υπόθεση που δεν έχει ακόμα εκδικαστεί.

Οι δηλώσεις του δικηγόρου του 20χρονου

Νωρίτερα σήμερα, την πρόθεσή του να παραδοθεί
στις ελληνικές Αρχές είχε εκφράσει ο 20χρονος, μέσω
του δικηγόρου του.

Ο δικηγόρος του καταζητούμενου, Πάρης Σπυράτος,
μεταφέροντας τη θέση του, τόνισε αρχικά σύμφωνα με
το thesstoday.gr, ότι εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρ-
ια για το «ατυχές και δυσάρεστο συμβάν», ενώ πρόθεσή
του είναι να εμφανιστεί ενώπιον των ελληνικών Αρχών.

Πώς πείστηκε ο 20χρονος να παραδοθεί

Σημειώνεται πως ο δικηγόρος του 20χρονου, σε
δηλώσεις του ανέφερε πως ο εμπλεκόμενος στην υπόθ-
εση, πείστηκε να παραδοθεί κατόπιν επικοινωνίας με
την οικογένειά του.

Έπειτα, ο δικηγόρος, επικοινώνησε με τον εντολέα του
και δήλωσε μιλώντας στο ethnos.gr: Έχει την πρόθεση να
παραδοθεί στην Αλβανία, να συλληφθεί και να ακολουθ-
ηθεί η διαδικασία έκδοσης. Θα συναινέσει για να ρθει
στην Ελλάδα και να αντιμετωπίσει την υπόθεση. Κατά-
λαβε ότι είναι μονόδρομος να αντιμετωπίσει την υπόθε-
ση. Έχει επιχειρήματα και δεν είναι ο δολοφόνος του
Άλκη. Επέβαινε το μοιραίο βράδυ στο λευκό αυτοκίνητο,
το Citroen».

Συνεχίζοντας ο κ. Σπυράτος απάντησε σε δηλώσεις
του Αλέξη Κούγια για τον εντολέα του, υπογραμμίζοντας
ότι «είχε πει ότι τον συγκεκριμένο κατηγορούμενο δεν
πρόκειται να τον δούμε στην Ελλάδα τα επόμενα 20 έτη.
Ο ίδιος έχει πρόθεση να έρθει στην Ελλάδα, να συναινέ-
σει -ενώ θα μπορούσε να βρίσκεται στην Αλβανία- και
να αντιμετωπίσει αυτή την υπόθεση με έναν δικηγόρο με
εξουσιοδότηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Και πρόσθεσε: «Διότι έχει να δώσει εξηγήσεις, οι
οποίες αφορούν στον ρόλο του και θα τύχει μιας δίκαιης
δίκης στη χώρα μας».

Προειδοποιητική επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Καλεί την Ελλάδα να επικαιροποιήσει τους χάρτες
κινδύνων πλημμύρας

Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με προειδοποιητική
επιστολή της, καλεί την  Ελλάδα ν α επικαιρο-
ποιήσει τους χ άρτες κιν δύν ων  πλημμύρας.

Η Επιτροπή καλεί την  Ελλάδα, την  Κύπρο, τη Βου-
λγαρία, τη Λιθουαν ία, το Λουξεμβούργο, τη Ρουμαν ία
και τη Σλοβακία, ν α επικαιροποιήσουν  τους χ άρτες
επικιν δυν ότητας πλημμύρας και τους χ άρτες κιν -
δύν ων  πλημμύρας, όπως απαιτείται από την  οδηγία
για την  αξιολόγηση και τη διαχ είριση των  κιν δύν ων
πλημμύρας (2007/60/ΕΚ). Οι χ άρτες επικιν δυν ότητας
πλημμύρας, θα πρέπει ν α καλύπτουν  τις γεωγραφικές
περιοχ ές που θα μπορούσαν  ν α πλημμυρίσουν , εν ώ
οι χ άρτες κιν δύν ων  πλημμύρας δείχ ν ουν  τις πιθαν ές
αρν ητικές συν έπειες που συν δέον ται με αυτά τα
σεν άρια πλημμύρας. Οι εν  λόγω χ άρτες αποτελούν  τη
βάση για την  κατάρτιση σχ εδίων  διαχ είρισης των  κιν -
δύν ων  πλημμύρας.

Οι καταστροφικές πλημμύρες στη Γερμαν ία και το
Βέλγιο τον  Ιούλιο του 2021, ήταν  η πιο πρόσφατη
απόδειξη της σημασίας που έχ ουν  η αξιολόγηση και η

διαχ είριση των  κιν δύν ων  πλημμύρας για την  προ-
στασία της ζωής, των  μέσων  διαβίωσης και του περι-
βάλλον τος.

Τα κράτη μέλη όφειλαν  ν α κοιν οποιήσουν  έως τον
Δεκέμβριο του 2019 τις επικαιροποιήσεις που πραγ-
ματοποίησαν  στους πρώτους χ άρτες επικιν δυν ότ-
ητας πλημμύρας και τους χ άρτες κιν δύν ου πλημμύρ-
ας.

Η προθεσμία για την  εν ημέρωση της Επιτροπής
σχ ετικά με την  επαν εξέταση και την  επικαιροποίηση
των  εν  λόγω χ αρτών , έληξε τον  Μάρτιο του 2020.
Δεδομέν ου ότι η Επιτροπή δεν  έλαβε καμία πληροφ-
ορία σχ ετικά με τη διαδικασία από την  Ελλάδα και τα
άλλα έξι κράτη-μέλη, η Επιτροπή αποφάσισε ν α απο-
στείλει προειδοποιητικές επιστολές. Τα εν  λόγω επτά
κράτη-μέλη έχ ουν  πλέον  προθεσμία δύο μην ών  για
ν α απαν τήσουν  και ν α άρουν  τις ελλείψεις που επι-
σημάν θηκαν  από την  Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επι-
τροπή μπορεί ν α αποφασίσει ν α αποστείλει αιτιολογ-
ημέν η γν ώμη.

- Σε 8 δόσεις η πληρωμή του φόρου
ΤΤοο  δδεεύύττεερροο  1155μμεερροο  ττοουυ  ΜΜααρρττίίοουυ  θθαα  ααννοοίίξξεειι  ττοο  TTaaxxiissnneett

γγιιαα  ττιιςς  φφοορροολλοογγιικκεεςς  δδηηλλώώσσεειιςς  
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- ΕΝΑΡΞΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

Στο πλαίσιο των Αποκριά-
τικων Εκδηλώσεων, που
δρομολογεί  το Πνευμα-

τικό Κέντρο του Δήμου μας, η
Πρόεδρος κ. Γεωργία Πηλιχού,
προσκαλεί παιδιά ηλικίας  5 έως
15 ετών να συμμετάσχουν
ΔΩΡΕΑΝ  σ’  ένα πρωτότυπο και
άκρως ενδιαφέρον
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΚΥΝΗΓΙ
ΠΕΙΡΑΤΙΚΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ,  που
διοργανώνεται για πρώτη φορά
στον Ασπρόπυργο.

Πρόκειται για ένα καλοσχεδια-
σμένο διαδικτυακό παιχνίδι, που
συνδυάζει τη διασκέδαση με τη
γνώση και θα κρατήσει συντροφ-
ιά στα παιδιά, από την Κυριακή,
13 Φεβρουαρίου 2022 έως και
την Κυριακή 13 Μαρτίου 2022. 

Συμπληρώστε την  Φόρμα
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο
σύνδεσμο https://treasure-
hunt.gr/registrationformwt/ και
ενημερωθείτε για τις αναλυτικές
προϋποθέσεις συμμετοχής.

Λίγα Λόγια για το παιχνίδι:
1 παππούς  πειρατής με αξιο-

ζήλευτες περιπέτειες
1 εγγονός με εξερευνητικές

ανησυχίες και δίψα για ταξίδια
και μάθηση

1 χάρτης με κρυπτογραφημέ-
νες διαδρομές και κρυμμένα
μυστικά

5 νησιά  προς εξερεύνηση που
κρύβουν κινδύνους

30 δοκιμασίες με δεκάδες γρίφ-
ους, διασκεδαστικούς και
πρωτότυπους, για να φτάσουμε
στον μεγάλο θησαυρό!

Τα παιδιά μέσα από αυτό το
ταξίδι των 30 στάσεων θα:

Γνωρίσουν μεγάλες και ιστο-
ρικές προσωπικότητες

Περιηγηθούν στα σημαντικό-
τερα μουσεία του κόσμου

Αποκρυπτογραφήσουν πει-
ρατικά μηνύματα, σταυρόλεξα
και ακροστοιχίδες

Παίξουν παιχνίδια  λογικής,
παρατηρητικότητας και στρατ-
ηγικής

Συνθέσουν παζλ και θα χαθ-
ούν σε λαβυρίνθους

Λάβουν προσωπικό πειρα-
τικό έπαινο ως αναμνηστικό

Αποκτήσουν πρόσβαση
στον μεγαλύτερο θησαυρό
του κόσμου….την γνώση!

Επιβιβαστείτε έγκαιρα…το
κυνήγι ξεκινά!

Υπέρ της τηλεργασίας τάσσεται η πλειονότητα
των Ελλήνων με την προϋπόθεση ότι η φύση
του επαγγέλματος το επιτρέπει ενώ θεωρούν ότι

είναι κάτι που χρειάζεται να συναποφασίζεται μεταξύ
εργαζομένων και εργοδοτών, έτσι ώστε η λύση της τηλε-
ργασίας να είναι αμοιβαίας ωφέλειας.

Παράλληλα η καλύτερη εκδοχή για όσους έχουν δοκι-
μάσει ήδη την λύση της τηλεργασίας, είναι να συνεχιστεί
σε "μικτή βάση" μετά το τέλος της πανδημίας.

Τα παραπάνω προκύπτουν από νέα πανελλαδική
έρευνα της Focus Bari|YouGov σε δείγμα 1.000 ατόμων
κατά την περίοδο 15-22 Ιανουαρίου 2022. Οι δύο στους
πέντε εργαζόμενοι Έλληνες (το 39%) δηλώνουν ότι εργά-

στηκαν ή εργάζονται ακόμη από απόσταση κατά τα τελευ-
ταία δύο χρόνια λόγω πανδημίας. Το 7% εργάζονται
συνεχώς με τηλεργασία από τον Μάρτιο του 2020 μέχρι
σήμερα, το 19% μόνο στις περιόδους των "lockdown", το
13% στα "λοκντάουν" και κάποιες πρόσθετες μέρες, ενώ
το 61% δεν έχουν εργαστεί ποτέ με τηλεργασία.

Μεγαλύτερα ποσοστά τηλεργασίας παρουσιάζουν οι
γυναίκες (45%) σε σχέση με τους άνδρες (34%), οι κάτοι-
κοι της Αττικής (46%) σε σχέση με εκείνους της Θεσσα-
λονίκης (39%) και της περιφέρειας (34%), καθώς επίσης
οι ηλικιακές ομάδες 25-34 ετών (48%) και 35-44 ετών
(43%) έναντι 38% στους 45-54 ετών, 37% στους άνω των
55 ετών και 33% στους κάτω των 25 ετών.

Το 23% δηλώνει "απολύτως υπέρ" της τηλεργασίας, το
47% "μάλλον υπέρ", το 23% "μάλλον κατά" και μόνο το
7% "απολύτως κατά". Τα υψηλότερα ποσοστά αποδοχής
της τηλεργασίας εμφανίζουν οι ηλικίες 25-34 ετών (51%)

και όσοι έχουν ήδη δοκιμάσει την τηλεργασία (48%).

Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα

Η τηλεργασία σύμφωνα με τις απαντήσεις παρουσιάζει
αρκετά πλεονεκτήματα τόσο για τους εργαζόμενους (λιγό-
τερος χρόνος στις μετακινήσεις 73%, καλύτερη οργάνω-
ση χρόνου εργασίας 43%, περισσότερος χρόνος με την
οικογένεια 36% και περισσότερη ησυχία-λιγότερο άγχος
35%), όσο και για τις επιχειρήσεις (χαμηλότερα ενοίκια
και λειτουργικά κόστη 67%, μικρότεροι χώροι γραφείων
64% και μεγαλύτερη αποδοτικότητα εργαζομένων 31%).

Στα μειονεκτήματα επισημαίνονται για τους μεν εργαζό-
μενους την αποξένωση-έλλειψη κοινωνικοποίησης
(73%), για δε τους εργοδότες την αδυναμία να χτίσουν
ένα δυνατό εσωτερικό κλίμα συνεργασίας μεταξύ των
συναδέλφων (71%).

Υπέρ της τηλεργασίας και μετά 
την πανδημία οι περισσότεροι Έλληνες

- Ερευνα της Focus Bari
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Ολοι οι σκόρερ της 
δεύτερης επαγγελματικής
κατηγορίας

BOΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

12 γκολ: Πασάς (Βέροια).

11 γκολ: Κανίς (Πανσερραϊκός).

10 γκολ: Ρόβας (Αλμωπός Αρι-
δαίας).  

8 γκολ: Ογκμποε (ΑΕΛ)

6 γκολ: Διαμαντόπουλος (Ξάνθη),
Φοφανά (Βέροια), Κούτσιας (ΠΑΟΚ
Β’), Σαραντίδης (Θεσπρωτός).

5 γκολ: Ματίας Τομάς (Ηρακλής),
Ακούνια (ΑΕΛ), Ενομό (Απόλλων
Πόντου).

4 γκολ: Βασιλάκης (Θεσπρωτός),
Τσουκαλάς (Νίκη Βόλου), Κωστή,
Βοΐλης (Ολυμπιακός Β’), Ιμπραΐμι
(Ξάνθη), 

Μπιανκόνι (Αναγέννηση Καρδίτσας),
Σιάφα (Ολυμπιακός Βόλου), Κου-
σκουνάς (Τρίκαλα).

3 γκολ: Γκινσάρι (Ξάνθη), Βερνάρ-
δος (Ολυμπιακός Βόλου), Μαρίνος
(Ολυμπιακός Β’), Χατζής, Σταματής
(Απόλλων Λάρισας), Σταμένκοβιτς
(Καβάλα), 
Ρούνει, Σουντουρά (Απόλλων Πόν-
του), Μούργος, Γιακουμάκης (Βέρ-
οια), Ριζογιάννης (Τρίκαλα),
Κανούλας, Ζαφειράκης (Πιερικός),
Γκίνη (Αναγέννηση Καρδίτσας),
Ρίβας (Αλμωπός Αριδαίας), Κων-
σταντίνου (Θεσπρωτός).

2 γκολ: Τζίμας, Πανίδης, Χατζηστρ-
αβός (ΠΑΟΚ Β’), Τσουμάνης, Ηλιάδ-
ης (ΑΕΛ), Οκάν, Σαμπανίδης (Καβά-
λα), Νούσιος, Γιαννίτσης (Απόλλων
Λάρισας), Πρίκας (Αλμωπός Αρι-
δαίας), Μπαστακός, Χρουσιέλ
(Ηρακλής), Ραμίρεζ (Θεσπρωτός),
Σαπουντζής (Ολυμπιακός Β’),
Λαρέα, Μπενγκόα, Πολίτης, Αθανα-
σιάδης (Αναγέννηση Καρδίτσας),
Αμαραντίδης, Φράγκος (Απόλλων
Πόντου), Γαβριηλίδης, Σκόνδρας
(Βέροια), Ευθυμίου, Ελευθεριάδης,
(Τρίκαλα), Παναγιωτίδης, Τζιώρας,
Κάσσος, Γκαρσία, Βλαχομήτρος
(Νίκη Βόλου), 
Τσέλιος, Πλατέλλας (Ξάνθη), Χαν-
τζάρας (Πιερικός), Κουντουριώτης
(Ολυμπιακός Βόλου), Μαρκιόνι
(Πανσερραϊκός).

1 γκολ: Νιάρος (Τρίκαλα), Ντιαμπί,
Ξύδας, Φιλίποβιτς, Κότος, Στάμου,
Σκοπελίτης, Μαρκοπουλιώτης,
Μπάτροβιτς (Ολυμπιακός Βόλου),
Σουρλής, Πινακάς, Ξενιτίδης, Νίκολι-
τς, Κίτσος, Μπα (Ολυμπιακός Β’),
Παπαδόπουλος, Τόσκας, Μπουόλι,
Εμπουσί, Καρανάτσιος, Παντελιάδ-
ης, Μαυρίδης, Καγκελίδης (Πιερ-
ικός), Αλί Μπαμπά, Θυμιάνης,
Παπάζογλου, Γκόμεζ, Φαζός, Μονρ-
όζ (Ξάνθη), 
Κουτσιανικούλης, Μπάλλας,
Κοτσώνης, Βιδάλ, Μάνιος (Αναγέν-
νηση Καρδίτσας), Ζαχόπουλος,
Λίταινας, Ζιάκας (Απόλλων Λάρι-
σας), Πούφλης, Πατσέκο, Μπονίγια,
Ντ’ Αλέσιο, Γώγος, Βαταμίδης
(Θεσπρωτός), Σουλιώτης, Πέττας,
Παρασκευάς, Κολλαράς, Γιουκούδης,
Καράμπελας (Αλμωπός Αριδαίας),
Μαυριάς, Κολομπίνο, Γιάκος (ΑΕΛ),
Κωστούλας, Πατράλης, Κάκκο,
Τότσκα, Καρτσαμπάς, Μ. Παπαστε-
ριανός (Ηρακλής), 

Γκορντεζιάνι, Παναγιώτου, Ινγκασον
(ΠΑΟΚ Β΄), Βασιλείου, Μπόσιο, Τζο-
βάρας, Ροχάνο, Μέτσε, Μιράντα
(Νίκη Βόλου), Κούατενγκ, Πόζογλου,
Μπουκουβάλας, Ράμος (Βέροια),
Μπαργκάν, Ελέ, Ζαχαράκης, Καλο-
γέρης, Δαλιανόπουλος (Απόλλων
Πόντου), Ζέρης, Κόντσι, Παπαβασι-
λείου (Πανσερραϊκός), Στίκας, Μου-
σιγιά (Καβάλα).

ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
11 γκολ: Λουκίνας (Καλαμάτα)

10 γκολ: Μπαΐροβιτς (Χανιά)

7 γκολ: Αρναρέλλης (Αιγάλεω),
Αντερέγκεν (ΟΦΙ), Βασιλόγιαννης
(Χανιά), Γιούσης (ΑΕΚ Β’),

6 γκολ: Σταματελόπουλος (Ρόδος),
Μουνιέ (Καλλιθέα).

5 γκολ: Τετέι (Κηφισιά), Ποζατζίδης
(Ηρόδοτος), Κωστανάσιος (Εργοτέλ-
ης), Μεσσιδόρο (ΟΦΙ), Νίλι (Λεβα-
δειακός), Δούμτσιος (Λεβαδειακός).

4 γκολ: Ντοναλντόνι (Καραϊσκάκης),
Ντοριβάλ (Κηφισιά), Ναζίμ (Καραϊ-
σκάκης), Κόνραντ (Εργοτέλης), Αθα-
νασακόπουλος (Παναθηναϊκός Β’),
Τριμμάτης (Αιγάλεω), Χατζησάββας
(Ηρόδοτος).

3 γκολ: Εμπόι (Επισκοπή), Τζημό-
πουλος, Πολέτο (Λεβαδειακός), Ντε-
μέτριους (Καλλιθέα), Χριστόπουλος
(ΑΕΚ Β’), Σινγκ, Κουϊρουκίδης
(Διαγόρας Ρόδου).

2 γκολ: Φλένσμποργκ, Σοκολάροφ
(Αστέρας Βλαχιώτη), Σέχου, Δημητρ-
ιάδης, Τσιλιγκίρης (Αιγάλεω),
Νεκούλ, Λεμονής, Βουό (ΟΦΙ), 

Ζούνης (Διαγόρας Ρόδου), Κολλάς,
Βαρκάς (Χανιά), Φελίπε, Μαρκόφσ-
κι, Αναστασόπουλος (Καλαμάτα),
Μαρκόφσκι (Ρόδος), Κωστίκας,
Δούμτσης (Καλλιθέα), Καραγκούνης
(Κηφισιά), Κορνέζος, Κοσίδης (ΑΕΚ
Β’), Μυτίδης (Λεβαδειακός), Ντα-
ρζίσιο (Επισκοπή), Σαρδέλης, Τσιρ-
ιγώτης (Παναθηναϊκός Β’), Μαρου-
κάκης (Καλλιθέα).

1 γκολ: Σταθόπουλος, Πέτρου, Μπα-
ρμπόσα, Πολυχρόνης (Επισκοπή),
Καρατάσιος, Μπαστιάνος (Διαγόρας
Ρόδου), Δελαπόρτας, Αδαμάκης,
Παπάζογλου, Μαρτσάκης, Μακρυ-
δημήτρης (Ρόδος), Βαζ, Καλλέργης,
Σόουζα, Σωτηράκος, Οικονομίδης
(Κηφισιά), Αμούρ (ΑΕΚ Β'), Τσα-
μούρης, Κογιέτε, Καμαρά, Τριαντα-
φυλλάκος (Χανιά), Χάμοντ, Bρακάς,
Βήχος, Νίκας (Λεβαδειακός), Αντο,
Λεωνιδόπουλος, Ζαΐμι, Λάμτσε
(Αστέρας Βλαχιώτη), Πέιος, Ποζατ-
ζίδης, Μπουρσέλης, Βουτσάς, Κούα-
τενγκ (Εργοτέλης), 

Χιμένεθ, Τορίμπιο (ΟΦΙ), Κυνηγό-
πουλος, Μανθάτης (Καλλιθέα), Κρυ-
παράκος, Θεοχάρης, Ρόμπι, Σιδε-
ράς, Κούτσιας (Παναθηναϊκός Β’),
Ματέους, Τάτος, Μοζέρ, Παυλίδης
Μπακαγιόκο, (Καλαμάτα), Βουκελά-
τος (Αιγάλεω), Γκίνη, Γκόμεζ (Ηρό-
δοτος), Τσιμέλι, Κάρλος Εντουάρντο,
Ντάσης (Ζάκυνθος), Κλιγγόπουλος
(Καραϊσκάκης).
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Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(15η αγωνιστική)

ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ            

  Σάββατο              12/02/22                15:00    

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ – ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ       ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟΥ      

 Σάββατο              12/02/22              15:30    

Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ – ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ               ΓΗΠΕΔΟ
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ  

 Κυριακή               13/02/22              15:00                    

ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ            

 Κυριακή               13/02/22                15:00

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ – ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ        

 Κυριακή               13/02/22              15:00    

ΒΥΖΑΣ – ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ              ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΜΕΓΑΡΩΝ (ΒΥΖΑ)    

 Κυριακή               13/02/22              15:00    

ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ       

Κυριακή               13/02/22                15:30

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(15η αγωνιστική)

ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ        

 Σάββατο              12/02/22              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   

ΜΠΑΣΚΕΤ:  Ο Πανελευσινιακός με την
Κηφισιά, η ΝΕΜ με το ΕΦΑΟΖ, 
ο Μανδραικός με τον Κρόνο

Tο πρόγραμμα της
18ης αγωνιστικής
του Πρωταθλήματος
το Σαββατοκύριακο
στην Betsson Super
League 2, σε νότιο
και βόρειο όμιλο
αγωνιστικής
περιόδου 2021-
2022.

Α ΟΜΙΛΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 12.2.2022 (14:45)
Αριδαίας, Αλμωπός Αριδαίας –
Ν.Π.Σ. Βέροια / ΕΡΤ3
ΚΥΡΙΑΚΗ 13.2.2022 (14:45)
Μακεδονικού, ΠΑΟΚ Β –
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. Β / ΕΡΤ 3
Πανθεσσαλικό, Νίκη Βόλου –
Π.Ο.Τ. Ηρακλής / ERTSPORTS
Τρικάλων, Α.Ο. Τρίκαλα –

Απόλλων Λάρισας
Νεάπολης Βόλου, Ολυμπιακός
Βόλου – Πανσερραϊκός
Ανθή Καραγιάννη, Α.Ο. Καβάλα
- Απόλλων Πόντου
Ηγουμενίτσας, Θεσπρωτός –
Αναγέννηση Καρδίτσας
ΚΥΡΙΑΚΗ 13.2.2022 (17:00)
Ξάνθη Arena, Α.Ο. Ξάνθη –
Πιερικός / ERTSPORTS
ΡΕΠΟ: ΑΕΛ
Β ΟΜΙΛΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 12.2.2022 (14:45)

Ασπροπύργου, Παναθηναϊκός
Β – Κηφισιά / ERTSPORTS

ΣΑΒΒΑΤΟ 12.2.2022 (17:00)
Μεσσήνης, Καλαμάτα – ΑΕΚ Β /
ΕΡΤ3

ΚΥΡΙΑΚΗ 13.2.2022 (13:30)
Αγίων Αναργύρων,
Καραϊσκάκης Αρτας – Επισκοπή

ΚΥΡΙΑΚΗ 13.2.2022 (14:30)
Ρόδου, Διαγόρας - Ηρόδοτος
ΚΥΡΙΑΚΗ 13.2.2022 (14:45)
Περιβολίων, Χανιά – Αιγάλεω
Ζακύνθου, ΑΠΣ Ζάκυνθος –
Καλλιθέα

Σπάρτης, Αστέρας Βλαχιώτη –
Λεβαδειακός
Παγκρήτιο, Εργοτέλης – Ρόδος
ΡΕΠΟ: ΟΦ Ιεράπετρας

Σε δράση η Super League 2 το Σαββατοκύριακο

Οι αγώνες και οι διαιτητές του
Σαββατοκύριακου.

O Πανελευσινιακός στη Ραφήνα

Οι αγώνες και οι διαιτητές του Σαββατοκύριακου

6ος ΟΜΙΛΟΣ
ΑΙΟΛΙΚΟΣ – ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ: Καλογερό-
πουλος, Μητράκος-Μαρκαντωνάτος (Αθηνών)
ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ:
Ψαρίδης, Σερεβέτας (Αθηνών)-Αλέκος (Δωδεκα-
νήσου)
ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ – ΚΑΡΑΒΑΣ: Μπαλαχούτης
(Πειραιά), Καλινιώτης-Τσιδώνης (Σάμου)
ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ – ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ: Ρεντίφης, Τσε-
λεπίδης-Αλεξοπούλου (Ανατολικής Αττικής)
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΡΗΣ: Ανδρ-
ικόπουλος (Κυκλάδων), Κουρμαδιάς (Δωδεκανή-
σου)-Μπεκιάρη (Αθηνών)

ΕΠΣΔΑ; Tα παιχνίδια τα γήπεδα και η ώρα έναρξης
στην Α΄και Β΄κατηγορία

1oς  OMΙΛΟΣ (13/2)
Πανελευσινιακός-ΑΕ Ν.

Κηφισιάς

Εθνικός-ΦΕΑ ΝΦ/ΝΧ
Έσπερος-Παπάγου

Ένωση Ιλίου-Αχαγιά 82

Πεντέλη-Φανάρια Νάξου
Αργοναύτης Τρι.-ΚΑΟ

Καρίνθου

2ος ΟΜΙΛΟΣ(13/2)
Δούκας-ΑΟΚ Χανιά

Άρης Νίκαιας-Ηλυσιακός
ΟΦΗ-Πρωτέας Βούλας
ΝΕ Μεγαρίδος-ΕΦΑΟ

Ζωγράφου
Μανδραϊκός-Κρόνος Αγ.

Δημητρίου
Πανιώνιος-Αιγάλεω

Π. Φάληρο-ΚΑΟ Μελισ-
σίων

Στον  Αχαρναϊκό ο Τάκης Χριστόπουλος

Ο Τάκης Χριστόπου-
λος αν αλαμβάν ει τα
ην ία της τεχ ν ικής
ηγεσίας του Αχ αρν αι-
κού.

Πρόκειται για προ-
πον ητή με εμπειρία
που έχ ει καθίσει σε
πάγκους αρκετών  ομά-
δων  γεγον ός που
δείχ ν ει ότι χ αρακ-

τηρίζεται ως ο πλέον  κατάλληλος άν θρωπος.
Ο εν  λόγω τεχ ν ικός έκαν ε γν ωρίστηκε με τους παίκτες

και έκαν ε την  πρώτη του προπόν ηση με την  ομάδα
της Αν ατολικής Αττικής.

Ο κ. Χριστόπουλος έχ ει εργαστεί σε Αθην αϊκό,
Φωστήρα Ηλιούπολη, Σαρων ικό, Θεμιστοκλή Αιγάλεω,
ΑΕ Μεταμόρφωσης, Δόξα Βύρων ος, στις υποδομές του
Παν ιων ίου Κερατσίν ι, Αήττητο Σπάτων , Ζευγολατιό
Κοριν θίας, Ερμιον ίδα, Τριγλία Ραφήν ας, Αττικό, Αθη-
ν αίδα, Ατρόμητο Αθήν ας, Βύζα Μεγάρων , κ.α.

ΑΝ.ΤΣΑΚ.
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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



Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2022 θριάσιο-13  
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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

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
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Ε
πίσκεψη στο Δήμο Φυλής πραγματοποίησε,
το μεσημέρι της Πέμπτης 10 Φεβρουαρίου
2022, ο Υφυπουργός Παιδείας Άγγελος
Συρίγος. Ο Υφυπουργός εν ημερώθηκε από

το Δήμαρχ ο Φυλής Χρήστο Παππού και τον  Πρύταν η
του Παν επιστημίου Δυτ. Αττικής (ΠΑ.Δ.Α) Παν αγιώτη
Καλδή και τους συν εργάτες τους για το μεγάλο πρόγρ-
αμμα αν έγερσης Φοιτητικής Εστίας του ΠΑ.Δ.Α. (σε
συν δυασμό με το Μητροπολιτικό Διοικητικό Κέν τρο
του Δήμου), σε περιοχ ή κον τά στο Πάρκο Πόλης των
Άν ω Λιοσίων . 

Τη δημιουργία αγγλόφωνου προπτυχιακού
προγράμματος logistics στα Άν ω Λιόσια,

σχ εδιάζουν  ο Δήμος και το ΠΑ.Δ.Α.

Όπως επίσης για τη δημιουργία αγγλόφων ου προ-
πτυχ ιακού προγράμματος logistics, το οποίο εν διαφ-
έρον ται ν α λειτουργήσουν  στα Άν ω Λιόσια ο Δήμος
και το ΠΑ.Δ.Α.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης ο Υφυπουργός περιη-
γήθηκε στην  περιοχ ή του Πάρκου Πόλης, όπου σχ ε-
διάζεται η αν έγερση της Φοιτητικής Εστίας   και στους
προτειν όμεν ους χ ώρους για τη λειτουργία του προ-
πτυχ ιακού προγράμματος logistics.

Ο Yφυπουργός εξέφρασε -και με την  ιδιότητά του
ως παν επιστημιακός- ιδιαίτερο εν διαφέρον  για τις
πρωτοβουλίες του Δήμου και του ΠΑ.Δ.Α στην  Τριτο-
βάθμια Εκπαίδευση. Επίσης εν διαφέρθηκε για το Πρό-
γραμμα Μεταπτυχ ιακών  Σπουδών  του Δήμου Φυλής
με το ΠΑ.Δ.Α, στο γν ωστικό αν τικείμεν ο «Επιχ ειρη-

σιακές Λειτουργίες
Πολιτισμού». Εξίσου
μεγάλο εν διαφέρον
έδειξε και για τις αν α-
πτυξιακές προοπτικές
του Δήμου Φυλής, οι
οποίες συν δέον ται με
το Παν επιστήμιο,
όπως η δημιουργία
ν έου Κέν τρου Μεταφο-
ρών  (logistics) και η
αν άδειξη της Πάρν ηθ-
ας ως τουριστικού προ-
ορισμού. Εν ημερώθη-
κε, επίσης, για τους
στρατηγικούς στόχ ους
του Δήμου Φυλής,

όπως η δεν -
τ ροφύτ ευσ η
της Χωματε-
ρής, η εν ερ-
γειακή αυτάρ-
κεια, με την
εγκατάσταση
φωτ οβολτ αϊ-
κών  και η
αξ ι ο π ο ί η σ η
των  υδάτιν ων
πόρων  της
Πάρν ηθας. 

Φεύγον τας
ευχ ήθηκε στο
Δήμαρχ ο και
σ τ ο ν

Πρύταν η καλή επιτυχ ία στους στόχ ους που έχ ουν
θέσει και δήλωσε ότι, στο πλαίσιο των  αρμοδιοτήτων
του, είν αι έτοιμος ν α συμβάλει στην  επιτυχ ία των
στόχ ων  αυτών .  

«Εύχ ομαι δύν αμη για ν α ολοκληρώσετε το όραμα ν α
μετατρέψετε το Δήμο σε σύγχ ρον η πόλη, σημείο αν α-
φοράς για τη φοιτητική κοιν ότητα», έγραψε, χ αρακ-
τηριστικά, στο βιβλίο υψηλών  επισκεπτών  του Δήμου
ο Υφυπουργός.

«Συγχ αίρω το Δήμαρχ ο και τους συν εργάτες του για
το όραμα που υλοποιούν , επεν δύον τας στο αν θ-
ρώπιν ο δυν αμικό και μετατρέπον τας το Δήμο Φυλής
σε μια αξιοσημείωτη πόλη», έγραψε ο Πρύταν ης του
ΠΑ.Δ.Α. Παν αγιώτης Καλδής.    

ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α. ΣΥΡΙΓΟΣ
Για το μεγάλο πρόγραμμα ανέγερσης Φοιτητικής Εστίας του ΠΑ.Δ.Α.


