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Τον Δήμο Αχαρνών επισκέφθηκε
ο Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της 
Νέας Δημοκρατίας Παύλος Μαρινάκης

O Δήμαρχος Αχαρνών έθεσε επί τάπητος
τη μεταφορά των αστυνομικών υπηρεσιών στο εγκα-

ταλειμμένο γυμνάσιο της Αυλίζας 

Δύο μέτρα προς κατάργηση 
αυτή την εβδομάδα
Από το επόμενο κιόλας Σαββατοκύριακο 
θα έχουμε τις πρώτες αλλαγές
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Σε ΦΕΚ η απόφαση για το «ραβασάκι» 
σε ανεμβολίαστους 60αρηδες
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Δύο μέτρα προς κατάργηση αυτή την εβδομάδα
Από το επόμενο κιόλας Σαββατοκύριακο θα έχουμε τις πρώτες αλλαγές

Έ
τοιμοι να χαλαρώσουν κι άλλο τα μέτρα κατά του
κοροναϊού δηλώνουν όλο και περισσότερα μέλη
της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων.

Μετά από μία σχετικά στάσιμη εβδομάδα, καθώς το
μόνο που αποφασίστηκε ήταν η απελευθέρωση του
ορίου των έξι ατόμων στην εστίαση, αυτή την εβδομάδα
αναμένεται συζήτηση και απόφαση για μία σειρά θεμά-
των.

Η συζήτηση αναμένεται να χωριστεί σε 2 θεματικές.

Η μία θα αφορά η χαλάρωση μέτρων για τους εμβο-
λιασμένους και η άλλη τις Απόκριες, με έμφαση στην
Καθαρά Δευτέρα.

Δεδομένου πως τόσο η κυβέρνηση όσο και οι ειδικοί
δηλώνουν θετικοί στην άρση των μέτρων μόνο για τους
εμβολιασμένους, ακολουθώντας την ίδια τακτική με άλλα
ευρωπαϊκά κράτη, φαίνεται πως από το επόμενο κιόλας
Σαββατοκύριακο θα έχουμε τις πρώτες αλλαγές.

Το πρώτο μέτρο που θα εξεταστεί είναι πλήρης απελε-
υθέρωση των μέτρων σε εμβολιασμένους σε εστίαση και
κέντρα διασκέδασης. 

Όλα δείχνουν πως και οι ειδικοί θα δώσουν το «πρά-
σινο φως» προκειμένου να μην είναι πλέον μόνο καθ-
ήμενοι οι πελάτες.

Έτσι εκτός από τον έλεγχο των πιστοποιητικών και
φυσικά την τήρηση των μέτρων αυτοπροστασίας (μάσκα,
αντισηπτικά, αποστάσεις), δεν θα υπάρχει πια κανένας
κανόνας στην εστίαση.

Το δεύτερο μέτρο που θα εξεταστεί είναι η αύξηση της
πληρότητας στα γήπεδα, από 10% στο 50%. Παρ΄όλο
που το θέμα είχε συζητηθεί και την περασμένη εβδομά-
δα, τελικά δεν είχε αλλάξει κάτι, ωστόσο το πιθανότερο
είναι οι νέες ανακοινώσεις την Τετάρτη να περιλαμβά-
νουν και την αύξηση χωρητικότητας στα γήπεδα.

Τι θα γίνει με τα καρναβάλια
Την περασμένη εβδομάδα, οι ειδικοί της Επιτροπής

είχαν αναφέρει λίγο πριν το τέλος της συνεδρίασης πως
την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου θα συζητήσουν εκτενώς
και για τα πρωτόκολλα της Καθαράς Δευτέρας.

Η συζήτηση λοιπόν για τα υγειονομικά πρωτόκολλα
και για τον αν θα πραγματοποιηθούν μαζικές
εκδηλώσεις το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας θα ξεκι-
νήσει την Τετάρτη, αλλά δεν είναι σίγουρο πως αυτά θα
«κλειδώσουν» και την ίδια ημέρα.

Για την  Τετάρτη, 16 Φεβρουαρίου, είν αι προγραμ-
ματισμέν η η επόμεν η διασταύρωση προκειμέν ου ν α
διαπιστωθεί πόσοι από τους +60 ετών  παραμέν ουν
αν εμβολίαστοι.

Η σχ ετική ΚΥΑ, που πήρε ΦΕΚ, περιγράφει βήμα-
βήμα τη διαδικασία των  διασταυρώσεων , έτσι ώστε ν α
αν τληθούν  τα αν αγκαία στοιχ εία από τις βάσεις δεδο-
μέν ων  της ΗΔΙΚΑ, του Εθν ικού Μητρώου Εμβολια-
σμών  κ.λ.π. και ν α ταυτοποιηθούν  με τους ΑΦΜ των
υπόχ ρεων .

Στα υπόχ ρεα φυσικά πρόσωπα δεν  περιλαμβά-
ν ον ται:

i. όσες κατηγορίες εργαζομέν ων  υποχ ρεούν ται σε
εμβολιασμό σύμφων α με το άρθρο 206 του ν .
4820/2021 (Α’ 130) και το τελευταίο εδάφιο της παρ.
2 του άρθρου 24 του ν . 4865/2021 (υγειον ομικοί
κ.λ.π.)

ii. οι πολίτες ηλικίας από 96 ετών  και άν ω

iii. τα φυσικά πρόσωπα που δεν  διαθέτουν  ΑΦΜ

iv . τα φυσικά πρόσωπα που εργάζον ται ως υπάλ-
ληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών  ή του Υπουργείου
Εθν ικής Άμυν ας κατ’ εν τολήν  στο εξωτερικό, που
διαβιβάζον ται στη ΓΓΠΣΔΔ από τις αν τίστοιχ ες αρμό-
διες υπηρεσίας

Η βεβαίωση των  προστίμων  γίν εται από την  ΑΑΔΕ
και το «ραβασάκι» αν αρτάται στην  Προσωπική Πληρ-
οφόρηση του λογαριασμού Taxis των  υπόχ ρεων . Το
πρόστιμο καταβάλλεται εφάπαξ, έως τις 15 του μήν α
που ακολουθεί την  έκδοση της πράξης με τη χ ρήση
κωδικού πληρωμής με ον ομασία «ταυτότητα οφειλής»
(Τ.Ο.). Αν  δεν  καταβληθεί, ο οφειλέτης υποχ ρεούται
ν α καταβάλει τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.
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Τον  Δήμο Αχ αρν ών  επισκέφθηκε ο Γραμματέας
της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας
Παύλος Μαριν άκης συν οδευόμεν ος από τον  Γραμμα-
τέα Οργαν ωτικού, Στέλιο Κον ταδάκη, τον  Βουλευτή
της Νέας Δημοκρατίας, Αν ατολικής Αττικής, Βασίλη
Οικον όμου και τον  πρόεδρο της ΔΗΜΤΟ Αχ αρν ών -
Θρακομακεδόν ων  Πέτρο Μαρίν η.

Τα στελέχ η του κόμματος της Ν.Δ. υποδέχ τηκε
στο Δημαρχ είο, ο Δήμαρχ ος Αχ αρν ών  κ. Σπύρος
Βρεττός. Κατά την  διάρκεια της συν άν τησης ο Δήμα-
ρχ ος Αχ αρν ών  τους εν ημέρωσε για όλα τα σημαν τι-
κά ζητήματα της πόλης μας, εν ώ συζήτησαν  εφ’ όλης
της ύλης τα καθημεριν ά προβλήματα της τοπικής κοι-
ν ων ίας των  Αχ αρν ών .

Ειδικότερα, ο Δήμαρχ ος Αχ αρν ών  έθεσε επί τάπ-
ητος τη μεταφορά των  αστυν ομικών  υπηρεσιών  στο
εγκαταλειμμέν ο γυμν άσιο της Αυλίζας. 

Ζήτησε επίσπευση των  διαδικασιών  ακόμα και με
ν ομοθετική ρύθμιση ώστε ν α ξεπεραστούν  οι γραφει-
οκρατικές καθυστερήσεις που δεν  επιτρέπουν  την
άμεση μεταφορά των  υπηρεσιών .

Παράλληλα, ο κ. Σπ. Βρεττός έθιξε το θέμα της
ελλιπούς επάν δρωσης του Αστυν ομικού Τμήματος
Αχ αρν ών  και αν αγν ώρισε ότι έχ ουν  γίν ει σημαν τικά
βήματα προόδου τα δύο τελευταία χ ρόν ια ωστόσο
χ ρειάζον ται επιπλέον  παρεμβάσεις. 

Υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Αττικής η
σύμβαση για την έναρξη των έργων άρσης επι-
κινδυνότητας στο οδικό δίκτυο της Δυτικής Αττι-

κής με προϋπολογισμό που αγγίζει τα 3 εκ. ευρώ
Στην άμεση αποκατάσταση του οδικού δικτύου περ-

ιοχών της Δυτικής Αττικής από τις ζημιές που υπέστη
από τις κακοκαιρίες, προχωρά η Περιφέρεια Αττικής μετά
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφε-
ρειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη, συνολικού προϋπολογι-
σμού 2.949.600 ευρώ. Οι εργασίες θα αφορούν, μεταξύ
άλλων, εκσκαφές, άρση καταπτώσεων, καθαρισμό και
μόρφωση τάφρων, διάνοιξη τάφρων, αποκατάσταση
καθιζήσεων (εκσκαφές, κατασκευή επιχωμάτων, οδο-
στρωσία &  ασφαλτικά), κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης
καθώς και αποκατάσταση της σήμανσης και του ηλεκτρ-
οφωτισμού.

Συγκεκριμένα τα έργα που προβλέπονται να υλοποι-
ηθούν είναι: 

Ανακατασκευή γέφυρας ανοίγματος 20,00μ. περίπου
στην ΠΕΟΑΘ από τη διασταύρωσή της με τον αυτοκιν-
ητόδρομο Αθηνών – Κορίνθου.

Αποκατάσταση των κατολισθήσεων με την κατασκευή
όλων των απαιτούμενων τεχνικών έργων, όπως η
κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης ύψους 3,00μ στην οδό

Μεγάρων – Μαζίου από διασταύρω-
ση με την οδό προς Ι.Μ. Αγ. Ιωάννη
Προδρόμου, ήτοι εργασίες εκσκα-
φών, επιχώσεων,  εξυγιάνσεων,
οδοστρωσίας και ασφαλτικών,
κατασκευή στηθαίων ασφαλείας κλπ. 

Αποκατάσταση των κατολισθή-
σεων με κατασκευή τοιχίου αντιστήρ-
ιξης ύψους 4,00μ στην οδό Παραλία
Ντουράκο Αλεποχωρίου–Μάζι, ήτοι
εργασίες εκσκαφών, επιχώσεων,
εξυγιάνσεων, οδοστρωσίας και ασφ-
αλτικών, κατασκευή στηθαίων ασφα-
λείας κλπ.

Αποκατάσταση των κατολισθήσεων με κατασκευή
τοιχείου αντιστήριξης στην οδό Φυλής – Δερβενοχωρίων
(προς το φρούριο Φυλής) και προ της διασταύρωσης
προς Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Κλειστών, ήτοι
εργασίες εκσκαφών, επιχώσεων,  εξυγιάνσεων, οδοστρ-
ωσίας και ασφαλτικών, κατασκευή στηθαίων ασφαλείας
κλπ.

Αποκατάσταση της κατολίσθησης σε τμήμα της οδού
Μεγάρων – Αλεποχωρίου στη θέση 2.500μ. προ της
παραλίας, ήτοι εργασίες εκσκαφών, επιχώσεων,
εξυγιάνσεων, οδοστρωσίας και ασφαλτικών, κατασκευή
στηθαίων ασφαλείας κλπ.

Σε δήλωσή του ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης επι-
σημαίνει σχετικά: 

«Η προάσπιση της οδικής ασφάλειας είναι για την
Περιφέρειά μας αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. 

Προς αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε καθημερινά,
καθώς η αποκατάσταση και βελτίωση του οδικού δικτύου
αρμοδιότητάς μας αποτελεί έναν από τους πυλώνες του
στρατηγικού σχεδιασμού της Περιφέρειας για την ανα-
βάθμιση της οδικής ασφάλειας στην Αττική μας και κατ΄
επέκταση για την ασφάλεια της ίδιας της ζωής των
πολιτών».

ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΨΟΥΣ 3 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 

Έναρξη των έργων άρσης επικινδυνότητας 
στο οδικό δίκτυο της Δυτικής Αττικής 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ.4

Τον Δήμο Αχαρνών επισκέφθηκε
ο Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας 

Δημοκρατίας Παύλος Μαρινάκης
O Δήμαρχος Αχαρνών έθεσε επί τάπητος τη μεταφορά των αστυνομικών

υπηρεσιών στο εγκαταλειμμένο γυμνάσιο της Αυλίζας 

10.853 νέα κρούσματα 
75 θάνατοι και 499 
διασωληνωμένοι

Τα ν έα εργα-
στηριακά επιβε-
β α ι ω μ έ ν α
κρούσματα της
ν όσου που
κ ατ αγράφηκ αν
τις τελευταίες 24
ώρες είν αι

10.853 , εκ των  οποίων  66 εν τοπίστηκαν  κατόπιν
ελέγχ ων  στις πύλες εισόδου της χ ώρας. Ο συν ολικός
αριθμός των  κρουσμάτων  αν έρχ εται σε 2.174.093
(ημερήσια μεταβολή +0.5%), εκ των  οποίων  49.7%
άν δρες. Οι ν έοι θάν ατοι ασθεν ών  με COVID-19 είν αι
72 + 3, εν ώ από την  έν αρξη της επιδημίας έχ ουν
καταγραφεί συν ολικά 24.754 θάν ατοι.Το 95.2% είχ ε
υποκείμεν ο ν όσημα ή/και ηλικία 70 ετών  και άν ω.

Ο αριθμός των  ασθεν ών  που ν οσηλεύον ται δια-
σωλην ωμέν οι είν αι 499 (62.9% άν δρες). Η διάμεση
ηλικία τους είν αι 66 έτη. To 84.8% έχ ει υποκείμεν ο
ν όσημα ή/και ηλικία 70 ετών  και άν ω. Μεταξύ των
ασθεν ών  που ν οσηλεύον ται διασωλην ωμέν οι, 382
(76.55%) είν αι αν εμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμέ-
ν οι και 117 (23.45%) είν αι πλήρως εμβολιασμέν οι.
Από την  αρχ ή της παν δημίας έχ ουν  εξέλθει από τις
ΜΕΘ 4.139 ασθεν είς.

Οι ν έες λοιμώξεις στο Λεκαν οπέδιο και στην  ΠΕ
Νήσων , προέρχ ον ται αν ά Περιφερειακή Εν ότητα ως
ακολούθως:

362 από την  Αν ατολική Αττική 
453 από τον  Βόρειο Τομέα Αθήν ας
126 από τη Δυτική Αττική 
448 από τον  Δυτικό Τομέα Αθήν ας 
771 από τον  Κεν τρικό Τομέα Αθήν ας 
323 από τον  Νότιο Τομέα Αθήν ας 
408 από τον  Πειραιά 
53 από τις Νήσους Αργοσαρων ικού
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Αίσιο τέλος στην
περιπέτεια των

πεζοπόρων που
στο Φαράγγι της

Γκούρας στη Φυλή
Σώα εντοπίστηκαν τα δύο άτομα
που είχαν αποπροσανατολιστεί
στο φαράγγι της Γκούρας πλησίον
του σπηλαίου Πανός στη Φυλή
Αττικής.

Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής
είχε αίσιο τέλος και τα δύο άτομα
μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυρο-
σβεστική ένας άνδρας και μια
γυναίκα νεαρής ηλικ ίας, που
βρίσκονταν για πεζοπορία στην
περιοχή, αποπροσανατολίστηκαν
και κάλεσαν στο «112» για βοήθ-
εια.

Σημειώνεται ότι στο σημείο
επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με την
Ο.Ο.Ε.Δ της 1ης ΕΜΑΚ και 2 οχή-
ματα.

Στη συν έχ εια, ο κ.
Σπ. Βρεττός εστίασε
στην  περιοχ ή της Βαρ-
υμπόμπης, η οποία
επλήγη από τις πυρκαγι-
ές του καλοκαιριού,
θέτον τας δύο προβλή-
ματα που πρέπει ν α
επιλυθούν  άμεσα. Αυτό
της διάν οιξης των  εξό-
δων  διαφυγής κι αυτό
της αν τιπλημμυρικής
θωράκισης της περ-
ιοχ ής. Όπως τόν ισε και
τα δύο ζητήματα
χ ρίζουν  άμεσης αν τι-
μετώπισης ώστε ν α μην
προκληθούν  προβλήμα-
τα δεδομέν ου ότι πλέον
δεν  υπάρχ ουν  δέν τρα για ν α κρατήσουν  τα ορμητικά ν ερά.

Το τρίτο θέμα που έβαλε στο τραπέζι ο Δήμαρχ ος Αχ αρν ών  ήταν  η αν άδειξη του Αρχ αίου Θεάτρου και του Ιστορι-
κού Κέν τρου, εν ός εμβληματικού έργου με πολλαπλές θετικές επιδράσεις για την  πόλη.

Μετά την  επίσκεψη ο Δήμαρχ ος Αχ αρν ών  κ. Σπύρος Βρεττός δήλωσε:
“Σήμερα  υποδεχ θήκαμε στο Δημαρχ είο της πόλης μας τον  Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής Ν.Δ κ. Παύλο Μαρι-

ν άκη, τον  Γραμματέα Οργαν ωτικού Ν.Δ. κ. Στέλιο Κον ταδάκη και τον  κ. Βασίλη Οικον όμου, Βουλευτή Ν.Δ. Αν ατολι-
κής Αττικής.

Κατά τη διάρκεια της συν άν τησής μας είχ α την  ευκαιρία ν α τους εν ημερώσω σχ ετικά με σημαν τικά ζητήματα της
πόλης μας, τα οποία χ ρήζουν  άμεσων  εν εργειών , όπως η εγκληματικότητα, η αποκατάσταση από τις πυρκαγιές και η
αν άδειξη του Αρχ αίου Θεάτρου.

Παράλληλα τους εν ημερώσαμε για τα αποτελέσματα της δουλειάς που έχ ει γίν ει τα προηγούμεν α δυόμιση χ ρόν ια στην
προσπάθεια που καταβάλλουμε καθημεριν ά για ν α αλλάξουμε την  κατάσταση στο Δήμο Αχ αρν ών . Στο πλαίσιο της παρ-
ουσίας του κ. Μαριν άκη στο Δήμο μας βρεθήκαμε και στην  «Αρωγή», μια δομή που αποτελεί σημείο αν αφοράς για τις
Αχ αρν ές.Ευχ αριστώ θερμά για την  επίσκεψη και την  εποικοδομητική συζήτηση που είχ αμε κι εύχ ομαι σύν τομα ν α επα-
ν αληφθεί.”

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 3
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Παράταση τουλάχιστον έξι μηνών ζητά
ο Δήμαρχος Μεγαρέων  

προς την “ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ” 
για την υποβολή αιτήσεων διόρθωσης 

Σ
ε νέες έρευνες σε γραφεία
συνδέσμων οπαδών ομάδων
στην περιοχή της Αττικής,

προχώρησαν το Σάββατο 12 Φεβρο-
υαρίου, αστυνομικοί  της Υπο-
διεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας
στους Αθλητικούς Χώρους της
Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, με
τη συνδρομή και άλλων αστυνο-
μικών δυνάμεων, καθώς και την
παρουσία εκπροσώπων δικαστικής
Αρχής.

Ειδικότερα, σε έρευνες που
πραγματοποιήθηκαν σε δέκα
συνδέσμους βρέθηκαν και
κατασχέθηκαν δύο ενεργοποιημέ-
νες φωτοβολίδες. 

Παράλληλα, από αρμόδια κλιμάκια
των οικείων Διευθύνσεων
Αστυνομίας, διενεργήθηκαν
έλεγχοι ως προς τη νομιμότητα της
λειτουργίας των συγκεκριμένων
συνδέσμων και διαπιστώθηκε ότι
πέντε εξ αυτών δεν είχαν άδεια λει-
τουργίας της αρμόδιας Αρχής.

Σοβαρό τροχαίο στην ΕλευσίναΣοβαρό τροχαίο στην Ελευσίνα

- Όχημα παρέσυρε πεζό στο ύψ ος της- Όχημα παρέσυρε πεζό στο ύψ ος της
ΧαλυβουργικήςΧαλυβουργικής

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου στην εθνι-
κή οδό Αθηνών – Κορίνθου, στο ύψος της Χαλυβουργικής.

Ειδικότερα, όχημα παρέσυρε πεζό στο ύψος της Χαλυβουργικής,
ενώ υπάρχουν φόβοι για τη ζωή του θύματος.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρο του
ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του θύματος
φέρεται να είναι ιδιαίτερα σοβαρή.

ΑΑκκόόμμηη  δδέέκκαα  σσυυννδδέέσσμμοουυςς  οοππααδδώώνν  
σσττηηνν  ΑΑττττιικκήή  εερρεεύύννηησσεε  ηη  ΕΕΛΛ..ΑΑΣΣ  

55  ααππάά  ααυυττοούύςς  λλεειιττοουυρργγοούύσσαανν  ππααρράάννοομμαα

Ο
Δήμαρχος Μεγαρέων Γρηγόρης Σταμούλης με έγγραφό του της
Παρασκευής 11-2-22 προς την “ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ”
ΝΠΔΔ, με κοινοποίηση στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρν-

ησης, ζητά την ΠΑΡΑΤΑΣΗ της προθεσμίας η οποία λήγει στις 14
Μαρτίου 2022, προκειμένου οι συμπολίτες να έχουν την άνεση να προσ-
κομίσουν δικαιολογητικά, για την διόρθωση στοιχείων  της πρώτης ανάρτ-
ησης  των ιδιοκτησιών στο Κτηματολόγιο.

Ο Δήμαρχος στο ως άνω έγγραφό του αναφέρει:
«Σας γνωρίζουμε, ότι ο Δήμος Μεγαρέων της Περιφερειακής Ενότητας

Δυτικής Αττικής της περιφέρειας Αττικής καλύπτει μεγάλη έκταση και έχει
την ιδιαιτερότητα του μεγάλου ιδιοκτησιακού κατακερματισμού της γης,
που σημαίνει ότι ο κάθε πολίτης, κατά κανόνα, έχει μεγάλο αριθμό ιδιοκ-
τησιών.

Το παραπάνω γεγονός καθιστά σχεδόν αδύνατη την συγκέντρωση επα-
ρκών στοιχείων, που απαιτούνται για την υποβολή αιτήσεων διόρθωσης
των στοιχείων της πρώτης ανάρτησης κτηματολογικών στοιχείων μέχρι την
αρχικά ορισθείσα καταληκτική ημερομηνία της 14ης–3– 2022.

Παρακαλούμε, κατόπιν τούτων, όπως δοθεί παράταση τουλάχιστον έξι
(6) μηνών για την υποβολή αιτήσεων διόρθωσης των στοιχείων της
πρώτης ανάρτησης κτηματολογικών στοιχείων στο Δήμου Μεγαρέων της
Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

Με την βεβαιότητα, ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στο δίκαιο αίτημά μας,
σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων».



6 - θριάσιο                                                                                                                                                     Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2022

Ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας-
Ερυθρών-Οινόης και η Κοινωνική
Υπηρεσία, σας καλούν στην 5η εθε-
λοντική αιμοδοσία για τη Δημοτική
Τράπεζα αίματος που θα πραγματο-
ποιηθεί την Τετάρτη, 16-2-2022 από
τις 9:30πμ μέχρι τις 02:00μμ στο
Πολιτιστικό-Πνευματικό Κέντρο
"Μίμης Δούκας".

Για τη συμμετοχή σας και τον προγρ-
αμματισμό της διαδικασίας μπορείτε να
καλείτε στα τηλέφωνα 213 201 4931 και
213 2014 924 κατά τις εργάσιμες ημέρες
από τις 9:00 π.μ  έως  τις 02:00 μ.μ

Παρά τις δεδομένες δυσκολίες των
ημερών ενώνουμε  ξανά τις δυνάμεις
μας για να βοηθήσουμε όσους έχουν
ανάγκη.

Το Θριάσιο Νοσοκομείο, παρά τις
αυξημένες απαιτήσεις της εποχής, αντα-
ποκρίθηκε σε ακόμη μία περίπτωση στο
αίτημα του Δήμου και πραγματοποιεί την
πέμπτη αιμοληψία, πρώτη για το 2022.

Θα χρειαστεί να έχετε μαζί σας
Αστυνομική Ταυτότητα, αριθμό Α.Μ.Κ.Α,

να έχετε φάει και να έχετε κοιμηθεί κανονικά.
Η  ανάγκη για αίμα και προσφορά στον συνάνθ-

ρωπο είναι πάντα μεγάλη και χωρίς όρια....Να προ-
σφέρουμε το ελάχιστο που μπορούμε αυτή την στιγ-
μή και για άλλη μία φορά!

Υπενθυμίζουμε ότι η τήρηση των προβλεπόμε-
νων μέτρων για την αντιμετώπιση διασποράς της
Covid-19 κατά την προσέλευση σας είναι απαρ-
αίτητη. 

Όσοι επιθυμούν να αιμοδοτήσουν, καλό είναι να
ακολουθήσουν τις παρακάτω οδηγίες:

Θα πρέπει να έχετε φάει κάτι ελαφρύ (ένα τοστ
ή ένα σάντουιτς) μισή με μία ώρα πριν την αιμο-
δοσία. ΟΧΙ μεσημβρινό (στην περίπτωση αυτή θα
πρέπει να περάσουν 2-3 ώρες). Ούτε θα πρέπει να
είστε νηστικοί. Επίσης δεν πρέπει να έχετε παρα-
λείψει το πρωινό σας.

Δε θα πρέπει να βρίσκεστε υπό την αγωγή
φαρμάκων, διότι αυτό αυτόματα σας αποκλείει από
την αιμοδοσία. Ειδικά όσοι πάσχουν από υπέρταση
και η πίεση τους είναι ρυθμισμένη με αντιυπερτασι-
κά φάρμακα θα πρέπει να παραλείψουν την
αγωγή τους για 1-2 ημέρες πριν από την αιμοδοσία.
Το ίδιο ισχύει και για όσους πάσχουν από υπερχολ-
ηστεριναιμία.

Όσοι λαμβάνουν συμπληρώματα διατροφής, τα
οποία δεν αποτελούν τμήμα κάποιου θεραπευτικού
σχήματος, καλό είναι να τα διακόπτουν 3-4 ημέρες
νωρίτερα.

Όσοι είναι υπό αγωγή για τον υποθυρεοειδισμό,
το πρωί της αιμοδοσίας δε θα πρέπει να λάβουν το
χάπι τους. Μπορούν να το πάρουν αφού αιμοδοτή-
σουν.

Αποκλείονται από την αιμοδοσία όσοι: παίρνουν

β-αποκλειστές, έχουν κάποια αλλεργία σε έξαρση,
πάσχουν από κάποιο αυτοάνοσο νόσημα (έκζεμα,
ψωριάση, Hashimoto, Crohn κτλ) και οι γυναίκες
κατά τη διάρκεια της έμμηνου ρύσεως.

Αποκλείονται επίσης όσοι έχουν κάνει
μέσα στους τελευταίους έξι μήνες βελονισμό,
μικροεπεμβάσεις, τατουάζ, piercing.  Επίσης
θα πρέπει να έχει περάσει τουλάχιστον ένα
24ωρο από την κατανάλωση αλκοόλ.

Πάντοτε στην αιμοδοσία παρευρίσκεται
γιατρός που έχει την ευθύνη της επιλογής των
αιμοδοτών και είναι ο πλέον αρμόδιος για να
απαντήσει σε όποιες απορίες μπορεί να
έχετε. 

Την ημέρα της αιμοδοσίας πίνουμε
πολλά υγρά, τόσο πριν, όσο και μετά από
τη διαδικασία λήψεως.

Στους δύσκολους καιρούς που ζούμε,
ας στείλουμε το ελπιδοφόρο μήνυμα της
προσφοράς στο συνάνθρωπο χωρίς
ανταπόδοση. Είναι η αυτονόητη
υποχρέωση μας προς τον ίδιο μας τον
εαυτό.

Ευχαριστούμε για την προσφορά σας

Δύο ιδιαίτερα έργα του μεγάλου ποιητή
Άγγελου Σικελιανού, η Ιερά Οδός, ένα από τα
σημαντικότερα ποιήματα αλλά και μέρος της
Ελευσίνιας Διαθήκης, ζωντανεύουν μέσα από
την μοναδική ερμηνεία της Λυδίας Κονιόρδου,
την Τρίτη 22 Φεβρουαρίου στις 18.00 μ.μ. στο
επίσημο κανάλι YouTube της 2023 ΕΛΕVΣΙΣ.

Η ξεχωριστή αυτή δράση έλαβε χώρα τον
Νοέμβριο 2021 και αποτελεί μέρος μιας σει-
ράς πρωτότυπων ηχητικών περφόρμανς, ερμ-
ηνειών κειμένων-ορόσημων της ελληνικής
λογοτεχνίας από διακεκριμένους καλλιτέχνες,
που σηματοδοτούν το Μυστήριο 2 | Λόγια του
Ρολογιού, της 2023 Ελευσίνα Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης.

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,

210 5570337, 210 5580816

Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
5555ηηηη    εεεεθθθθεεεελλλλοοοοννννττττιιιικκκκήήήή    ααααιιιιμμμμοοοοδδδδοοοοσσσσίίίίαααα    γγγγιιιιαααα    ττττηηηη    

ΔΔΔΔηηηημμμμοοοοττττιιιικκκκήήήή    ΤΤΤΤρρρράάάάππππεεεεζζζζαααα    ααααίίίίμμμμααααττττοοοοςςςς    

#MUSTSEE: "ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ" ΜΕ ΤΗ ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ 
ΣΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ YOUTUBE ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΣ 2023 ΕΛΕVΣΙΣ
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ΣΣεε  κκλλίίµµαα  θθεερρµµόό  κκααιι
σσυυγγκκιιννηησσιιαακκόό,,  ππρρααγγµµαα--
ττοοπποοιιήήθθηηκκεε  ττηηνν  ∆∆εευυ--

ττέέρραα  77  ΦΦεεββρροουυααρρίίοουυ  σσττοο  ∆∆ηηµµοο--
ττιικκόό  ΩΩδδεείίοο  ΆΆννωω  ΛΛιιοοσσίίωωνν,,  ηη
κκοοππήή  ττηηςς  ππρρωωττοοχχρροοννιιάάττιικκηηςς
ββαασσιιλλόόππιιττααςς  ααππόό  ττηηνν  ∆∆ιιεεύύθθυυννσσηη
ΚΚοοιιννωωννιικκήήςς  ΦΦρροοννττίίδδααςς  γγιιαα  ττηηνν
ΥΥπποοσσττήήρριιξξηη  ττοουυ  ππρροογγρράάµµµµααττοοςς
««ΒΒοοήήθθεειιαα  ΣΣττοο  ΣΣππίίττιι»»  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ
ΦΦυυλλήήςς..

Σε έναν έτσι κι αλλιώς όµορφο
χώρο, που φιλοξένησε και το
µεγάλο stand µε τις πληροφο-
ρίες του προγράµµατος, µε γευ-
στικά εδέσµατα και γιορτινή
διάθεση, το ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ
ΣΠΙΤΙ έκοψε την πίτα του παρ-
ουσία όλων των εργαζοµένων
της ∆ιεύθυνσης και από τα τρία
δηµοτικά διαµερίσµατα, των
Άνω Λιοσίων, του Ζεφυρίου και
της Χασιάς.

Ο Αναπληρωτής ∆ηµάρχου
Κοινωνικής Πολιτικής κος
Γιώργος Αντωνόπουλος, µετέφε-
ρε τις ευχές του ∆ηµάρχου
Φυλής Χρήστου Παππού, επι-
σηµαίνοντας αυτήν ακριβώς τη
σηµαντική λειτουργία του προ-
γράµµατος και  ευχαρίστησε
όλο το προσωπικό για το τερά-
στιο έργο που προσφέρει επί
πολλές δεκαετίες ενισχύοντας
συνεχώς τον ευαίσθητο τοµέα
της κοινωνικής πολιτικής. 

Η ∆ιευθύντρια του προγράµ-
µατος κα Ιωάννα Λιόση  ευχα-
ρίστησε µε τη σειρά της όλους
τους συνεργάτες  ευχόµενη «να
έχουν δύναµη, προκειµένου να
δίνουν  τη 

βοήθειά τους στους ανθρώπο-

υς που έχουν ανάγκη». 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η

ενότητα, η σύµπνοια αλλά και η
αυταπάρνηση είναι στοιχεία
που πάντα χαρακτηρίζουν την
οµάδα του ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ
ΣΠΙΤΙ που µε την σειρά της
µεταφέρει το µήνυµα της ένω-
σης και της αλληλοβοήθειας
στους συµπολίτες ειδικά σε
εκείνους των ευαίσθητων κοι-
νωνικών κατηγοριών. 

Τις αξίες αυτές υπηρέτησε
σταθερά και όλη την περίοδο
της πανδηµίας  Η ενότητα, η
σύµπνοια αλλά και η αυταπάρν-
ηση είναι στοιχεία που πάντα
χαρακτηρίζουν την οµάδα του
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ που µε 

την σειρά της µεταφέρει το
µήνυµα της ένωσης και της
αλληλοβοήθειας στους
συµπολίτες ειδικά σε εκείνους
των ευαίσθητων κοινωνικών
κατηγοριών. Τις αξίες αυτές
υπηρέτησε σταθερά και όλη την
περίοδο της πανδηµίας το
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ καθώς
δεν υπήρξε ούτε µια µέρα , που
να µην είναι µάχιµο. ∆εν υπήρ-
ξε στιγµή που να µην ανταπο-
κριθεί, σε οποιοδήποτε αίτηµα
συµπολίτη

Μετά την εκδήλωση κοπής
της πίτας ακολούθησε συζήτηση
επί  θεµάτων που αφορούν στην
λειτουργία του προγράµµατος
αλλά και στους στόχους για την
καινούργια χρονιά.

Σύνδεσμος Επαγγελματιών -
Εμπόρων - Βιοτεχνών Αχαρνών 

Κινητοποίηση την Παρασκευή
18 Φλεβάρη στις 6.30 μ.μ., στην
πλατεία Αγ. Βλάσση στο Μενίδι 

Κινητοποίηση την Παρασκευή 18 Φλεβάρη στις
6.30 μ.μ., στην πλατεία Αγ. Βλάσση στο Μενίδι
διοργανώνει ο Σύνδεσμος Επαγγελματιών -

Εμπόρων - Βιοτεχνών Αχαρνών (ΣΕΒΑ) και καλεί σε
μαζική συμμετοχή το λαό, τα σωματεία και τους φορείς
του Μενιδίου. Παράλληλα καλεί στο συλλαλητήριο το
Σάββατο 26 Φλεβάρη στο Σύνταγμα, στις 12 το
μεσημέρι.

«Με την συμπλήρωση δύο χρόνων από την έναρξη
της πανδημίας στην χώρα μας, συμπληρώνονται και
δύο χρόνια που οι μικροί επαγγελματίες δίνουμε έναν
ατελείωτο αγώνα για την επιβίωσή μας, για την προ-
στασία της υγείας και του εισοδήματός μας, χωρίς
καμία ουσιαστική στήριξη από το κράτος» σημειώνει ο
ΣΕΒΑ τονίζοντας πως «οι επαγγελματίες πληρώνουμε
την εγκληματική πολιτική για την πανδημία με απώλεια
του εισοδήματός μας». 

Επισημαίνει ότι «οι μικροί επαγγελματίες έχουμε
δεχτεί τεράστιο πλήγμα στο εισόδημά μας λόγω των
περιοριστικών μέτρων. Βρισκόμαστε διαρκώς ένα click
πριν το λουκέτο, λόγω απουσίας ουσιαστικών μέτρων
στήριξης της υγείας και του εισοδήματός μας» και
παράλληλα «βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την χρόνια
υποβάθμιση της περιοχής μας. Υποβάθμιση που καλ-
λιέργησαν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις και οι Δημο-
τικές αρχές. Το τελευταίο διάστημα οι επαγγελματίες
του κέντρου της πόλης βρισκόμαστε αντιμέτωποι με
την δράση φασιστικών συμμοριών που απειλούν επαγ-
γελματίες και περαστικούς, που διαμορφώνουν κλίμα
ερήμωσης του κέντρου, με αποτέλεσμα να δεχόμαστε
ακόμα ένα πλήγμα για τις επιχειρήσεις μας, για το
εισόδημα μας και τις οικογένειές μας».

Απαιτεί
Άμεσα μετατροπή της επιστρεπτέας προκαταβολής σε μη

επιστρεπτέα και αφορολόγητη.
Επίδομα ειδικού σκοπού για τους αυτοαπασχολούμενους

που νοσούν από κορονοϊό ή μπαίνουν σε καραντίνα.
Κρατική επιδότηση που να καλύπτει πλήρως τις αυξήσεις

στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος. Καμία διακοπή σε
επαγγελματίες και νοικοκυριά που αδυνατούν να εξοφλή-
σουν λογαριασμούς!

Αναδρομική επιστροφή των δημοτικών τελών για όλους
τους επαγγελματίες για το διάστημα που τα καταστήματα
ήταν κλειστά χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

Διαγραφή των τόκων και των προστίμων και γενναία
μείωση των χρεών σε εφορία, τράπεζες και ασφαλιστικά
ταμεία. Μετάθεση όλων των ρυθμίσεων εξόφλησης για του-
λάχιστον 6 μήνες.

Επιστροφή στο αφορολόγητο όριο των 12.000 και
κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και του τέλους επιτηδεύματος. Μείω-
ση Φ.Π.Α. και κατάργηση των έμμεσων φόρων στα είδη λαϊ-
κής κατανάλωσης.

Μαζικά επαναλαμβανόμενα τεστ για όλους με ευθύνη του
κράτους.

Ενίσχυση του προγράμματος μαζικού εμβολιασμού. Πλα-
τιά και οργανωμένη επιστημονική ενημέρωση του πληθυ-
σμού. Εξασφάλιση προληπτικών ελέγχων και ιατρικής παρ-
ακολούθησης των εμβολιασμένων.

Ενίσχυση του Κέντρου Υγείας Αχαρνών με το απαραίτητο
προσωπικό όλων των ειδικοτήτων και με σύγχρονο εξοπλι-
σμό – πλήρης ένταξη της Πολυκλινικής του Ολυμπιακού
Χωριού στο ΕΣΥ με μεταφορά του προσωπικού της και δια-
σφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων τους. 

∆∆ήήµµοοςς  ΦΦυυλλήήςς

EEυυχχέέςς  κκααιι  ννέέοοιι  σσττόόχχοοιι  σσττηηνν  ΒΒαασσιιλλόόππιιτταα
ττοουυ  ““ΒΒοοήήθθεειιαα  σσττοο  ΣΣππίίττιι””    
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Με την κατηγορία της
ανθρωποκτονίας από
κοινού θα οδηγηθεί τις
επόμενες ημέρες στην
12η Τακτική Ανακρίτρια
το ζευγάρι που φέρε-
ται να σκότωσε τον
7χρονο γιο της
γυναίκας πριν πέντε
χρόνια και να έκρυ-
ψαν το πτώμα σε

εργαλειοθήκη στο σπίτι που έμεναν στην Κυψέλη.
Η 29χρονη μητέρα του αγοριού οδηγήθηκε το πρωί στον Εισαγ-

γελέα Εκτελέσεων μετά από ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε
σε βάρος της για την δολοφονία του γιου της , ενώ χθες το βράδυ
είχε οδηγηθεί στην Εισαγγελία και ο 33χρονος σύντροφος της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης , η μητέρα ,όπως φέρε-
ται να ομολόγησε στους Αστυνομικούς, σκότωσε μαζί με τον
33χρονο τον 7χρονο Ανδρέα το 2017, φράζοντας του την αναπνοή
με μονωτική ταινία επειδή γκρίνιαζε για σκληρή τιμωρία που του
είχαν επιβάλει.Ακολούθως το ζευγάρι φέρεται να είχε κατασκε-
υάσει αυτοσχέδιο μνήμα στην ταράτσα της πολυκατοικίας όπου
διέμεναν στα Πατήσια.

Όπως εκτιμάται η σωρός του αγοριού μεταφερόταν όπου διέ-
μενε το ζευγάρι, το οποίο για ένα διάστημα φέρεται να ήταν
άστεγο.

Οι αστυνομικοί ,που ερευνούσαν την εξαφάνιση του αγοριού,
εντόπισαν προχθες τα οστά του αγοριού σε εργαλειοθήκη μέσα
στο διαμέρισμα που κατοικούσαν στην Κυψέλη.

Τα ψέματα και οι αντιφάσεις της μητέρας – Ψύχραιμος και
κυνικός ο σύντροφός της

«Του έβαλα μονωτική ταινία στο στόμα και του έκλεισα παράλ-
ληλα τη μύτη με τα χέρια μου, γιατί ήθελα να το συνετίσω, επει-
δή έκανε συνεχώς αταξίες». Αυτά ισχυρίστηκε στους αστυνομι-
κούς του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής της Διεύθυνσης Ασφ-
άλειας Αττικής ο 33χρονος Πολωνός που κατηγορείται για τη
δολοφονία 7χρονου αγοριού, μαζί με την Ελληνίδα μητέρα του
παιδιού, που διαπράχθηκε τον Ιανουάριο του 2017, στο διαμέρι-
σμα που διέμενε τότε το ζευγάρι, στην οδό Σκιάθου, στην Κυψέλη.

«Μόλις κατάλαβα ότι ήταν νεκρό το παιδί έφτιαξα ένα πρόχει-
ρο «τάφο» με τούβλα στο δώμα. Όταν αργότερα μας έκαναν
έξωση από το διαμέρισμα έβαλα τα οστά του σε μια εργαλειοθ-
ήκη και τα είχα μαζί μου όπου και αν πήγαινα, αφού για ένα διά-
στημα ήμουν άστεγος», πρόσθεσε, μεταξύ άλλων, ατάραχος ο
καθ΄ ομολογίαν δράστης της αποτρόπαιης δολοφονίας του παι-
διού, που σόκαρε ακόμη και τους έμπειρους αστυνομικούς που
χειρίζονται την υπόθεση.

«Δεν ήμουν μπροστά στη δολοφονία»
Από την πλευρά της, η 29χρονη μητέρα του άτυχου αγοριού, η

οποία οδηγήθηκε χθες στον εισαγγελέα, αρχικά ομολόγησε, ενώ
στη συνέχεια υποστήριξε, ότι δεν ήταν μπροστά στη δολοφονία
του παιδιού της και δεν είχε καμία συμμετοχή στην φρικιαστική
αυτή εγκληματική πράξη.

«Λέει ψέματα η μητέρα. Ήταν παρούσα τη στιγμή που το παιδί
της έχανε τη ζωή του από ασφυξία που του προκάλεσε ο 33χρο-
νος» , επισημαίνουν αστυνομικές πηγές.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί λένε ότι ο ασφυκτικός θάνατος,
προϋποθέτει ένταση και διάρκεια όσο μικρό και να είναι το παιδί
και συνεπώς θεωρούν σίγουρο ότι η 29χρονη μητέρα ψεύδεται.

Στην κατάθεσή της λέει ότι τον γιο της, ο Πολωνός τον είχε
τιμωρία και ξαφνικά έπεσε κάτω. Και αυτό λένε ότι δεν στέκει και
εκτιμούν ότι πάει να καλύψει τον εαυτό της, ότι δηλαδή δεν έχει
ευθύνη γιατί δεν κατάλαβε τι είχε συμβεί στο παιδί υποστηρίζον-
τας ότι έπαιζε ηλεκτρονικό παιχνίδι την ώρα της δολοφονίας και
δεν είδε τι γινόταν. «Έπαιζα τα παιχνίδια στον υπολογιστή και
δεν έβλεπα» ανέφερε σε μια προσπάθεια να «ξελασπώσει».

«Βουτηγμένοι» στα ναρκωτικά οι δολοφόνοι

Για τους profilers του Ανθρωποκτονιών, είναι δεδομένο ότι σε
αυτή την απάνθρωπη συμπεριφορά, η συγκεκριμένη γυναίκα,
συμμετείχε. Όπως τονίζουν, ακόμα κι αν φοβόταν, ακόμα και αν
οτιδήποτε συνέβαινε πίσω από τις κλειστές πόρτες του σπιτιού
της οδού Σκιάθου 5 στα Κάτω Πατήσια όπου έγινε το έγκλημα, την
ενέκρινε γιατί γινόταν κατ’ εξακολούθηση. Και σε αυτό συνηγορ-
εί το γεγονός, ότι μετά τον θάνατο του παιδιού, ο Πολωνός εξακο-
λουθούσε να κακοποιεί το κοριτσάκι. Κάτι που σημαίνει, λένε οι
έμπειροι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών, ότι το «ζευγάρι της
φρίκης και των παραισθήσεων» (σ.σ και οι δύο είναι βουτηγμένοι
στον κόσμο της μεθαμφεταμίνης με τη γυναίκα να φέρεται να
έχει «καθαρίσει» πριν δύο χρόνια και τον Πολωνο εραστή της
σεσημασμένο για μικροαδικήματα, να εξακολουθεί να κάνει
χρήση Sisha) δεν έμαθαν κάτι από την προηγούμενη συμπεριφ-
ορά τους και την δολοφονία του παιδιού, και ίδια συνέχιζε να διατ-
ηρεί δεσμό με το δράστη.

Νέο εμβόλιο Novavax: 
Ανακοινώνεται σήμερα πότε 

ανοίγει η πλατφόρμα για ραντεβού

Ο
Μ. Θεμιστοκλέους ανακοίνωσε ότι η ημε-
ρομηνία ανοίγματος της πλατφόρμας για
τους εμβολιασμούς με το νέο εμβόλιο της

Novavax θα γίνει γνωστή κατά την ενημέρωση
της Δευτέρας 14 Φεβρουαρίου.

Θέμα λίγων  ωρών  είν αι η αν ακοίν ωση της ημερομ-
ην ίας αν οίγματος της πλατφόρμας για τους εμβολια-
σμούς πολιτών  με το ν έο εμβόλιο της Nov av ax,
όπως προαν ήγγειλε ο γεν ικός γραμματέας Πρωτοβάθ-
μιας Φρον τίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

Ο κ. Θεμιστοκλέους αν ακοίν ωσε ότι η ημερομην ία
θα γίν ει γν ωστή κατά την  σημεριν ή εν ημέρωση  14
Φεβρουαρίου. Πάν τως δεν  εμφαν ίστηκε αισιόδοξος
ότι με το ν έο εμβόλιο της Nov av ax θα μειωθεί σημαν -
τικά το ποσοστό του 8% των  αν εμβολίαστων
πολιτών  άν ω των  60 ετών .

"Θα πάμε σε έν α καλοκαίρι πολύ κον τά στην
καν ον ικότητα μας", αν έφερε στο ραδιόφων ο του
ΣΚΑΪ και σημείωσε ότι ο κορον οϊός θα εν ταχ θεί στη
ζωή μας, όπως έχ ει εν ταχ θεί και η γρίπη, υπογραμ-
μίζον τας ότι εδώ και καιρό έχ ει εγκαταλειφθεί ο όρος
αν οσία της αγέλης.

Ο κ. Θεμιστοκλέους εξήγησε ότι όσο καλύτερη είν αι
η εμβολιαστική κάλυψη, τόσο πιο γρήγορη θα είν αι η
επιστροφή στην  καν ον ικότητα και μιλών τας ως για-
τρός τόν ισε ότι οι παν δημίες δεν  τελειών ουν  με τα
φάρμακα, τελειών ουν  με τα εμβόλια.

Διευκρίν ισε ότι με τα τωριν ά δεδομέν α δεν  έχ ει
ημερομην ία λήξης το πιστοποιητικό όσων  έχ ουν
κάν ει την  αν αμν ηστική δόση του εμβολίου.

Νέο ΕΣΠΑ: Προς το Πάσχα οι πρώτες νέες 
προσκλήσεις προγραμμάτων

Γ
ύρω στο Πάσχ α αν αμέν ον ται οι πρώτες ν έες
προσκλήσεις προγραμμάτων  του ν έου ΕΣΠΑ
(2021-2027), με πρώτο το πρόγραμμα για την

Αν ταγων ιστικότητα (ΕΠΑν ΕΚ), και στο υπουργείο
Αν άπτυξης και Επεν δύσεων  οι αρμόδιες υπηρεσίες
ετοιμάζον ται πυρετωδώς.

Όπως αν αφέρουν  στο ΑΠΕ - ΜΠΕ στελέχ η του
υπουργείου Αν άπτυξης και Επεν δύσεων , οι υπηρ-
εσίες ήδη δουλεύουν  για τις εγκρίσεις του ν έου ΕΣΠΑ,
για ν α μη χ αθεί καθόλου χ ρόν ος και ν α μην  υπάρξει
«κεν ό χ ρηματοδότησης» μεταξύ των  δύο προγραμμα-
τικών  περιόδων , εν ώ αν αμέν εται ν α ψηφιστεί, μέχ ρι
αρχ ές Μαρτίου, ο ν όμος για το ν έο ΕΣΠΑ και αν αμέ-
ν ον ται και οι παρατηρήσεις για το σύν ολο των  προ-
γραμμάτων  από τις Βρυξέλλες.

Αν  και η χ ώρα μας έλαβε πρώτη μεταξύ των  κρατών
μελών  της Ε.Ε. το «πράσιν ο φως» από τις Βρυξέλλες
στα τέλη του περασμέν ου Ιουλίου για το «κεν τρικό
ΕΣΠΑ» και ήταν  και πάλι η πρώτη χ ώρα που υπέβα-
λε το σύν ολο των  προγραμμάτων  τον  περασμέν ο
Οκτώβριο, η τελική έγκριση από την  ΕΕ αν αμέν εται
μέχ ρι τον  Μάρτιο, καθώς η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή βρίσκεται σε μια φάση εσωτερικού ελέγχ ου και
έχ ουν  παγώσει αρκετές διαδικασίες.

Στο μεταξύ, ολοκληρών εται και η δημόσια διαβούλευ-
ση για το σχ έδιο ν όμου με τίτλο: «Διαχ είριση, έλεγχ ος
και εφαρμογή αν απτυξιακών  παρεμβάσεων  για την
Προγραμματική Περίοδο 2021-2027» και μέχ ρι το
τέλος Φεβρουαρίου θα πάει στη Βουλή για ψήφιση. Το
σχ έδιο ν όμου αποτελεί αν αγκαία συν θήκη προκειμέ-
ν ου ν α εν εργοποιηθούν  τα ν έα προγράμματα.

Οι προετοιμασίες, για τις πρώτες δράσεις που θα
προκηρυχ θούν  και οι οποίες θα στηρίζουν  τη μικρο-
μεσαία επιχ ειρηματικότητα, αφορούν  στους σημαν -
τικότερους και μεγαλύτερους πυλών ες, δηλαδή τις
επεν δύσεις για την  «πράσιν η» και «ψηφιακή» μετά-
βαση των  επιχ ειρήσεων  και υπάγον ται στην  «ομπρέ-
λα» του προγράμματος «Αν ταγων ιστικότητα», ύψους
3,9 δισ. ευρώ, από τα συν ολικά 26,18 δισ. ευρώ του
ν έου ΕΣΠΑ.

Επιπλέον , όπως υπεν θυμίζουν  στο ΑΠΕ - ΜΠΕ
στελέχ η του υπουργείου, βασική φιλοσοφία είν αι ν α
μην  υπάρχ ουν  πολλές διαφορετικές προσκλήσεις
αλλά μεγάλες προσκλήσεις, οριζόν τιου χ αρακτήρα.
Πρακτικά, αυτό σημαίν ει ταυτόχ ρον η πρόσβαση στη

χ ρηματοδότηση, επιχ ειρήσεων  από πλήθος κλάδων
της οικον ομίας. Εν δεικτικά, επισημαίν εται πως σε μία
δράση αν αβάθμισης παγίων  σε ψηφιακό ή πράσιν ο
επίπεδο θα μπορούν  ν α εν ταχ θούν  επιχ ειρήσεις λια-
ν εμπορίου, τουρισμού και άλλων  κλάδων  και στόχ ος
είν αι οι προσκλήσεις ν α παραμέν ουν  συν έχ εια
αν οιχ τές, με συν εχ ή αύξηση του προϋπολογισμού,
ώστε ν α υπάρχ ει συν εχ ής ροη αποτελεσμάτων ,
εν τάξεων  και πληρωμών . Αν αλόγως την  επέν δυση,
θα δίν εται έν α εύλογο χ ρον ικό διάστημα στην
επιχ είρηση ν α κάν ει την  επέν δυσή της και στην
περίπτωση που δεν  θα πραγματοποιείται η επέν -
δυση, θα απεν τάσσεται αυτόματα, έτσι ώστε ν α
εν τάσσεται η επόμεν η επιχ ειρηματική προσπάθεια.

Επίσης εξετάζεται, οι προσκλήσεις, ν α βγαίν ουν  σε
τακτικά χ ρον ικά διαστήματα, προκειμέν ου ο εν διαφε-
ρόμεν ος ν α γν ωρίζει από πριν  ότι π.χ . τον  Σεπτέμ-
βριο θα βγει η πρόσκληση που τον  εν διαφέρει.

Η ευθύν η για τη διαχ είριση των  προγραμμάτων  παρ-
αμέν ει στο υπουργείο Αν άπτυξης και Επεν δύσεων ,
εκτός των  ΠΕΠ και του προγράμματος της Ψηφιακής
πολιτικής. Οπότε ο σχ εδιασμός αφορά και αυτό τον
τομέα.

Βρίσκεται σε εξέλιξη μια διαδικασία συγχ ων εύσεων
επιτελικών  δομών , εισάγον ται δύο ν έες υπηρεσίες για
ν α "τρέχ ουν " έργα κρατικών  εν ισχ ύσεων  και δημιο-
υργείται ξεχ ωριστή δομή ειδικά για τις περιφέρειες,
γιατί εκεί χ ρειάζεται καλύτερος συν τον ισμός και η
βοήθεια που θα τους δοθεί θα είν αι πολυεπίπεδη.

Επιπλέον , δημιουργείται ν έα μον άδα για τον
διαχ ωρισμό των  δράσεων  του Ταμείου Αν άκαμψης,
εν ισχ ύεται η Ειδική Υπηρεσία Κρατικών  Εν ισχ ύσεων
στο κομμάτι της διαχ είρισης των  χ ρηματοδοτικών
εργαλείων  και ετοιμάζεται μν ημόν ιο συν εργασίας με
τους κοιν ων ικούς εταίρους, για τους πόρους που θα
διαχ ειριστούν  από το ν έο ΕΣΠΑ και ποιες ακριβώς
δράσεις θα υλοποιήσουν .

Κυψέλη: Κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία από κοινού η μητέρα του 7χρονου και ο σύντροφός της
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– Σήμερα η κοινή συνεδρίαση ΚΕΔΕ – ΥΠΕΣ – ΥΠΟΙΚ

Δ. Παπαστεργίου: Η εκτίναξη του ενεργειακού κόστους απειλεί Δ. Παπαστεργίου: Η εκτίναξη του ενεργειακού κόστους απειλεί 
την οικονομική βιωσιμότητα των Δήμωντην οικονομική βιωσιμότητα των Δήμων

Συνεδρίασε την προη-
γούμενη εβδομάδα  η
Εκτελεστική Επιτροπή

της ΚΕΔΕ με κυριότερα θέματα
συζήτησης:

Τα οικονομικά των δήμων υπό
το πρίσμα της τεράστιας
αύξησης του ενεργειακού κόστο-
υς και της επιβολής του τέλους
ταφής,

Τις καθυστερήσεις στην υλο-
ποίηση του προγράμματος
«Αντώνης Τρίτσης»,

Τα ζητήματα που έχουν
προκύψει με τις εκδόσεις
βεβαιώσεων ΤΑΠ από τους
Δήμους για μεταβιβάσεις ακινή-
των,

Την επαναλειτουργία σε μόνιμη
βάση της πλατφόρμας δήλωσης
τετραγωνικών, χωρίς εξοντωτικά
πρόστιμα

καθώς και την άδικη προσπάθ-
εια καταλογισμού ευθυνών
στους Δήμους στο ζήτημα της
διαχείρισης της κακοκαιρίας
“ΕΛΠΙΔΑ”,

Σχεδόν 100% αυξήθηκε το ενε-
ργειακό κόστος των Δήμων

Οι λογαριασμοί ρεύματος
προκαλούν σοκ στα οικονομι-
κά μας

Σε ό,τι αφορά την αύξηση του
ενεργειακού κόστους με τις
αυξήσεις στους λογαριασμούς
ρεύματος, ο κ. Παπαστεργίου
τόνισε ότι προκαλούν σοκ στα
οικονομικά των δήμων καθώς
είναι πολύ μεγαλύτερες απ’ ό,τι
είχε εκτιμηθεί αρχικά.

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι οι
δαπάνες των Δήμων μόνο για
την ενέργεια το 2019 ανήλθαν
στα 300 εκ. ευρώ, ενώ σήμερα οι
Δήμοι δείχνει να επιβαρύνονται
με άλλα τόσα, δηλαδή στο σύνο-
λο 600εκ

Ίδια είναι και η εικόνα που μας
μεταφέρθηκε στην ΚΕΔΕ από
την ΕΔΕΥΑ, σε σχέση με το ενε-
ργειακό κόστος των ΔΕΥΑ της
χώρας.

Αυτό το κόστος δεν είναι
δυνατόν να μετακυλιστεί στους
δημότες μέσω της αύξησης των
ανταποδοτικών τελών και των
τιμολογίων των ΔΕΥΑ, αλλά δεν
μπορεί και να απορροφηθεί από
τους δήμους.

Ο κ. Παπαστεργίου ενημέρωσε
ότι σήμερα Δευτέρα 14 Φεβρο-
υαρίου θα συνεδριάσει η κοινή
επιτροπή ΥΠΕΣ-ΥΠΟΙΚ-ΚΕΔΕ
με τη συμμετοχή των αναπληρ-
ωτών υπουργών Εσωτερικών
Στ. Πέτσα και Οικονομικών Θ.
Σκυλακάκη με κύριο θέμα την
άμεση εξεύρεση τρόπου κάλ-
υψης του ενεργειακού κόστους
των Δήμων. Παράλληλα πρέπει
να εξεταστεί η κάλυψη του επιπ-
λέον κόστους που προκαλεί η
επιβολή του τέλους ταφής, αλλά
και η πανδημία, η διαχείριση της
οποίας προκαλεί σημαντικές
δαπάνες στους Δήμους.

Πρόγραμμα «Αντώνης
Τρίτσης»: Να αντιμετωπι-
στούν οι καθυστερήσεις στην
ένταξη έργων

Σε ότι αφορά το πρόγραμμα

«Αντώνης Τρίτσης» ο πρόεδρος
της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστε-
ργίου υπογράμμισε την καθυ-
στέρηση που παρατηρείται στην
ένταξη των έργων των Δήμων,
ανακοινώνοντας ότι μετά από
δυόμιση μήνες συνεδριάζει
αύριο Παρασκευή 11 Φεβρουα-
ρίου, η επιτροπή του υπουρ-
γείου Εσωτερικών, τονίζοντας
παράλληλα την ανάγκη να τρέξει
γρήγορα το πρόγραμμα και να
ξεκαθαριστεί ποια έργα θα
ενταχθούν στο Ταμείο Ανάκαμ-
ψης ή/και άλλα χρηματοδοτικά
εργαλεία.

Στις 16 Μαρτίου η έκτακτη
Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ

Επίσης ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ
ανακοίνωσε ότι η έκτακτη Γενική
Συνέλευση της ΚΕΔΕ θα πραγ-
ματοποιηθεί στις 16 Μαρτίου, με
κυρίαρχο θέμα τα οικονομικά
προβλήματα των δήμων.

Κάθετα αντίθετοι στην
κατάργηση της βεβαίωσης
ΤΑΠ οι Δήμοι

Σε ότι αφορά στην έκδοση των
βεβαιώσεων ΤΑΠ από τους
Δήμους για την αγοραπωλησία
ακινήτων, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ
Δημήτρης Παπαστεργίου υπο-

γράμμισε κατηγορηματικά ότι
καμία συζήτηση δεν μπορεί να
γίνει για κατάργησή τους. Για να
ξεπεραστούν δε οι καθυστερή-
σεις στην έκδοση των
βεβαιώσεων, ιδιαίτερα σε μεγά-
λους δήμους, η ΚΕΔΕ προτείνει
αυτές να εκδοθούν καταβάλλον-
τας οι ενδιαφερόμενοι ως
εγγύηση το 0,5% της αντικειμενι-
κής αξίας του ακινήτου και να
ακολουθήσει η ακριβής βεβαίω-
ση του ποσού από τον δήμο, σε
μέλλοντα χρόνο, χωρίς να καθυ-
στερήσει η αγοραπωλησία.

Οι όποιες δε δηλώσεις έχουν
γίνει για κατάργηση του πιστο-
ποιητικού, έγιναν χωρίς να
υπάρξει καμία συνεννόηση με
την ΚΕΔΕ και βρίσκουν κάθετα
αντίθετη την Αυτοδιοίκηση

Αναγκαία η λειτουργία της
πλατφόρμας δήλωσης τετρα-
γωνικών, χωρίς όμως την επι-
βολή υπέρογκων προστίμων

Αναφορικά με την ανάγκη να
επαναλειτουργήσει η πλατφόρμα
δήλωσης των τετραγωνικών,
πάγια άποψη της ΚΕΔΕ είναι
πως αυτή πρέπει να λειτουργεί
σε σταθερή και διαρκή βάση,
αφού όμως πρώτα γίνουν οι
απαραίτητες νομοθετικές διορ-
θώσεις ώστε να μην επιβάλλον-
ται τα υπέρογκα πρόστιμα που
σήμερα προβλέπονται, σε όσους
πολίτες επιλέξουν να προχωρή-
σουν στη διόρθωση των
στοιχείων των ιδιοκτησιών τους.
Τα πρόστιμα αυτά λειτουργούν
ως αντικίνητρο .

Να επενδύσουμε σε ένα
σύγχρονο μοντέλο πολιτικής
προστασίας.

Άδικη η στοχοποίηση των

Δήμων για τη διαχείριση της
κακοκαιρίας «ΕΛΠΙΔΑ».

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ
Δημήτρης Παπαστεργίου αναφε-
ρόμενος στο ζήτημα της διαχείρ-
ισης της κακοκαιρίας χαρακτήρι-
σε εξαιρετικά ατυχή και άδικη την
στοχοποίηση της Αυτοδιοίκησης,
τονίζοντας ότι οι δήμοι έπραξαν
ό,τι  καλύτερο μπορόυσαν, με τα
μέσα που είχαν και το προσω-
πικό που διέθεταν.

Ειδικότερα για τους Δήμους της
Αττικής επισήμανε ότι αντικειμε-
νικά δεν διαθέτουν ούτε τον
αναγκαίο, ούτε τον κατάλληλο
εκχιονιστικό εξοπλισμό, αλλά
ούτε και προσωπικό που μπορεί
να χειριστεί τέτοιο όγκο χιονιού.

Υπογράμμισε την ανάγκη να
υπάρξει από το Κράτος μια
ουσιαστική επένδυση στη δημιο-
υργία ενός αποτελεσματικού
συστήματος πολιτικής προ-
στασίας, ενώ όσον αφορά την
αυτοδιοίκηση χρειάζεται να δια-
τεθούν πόροι από το Ταμείο
Ανάκαμψης για τη αγορά ειδικών
μηχανημάτων, την εκπαίδευση
του προσωπικού αλλά και την
εκπόνηση νέων σχεδίων για την
πολιτική προστασία, με βάση τις
νέες συνθήκες που προκαλεί η
κλιματική αλλαγή, ώστε  να μη
ξαναζήσουμε  αντίστοιχες κατα-
στάσεις. 

Με δεδομένο ότι το κλίμα αλλά-
ζει, πρέπει να προσαρμοστούμε
στην αλλαγή αυτή και να δράσο-
υμε για την αναστροφή της κλι-
ματικής κρίσης.

Τέλος, ο κ. Παπαστεργίου,
ενημέρωσε τα μέλη της Εκτελε-
στικής Επιτροπής για την πρόθ-
εσή του να θέσει το θέμα στον
υπουργό Πολιτικής Προστασίας
και Κλιματικής Αλλαγής Χρ.
Στυλιανίδη, στη συνάντηση που
ακολούθησε.

Στοχευμένα μέτρα στήριξης των πολιτών
και όχι οριζόντια, για όσο διαρκεί η ανα-
ταραχή στην αγορά ενέργειας προαναγ-

γέλλει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκ-
ης 

«Η νέα αύξηση στο κατώτατο μισθό θα είναι πολύ
μεγαλύτερη του 2%», επανέλαβε  σε συνέντευξη ο
πρωθυπουργός κ. Κ. Μητσοτάκης αποφεύγοντας
να αναφερθεί σε συγκεκριμένα ποσοστά, καθώς
όπως είπε, «είναι σε εξέλιξη η καθορισμένη από το
νόμο διαδικασία αύξησης του κατώτατου μισθού και

χρειάζονται δύο με τρεις μήνες προκειμένου να
ολοκληρωθούν όλες οι σχετικές διαβουλεύσεις με
τους κοινωνικούς εταίρους».

Έθεσε πάντως ένα ανώτατο όριο λέγοντας ότι
«θα πάμε τόσο, όσο αντέχουν οι δυνατότητες των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων».

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η επιτροπή δια-
βούλευσης για τον κατώτατο μισθό έχει ήδη απο-
στείλει τις σχετικές προσκλήσεις στους αρμόδιους
φορείς ώστε να υποβάλουν τις εκθέσεις τους (τους
κοινωνικούς εταίρους, επιστημονικά ινστιτούτα, το
ΚΕΠΕ και την Τράπεζα της Ελλάδος).

Η καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση
της διαδικασίας ορίσθηκε για την 15η Απριλίου και

η έναρξη ισχύος του νέου μισθού θα είναι η 1η
Μαίου.

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις ο νέος κατώτατος
μισθός θα ξεπεράσει τα 700 ευρώ καθώς η νέα
αύξηση – μετά το 2% – η οποία θα ισχύσεις από τον
Μάιο αναμένεται να φθάσει και ίσως να ξεπεράσει
το 6%.  ενώ, σύμφωνα με το σενάριο, η αύξηση για
το 2022 – αθροιστικά – θα «κινείται» κοντά στην
περιοχή της αύξησης του ΑΕΠ, που προσδιορίζεται
γύρω στο 8%.

Προανήγγειλε  επίσης ότι το 2023 συνταξιούχοι
και δημόσιοι υπάλληλοι που εξακολουθούν να
πληρώνουν την εισφορά αλληλεγγύης θα σταματή-
σουν .

«Πολύ μεγαλύτερη του 2% 
η νέα αύξηση στον κατωτατο μισθό», 

δήλωσε ο πρωθυπουργός
- Πάνω από τα 700 ευρώ το επικρατέστερο σενάριο
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Σε θρίλερ εξελίχθηκε η
αναμέτρηση για την 15η
αγωνιστική στο ντέρμπι της
Α΄κατηγορίας που διεξήχθει
στο γήπεδο Πανοράματος
ανάμεσα στον Ακράτητο και
τον Αστέρα Μαγούλας. Υστε-
ρα από ένα συναρπαστικό
μάτς με ανατροπές και
σασπένς το  σφύριγμα της
λήξης από τον διαιτητή
Γιώργο Χρόνη βρήκε τις
δύο ομάδες ισόπαλες 2-2.

Προηγήθηκε η ομάδα του
Κώστα Λινάρδου στο 33’ με
τον Μπέχλη 0-1 για να φέρει
το μάτς στα ίσια 1-1 δεκατρία
λεπτά αργότερα η ομάδα των
Ανω Λιοσίων στο πρώτο
λεπτό των καθυστερήσεων
45+1 με τον Κ. Κηπουρό.
Στην συνέχεια οι πράσινοι

του Παναγιώτη Λουμάκη
πήραν προβάδισμα στο 52’
2-1  με τον Τουλουβασίλη.
Η ομάδα της Μαγούλας
εκμεταλλεύτηκε το γεγονός
ότι ο αντίπαλος της έπαιζε
με παίκτη λιγότερο κατάφερε
στο δεύτερο λεπτό των
καθυστερήσεων να πετύχει
την ισοφάριση 2-2 και πάλι
με τον Μπέχλη 90+2.

Διαιτήτευσε ο Γιώργος
Χρόνης. Βοηθοί: Οικονό-
μου-Παύλος.

Οι πράσινοι τελείωσαν το
μάτς με 10 ποδοσφαιριστές
λόγω αποβολής του Τσαλε-
ρίδη με δεύτερη κίτρινη
κάρτα. Την κόκκινη κάρτα
αντίκρυσε από τον πάγκο και
ο Κώτσης του Αστέρα

Μαγούλας 77′.

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ(προπονητής
Παναγιώτης Λουμάκης):
Καραμαλίγκας Ν., Γκουβέρ-
ος Γ., Σουρτζής Χ., Πετσίτης
Δ., Μυλούλης Ο., Ζγούρη
Π., Τουλουβασίλης Γ.,

Κηπουρός Κ., (78’
Ρούμπος Ν.), Νταγιάντας
Σ.(90’ Δέδες Γ.), Τσαλε-
ρίδης Ι., Ρεμούνδος Ι.(78’
Σκαμαντζούρας Π.).

Α Σ Τ Ε Ρ Α Σ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ(προπονητής
Κώστας Λινάρδος): Μικρός,
Φυ σ αρ άκ η ς ( 7 8 Ά δ άμ ) ,
Δούλος, Λογοθέτης, Χωρα-
βάτης(45’Μοίρας), Μπάλλα,

Ισόπαλο το ντέρμπι Ακράτητου
- Αστέρα Μαγούλας 2-2



Από τον Βύζαντα4 στην
ΑΕΚ ο Γιάννης Ανδριώτης

Σ
την  ΑΕΚ θα συν εχ ίσει την  ποδοσφαιρική του
διαδρομή ο ποδοσφαιριστής της Κ-16 του Βύζα
Γιάν ν ης Αν δριώτης. Η διοίκηση της ομάδας μας,

μόλις η ΠΑΕ ΑΕΚ εκδήλωσε εν διαφέρον  για τον  ποδο-
σφαιριστή, δεν  στάθηκε εμπόδιο, παραχ ωρών τας τον

Γιάν ν η Αν δριώτη σεμια από
τις κορυφαίες ομάδες της
super league. Δεν  είν αι η
πρώτη φορά όπου επιλέγεται
από μεγάλη ομάδα της super
league ποδοσφαιριστής της
Ακαδημίας του Α.Γ.Σ. ΒΥΖΑΣ,
αφού τα τελευταία χ ρόν ιατρείς
συν ολικά ποδοσφαιριστές
από τα «σπλάχ ν α» της ομά-
δας μας προσέλκυσαν  το

εν διαφέρον  μεγάλων  ομάδων  και παραχ ωρήθηκαν  σε
Ολυμπιακό Παν αθην αϊκό και Α.Ε.Κ. Διαφαίν εται ξεκά-
θαρα πως τίποτα δεν  είν αι τυχ αίο, αφού αποδίδει
«καρπούς» η σπουδαία και μεθοδική δουλειά που εδώ
και χ ρόν ια γίν εται στις Ακαδημίες του συλλόγου μας,
στις οποίες η μεγάλη πλειοψηφία των  γον ιών  εμπι-
στεύον ταιτα παιδιά τους για ν α κάν ουν  τα πρώτα τους
βήματα στο άθλημα και ν α μάθουν  τα μυστικά του
ποδοσφαίρου. Ευχ όμαστε στον  Γιάν ν η Αν δριώτη ν α
έχ ει υγεία και όρεξη για δουλειά ώστε ν α επιτύχ ει τους
στόχ ους του. 
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Η Νέα Πέραμος για την 15η αγω-
νιστική επικράτησε στην έδρα της
του Μεγαρικού με 4-0.

Τα τέρματα σημείωσαν οι
Τοπτίδης 32′(πέναλτι), Ζουμπλιός
(72′), Πατσιονίδης(84′) και  Τσα-
ούσης(89’ανάποδο ψαλίδι).

Διαιτητής ήταν ο  Λάμπρ-
ου.Βοηθοί: Μανούρας Ν.-Καραγιάν-
νης.

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ(προπονητής

Χάρης Κοπιτσής):  Κεχαγιάς, 

Πνευματικάκης(85′ Αναστασίου Ι.),
Δράγασης, Πατσιονίδης, Ζουμπλι-
ός, Λουκίδης(85′ Αναστασίου Μ.),
Κοκόση(68′ Καμπόλης), Γκελάι,
Τοπτίδης, Σεβαστής(74′ Τσαούσης),
Δουκάκης.

ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ(προπονητής Ζήσης
Ζήκος): Σκλιας, Πέππας, Χριστο-
δουλίδης(81′ Ισμαΐλι), Χιώτης, Τζαφ-
εράκος, Δρυμούσης Π.(Δέσκος),
Καλέμι, Καστάνης, Δρυμούσης
Χ.(71′ Χύτας) Κόρμαλης, Χάντης(66′

Πριν 1 χρόνο παρου-
σιάσαμε στον Δήμαρχο
κ. Στάθη το 3ετές σχέ-
διο για την ανάπτυξη
του αθλητισμού στην
πόλη, για τις νέες αθλ-
ητικές ευκαιρίες στα
παιδιά μας, για το νέο
Μανδραϊκό Αθλητικό
Όμιλο.

Μετά από 1 χρόνο
ήδη λειτουργούν 7
αθλητικά τμήματα,
αθλούνται  περίπου
300 αθλητές και
αθλήτριες και απασχο-
λούνται στον Όμιλο 16
εργαζόμενοι! 

Καθώς επίσης και

μια σειρά από πρωτο-
βουλίες πολιτιστικές,
κοινωνικές, εθελοντι-
σμού και αλληλεγγύης.

Για το επόμενο διά-
στημα θα ανακοινωθ-
ούν σύντομα οι νέες
πρωτοβουλίες με
βάση τον αρχικό σχε-
διασμό του ομίλου,

που αφορούν:
1. Ίδρυση νέων αθλ-

ητικών τμημάτων
2. Βελτίωση γηπέ-

δων και  αθλητικών
υποδομών

3. Μαζικός, αγωνι-
στικός αθλητισμός και
πρωταθλητισμός

ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ!

MANΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟ: Ανάπτυξη του
αθλητισμού στην πόλη

Ο Κριός Ασπροπύργου επικράτησε του Αστέρα Άν ω Λιοσίων  με 1-0

Ο Κριός Ασπροπύργου επικράτησε  του Αστέρα Άν ω Λιοσίων   με 1-0.
Το τέρμα που έδωσε το τρίπον το στους γηπεδούχ ους σημείωσε ο Δημητρέλλης 24'.
Ο Κριός είχ ε και τρία δοκάρια με τους  Τόλα(7′, 70′) και Κουιμτζίδη(79′).

Διαιτήτευσε ο Χρέλιας.Boηθοί: Μαυρομάτης-Σμαήλος.
ΚΡΙΟΣ: Σοφιαν ίδης, Μαζμαν ίδης, Πουρουζίδης, Γιαϊλίδης(83′ Σφακιαν άκης Αγγ.),

Χαϊν τούτης, Κουιμτζίδης(83′ Στυλιαν ού), Λακάι, Δημητρέλης(70′ Μεϊμαρίδης), Τόλας,
Αδελφόπουλος(65′ Σιδηρόπουλος).
ΑΣΤΕΡΑΣ: Ελευθεριάδης, Καλαμιώτης Ε., Τζεβελέκος(79′ Καλαμιώτης Β), Ρουσάκης,

Ντάν ος Ε., Καλαμιώτης Δ.(60′ Ντάν ος Π.), Καλαμιώτης Α., Παλαβός, Τσολακίδης,
Καλαμιώτης Γ., Αξής(83′ Κλιματιαν ός). ‘

Η Νέα Πέραμος 4-0 τον Μεγαρικό Επέστρεψε στις επιτυχίες ο ΠΑΟΚ Μάνδρας
Ο ΠΑΟΚ Μάν δρας μετά από

πολύ καιρό επέστρεψε στα θετι-
κά αποτελέσματα και επικράτησε
στο γήπεδο Γιώργος Ρουμελιώτης
για την  15η αγων ιστική του
Θρασύβουλου με 3-1(ημίχ ρον ο 3-
0)  και ξέφυγε από την
επικίν δυν η ζών η.

Τα τέρματα της ομάδος του
Σταύρου Κομιώτη σημείωσαν  οι:
F.LOREA 2(8’11’), Φυσαράκης 24’. Για λογαριασμό της ομάδος της φυλής σκόρα-
ρε στο 87’ ο Μιχ άλης.

Διαιτήτευσε ο Χαμπιλάι. Βοηθοί: Παπαδόπουλος-Τερζόπουλος. Παρατηρητής
αγών α Κώστας Βαλσαράς. Ιατρός αγών α Δήμητρα Γιαν ν ακοπούλου. Παρατηρητής
διαιτησίας Θοδωρής Τριαν ταφυλλίδης.

ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ:Παλαιστής, Φυσαράκης, Πίν ης, Αρμάν το Πατσάν ι, Βλαχ ό-
πουλος, Παυλίδης, Σκόν δρας, Δούκας Α(77’Βάσης), Ντάν τι(60’Ράλλης), Δούκας
Δ(81’Μήν ος), F.LOREA(81’Χιον ίδης).

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: Τσέκα, Ράλλης, Τσαπουρν ής.
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ: Ελθίν ι, Λύτρας(79’Γελαγώτης), Χατζηαν των άκης, Κων σταν -

τιν ίδης, Κλογκέρι, Χάν τι, Μιχ άλης, Κον τούλης Δ, Κον τούλης Γ(33’Βλάμης), Καψά-
λας Α(79’Καμπόλης Δ),Σκούρτας.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: Ευθυμιάδης, Χαλιμούρδας, Περάκης, Λιόσης, Μαρούσκος,
Βερούτης.

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ



12-θριάσιο Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2022

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

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

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

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

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

ZHTOYNTAI ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ LOGIS-
TICS

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

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

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

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

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

Κύρια καθήκοντα: 
Αποτελεσματική μετακίνηση

των εμπορευμάτων εντός της
αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος

ZHTΟΥΝΤΑΙ  ΑΠΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

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

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

2)Περιγραφή θέσης: Εργάτες
Αποθήκης

Ηλικιακό όριο: Έως 35 ετών

Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΟ

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

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

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

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

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

αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος

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

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

ZHTΟΥΝΤΑΙ  ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

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

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

Κύρια καθήκοντα:
Φόρτωση και εκφόρτωση
εμπορευμάτων
Παραλαβή και τακτοποίηση
εμπορευμάτων

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ

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

Απαραίτητα προσόντα:
Κάτοχοι διπλώματος
οδήγησης Γ’ κατηγορίας
Ψηφιακός Ταχογράφος

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

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

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

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

2)Περιγραφή θέσης: Βοηθός

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

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

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

Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις

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

ZHTOYNTAI ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ LOGIS-
TICS

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Περιγραφή θέσης: Εργάτες
Αποθήκης
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών

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

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

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

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

Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Ωράριο: 8.30-17.00

Απαραίτητα προσόντα:
Απόφοιτος Τεχνικής Σχολής
Μηχανικών     Προϋπηρεσία
τουλάχιστον 4 χρονιά

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS 

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

Απαραίτητα προσόντα:
Προϋπηρεσία στην
προετοιμασία παραγγελιών
Γνώση χρήσης παλετοφόρου

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

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ,ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Σ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ

Περιγραφή θέσης:  Εργάτες
Παραγωγής 
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Κύρια Καθήκοντα:
Καθαρισμός, φιλετοποίηση
και συσκευασία
κατεψυγμένων και νωπών
ψαριών

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααμμίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  ΔΔηημμααρρχχεείίοουυ..  
ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  &&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr
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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

Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2022 θριάσιο-15  



16-θριάσιο Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2022


