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Άγριος ξυλοδαρμός
νεαρών από ομάδα χούλιγκαν

στην Ελευσίνα
Στο νοσοκομείο «Αττικόν» με σοβαρά

τραύματα στο κεφάλι μεταφέρθηκε 22χρονος.

ΔΙΑΡΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Σ. ΜΑΥΡΙΔΗ

My Grand Road :
Ευρωπαϊκή Ημέρα του «112»

στον Ασπρόπυργο

ΠΠόόττεε  ππεεττάάμμεε
ττιιςς  μμάάσσκκεεςς

ΟΟ  ΘΘ..  ΠΠλλεεύύρρηηςς  
ππρροοααννήήγγγγεειιλλεε  όόττιι
μμέέχχρριι  ττηηνν  ΆΆννοοιιξξηη  

θθαα  έέχχοουυνν  ααρρθθεείί  όόλλαα
τταα  μμέέττρραα σσεελλ..  22
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ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

19.504 κρούσματα 
93 νέοι θάνατοι και

484 στις ΜΕΘ

Συνάντηση Δημάρχου Φυλής με τον Πρόεδρο
του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

--  ΚΚοοιιννήή  ββοούύλληησσηη  
ηη  ππεερρααιιττέέρρωω  ααννααββάάθθμμιισσηη
ττοουυ  ΤΤοοππιικκοούύ  ΥΥγγεειιοοννοομμιικκοούύ

ΣΣττααθθμμοούύ  
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«Γέφυρα» αλληλεγγύης 
και εμπορικής συνεργασίας

μεταξύ των 2 λαών 
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Ο Πανελευσινιακός
υποδέχεται την Κυριακή τον
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Ευάγγελος Λιάκος
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Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

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

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου 
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Ηλιοφάνεια      

Θερμοκρασία απο 7  έως 15  βαθμους Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αγαπητός, Λέων, Λέοντας, Λεοντάριος,

Λεοντάρης, Λεοντόκαρδος
Οσίου Αγαπητού, Αγίου Λέοντος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Λ. Δημοκρατίας & Παναγούλη  - Πλατεία
Ωρολογίου, 2105575614

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Κώτσου - Σαρημπεγιόγλου Κωνσταντίνα Γ.

Βενιζέλου Ελευθερίου 76, 2105548122

MANΔΡΑ
ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ

Δήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,  2105551232

Άνω Λιόσια

ΚΕΧΑΓΙΑ Κ. ΓΕΩΡΓΙΑ
Λεωφόρος Φυλής 75, Κεντρική Πλατεία 

Χασιάς
ΑΧΑΡΝΕΣ

Μητροκώτσα Δήμητρα - Μαρία
Αριστοτέλους 132, 

2102462255

ΠΠόόττεε  ππεεττάάμμεε  ττιιςς  μμάάσσκκεεςς
ΟΟ  ΘΘ..  ΠΠλλεεύύρρηηςς  ππρροοααννήήγγγγεειιλλεε  όόττιι  μμέέχχρριι  ττηηνν

ΆΆννοοιιξξηη  θθαα  έέχχοουυνν  ααρρθθεείί  όόλλαα  τταα  μμέέττρραα
Η σταδιακή άρση όλων

των μέτρων έχει ξεκινήσει
στην Ευρώπη. Από τα τελευ-
ταία μέτρα που έχουν απο-
μείνει είναι, μεταξύ άλλων,
και οι μάσκες. Ο υπουργός
Υγείας, Θάνος Πλεύρης,
μίλησε εχθες για τη χαλάρω-
ση των περιορισμών, ωστό-
σο, επισήμανε πως από το
φθινόπωρο ενδεχομένως
να αναζωπυρωθεί η παν-
δημία.

Παρότι δεν αναφέρθηκε
συγκεκριμένα στις μάσκες, ο κ. Πλεύρης προανήγγειλε
ότι μέχρι -το πολύ- τέλος Μαρτίου θα έχουν αρθεί όλα τα
μέτρα.

Έτσι, λοιπόν, η μάσκα θα είναι υποχρεωτική για του-
λάχιστον έναν μήνα ακόμα, ωστόσο, όπως αποσαφήνι-
σε η Μίνα Γκάγκα, αναπληρώτρια υπουργός Υγείας,
λίγο αργότερα, η κατάργηση της μάσκας θα είναι για
τους ανοιχτούς χώρους και όχι για τους κλειστούς.

Ο πρόεδρος του Πανελ-
ληνίου Ιατρικού Συλλόγου
και μέλος της Επιτροπής
Εμπειρογνωμόνων Υγείας,
Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, είπε
ότι δεν είναι ακόμα ώρα να
αποχωριστούμε τη μάσκα.
Μιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφε-
ρε, μεταξύ άλλων, πως η
μάσκα είναι το πιο απλό και
το πιο αποτελεσματικό μέτρο.

«Δεν πρέπει να βιαστούμε
να την πετάξουμε όσο και αν
έχουμε αγανακτήσει όλοι με

τη χρήση της».
Κληθείς, τέλος, να κάνει μια πρόβλεψη για το πότε θα

την αποχωριστούμε, σημείωσε πως όταν επιστρέψουμε
στους ανοιχτούς χώρους, εκεί θα τροποποιηθεί και η
χρήση της μάσκας. Ουσιαστικά, ο κ. Εξαδάκτυλος μίλησε
για την Άνοιξη όταν και φτιάχνει ο καιρός, χρονικός
ορίζοντας που συμπίπτει και με τις δηλώσεις του Θάνου
Πλεύρη.

ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ Ο ΠΡΕΣΒΗΣ ΤΟΥ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ
YERLAN BAUDARBEK-KOZHATAYEV

«Γέφυρα» αλληλεγγύης και εμπορικής
συνεργασίας μεταξύ των 2 λαών 

Σ
το Δημαρχ ιακό Μέγαρο Ασπροπύργου την
Τρίτη, 15 Φεβρουαρίου υποδέχ θηκε ο Δήμα-
ρχ ος Ασπροπύργου μαζί με τους συν εργάτες

του, τον  Πρέσβη της Δημοκρατίας  του Καζακστάν
Yerlan Baudarbek-Kozhatay ev , στο πλαίσιο διεθν ών
συν εργασιών  για την  προβολή του «επιχ ειρείν » στο
Θριάσιο πεδίο.

Ο Δήμαρχ ος της πόλης, κ. Νικόλαος Μελετίου, αφού
καλωσόρισε τον  Πρέσβη του Καζακστάν , αν αφέρθη-
κε στο γεγον ός ότι πολλοί Έλλην ες του Πόν του, που
βρέθηκαν  στον  Ασπρόπυργο από την  δεκαετία του
’60, κατάγον ται από το Καζακστάν . 

Οι εν  λόγω πληθυσμοί, έχ ουν  εν σωματωθεί πλήρ-
ως, και σήμερα ζουν  και δραστηριοποιούν ται στον
Ασπρόπυργο, συμβάλλον τας τα μέγιστα στην  κοιν ω-
ν ική, πολιτική και οικον ομική ζωή του τόπου. Ακόμη,
πολλές επιχ ειρήσεις από το Θριάσιο πεδίο συν εργά-
ζον ται με αν τίστοιχ ες στο Καζακστάν , αν απτύσσον -
τας ισχ υρούς δεσμούς επιχ ειρηματικής φιλίας και
κοιν ά οράματα. 

Από τη πλευρά του ο κ. Πρέσβης, Yerlan
Baudarbek-Kozhatay ev , ευχ αρίστησε τον  κ. Δήμα-
ρχ ο για τη διοργάν ωση της συν άν τησης και τη θερμή
υποδοχ ή και ευχ ήθηκε ευημερία και κάθε επιτυχ ία
στον  Δήμο που ηγείται. 

Σημείωσε ότι, οι διμερείς πολιτικές σχ έσεις μεταξύ
Καζακστάν  και Ελλάδας θέτουν  στέρεες βάσεις για
αμοιβαία επωφελή συν εργασία σε διάφορους τομείς.
Το Καζακστάν  και η Ελλάδα έχ ουν  καλούς δείκτες
αν άπτυξης στην  εμπορική και οικον ομική συν ερ-
γασία, με το αμοιβαίο εμπόριο ν α παραμέν ει  σταθε-
ρό, δίχ ως όμως ν α έχ ουν  χ ρησιμοποιήσει το πλήρες
οικον ομικό και επεν δυτικό δυν αμικό τους.

Τέλος ο κ. Πρέσβης συμφών ησε με την  αν θρωπο-
κεν τρική τοποθέτηση του κ. Δημάρχ ου και σημείωσε
ότι παρά τη σημαν τική γεωγραφική απόσταση μεταξύ
των  χ ωρών  μας, έχ ουμε μια πραγματική «ζων ταν ή
γέφυρα» αν θρώπων  που συν δέει τους λαούς και τα
δύο κράτη μας.

Επίσης, ο κ. Πρέσβης σημείωσε ότι, ο Δήμος
Ασπροπύργου αν τιμετώπισε αποτελεσματικά τα
προβλήματα που προέκυψαν  μετά την  πρόσφατη
σφοδρή χ ιον όπτωση στην  Αθήν α και εξέφρασε την
ετοιμότητά της Πρεσβείας ν α διοργαν ώσει επίσκεψη
ελλην ικής αν τιπροσωπείας του Δήμου στη Δημοκρ-
ατία του Καζακστάν   αλλά και  τη διοργάν ωση
εκδηλώσεων  με αφορμή την  επέτειο των  30 χ ρόν ων
διπλωματικών  σχ έσεων  με την  Ελλάδα. 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4
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Επίθεση με χαρακτηριστικά οπαδικής βίας σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (12.02.2022)
στην Ελευσίνα. Δύο νεαροί – ηλικίας 19 και 22 ετών – δέχθηκαν επίθεση από ομάδα 15 χούλιγ-
κανς ενώ προχωρούσαν επί της οδού Κανελλοπούλου. 

Ένας εξ αυτών γρονθοκόπησε τον 19χρονο αλλά κατάφερε να φύγει και να κρυφτεί σε παράπλευρο
κατάστημα. Ο 22χρονος όμως δεν κατάφερε να ξεφύγει από την ομάδα των χούλιγκανς και άρχισαν να
τον κλωτσούν και να τον χτυπούν στο κεφάλι και στο πρόσωπο.

Στη συνέχεια, τον εγκατέλειψαν ξυπόλυτο στον δρόμο, έχοντας αρπάξει και το τσαντάκι του, που περ-
ιείχε το κινητό του τηλέφωνο, την ταυτότητά του και 30 ευρώ.

Οι δράστες επιβιβάστηκαν σε τρία οχήματα – ένα εκ των οποίων ήταν λευκό- και διέφυγαν προς Ελευ-
σίνα. Λίγο αργότερα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο και μετέφερε τον 22χρονο στο «Αττικόν», με σοβα-
ρά τραύματα στο κεφάλι.

Η έρευνα της Αστυνομίας συνεχίζεται, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι για το περιστατικό έχουν γίνει
κάποιες προσαγωγές. Ταυτόχρονα οι αρχές ερευνούν τα αίτια της επίθεσης, αν δηλαδή η ομάδα χούλιγ-
καν επιτέθηκε στους δύο νεαρούς επειδή ήταν οπαδοί αντίπαλης ομάδας ή για να τους ληστέψουν.

Δεδομένο, θεωρείται, σύμφωνα και με τη δικογραφία, ότι οι δράστες ανήκουν σε οπαδικό σύνδεσμο.

Άγριος ξυλοδαρμός νεαρών από
ομάδα χούλιγκαν στην Ελευσίνα
Στο νοσοκομείο «Αττικόν» με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι μεταφέρθηκε 22χρονος.

1 ΜΕΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΕ
ΣΥΡΜΟ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
Νεο περιστατικό λιθοβολισμού
σε αμαξοστοιχία 
του Προαστιακού στις Αχαρνές

Τ
ον φόβο  σκορπούν άγνωστοι σε συρμούς του Προαστιακού καθώς
απανωτές είναι οι μαρτυρίες για   οι λιθοβολισμούς στα τρένα της
ΤΡΑΙΝΟΣΕ, από αγνώστους την ώρα που πραγματοποιούν στάσεις για

να κατεβάσουν και να ανεβάσουν επιβάτες ή ακόμα και εν κινήσει.
Ένα τέτοιο περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη, κοντά στον σταθμό των Αχα-
ρνών, όπου σύμφωνα με ανακοίνωση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, άγνωστοι πέταξαν
πέτρες στην αμαξοστοιχία του Προαστιακού 1555, στη γραμμή Χαλκίδα –
Αθήνα, με αποτέλεσμα να σπάσει ένα τζάμι του τρένου προκαλώντας
ανησυχία .
Μάλιστα, την προηγούμενη ημέρα είχε σημειωθεί ανάλογη επίθεση , όπου

όπως αναφέρθηκε άγνωστοι πέταξαν πέτρες κατά της αμαξοστοιχίας του Προ-
αστιακού 1314, στη γραμμή Πειραιάς – Κιάτο, κοντά στον σταθμό του Ασπρ-
οπύργου, από τον οποίο επίσης προκλήθηκε ζημιά σε υαλοπίνακα χωρίς
ευτυχως να σημειωθούν τραυματισμοί.

Κορωνοϊός: 93 νέοι
θάνατοι και 19.504
κρούσματα - Στους 484 οι
διασωληνωμένοι

233 ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ

Αργή, αλλά σταθερή αποκλιμάκωση
καταγράφετα μεν  σε επίπεδο κρουσμά-
των  σύμφων α με τα στοιχ εία του
ΕΟΔΥ, ωστόσο ο αριθμός των  ημερή-
σιων  θαν άτων  παραμέν ει σταθερά
υψηλός. 

Πιο αν αλυτικά, ο ΕΟΔΥ αν ακοίν ωσε:
«Τα ν έα εργαστηριακά επιβεβαιωμέν α
κρούσματα της ν όσου που καταγράφη-
καν  τις τελευταίες 24 ώρες είν αι 19.504,
εκ των  οποίων  45 εν τοπίστηκαν  κατό-
πιν  ελέγχ ων  στις πύλες εισόδου της
χ ώρας. Ο συν ολικός αριθμός των  κρου-
σμάτων  αν έρχ εται σε 2.255.421 (ημε-
ρήσια μεταβολή +0.9%), εκ των  οποίων
49.7% άν δρες.

Με βάση τα επιβεβαιωμέν α κρούσμα-
τα των  τελευταίων  7 ημερών , 363 θεω-
ρούν ται σχ ετιζόμεν α με ταξίδι από το 

εξωτερικό και 2.187 είν αι σχ ετιζόμε-
ν α με ήδη γν ωστό κρούσμα.

Οι ν έοι θάν ατοι ασθεν ών  με COVID-
19 είν αι 93, εν ώ από την  έν αρξη της
επιδημίας έχ ουν  καταγραφεί συν ολικά
25.095 θάν ατοι. Το 95.0% είχ ε υπο-
κείμεν ο ν όσημα ή/και ηλικία 70 ετών
και άν ω.

Ο αριθμός των  ασθεν ών  που
ν οσηλεύον ται διασωλην ωμέν οι είν αι
484 (63.0% άν δρες). Η διάμεση ηλικία
τους είν αι 66 έτη. To 86.0% έχ ει υπο-
κείμεν ο ν όσημα ή/και ηλικία 70 ετών
και άν ω. Μεταξύ των  ασθεν ών  που
ν οσηλεύον ται διασωλην ωμέν οι, 359
(74.17%) είν αι αν εμβολίαστοι ή μερικώς
εμβολιασμέν οι και 125 (25.83%) είν αι
πλήρως εμβολιασμέν οι. Από την  αρχ ή
της παν δημίας έχ ουν  εξέλθει από τις
ΜΕΘ 4.180 ασθεν είς.

Οι εισαγωγές ν έων  ασθεν ών  Cov id-
19 στα ν οσοκομεία της επικράτειας
είν αι 375 (ημερήσια μεταβολή -16.29%).
Ο μέσος όρος εισαγωγών  του επτα-
ημέρου είν αι 377 ασθεν είς.Η διάμεση
ηλικία των  κρουσμάτων  είν αι 35 έτη
(εύρος 0.2 έως 106 έτη), εν ώ η διάμεση
ηλικία των  θαν όν των  είν αι 79 έτη
(εύρος 0.2 έως 106 έτη).
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Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ
ΣΕΛ. 2

Ο Δήμαρχ ος, κ. Νικό-
λαος Μελετίου, στην
αν τιφών ηση του, αν έφ-
ερε: «Με την  επίσκεψή
σας αυτή κ. Πρέσβη,
αν οίγεται μια ν έα σελίδα
για τη συν εργασία
ελλην ικών  επιχ ειρή-
σεων  με εταιρείες της
χ ώρας σας, διευρύν ον -
τας τους επιχ ειρηματι-
κούς ορίζον τες προς
όφελος των  δύο λαών . 

Με ιδιαίτερη χ αρά και
ικαν οποίηση αποδέχ ο

μαι τη πρόσκλησή σας 
για μια επίσκεψη 

ελλην ικής αποστολής
στη χ ώρα σας, από
αυτοδιοικητικά στελέχ η
και επιχ ειρηματίες του
Δήμου Ασπροπύργου». 

Παράλληλα, τόν ισε τη
σημασία της διοργάν ω-
σης, μέσα στο 2022
κοιν ών  ιστορικών  και
π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ώ ν
εκδηλώσεων  με αφορμή
τα 30 χ ρόν ια λειτουργίας
της Πρεσβείας του
Καζακστάν  στην  Ελλά-
δα. 

Διοργάνωση μέσα στο 2022 κοινών ιστορικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων
με αφορμή τα 30 χρόνια λειτουργίας της Πρεσβείας του Καζακστάν στην Ελλάδα 
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Τ
ον  Δήμαρχ ο
Φυλής Χρήστο
Παππού επισκέφ-

θηκε το πρωί της Πέμ-
πτης 17 Φεβρουαρίου
2022 στο Δημαρχ είο
Άν ω Λιοσίων  ο Πρόεδρ-
ος του Ελλην ικού Ερυθρ-
ού Σταυρού Dr Αν τών ης
Αυγεριν ός, παρουσία και
του Περιφερειάρχ η Αττι-
κής κ. Γιώργου Πατούλη. 

Επί τάπητος τέθηκε η
περαιτέρω αν αβάθμιση
του Τοπικού Υγειον ομι-
κού – Εκπαιδευτικού
Σταθμού Άν ω Λιοσίων
που έχ ει συμπληρώσει
44 χ ρόν ια λειτουργίας
στον  τόπο, επιλύον τας
ουσιαστικά υγειον ομικά

προβλήματα και επι-
τελών τας πολύτιμο εθε-
λον τικό έργο σε ευαίσθη-
τες κοιν ων ικές Ομάδες
καθώς και σημαν τικά
εκπαιδευτικά Προγράμ-
ματα στις Σχ ολικές
Μον άδες. 

Ο Δήμαρχ ος Φυλής
Χρήστος Παππούς,
έδωσε τη δέσμευση για
τη συν έχ ιση την  ολόπ-
λευρης στήριξης στην
υλικοτεχ ν ική υποδομή
και ζητών τας παράλ-
ληλα, την  αύξηση του
Ιατρικού και Νοσηλευτι-
κού προσωπικού, προ-
κειμέν ου ν α καλυφθούν
ακόμη περισσότερες
αν άγκες. 

Στο αίτημα απάν τησε
θετικά ο Πρόεδρος του
ΕΕΣ κ. Αν τών ης Αυγερ-
ιν ός αλλά και ο Περιφερ-
ειάρχ ης Αττικής Γιώργος
Πατούλης, ο οποίος
αν αγν ωρίζον τας το
σημαν τικό έργο του
Τοπικού Σταθμού του
Ε.Ε.Σ εξέφρασε τη
βούληση ν α συμβάλει κι
εκείν ος από την  πλευρά
του στην  αν αβάθμισή
του. 

“Για εμάς ο Τοπικός
Υγειον ομικός Σταθμός
του Ε.Ε.Σ είν αι συν υφα-
σμέν ος με την  σύγχ ρ-
ον η ιστορία του τόπου
καθώς η διάρκεια και το
έργο  του για πάν ω από

τέσσερις δεκαετίας  και
υπό  δύσκολες συν θή-
κες, έχ ουν  κερδίσει την
εμπιστοσύν η του
κόσμου. 

Η ολόπλευρη στήριξή
μας, στο έργο του  είν αι
διαχ ρον ική και αυτον όη-
τη” τόν ισε σχ ετικά ο
Δήμαρχ ος Φυλής Χρή-
στος Παππούς. 

Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ
Αν τών ης Αυγερ-
ιν ός,εξέφρασε θερμές
ευχ αριστίες προς τον
Δήμαρχ ο επισημαίν ον -
τας πως θα υπάρξει και
συν έχ εια, της καλής
συν εργασίας σε ν έους
τομείς. 

Συνάντηση Δημάρχου Φυλής 
με τον Πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

--  ΚΚοοιιννήή  ββοούύλληησσηη  ηη  ππεερρααιιττέέρρωω
ααννααββάάθθμμιισσηη  ττοουυ  

ΤΤοοππιικκοούύ  ΥΥγγεειιοοννοομμιικκοούύ  ΣΣττααθθμμοούύ  
ΔΙΑΡΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ

ΔΡΑΣΕΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ Σ. ΜΑΥΡΙΔΗ 

My Grand Road :
Ευρωπαϊκή Ημέρα του

«112» στον Ασπρόπυργο 

Η
My  Grand Road σε συν εργασία με την  αν τιδή-
μαρχ ο Παιδείας του Δήμου Ασπροπύργου την
κυρία Μαυρίδη Σοφία επισκέφτηκαν  το Γ παι-

δικό Σταθμό του Δήμου την  11/2/2022 στο πλαίσιο
της Ευρωπαϊκής Ημέρας για τον  Ευρωπαϊκό Αριθμό
έκτακτης  Αν άγκης τον  112.

Η Ευρωπαϊκή Ημέρα του «112» γιορτάζεται κάθε
χ ρόν ο στις 11 Φεβρουαρίου (11/2), με απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για ν α κάν ει γν ωστό τον
κοιν ό αριθμό έκτακτης αν άγκης 112 στους ευρωπαίο-
υς πολίτες, που δείχ ν ουν  ν α αγν οούν  την  ύπαρξή
του.

Η συμβολική επίσκεψη στον  παιδικό σταθμό είχ ε
σκοπό την  εν ημέρωση των  μαθητών  για τα οχ ήματα
έκτακτης αν άγκης , δηλαδή τα οχ ήματα που μας βοηθ-
ούν   όταν  έχ ουμε κάποιο πρόβλημα, αλλά μέσα από
την  δράση αυτή πετύχ αμε τον  στόχ ο μας που δεν
ήταν  άλλος ν α εν ημερωθούν  οι γον είς των  παιδιών
για την  χ ρήση του αριθμού 112.  Σε κάθε μαθητή
δόθηκε  δωρεάν  το εκπαιδευτικό βιβλίο του Σωτήρη
Γιαν ν όπουλου με τίτλο <<Λέα Λεοπούλου , η ηρωίδα
που σώζει>> το οποίο το πρόσφερε η εταιρεία FERST
LOGISTICS. 
Οι δράσεις θα συν εχ ιστούν  και σε άλλες κοιν ων ίες
μαθητών  στον  Δήμο Ασπροπύργου προκειμέν ου ν α
εν ημερωθούν  για την  οδική ασφάλεια αλλά και την
κυκλοφοριακή αγωγή.  
Η εν ημέρωση για την  ασφάλεια των  παιδιών  τόσο
από οδικές συγκρούσεις όσο και από άλλους παρά-
γον τες είν αι πρωταρχ ικός  πυλών ας της αν τιδ-
ημάρχ ου του Δήμου Ασπροπύργου της κυρίας Σοφίας
Μαυρίδη και την  υποστηρίζουμε.  
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Η
συν δρομή του
ΑΔΜΗΕ στην
υλοποίηση της

ηλεκτρικής διασύν δεσης
Κ ύ π ρ ο υ - Κ ρ ή τ η ς ,
συζητήθηκε κατά τη
συν άν τηση που πραγ-
ματοποιήθηκε στην
έδρα του Υπουργείου
Εν έργειας, Εμπορίου και
Βιομηχ αν ίας στη Λευ-
κωσία, μεταξύ της Υπο-
υργού, κ. Νατάσας
Πηλείδου, αν ώτατων
διοικητικών  στελεχ ών
του ΑΔΜΗΕ με επικεφα-
λής τον  Πρόεδρο και Διε-
υθύν ον τα Σύμβουλο, κ.
Μάν ο Μαν ουσάκη και
εκπροσώπων  του φορέα
υλοποίησης του έργου,
Euroasia Interconnector.

Με την  ευκαιρία της εν
λόγω  συν άν τησης, η κ.
Πηλείδου ευχ αρίστησε
τον  ΑΔΜΗΕ για την
«καθοριστική 

συν δρομή του» στην
έγκριση χ ρηματοδότ-
ησης ύψους 657 εκατ.
ευρώ από τον  ευρωπαϊ-
κό μηχ αν ισμό
Connecting Europe
Facility , καθώς και για τη
συν ολική υποστήριξή
του στην  υλοποίηση της
ηλεκτρικής διασύν δεσης
Κύπρου-Κρήτης. Υπε-
ν θυμίζεται ότι ο ΑΔΜΗΕ
και ο Euroasia
Interconnector έχ ουν
ήδη υπογράψει σύμβα-
ση, με την  οποία εξειδι-
κεύεται η υποστήριξη
του Διαχ ειριστή για τη
διασφάλιση της τεχ ν ικής
και επιχ ειρησιακής
επάρκειας της ν έας
διασύν δεσης. Παράλ-
ληλα, εξετάζεται η περαι-
τέρω συμμετοχ ή του
ΑΔΜΗΕ στο μεγάλο αυτό
εν εργειακό έργο. 

Κατά την  εποικοδομ-
ητική αυτή σύσκεψη, 

όλες οι πλευρές
συμφών ησαν , ότι η
συν εργασία του ΑΔΜΗΕ
με τον  Euroasia
Interconnector για την
υπογραφή των  συμβά-
σεων  με τις αν άδοχ ες
εταιρείες του έργου, είν αι
κρίσιμη για τη διασφάλι-
ση της διαλειτουργικότ-
ητας του έργου καθώς
και για την  ταχ ύτερη εξέ-
λιξή του. 

Τέλος, αν αδείχ θηκε η
αν άγκη περαιτέρω
συν τον ισμού όλων  των
εμπλεκόμεν ων  αρχ ών
και φορέων  της Ελλάδας
και της Κύπρου με
στόχ ο ν α διασφαλιστεί η
ομαλή εξέλιξη και η
ταχ ύτερη δυν ατή ολοκ-
λήρωση εν ός έργου στρ-
ατηγικής σημασίας που
θα συν δέσει την
Κύπρο, μέσω της Ελλά-
δας, με το ευρωπαϊκό
ηλεκτρικό σύστημα.

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,

210 5570337, 210 5580816

Επιταχύνεται η συνεργασία
ΑΔΜΗΕ-Euroasia Interconnector

για την ηλεκτρική διασύνδεση 
Κύπρου-Κρήτης

Σύσκεψη της Διοίκησης του ΑΔΜΗΕ με την Υπουργό
Ενέργειας Κύπρου στη Λευκωσία

Πρόγραμμα επιβράβευσης ανακύκλωσης 
“The Green City” στον Δήμο Αχαρνών

Ο Δήμος Αχ αρν ών  σε συν εργασία με
την  Περιφέρεια Αττικής και τον  ΕΔΣΝΑ
εφαρμόζει το πρόγραμμα επιβράβευσης
αν ακύκλωσης πολιτών  – THE GREEN
CITY. Μέσω του αυτού του προγράμμα-
τος οι κάτοικοι του Δήμου Αχαρν ών
έχ ουν  τη δυν ατότητα ν α αν ακ-
υκλών ουν  διαχ ωρισμέν α υλικά πολλών
κατηγοριών  και ν α επιβραβεύον ται:

✔ Χαρτί/χ αρτόν ι

✔ Πλαστικά

✔ Μεταλλικά αν τικείμεν α

✔ Γυαλί

✔ Ηλεκτρον ικό/ηλεκτρικό εξοπλισμό

✔ Βρώσιμα λίπη και έλαια

✔ Ρούχ α/υφάσματα

Αν άλογα με τον  τύπο και το βάρος
κάθε υλικού που προσκομίζουν  στα
κιν ητά πράσιν α σημεία (θα υπάρχ ει
ζυγιστικό μηχ άν ημα σε κάθε σημείο)
κερδίζουν  πόν τους THE GREEN CITY.

Η εξαργύρωση των  πόν των  αφορά
προσφορές και εκπτώσεις από συμβεβ-
λημέν ες επιχ ειρήσεις τις οποίες μπορ-
είτε ν α βρείτε στην  ιστοσελίδα
https://www.citipost.gr/.

Το πρόγραμμα που θα βρίσκεται το
κιν ητό πράσιν ο σημείο είν αι:

ΔΕΥΤΕΡΑ
9:30 – 12:00: ΚΕΠ Φιλαδελφείας 215

(λαϊκή κον τά κάθε Δευτέρα)
12:30 – 14:25: Πλατεία Δημαρχ είου
14:45 – 15:40: Κεν τρική πλατεία Θρα-

κομακεδόν ων

ΤΕΤΑΡΤΗ

9:30 – 12:00: Αγίας Τριάδας και Αρι-
στοτέλους (λαϊκή Τετάρτες)

12:30 – 14:25: Ολυμπιακό Χωριό

14:45 – 15:40: Κεν τρική πλατεία Θρα-
κομακεδόν ων

ΠΕΜΠΤΗ

9:30 – 12:00: ΚΕΠ Φιλαδελφείας 215
(λαϊκή κον τά κάθε Δευτέρα)

12:30 – 14:25: Πλατεία Δημαρχ είου

14:45 – 15:40: Κεν τρική πλατεία Θρα-
κομακεδόν ων

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

9:30 – 12:00: Αγίου Διον υσίου και
Θεσσαλίας (λαϊκή Παρασκευές)

12:30 – 14:25: Πλατεία Καράβου

14:45 – 15:40: Κεν τρική πλατεία Θρα-
κομακεδόν ων

Για περισσότερες πληροφορίες σχ ετι-
κά με το πρόγραμμα επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα www.thegreencity .gr ή καλέ-
στε στο τηλ.: 210 9215 000

Ο διακεκριμένος Γεωστρατηγικός 
Αναλυτής, κ. Σάββας Καλεντερίδης,

στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Ασπροπύργου 
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ΣΣττηη  ΒΒοουυλλήή  ηη  σσύύσστταασσηη  κκααιι  λλεειιττοουυρργγίίαα  ΕΕιιδδιικκήήςς
ΜΜοοννάάδδααςς  ΔΔαασσιικκώώνν  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα

ΓΓ..  ΚΚώώττσσηηρρααςς::  ΗΗ  εεππιιλλοογγήή  ττηηςς  ΕΕλλεευυσσίίννααςς,,  
έέρρχχεεττααιι  νναα  εεππιιββεεββααιιώώσσεειι  ττοο  έέμμππρραακκττοο  εεννδδιιααφφέέρροονν  ττηηςς

ΚΚυυββέέρρννηησσηηςς,,  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  ππρροοσσττααττέέψψεειι  ττηη  ΔΔυυττιικκήή  ΑΑττττιικκήή
ααππόό  τταα  έέννττοονναα  φφυυσσιικκάά  φφααιιννόόμμεενναα

Τη σύσταση και λειτο-
υργία Ειδικών Μονά-
δων Δασικών Επιχει-

ρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) σε συνο-
λικά έξι περιοχές της χώρας,
μεταξύ αυτών και η Ελευσίνα,
προβλέπει τροπολογία
(1218/94-15.02.2022) του Υπο-
υργείου Κλιματικής Κρίσης
και Πολιτικής Προστασίας, η
οποία συμπεριελήφθη στο
Σχέδιο Νόμου του Υπουρ-
γείου Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων «Εκσυγχρ-
ονισμός του Ηλεκτρονικού
Εθνικού Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης και άλλες διατά-
ξεις για την κοινωνική ασφά-
λιση».

Παράλληλα, στο άρθρο 1
της υπ’ αρ. 1219-
95/15.02.2022 υπουργικής
τροπολογίας, προβλέπεται η
χορήγηση και παράταση
ασφαλιστικής ικανότητας για
το χρονικό διάστημα από
1/3/2022 έως 28/2/2023, προς
όλους τους εργαζομένους και
τα μέλη των οικογενειών τους
στα Ναυπηγεία Ελευσίνας,
Σκαραμαγκά και στη Ναυ-
πηγοεπισκευαστική Ζώνη
Περάματος.

Με αφορμή τις παραπάνω 

τροπολογίες που κατατέθη-
καν στο υπό ψήφιση
Νομοσχέδιο του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, ο Υφυπουργός
Δικαιοσύνης και Βουλευτής
Δυτικής Αττικής της Ν.Δ., κ.
Γιώργος Κώτσηρας, ανέφερε:

«Η σύσταση και λειτουργία
Ειδικών Μονάδων Δασικών
Επιχειρήσεων σε συνολικά
έξι περιοχές της χώρας απο-
δεικνύει την αποφασιστικότ-
ητα και την τήρηση των
δεσμεύσεων εκ μέρους της
Κυβέρνησης για την αντι-
μετώπιση των δασικών πυρ-
καγιών.

Την ίδια στιγμή, η επιλογή 
της Ελευσίνας ως μίας εκ

των περιοχών που θα εδρ-
εύουν οι Ειδικές Μονάδες,
έρχεται να επιβεβαιώσει το
έμπρακτο και διαρκές ενδιαφ-
έρον της Κυβέρνησης, προ-
κειμένου να προστατέψει τη
Δυτική Αττική από τα έντονα
φυσικά φαινόμενα.

Συνεχίζουμε αποφασιστικά
όλοι μαζί, Κυβέρνηση και
τοπικοί φορείς, ώστε να θωρ-
ακίσουμε όσο το δυνατόν
καλύτερα τη Δυτική Αττική και
να εξασφαλίσουμε ένα
καλύτερο μέλλον για τις επό-
μενες γενιές».

Τ
ο Κέν τρο Κοιν ότητας με Παράρτημα Ρομά του Δήμου
Μεγαρέων  σε συν εργασία με το 2ο Γυμν άσιο Μεγάρ-
ων , κατόπιν  πρόσκλησης που έλαβε από την

Διεύθυν ση του Σχολείου στις 21 Φεβρουαρίου 2022, θα
πραγματοποιήσει εν δοσχολικό σεμιν άριο με Θέμα: «Ευαι-
σθητοποίηση και Εν δυν άμωση Εκπαιδευτικών  σε θέματα
Διαπολιτισμικότητας – Αν τιλήψεις Γον έων  Ρομά για την
Εκπαίδευση».

Την  παρουσίαση θα πραγματοποιήσουν  η Παιδαγωγός κ. Γαλόζη Ελέν η, η Συν τον ίστρια-Κοι-
ν ων ιολόγος κ. Φουσκαρή Βασιλική και η Διαμεσολαβήτρια κ. Δημητρίου Αικατερίν η του Παρα-
ρτήματος Ρομά του Κέν τρου Κοιν ότητας.

Τον ίζεται ότι κατά τη διάρκεια της εν ημέρωσης θα τηρηθούν  αυστηρά όλα τα μέτρα προστασίας
για την  πρόληψη της διασποράς της ν όσου Cov id-19.

Πρόταση χρηματοδότησης 
για 30 ηλεκτρικά ποδήλατα
υπέβαλε ο Δήμος Ελευσίνας

Στόχος η προώθηση φιλικών προς το
περιβάλλον τρόπων

μετακίνησης των μονίμων κατοίκων αλλά
και των επισκεπτών

Ο
Δήμος Ελευσίνας, στο πλαίσιο προώθη-
σης και ενίσχυσης της αειφόρου ανά-
πτυξης της Ελευσίνας και της Μαγούλας,

υπέβαλε -μέσω της Τεχνικής Υπηρεσίας- πρόταση
χρηματοδότησης δικτύου κοινόχρηστων ηλεκτρ-
ικών ποδηλάτων στην πρόσκληση "Βιώσιμη
Αστική Κινητικότητα, Μικροκινητικότητα, Ολοκ-
ληρωμένη Διαχείριση Αστικών Μετακινήσεων"
του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Στόχος του Δήμου είναι η προώθηση φιλικών
προς το περιβάλλον τρόπων μετακίνησης των
μονίμων κατοίκων αλλά και των επισκεπτών, η
οποία και εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική
του Δήμου Ελευσίνας για έργα βιώσιμης και
συμπεριληπτικής κινητικότητας.

Στην πρόταση που κατατέθηκε, περιλαμβάνον-
ται τα κάτωθι:

Προμήθεια 30 ηλεκτρικών ποδηλάτων
Αντιβανδαλιστικές θέσεις κλειδώματος και φόρ-

τισής τους, 
Τερματικά μίσθωσης ποδηλάτου, 
Λογισμικών για τη χρήση και παρακολούθησή

τους, 
Αpp για την εύκολη μίσθωση τους, 
Εξοπλισμός έκδοσης έξυπνων καρτών,
Εγκατάσταση εξοπλισμού
Εκπόνηση μελέτης εφαρμογής
Υπηρεσίες εκπαίδευσης
Συνδέσεις 4G
Το συνολικό κόστος του Προγράμματος ανέρχε-

ται στις 200.000 ευρώ + ΦΠΑ.
Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Ελευσίνας, Αργύρ-

ης Οικονόμου: "Όπως έχω ξαναπεί, διεκδικούμε
με κάθε τρόπο και σε κάθε ευκαιρία, οποιαδήπο-
τε πηγή χρηματοδότησης με στόχο την βελτίωση
της καθημερινότητας όλων μας μέσα σε ένα
βιώσιμο και σύγχρονο περιβάλλον. Με μικρές
αλλαγές στην καθημερινότητα και τις συνήθειές
μας, μπορούμε όλοι να συμβάλλουμε σε αυτήν
την προσπάθεια. Άλλωστε, οι πολίτες της Ελευ-
σίνας και της Μαγούλας είναι άνθρωποι με
ιδιαίτερα αυξημένη ενσυναίσθηση σε θέματα περ-
ιβάλλοντος και αυτό το αποδεικνύουν καθημερι-
νά. 

Είμαι βέβαιος, πως μετά και την επιτυχή
αξιολόγηση της πρότασης από τους αρμόδιους
φορείς, η δράση θα αγκαλιαστεί από όλους".

Κέντρο Κοινότητας - Παράρτημα Ρομά Δήμου Μεγαρέων 

Ενδοσχολικό σεμινάριο «Ευαισθητοποίηση και Ενδυνάμωση
Εκπαιδευτικών σε θέματα Διαπολιτισμικότητας»
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ΔΙΜΕΑ: Πρόστιμα 19.750 ευρώ και 
καταστροφή 4.292 προϊόντων «μαϊμού»

Ίλιον: Ανατροπή στην υπόθεση 
της ηλικιωμένης που έκλεψε τρόφιμα από

σούπερ μάρκετ- Απέσυρε τη μήνυση η εταιρεία 

Έν α πραγματικό δράμα
βιών ει μια ηλικιωμέν η
γυν αίκα στο Ίλιον , η
οποία πιάστηκε ν α κλέβει
από σούπερ μάρκετ,
επειδή βρισκόταν  σε
αν άγκη και σε οικον ομική
δυσκολία. Η διεύθυν ση
του καταστήματος που
αρχ ικά αρν είτο ν α
αποσύρει τη μήν υση σε
βάρος της, υστερα από τις αν τιδράσεις
που εκδηλώθηκαν , ειδικά στα social
media, έκαν ε πίσω και δεν  επιμέν ει
στη μήν υση. 

Παρέμβαση του υπουργού Ανά-
πτυξης Αδωνι Γεωργιάδη

Σημειών εται ότι υπήρξε ακόμα και
παρέμβαση του υπουργού Αν άπτυξης
Αδων ι Γεωργιάδη ώστε η υπόθεση ν α
μην  έχ ει συν έχ εια.

Η ιστορία όμως εχ ει μια δραματική
όψη, καθώς η ηλικιωμέν η γυν αίκα αν τι-
μετωπίζει σοβαρά οικον ομικά προβλή-
ματα και έχ ει επαν ειλημμέν α ζητήσει τη
βοήθεια του Δήμου. Οταν  η ιστορία
έγιν ε γν ωστή μέσα από το ρεπορτάζ
του τηλεοπτικού σταθμού Open, έτρεμε
τον  διασυρμό και φοβόταν  μην  το μάθ-
ουν  τα παιδιά της και την  κατηγορή-
σουν .

Η ηλικιωμέν η γυν αίκα αν τιμετωπίζει
σοβαρά οικον ομικά προβλήματα και
αυτό φαίν εται ν α επιβεβαιών εται από
τον  Δήμο. 

Οι δυσκολίες την  ώθησαν  ν α πάει το
περασμέν ο Σάββατο σε σούπερ μάρ-
κετ στο Ίλιον  και ν α κλέψει προϊόν τα,
επειδή όπως είπαν  γείτον ες ήθελε ν α
κάν ει τραπέζι στα παιδιά της. Τα έβαλε
στην  τσάν τα της και επιχ είρησε ν α
φύγει. Ήταν  φαγώσιμα: κρέας και τυρί.

Η ανακοίνωση της Lidl

"Η Lidl Ελλάς από την  έν αρξη της λει-
τουργίας της εφαρμόζει με υψηλό αίσθ-
ημα ευθύν ης αξίες και πρακτικές κοι-
ν ων ικής υπευθυν ότητας. Έχ ει απο-
δείξει έμπρακτα και διαχ ρον ικά ότι στέ-
κεται δίπλα στους συμπολίτες της με
ήθος και ευθύν η, όπως πράττει πάν τα
σε αν τίστοιχ ες περιπτώσεις κοιν ων ι-
κής ευαισθησίας.

Συγκεκριμέν α έχ ει μεριμν ήσει με
μηχ αν ισμό υποστήριξης μέσω ΜΚΟ σε
όλη την  Ελλάδα ώστε ν α αν τιμετωπίζει
άμεσα αιτήματα για προϊοτική βοήθεια
από ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

Το πρόσφατο περιστατικό που έλαβε
χ ώρα στο κατάστημά μας στο Ίλιον  μάς
λυπεί βαθιά. 

Ο υπεύθυν ος του καταστήματος
όπως και κάθε υπεύθυν ος καταστήμα-
τος είν αι υποχ ρεωμέν ος ν α ακολουθεί 

τις προβλεπόμεν ες διαδικασίες αν αφ-
ορικά με παραβατικές συμπεριφορές
που ορίζει η ν ομοθεσία.

Η διοίκηση της εταιρείας έλαβε γν ώση
του περιστατικού και θα φρον τίσει ν α
μην  υπάρξει συν έχ εια. Η εταιρεία θα
έρθει σε επικοιν ων ία με την  πελάτισσα
για ν α λήξει το θέμα που δημιουργήθη-
κε.

Η Lidl Ελλάς θα συν εχ ίζει ν α στέκε-
ται διαχ ρον ικά στο πλευρό όσων  μας
χ ρειάζον ται, αν αγν ωρίζον τας την
ευθύν η και τον  ρόλο της στην  ελλην ι-
κή κοιν ων ία".

Προσπάθησε να αυτοκτονήσει

Γειτόν ισσα της ηλικιωμέν ης γυν αίκας
μίλησε στο OPEN και αποκάλυψε ότι η
γυν αίκα ν ωρίτερα, έφθασε στο σημείο
ν α θέλει ν α αυτοκτον ήσει. "Παραλίγο
ν α μας πάθει ζημιά το βράδυ. 

Πήρε τρία χ άπια της πίεσης μαζεμέ-
ν α και την  πήγαμε στο ν οσοκομείο.
Προσπαθεί η γιαγιά ν α αυτοκτον ήσει
γιατί δεν  σηκών ει την  ν τροπή και
φοβάται μην  φτάσει στα αφτιά των
γιων  της αυτός ο διασυρμός".

"Εγώ πήγα στο σουπερμάρκετ και
τους μίλησα για την  υπόθεση. Έμαθα
που μέν ει η γιαγιά και πήγα και τη
βρήκα. Είν αι κουλουριασμέν η σε μία
κουβέρτα και δεν  μιλάει. Της είπα ψέμα-
τα ότι είμαι δικηγόρος και ότι ήρθα ν α
τη σώσω, το λέω και ν τρέπομαι. Της
είπα ότι θα κάν ω τα πάν τα για ν α
αποσύρει τη μήν υση το σούπερ μάρ-
κετ. 

Δυστυχ ώς, όμως δεν  έχ ω και εγώ
λεφτά για ν α της πληρώσω δικηγόρο".

Αν αφορικά με την  οικογέν εια της για-
γιάς, η γειτόν ισσα είπε ότι έχ ει δύο
γιους. "Ο έν ας είν αι άν εργος, ο άλλος
έχ ει τέσσερα παιδιά και παίρν ει 950
ευρώ εν ώ έχ ει και μεγάλο δάν ειο".
Σύμφων α με την  γειτόν ισσα, η γυν αίκα
παίρν ει σύν ταξη 10.000 ευρώ τον
χ ρόν ο και έχ ει ν α πληρώσει 4.500
ευρώ δάν ειο και άλλες 4.000 γιατί έχ ει
πρόβλημα υγείας και κάν ει θεραπεία
που έρχ εται από την  Αμερική για ν α
μπορεί ν α περπατάει.

"Την  έχ ουμε με ηρεμιστικά. Μου είπε
με κλάματα ότι πριν  από έν αν  μήν α
έστειλε επιστολή σε κάποιον  μεγάλο
παράγον τα ποδοσφαίρου και του
ζητούσε βοήθεια γιατί κάποτε είχ ε εργα-
στεί στην  ομάδα".

Π
ρ ό σ τ ι μ α
σ υ ν ο λ ι κ ο ύ
ύ ψ ο υ ς

1 9 . 7 5 0  ε υ ρ ώ  κ α ι
κ α τ α σ τ ρ ο φ ή  4 . 2 9 2
α π ο μ ι μ η τ ι κ ώ ν
ε ι δ ώ ν  α π έ φ ε ρ α ν
ο ι  έ λ ε γ χ ο ι ,  τ ω ν
τ ε λ ε υ τ α ί ω ν  ημε-
ρών,  τ η ς  Διυπηρεα-
σιακής Μ ο ν ά δ α ς
Ε λ έ γ χ ο υ  τ η ς  Αγο-
ράς σ ε  η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ά
κ α ι  φ υ σ ι κ ά  κατα-
στήματα π ο υ  εδρ-
εύουν σ τ η ν  Α τ τ ι κ ή .

Σύμφωνα με πληρο-
φορίες από τις 14
Φεβρουαρίου,  έως και
σήμερα,  η ΔΙΜΕΑ
π ρ α γ μ α τ ο π ο ί η σ ε
ελέγχους σε ηλεκτρον ι-
κά και φυσικά καταστή-
ματα που εδρεύουν
στην Αττική.

Στελέχη της διεύθυ-
νσης Διαχείρισης Δεδο-
μένων ,  Στατιστικής

Επεξεργασίας και Επο-
πτείας Ηλεκ τρον ικού
Εμπορίου,  εν τόπισαν ,
κατάσχεσαν και κατέ

στρεψαν  (σε
ανακύκλωση) 4.292
απομιμητικά είδη
ένδυσης,  τσάντες,  πορ-
τοφόλια,  εσώρουχα,
αξεσουάρ κ ινητών
τηλεφώνων,  αθλητικές
εμφανίσεις ομάδων και
αξεσουάρ κ .α.

Στις επιχειρήσεις
επιβλήθηκαν πρόστιμα

συνολικού ύψους
19.750 ευρώ,  ενώ
αρχεται η διαδικασία
διαγραφής των  ιστο-
σελίδων των ηλεκτρο-
ν ικών  καταστημάτων
από την Εθν ική Επιτρ-
οπή Επικοινωνιών και
Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)
με εντολή της ΔΙΜΕΑ,
κατ'  εφαρμογή της
νομοθεσίας.

Όπως αναφέρουν
στελέχη της ΔΙΜΕΑ στο

ΤΤέέλλοοςς  ττααφφήήςς  ααπποορρρριιμμμμάάττωωνν::  
Ανοίγει η συζήτηση για ενδεχόμενη απομείωσής του

Η
επιβολή του τέλο-
υς ταφής  των
απ ορρ ιμμάτ ων

στους δήμους από φέτος,
ύψους 80 εκ. ευρώ, επι-
τείν ει την  οικον ομική
ασφυξία, στην  οποία έτσι
και αλλιώς έχ ουν  περιέλθ-
ει τα ταμεία τους λόγω της
εκρηκτικής αύξησης κατά
100%,  του εν εργειακού
κόστους.

Επιπλέον  οι δήμαρχ οι
θεωρούν  πως πρόκειται για άδικο φόρο που κακώς επιβάλλεται  στους δήμους και
κατ΄ επέκταση στους δημότες,  καθώς τους αποδίδον ται ευθύν ες  για τις καθυστε-
ρήσεις της πολιτείας στη διαχ είριση των  στερεών  αποβλήτων .

Η ΚΕΔΕ έχ ει ζητήσει την  αν αστολή της εφαρμογής του τέλους τουλάχ ιστον  για
επόμεν α δύο χ ρόν ια,  μέχ ρι ν α ολοκληρωθεί η τρέχ ουσα προγραμματική περίοδος
και ν α ολοκληρωθούν   τα έργα που τρέχ ουν . Τα αρμόδια υπουργεία  επιμέν ουν  ότι
δεν  μπορεί ν α αν ασταλεί η εφαρμογή του, λόγω της αιρεσιμότητας του  Ταμείου
Αν άκαμψης.

Ωστόσο τις τελευταίες ημέρες διαφάν ηκε ότι αν οίγει συζήτηση, όχ ι για την  αν α-
στολή εφαρμογής του, αλλά για απομείωσή του.

Το θέμα ετέθη προς συζήτηση στην  πρώτη συν εδρίαση της Κοιν ής Προπαρασ-
κευαστικής Ομάδας Εργασίας ΚΕΔΕ –ΥΠΕΣ και ΥΠΟΙΚ με αν τικείμεν ο την  οικο-
ν ομική βιωσιμότητα των  ΟΤΑ αλλά και στην  πρόσφατη συν άν τηση της ΚΕΔΕ με
τον  υπουργό Περιβάλλον τος και Εν έργειας Κ. Σκρέκα. Και επαν ήλθε προς συζήτ-
ηση και κατά τη προχ θεσιν ή συν εδρίαση του ΔΣ της ΚΕΔΕ.

Αν αφερόμεν ος στο θέμα ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου τόν ισε
χ αρακτηριστικά πως κακώς μπαίν ει  στους δήμους το τέλος ταφής, διότι δεν
ευθύν ον ται οι ίδιοι και οι δημότες ούτε για τις καθυστερήσεις στην  κατασκευή και
λειτουργία των  απαραίτητων  ν έων   μον άδων  επεξεργασίας των  στερεών  αποβλή-
των , ούτε για την  κατάσταση που έχ ει περιέλθει η αγορά της αν ακύκλωσης.

Υπογράμμισε ότι το ποσό των  80 εκ. ευρώ που θα κληθούν  οι δήμοι ν α
πληρώσουν  φέτος θα πρέπει ν α απομειωθεί, αν  δεν  αν ασταλεί για δύο χ ρόν ια η
επιβολή του.«Ο υπολογισμός, τόν ισε, θα πρέπει ν α γίν ει σε ν έα βάση και ν α
συσχ ετιστεί με την  πορεία υλοποίησης των  έργων  που αφορούν  την  αν ακύκλωση
και τη διαχ είριση των  απορριμμάτων , αλλά και σε συν άρτηση με ν έες πρωτοβου-
λίες για την  αν ακύκλωση. Αυτή η άποψη αρχ ίζει πλέον  ν α συζητείται, όπως διαφ-
αίν εται από τη συζήτηση του θέματος και στην  Κοιν ή Προπασκευαστική Ομάδα
Εργασίας και με τον  υπουργό Περιβάλλον τος και Εν έργειας».
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Η επικεφαλής του
τμήματος Πολιτικών
Υποθέσεων των Ηνωμένων
Εθνών, Ρόζμαρι ΝτιΚάρλο,
δήλωσε σήμερα ότι υπάρχει
ανησυχία στον Οργανισμό
για τις αναφορές περί νέας
παραβίασης της εκεχειρίας
στην Ουκρανία τις
τελευταίες ώρες και κάλεσε
όλες τις πλευρές να
ε π ι δ ε ί ξ ο υ ν
αυτοσυγκράτηση.

"Ό,τι και αν πιστεύει
κανείς σχετικά με την
προοπτική μιας τέτοιας
αντιπαράθεσης, η
πραγματικότητα είναι ότι η
τρέχουσα κατάσταση είναι
εξαιρετικά επικίνδυνη" είπε
η ΝτιΚάρλο στο Συμβούλιο
Ασφαλείας, που συζητά την
κατάσταση στην Ουκρανία,
σημαίνοντας συναγερμό
καθώς η ένταση μεταξύ της
Ρωσίας και της γειτονικής
της χώρας αυξάνεται.

"Καλούμε επίσης όλες τις
ενδιαφερόμενες πλευρές να
αποφύγουν κάθε μονομερή
ενέργεια που μπορεί να
είναι αντίθετη με το πνεύμα
και το γράμμα των
συμφωνιών του Μινσκ ή

που θα 

υπονόμευε της εφαρμογή
τους και θα προκαλούσε
νέες εντάσεις", πρόσθεσε,
ζητώντας να προστρέξουν
όλοι στη διπλωματία για την
επίλυση των διαφορών.

Η συνεδρίαση του
Συμβουλίου όπου
συζητούνται οι συμφωνίες
του Μινσκ πήρε δραματική
τροπή καθώς η ένταση δεν
έχει μειωθεί στην περιοχή.
Στη συνεδρίαση αυτή
μετέχουν υπουργοί της
Ρωσίας, των ΗΠΑ και της
Βρετανίας.

"Δεν υπάρχει άλλη
εναλλακτική πέραν της
διπλωματίας", επέμεινε η
ΝτιΚάρλο. "Η εθνική
κυριαρχία, η ανεξαρτησία
και η εδαφική ακεραιότητα
της Ουκρανίας εντός των
διεθνώς αναγνωρισμένων
συνόρων της πρέπει να
γίνουν σεβαστές,
συμφώνως προς τα
ψηφίσματα της Γενικής
Συνέλευσης" του ΟΗΕ,
πρόσθεσε.

Η Γενική Συνέλευση του
ΟΗΕ πρόκειται να
συγκληθεί στις 23

Φεβρουαρίου για να
συζητηθεί το θέμα της
Ουκρανίας. Σύμφωνα με 

διπλωματικές πηγές,
αναμένεται ότι θα
συμμετάσχουν πολλοί
υπουργοί σε αυτή τη
συνεδρίαση.

Αναφορές για
ανταλλαγή πυρών μεταξύ 

ουκρανικού στρατού 
και αυτονομιστών

Αναφορές για ανταλλαγή
πυρών μεταξύ ουκρανικού
στρατού και αυτονομιστών
στην Ανατολική Ουκρανία
το πρωί της Πέμπτης 17
Φεβρουαρίου. 

Συγκεκριμένα, από την
τοπική διοίκηση του
Ντονέτσκ ανακοινώθηκε μια
«όξυνση» της κατάστασης
στην Ανατολική Ουκρανία,
μετά και τις κατηγορίες από
τις ΗΠΑ ότι τα ρωσικά
στρατεύματα δεν έχουν
αποχωρήσει από τις θέσεις
τους αλλά... ενισχύονται.

Σύμφωνα με τα όσα
μετέδωσε το OPEN, ο
ουκρανικός στρατός
κατηγορείται για απόπειρα

ΑΑν τ ί σ τ ρ ο φ ην τ ί σ τ ρ ο φ η
μέτρηση γιαμέτρηση για
την αποπληρτην αποπληρ--

ωμή του επιστρεωμή του επιστρε--
πτέου τμήματος τουπτέου τμήματος του
κρατικού δανείου. Οκρατικού δανείου. Ο
υπουργός Οικονουπουργός Οικονο--
μικών Χρ. Σταικούραςμικών Χρ. Σταικούρας
ανέφερε ότι έχουνανέφερε ότι έχουν
γίνει πολλέςγίνει πολλές

εκπτώσεις στην επιστρεπτέα προκαταβολή και  τοεκπτώσεις στην επιστρεπτέα προκαταβολή και  το
ποσό που υπολογίζεται να εισπραχθεί ανέρχεται σεποσό που υπολογίζεται να εισπραχθεί ανέρχεται σε
2,3 δισ. ευρώ σημειώνοντας "ως εκεί μπορούμε να2,3 δισ. ευρώ σημειώνοντας "ως εκεί μπορούμε να
πάμε".πάμε".

Με τη δήλωση αυτή και εφόσον δεν αποφασισθεί την τελευ-
ταία στιγμή κάποιο νέο "κούρεμα" σε επαγγελματικούς κλάδο-
υς που πλήττονται κλείνει ο κύκλος των αντιφατικών
δηλώσεων και πλέον οι δικαιούχοι θα πρέπει να ετοιμάζονται
για την πληρωμή των ποσών που θα τους καταλογίσει η
ΑΑΔΕ.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το capital.gr, η εφορία ανα-
λαμβάνει να υπολογίσει το ποσό που πρέπει να επιστραφεί
από κάθε επιχείρηση και ελεύθερο επαγγελματία.
Τις επόμενες μέρες αναμένεται να εκδοθεί και η τελευταία

απόφαση και εν συνεχεία η ΑΑΔΕ θα εμφανίσει το ποσό της
ενίσχυσης που πρέπει να επιστραφεί είτε εφάπαξ με έκπτωση
15% είτε σε 60 δόσεις στην προσωποποιημένη πληροφόρη-
σης στο aade.gr.

Ουσιαστικά από τα 8,3 δισ. ευρώ που δόθηκαν σε περίπου
700.00 επιχειρήσεις θα επιστραφούν 2,3 δισ. ευρώ δηλαδή 6
δις. ευρώ λιγότερα ή διαφορετικά δεν επιστρέφεται το 72,3%
του κρατικού δανείου.

Όπως προαναφέρθηκε όσοι αποπληρώσουν εφάπαξ την
οφειλή τους θα έχουν έκπτωση 15% με την προϋπόθεση ότι η
πληρωμή θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 31 Μαρτίου, ενώ όσοι
επιλέξουν τις 60 άτοκες δόσεις θα πρέπει να πληρώσουν την
πρώτη εξ αυτών στα τέλη Ιουνίου.Ειδικότερα:

1. Το ποσό της ενίσχυσης δεν επιβαρύνεται με επιτόκιο.
2. Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης εμφανίζεται με τις τυχόν

λοιπές οφειλές της επιχείρησης, στο διαδικτυακό τόπο της
ΑΑΔΕ www.aade.gr στην επιλογή "myAADE/ ο λογαριασμός
μου/Προσωποποιημένη πληροφόρηση/ Στοιχεία Οφειλών
εκτός Ρύθμισης και Πληρωμή".

3. Μετά την παρέλευση της περιόδου χάριτος, το επιστρε-
πτέο ποσό της ληφθείσας ενίσχυσης, είναι πληρωτέο σε 60
άτοκες μηνιαίες δόσεις

4. Εναλλακτικά, παρέχεται η δυνατότητα εφάπαξ καταβολής
του επιστρεπτέου με έκπτωση 15% μέχρι τις 31 Μαρτίου.

ΤΤοο  ααννααππττυυξξιιαακκόό  ππλλάάννοο  
ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  

σσυυζζήήττηησσαανν  
ΑΑ..ΓΓεεωωρργγιιάάδδηηςς  ––  ΝΝ..  ΜΜεελλεεττίίοουυ

Με τον  Δήμαρχο ΑσπροπύρΜε τον  Δήμαρχο Ασπροπύρ--
γου, κ. Νίκο Μελετίου συν ανγου, κ. Νίκο Μελετίου συν αν --
τήθηκε προχθες το απόγευματήθηκε προχθες το απόγευμα
(16-2) ο Υπουργός Αν άπτυξης(16-2) ο Υπουργός Αν άπτυξης
και Επεν δύσεων  Α. Γεωργιάδκαι Επεν δύσεων  Α. Γεωργιάδ

ης. Συζήτησαν  το αν αης. Συζήτησαν  το αν α--
πτυξιακό πλάν ο του Δήμου,πτυξιακό πλάν ο του Δήμου,
την  πορεία υλοποίησης τουτην  πορεία υλοποίησης του
καθώς και τις περαιτέρω προοκαθώς και τις περαιτέρω προο--
πτικές του Θριασίου Πεδίου .πτικές του Θριασίου Πεδίου .

Αντίστροφη μέτρηση Αντίστροφη μέτρηση 
για την αποπληρωμή του 
επιστρεπτέου τμήματος του 
κρατικού δανείου 

Ουκρανία: "Εξαιρετικά επικίνδυνη" 
η κατάσταση στη χώρα, λέει η επικεφαλής 
Πολιτικών Υποθέσεων του ΟΗΕ
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ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

13 γκολ: Πασάς (Βέροια).

12 γκολ: Κανίς (Πανσερραϊκός), Ρόβας (Αλμωπός
Αριδαίας).  

10 γκολ: Ογκμποε (ΑΕΛ)

6 γκολ: Ματίας Τομάς (Ηρακλής), Διαμαντόπου-
λος (Ξάνθη), Φοφανά (Βέροια), Κούτσιας (ΠΑΟΚ Β’),
Σαραντίδης (Θεσπρωτός).

5 γκολ: Μούργος, Γιακουμάκης (Βέροια), Ακούνια
(ΑΕΛ), Ενομό (Απόλλων Πόντου).

4 γκολ: Σταμένκοβιτς (Καβάλα), Χατζής (Απόλλων
Λάρισας), Βασιλάκης (Θεσπρωτός), Τσουκαλάς
(Νίκη Βόλου), Κωστή, Βοΐλης (Ολυμπιακός Β’), Ιμπρ-
αΐμι (Ξάνθη), Μπιανκόνι (Αναγέννηση Καρδίτσας),
Σιάφα (Ολυμπιακός Βόλου), Κουσκουνάς (Τρίκαλα).

3 γκολ: Πανίδης (ΠΑΟΚ Β’), Βλαχομήτρος (Νίκη
Βόλου), Τσέλιος, Γκινσάρι (Ξάνθη), Κουντουριώτης,
Βερνάρδος (Ολυμπιακός Βόλου), Μαρίνος
(Ολυμπιακός Β’), Σταματής (Απόλλων Λάρισας),

Αμαραντίδης, Ρούνει, Σουντουρά (Απόλλων Πόν-
του), Μούργος (Βέροια), Ριζογιάννης (Τρίκαλα),
Κανούλας, Ζαφειράκης (Πιερικός), Λαρέα, Γκίνη
(Αναγέννηση Καρδίτσας), Ρίβας (Αλμωπός Αρι-
δαίας), Κωνσταντίνου (Θεσπρωτός).

2 γκολ: Παναγιώτου, Τζίμας, Χατζηστραβός
(ΠΑΟΚ Β’), Τσουμάνης, Ηλιάδης (ΑΕΛ), Οκάν, Σαμ-
πανίδης (Καβάλα), Νούσιος, Γιαννίτσης (Απόλλων
Λάρισας), Πρίκας (Αλμωπός Αριδαίας), Τότσκα,
Μπαστακός, Χρουσιέλ (Ηρακλής), Μπονίγια,
Ραμίρεζ (Θεσπρωτός), Σαπουντζής (Ολυμπιακός
Β’), Μπενγκόα, Πολίτης, Αθανασιάδης (Αναγέννηση
Καρδίτσας), Φράγκος (Απόλλων Πόντου), Γαβρι-
ηλίδης, Σκόνδρας (Βέροια), Ευθυμίου, Ελευθεριάδης,
(Τρίκαλα), Παναγιωτίδης, Τζιώρας, Κάσσος, Γκα-
ρσία (Νίκη Βόλου), Πλατέλλας (Ξάνθη), Χαντζάρας
(Πιερικός), Παπαβασιλείου Μαρκιόνι (Πανσερραϊ-
κός).

1 γκολ: Νιάρος (Τρίκαλα), Ντιαμπί, Ξύδας,
Φιλίποβιτς, Κότος, Στάμου, Σκοπελίτης, Μαρκοπου-
λιώτης, Μπάτροβιτς (Ολυμπιακός Βόλου), Φορ-
τούνης, Αποστολόπουλος, Σουρλής, Πινακάς,
Ξενιτίδης, Νίκολιτς, Κίτσος, Μπα (Ολυμπιακός Β’),
Παπαδόπουλος, Τόσκας, Μπουόλι, Εμπουσί, Καρ-
ανάτσιος, Παντελιάδης, Μαυρίδης, Καγκελίδης (Πιε-
ρικός), Δεληγιαννίδης, Αλί Μπαμπά, Θυμιάνης,
Παπάζογλου, Γκόμεζ, Φαζός, Μονρόζ (Ξάνθη), Κου-
τσιανικούλης, Μπάλλας, Κοτσώνης, Βιδάλ, Μάνιος
(Αναγέννηση Καρδίτσας), Ζαχόπουλος, Λίταινας,
Ζιάκας (Απόλλων Λάρισας), Ρομέρο, Στεργίου,
Πούφλης, Πατσέκο, Ντ’ Αλέσιο, Γώγος, Βαταμίδης

(Θεσπρωτός), Σουλιώτης, Πέττας, Παρασκευάς,
Κολλαράς, Γιουκούδης, Καράμπελας (Αλμωπός
Αριδαίας), Μαυριάς, Κολομπίνο, Γιάκος (ΑΕΛ),
Πήλιος, Αλεξιτς, Α. Παπαστεριανός, Κωστούλας,
Πατράλης, Κάκκο, Καρτσαμπάς, Μ. Παπαστερ-
ιανός (Ηρακλής), Σμυρλής, Γκορντεζιάνι, Ινγκασον
(ΠΑΟΚ Β΄), Βασιλείου, Μπόσιο, Τζοβάρας, Ροχάνο,
Μέτσε, Μιράντα (Νίκη Βόλου), Κούατενγκ, Πόζογ-
λου, Μπουκουβάλας, Ράμος (Βέροια), Μπαργκάν,
Ελέ, Ζαχαράκης, Καλογέρης, Δαλιανόπουλος
(Απόλλων Πόντου), Εππας, Ζέρης, Κόντσι (Πανσε-
ρραϊκός), Αλίμι, Εμπερτ, Στίκας, Μουσιγιά (Καβά-
λα).

ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

11 γκολ: Λουκίνας (Καλαμάτα), Μπαΐροβιτς
(Χανιά)

8 γκολ: Αρναρέλλης (Αιγάλεω).
7 γκολ: Μουνιέ (Καλλιθέα), Αντερέγκεν (ΟΦΙ),

Βασιλόγιαννης (Χανιά), Γιούσης (ΑΕΚ Β’),
6 γκολ: Μεσσιδόρο (ΟΦΙ), Νίλι (Λεβαδειακός),

Σταματελόπουλος (Ρόδος).
5 γκολ: Αθανασακόπουλος (Παναθηναϊκός Β’),

Τετέι (Κηφισιά), Ποζατζίδης (Ηρόδοτος), Κωστανά-
σιος (Εργοτέλης), Δούμτσιος (Λεβαδειακός).

4 γκολ: Τζημόπουλος (Λεβαδειακός), Ντοναλντόνι
(Καραϊσκάκης), Ντοριβάλ (Κηφισιά), Ναζίμ (Καραϊ-
σκάκης), Κόνραντ (Εργοτέλης), Τριμμάτης (Αιγά-
λεω), Χατζησάββας (Ηρόδοτος).

3 γκολ: Τσιριγώτης (Παναθηναϊκός Β’), Νεκούλ
(ΟΦΙ), Τσιμέλι (Ζάκυνθος), Δημητριάδης (Αιγάλεω),
Νταρζίσιο, Εμπόι (Επισκοπή), Μυτίδης, Πολέτο

(Λεβαδειακός), Κυνηγόπουλος, Ντεμέτριους (Καλ-
λιθέα), Χριστόπουλος (ΑΕΚ Β’), Σινγκ, Κουϊρουκίδης
(Διαγόρας Ρόδου).

2 γκολ: Φλένσμποργκ, Σοκολάροφ (Αστέρας
Βλαχιώτη), Σέχου, Τσιλιγκίρης (Αιγάλεω), Λεμονής,
Βουό (ΟΦΙ), Ζούνης (Διαγόρας Ρόδου), Κολλάς,
Βαρκάς (Χανιά), Φελίπε, Μαρκόφσκι, Αναστασό-
πουλος (Καλαμάτα), Μαρκόφσκι (Ρόδος),
Κωστίκας, Δούμτσης (Καλλιθέα), Καραγκούνης
(Κηφισιά), Κορνέζος, Κοσίδης (ΑΕΚ Β’), Σαρδέλης
(Παναθηναϊκός Β’), Μαρουκάκης (Καλλιθέα).

1 γκολ: Σταθόπουλος, Πέτρου, Μπαρμπόσα, Πολ-
υχρόνης (Επισκοπή), Λαμπίρης, Καρατάσιος,
Μπαστιάνος (Διαγόρας Ρόδου), Σουλάι, Δελαπόρ-
τας, Αδαμάκης, Παπάζογλου, Μαρτσάκης, Μακρυ-
δημήτρης (Ρόδος), Βαζ, Καλλέργης, Σόουζα, Σωτ-
ηράκος, Οικονομίδης (Κηφισιά), Αμούρ (ΑΕΚ Β'),
Κόλα, Ζιούλης, Τσαμούρης, Κογιέτε, Καμαρά,
Τριανταφυλλάκος (Χανιά), Συμελίδης, Κωνσταν-
τινίδης, Λινάρδος, Χάμοντ, Bρακάς, Βήχος, Νίκας
(Λεβαδειακός), Αμπάνκουα, Αντο, Φουρλάνος, Λεω-
νιδόπουλος, Ζαΐμι, Λάμτσε (Αστέρας Βλαχιώτη),
Πέιος, Ποζατζίδης, Μπουρσέλης, Βουτσάς, Κούα-
τενγκ (Εργοτέλης), Χιμένεθ, Τορίμπιο (ΟΦΙ), Μανθ-
άτης (Καλλιθέα), Κρυπαράκος, Θεοχάρης, Ρόμπι,
Σιδεράς, Κούτσιας (Παναθηναϊκός Β’), Ματέους,
Τάτος, Μοζέρ, Παυλίδης Μπακαγιόκο, (Καλαμάτα),
Βουκελάτος (Αιγάλεω), Αρναούτογλου, Αμπουμπα-
κάρι, Χαλκιαδάκης, Γκίνη, Γκόμεζ (Ηρόδοτος), Κάρ-
λος Εντουάρντο, Ντάσης (Ζάκυνθος), Κλιγγόπουλος
(Καραϊσκάκης).

Oι κανονιέρηδες στην σούπερ λίγκα 2



Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(16η αγων ιστική)

ΒΥΖΑΣ - Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΩΝ (ΒΥΖΑ)    Σάβ-
βατο    19/02/22    15:00        

ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΠΑΟ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ    Σάββατο
19/02/22    15:00        

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ - ΛΑΜΠΕΡΗ
ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ     ΜΑΓΟΥΛΑΣ    Σάβ-
βατο    19/02/22    15:00        

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ - ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ     ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ
ΦΥΛΉΣ    Σάββατο    19/02/22    15:00        

ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ -
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ     ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ    Σάββατο
19/02/22    15:00        

ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ -
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ    Κυριακή    20/02/22
15:00        

Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΩΝ (ΒΥΖΑ)    Κυρ-
ιακή    20/02/22    15:00        

ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ - ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ    Κυρια-
κή    20/02/22    15:00        

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(16η αγων ιστική)

ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. -
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ    Σάββατο    19/02/22
15:00        

ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ - ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ    Σάββα-
το    19/02/22    15:30        

Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ - ΑΣ ΔΥΝΑ.
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ    ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ
Κυριακή    20/02/22    11:30        

ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ - ΚΡΙΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ     ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ    Κυριακή    20/02/22
12:00        

Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ -
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ    Κυριακή
20/02/22    15:00

Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2022 θριάσιο-11 

Ο Πανελευσινιακός
υποδέχεται την Κυρια-
κή στο στάδιο Κοσμάς
Παπανικολάου τον ΑΟ
Πυλίου Κω.Διαιτητής
της συνάντησης θα είαν
ο Μάριος Βισκαδούρ-
ος από το Ηράκλειο με
βοηθούς τους Αλέξαν-
δρο Βισκαδούρο και

Γιάννη Δασκαλάκη από
τον ίδιο σύνδεσμο.
Παρατηρητής διαιτ-
ησίας ο Δήμος Ανα-
σ τ α σ ό π ο υ λ ο ς
Αρκαδίας.

Οι αγώνες:

Θύελλα Ραφήνας-

Αιολικός
Αήττητος Σπάτων-

Αίας Σαλαμίνας
Καραβάς-Προοδευτι-

κή
Κερατσί νι -Αστέρας

Βάρης

Ρεπό ο Εθνικός Πει-
ραιά

Οι Μικτές ομάδες της Δυτι-
κής γύρισαν με θετικό
αποτέλεσμα από το γήπε-
δο Αστρους με την
αντίστοιχη της Αρκαδίας 

στο πρωτάθλημα που διο-
ργανώνει η ΕΠΟ. 
Η Κ:15 ήρθε ισόπαλη 2-2
ενώ η Κ;17 επικράτησε με
4-2.

Νίκη και ισοπαλία οι Μικτές της Δυτικής
Αττικής με την Αρκαδία

ΜΠΑΣΚΕΤ Β ΈΘΝΙΚΗ: 
ΦΕΑ-Πανελευσινιακός,
Αιγάλεω-Μανδραικός,
Κρόνος-ΝΕ Μεγαρίδος

Οι αγών ες του πρωταθλήματος μπάσκετ
βΈθν ικής. Αν αλυτικά.

1ος Όμιλος (16η αγων ιστική)

Απ. Κόν τος 17.00 ΦΕΑ ΝΦ/ΝΧ-Παν ε-
λευσιν ιακός Τσαχ άκης-Ζιώγας-Σιδέρης
(Κουλούρης)

Παπάγου 17.00 Παπάγου-Εθν ικός
Σπυρόπουλος-Ορφαν ός Ιορδ.-Μαυρέλης
(Φαλούκας)

Κάτω Αχ αϊας 17.00 Αχ αγιά 82-Έσπερος
Τσιμπούρης-Ρίζος-Κουτσοδήμος (Θεο-
δοσόπουλος)

Νάξου 13.00 Φαν άρια Νάξου-Έν ωση
Ιλίου Ουσταμπασίδης-Καλογριάς-Κον το-
γιάν ν ης

Κορίν θου 17.00 ΚΑΟΚ-Πεν τέλη Χουγιά-
ζος-Χαϊν ά-Τσάλας (Ελέν ης)

Ληξουρίου 13.00 ΝΕΟ Ληξουρίου-Αργο-
ν αύτης Τρ. Λιότσιος-Λογοθέτης-Ασημα-
κάκης (Κοκορδάτος)

2ος Όμιλος (16η αγων ιστική)

Σάββατο 19 Φεβρουαρίου

Ζωγράφου 17.00 ΕΦΑΟΖ-ΟΦΗ Καρακά-
σης-Καμήτσος-Τσακιράκη (Ζερβούδης)

Κυριακή 20 Φεβρουαρίου

Αν τ. Φώτσης 17.00 Ηλυσιακός-Δούκας
Παπαφωτίου-Κον ταράτος-Καρακων -
σταν τόπουλος (Κυρτάτας)

Γ. Γεν ν ηματάς 17.00 Πρωτέας Βούλας-
Άρης Νίκαιας Μπούκας-Φραγκούλη-
Σκουλαρίκης (Τεφτίκης)

Αγ. Δημητρίου (Ν) 17.00 Κρόν ος Αγ.
Δημητρίου-ΝΕ Μεγαρίδος Στρέμπας-
Μαρτιν άκος-Κιουλάφας (Μπουρν άς)

Στ. Βεν έτης (κ.θ.) 17.00 Αιγάλεω-Μαν -
δραϊκός Αν αστασίου-Δελαγραμμάτικας-
Κοτσίρης (Παπαδόπουλος Στ.)

Σοφία Μπεφόν  17.00 Π. Φάληρο-
Παν ιών ιος Θεοδωρόπουλος-Φασόλης-
Τζίμης (Ηπιώτης)

Κλαδισού 17.00 ΑΟΚ Χαν ιά-ΚΑΟ Μελισ-
σίων  Σκαν δαλάκης-Κουκουλεκίδης Β.-
Γεράν ιος (Πετράκης)

ΕΠΣΔΑ: Σε αγωνιστική δράση 
το Σαββατοκύριακο η Δυτική Αττική

Γ ΈΘΝΙΚΗ: Ο Πανελευσινιακός με τον ΑΟ Πυλίου Κω
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ZHTOYNTAI ΑΠΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

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

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

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

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

ZHTOYNTAI ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ LOGIS-
TICS

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

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

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

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

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

Κύρια καθήκοντα: 
Αποτελεσματική μετακίνηση

των εμπορευμάτων εντός της
αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος

ZHTΟΥΝΤΑΙ  ΑΠΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

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

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

2)Περιγραφή θέσης: Εργάτες
Αποθήκης

Ηλικιακό όριο: Έως 35 ετών

Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΟ

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

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

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

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

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

αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος

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

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

ZHTΟΥΝΤΑΙ  ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

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

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

Κύρια καθήκοντα:
Φόρτωση και εκφόρτωση
εμπορευμάτων
Παραλαβή και τακτοποίηση
εμπορευμάτων

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ

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

Απαραίτητα προσόντα:
Κάτοχοι διπλώματος
οδήγησης Γ’ κατηγορίας
Ψηφιακός Ταχογράφος

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

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

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

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

2)Περιγραφή θέσης: Βοηθός

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

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

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

Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις

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

ZHTOYNTAI ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ LOGIS-
TICS

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Περιγραφή θέσης: Εργάτες
Αποθήκης
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών

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

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

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

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

Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Ωράριο: 8.30-17.00

Απαραίτητα προσόντα:
Απόφοιτος Τεχνικής Σχολής
Μηχανικών     Προϋπηρεσία
τουλάχιστον 4 χρονιά

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS 

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

Απαραίτητα προσόντα:
Προϋπηρεσία στην
προετοιμασία παραγγελιών
Γνώση χρήσης παλετοφόρου

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

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ,ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Σ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ

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

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

Ο ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΜΑΝΙΚΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΡΑΜΠΕΤΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ

ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ
ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ
ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                      
Δ Η Μ Ο Σ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ                                                                
Δ Ι Ε Υ ΘΥ Ν Σ Η

OIK/KΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                             
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ           

Αριθμ. πρωτ.: οικ. 2427  
Δήμος Ελευσίν ας, 16/02/2022                      

Περίληψη  Διακήρυξης  Αν οιχτού
Ηλεκτρον ικού  Διαγων ισμού  για
την  δαπάν η με τίτλο:
« Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ
ΠΕΖΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ» στον  ΚΑΕ
20.7131.0045, ποσού
59.400,00€ με επί πλέον  δαπάν η
14.256,00€ (Φ.Π.Α. 24% ), ήτοι
συν ολικής δαπάν ης ποσού
73.656,00€

Ο Δήμος Ελευσίνας προκηρύσσει
ηλεκτρονικό διαγωνισμό ενδεικ-
τικού προϋπολογισμού
59.400,00€ με επί πλέον δαπάνη

14.256,00€ (Φ.Π.Α. 24%), ήτοι
συνολικής δαπάνης ποσού
73.656,00€ για την με κριτήριο
κατακύρωσης προμήθεια ηλεκτρ-
οκίνητων σαρώθρων πεζού χειρι-
στή πλέον συμφέρουσα από οικο-
νομικής άποψης προσφορά μόνο
βάσει της τιμής                        (
χαμηλότερη τιμή ), όπως προδια-
γράφεται στην αρ. 1/2022 Μελέτη
του Δήμου Ελευσίνας, που συνέ-
ταξε η Διεύθυνση Καθαριότητας,
Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης
και Πρασίνου του Δήμου. 

Ο διαγωνισμός θα πραγμα-
τοποιηθεί με χρήση της πλατφόρ-
μας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβά-
σεων ( Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ) μέσω της
διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr την 16η
Φεβρουαρίου 2022.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα
υποβολής των προσφορών:
11/03/2022 και ώρα: 15:00.
Η διάρκεια της σύμβασης  ορίζεται
σε  έξι μήνες  από την υπογραφή
της και δυνατότητα παράτασης
δίδεται μόνο εφόσον συντρέχουν
αντικειμενικοί λόγοι ανωτέρας

βίας και σύμφωνα πάντα με την
ισχύουσα νομοθεσία.

Στο διαγωνισμό γίνονται
δεκτά φυσικά ή  νομικά πρόσωπα
ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις
των ανωτέρω φυσικών ή νομικών
προσώπων.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται
στο ποσοστό 2% της προϋπολο-
γισμένης δαπάνης χωρίς τον
Φ.Π.Α., ήτοι  1.188,00€. 
Ο Διαγωνισμός δημοσιοποιείται
ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρο-
νικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) στις 16/02/2022.
Το πλήρες κείμενο της προκήρ-
υξης με τα συνημμένα μέρη της
(σε ηλεκτρονική μορφή) διατίθε-
ται επίσης στην ιστοσελίδα του
δήμου στη διεύθυνση:
https://www.elefsina.gr/el/diakirix
eis-diagonismoi.

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΡΓΥΡΙΟΣ Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
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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

ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΒΑΡΔΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
Προϋπηρεσία 1-3 έτη σε βιομηχανικό
περιβάλλον
Απόφοιτοι ΣΕΛΕΤΕ, ΙΕΚ, ΤΕΕ, ΤΕΙ
Ηλεκτρολογίας με γνώσεις κλασικής
ηλεκτρολογίας, αυτοματισμοί, PLC
Επιθυμητά κάτοχοι άδειας ηλεκτρολό-
γου
Επιθυμητή γνώση αγγλικής γλώσσας
Γνώση χρήσης Η/Υ (M/S OFFICE,
ηλεκτρονική αλληλογραφία)
Αναπτυγμένες οργανωτικές και συντο-
νιστικές ικανότητες
Διάθεση για συνεχή μάθηση και άρι-
στες ικανότητες επικοινωνίας και συνε-
ργασίας
Δυνατότητα εργασίας σε σύστημα βαρ-
διών

ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 
Παρακολούθηση αυτοματοποιημένων
λειτουργιών μονάδας παραγωγής
(PLC)
Έλεγχος οργάνων και ρυθμού παρα-
γωγής
Καταγραφή συμβάντων και αντιμετώπι-
σης ζημιών
Καταχώρηση δεδομένων
Η θέση προσφέρει  δυναμικό και
ευχάριστο περιβάλλον εργασίας,
δυνατότητες εξέλιξης και συνεχή εκ-
παίδευση.
Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα, με
κωδικό θέσης ΧΒΠ,
στο email: dida@iokal.com
ή στον αριθμό fax: 210 55 52 396

ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΠΟΛΥΤΗ
ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 

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

ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η εταιρία ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ Α.Ε., που δραστηριοποιείται
στην επεξεργασία ανθρακικού ασβεστίου, επιθυμεί την
κάλυψη της παρακάτω θέσης εργασίας για τις εγκατα-
στάσεις της στη Μάνδρα Αττικής:



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,
ΑIRCONDITION,
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 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ ΣΕ ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2105575342,

6973236156

Ζητείται τεχνίτρια νυχιών για
κατάστημα στην Ελευσίνα

Τηλ.6938437614

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: 
ENOIKIAZONTAI ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΩΤΟΥ

ΟΡΟΦΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 28ΗΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6936780360

Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2022 θριάσιο-15  



16-θριάσιο Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2022


