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Η εξεύρεση λύσης για την
απρόσκοπτη  υδροδότηση

του Οικισμού ΚΑΠΟΤΑ 
Στη συνάντηση του Δημάρχου Αχαρνών 

με τον διευθύνοντα σύμβουλο 
της ΕΥΔΑΠ Χ. Σαχίνη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΑ ΝΕΑ
ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Τ.Θεοδωρικάκος:Λουκέτο στους 
συνδέσμους των χούλιγκαν

- Φυλάκιση χωρίς αν αστολή για οπαδική βία

ΕΕππίίδδοομμαα  σσεε  
εευυάάλλωωττοουυςς
ΠΠοοιιοοιι  θθαα  ππάάρροουυνν

δδώώρροο  ΠΠάάσσχχαα  
330000  εευυρρώώ

σσεελλ..  22

9.596 λοιμώξεις
67 νέοι θάνατοι - 471

διασωληνωμένοι 

115 κρουσματα εχθές στη
Δυτική Αττική                  

Γ. Τσουκαλάς: Γ. Τσουκαλάς: 
Σε κατ’ επανάληψη διπλό

ατόπημα ο δήμαρχος 
Α. Οικονόμου 

- Τον κ αλεί σε ανοιχτή δημόσια 
αντιπαράθεση

σσεελλ..  77

σσεελλ..  88

 Γραφείο Απασχόλησης Δήμου Ασπροπύργου 

Επικαιροποιημένο Μητρώο 
ωφελούμενων για «απασχόληση  
ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε 

τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής»
-  Οι ωφελούμενοι θα λάβουν Εκπαιδευτικό Επίδομα έως 2.520 ευρώ (μικτά).

σσεελλ..  33

‘’Σκόνταψε’’ ο Αίας Παραλίας 
Ασπροπύργου

Σαρωτικός ο Hρακλής Ελευσίνας

Ο Αστέρας Μ αγούλας Ο Αστέρας Μ αγούλας 
με Χιον ίδη 1-0 την  Λαμπερή με Χιον ίδη 1-0 την  Λαμπερή 

ΕλευσίναςΕλευσίνας
σσεελλ..  1100--1111σσεελλ..  22

σσεελλ..  33

σσεελλ..  33

σσεελλ..  88
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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: Κυρίως ηλιοφάνεια        

Θερμοκρασία απο 9  έως 19  βαθμους Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ευσταθίου αρχιεπισκόπου Αν τιοχείας, 
Ζαχαρίου πατριάρχου Ιεροσολύμων , 

Ιωάν ν ου Γ' πατριάρχου Κων σταν τιν ουπό-
λεως του από Σχολαστικών

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Γκιόκα Άννα, 

Λεωφόρος Δημοκρατίας 20, 
2105573243

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Βιλλιώτης Νικόλαος Ε.

Δήμητρας 17, 2105560049

MANΔΡΑ
Αθανασοπούλου Χρυσάνθη Χ.

Εργατικές Κατοικίες, 
2105541721

Άνω Λιόσια

Κυριακοπούλου Θεοδώρα Κ.
Λεωφόρος Φυλής 110, 2130990064

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΒΑΡΔΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Δεκελείας 51, 2102448377

ΕΕππίίδδοομμαα  σσεε  εευυάάλλωωττοουυςς  
ΠΠοοιιοοιι  θθαα  ππάάρροουυνν  δδώώρροο  ΠΠάάσσχχαα  330000  εευυρρώώ

Ποιοι αναμένεται να λάβουν
οικονομική στήριξη μέσω
έκτακτου επιδόματος για το
Πάσχα

Στους δικαιούχους αναμένε-
ται να ενταχθούν οι μακροχρό-
νια άνεργοι και τα άτομα με
αναπηρία, ενώ άγνωστο παρα-
μένει μέχρι στιγμής το αν θα
λάβουν το επίδομα και οι χαμ-
ηλόμισθοι , οι  μονογονεϊκές
οικογένειες και οι μη επιδο-
τούμενοι άνεργοι.

Ποια είναι τα κρίτηρια για το επίδομα

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, για
να λάβει κάποιος το επίδομα, θα ληφθούν υπόψη
εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Ειδικότερα, όπως μετέδωσε το MEGA, αναμένε-
ται να ληφθεί υπόψιν το ετήσιο ατομικό ή οικογε-
νειακό εισόδημα του 2020, όπως αυτό
προκύπτει από τις φορολογικές δηλώσεις του

2021, ενώ για τα περιουσιακά στοιχεία θα ληφθ-
ούν υπόψιν οι παλαιές αντικειμενικές αξίες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το ύψος
του επιδόματος θα ανέρχεται περίπου στα 300
ευρώ ενώ αναμένεται  να υπάρξει  επιπλέον
ενίσχυση για κάθε προστατευόμενο τέκνο. Όσο
για το πότε αυτό θα χορηγηθεί, οι πληροφορίες
του σταθμού αναφέρουν ότι αναμένεται να καταβ-
ληθεί μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα (18-21 Απρ-
ιλίου), με τις τελικές αποφάσεις να αναμένονται
στα μέσα Μαρτίου.

Στο «τραπέζι» ο εμβολιασμός κατά του
κορωνοϊού στα φαρμακεία

Από δω και πέρα τα εμβόλια για τον  κορον οϊό
αν αμέν εται ν α γίν ον ται στα φαρμακεία, όπως ήδη
γίν εται το εμβόλιο της γρίπης, διότι κάτι τέτοιο είν αι
πολύ πιο οικον ομικό για το σύστημα υγείας, και πολύ
πιο εύκολα προσβάσιμο για τον  κόσμο, δήλωσε στο
Πρακτορείο Fm ο αν τιπρόεδρος του Παν ελλην ίου
Φαρμακευτικού Συλλόγου και Ταμίας του
Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής κ. Γιάν ν ης Δαγρές.

Όπως είπε, έχ ει αν οίξει έν ας διάλογος με την
Πολιτεία για την  εν εργή συμβολή των  φαρμακοποιών
στη διεξαγωγή των  εμβολιασμών , αν  και ακόμη δεν
είν αι γν ωστή στη διεθν ή ιατρική κοιν ότητα η
περιοδικότητα του εν  λόγω εμβολίου, ωστόσο 

επισήμαν ε ότι είν αι θέμα χ ρόν ου ν α βρεθεί.
«Είν αι κάτι που και η ίδια η κυβέρν ηση μάς έχ ει

διαμην ύσει από την  αρχ ή ότι το επιθυμεί ν α γίν ει,
διότι γν ωρίζει και από κάποιες χ ώρες του εξωτερικού
που ήδη το κάν ουν , ότι έχ ει πολύ μεγάλες ωφέλειες,
καθώς ο εμβολιασμός στο φαρμακείο σώζει πόρους και
παράλληλα αν αβαθμίζει την  ποιότητα των
υπηρεσιών . 

Κι αυτό διότι αν  διασπαρεί ο ίδιος πληθυσμός σε
πολύ περισσότερα φαρμακεία, και μπορεί ο κάθε
φαρμακοποιός ν α εμβολιάσει κάποιους πολίτες, αυτό
θα αυξήσει την  προσοχ ή, την  αποτελεσματικότητα,
την  ποιότητα και την  ασφάλεια του εμβολιασμού».
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Το Γραφείο Απασχόλησης του Δήμου Ασπροπύργου
ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία συγκρότ-
ησης Συμπληρωματικού Μητρώου Ωφελούμενων στο
πλαίσιο της πράξης: «Συμβουλευτική, Υποστήριξη,
Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόλ-
ηση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες
κλάδων αιχμής», σύμφωνα με τους όρους της αριθ.
1/2020 Πρόσκλησης, το οποίο περιλαμβάνει νέους ωφε-
λούμενους από τους Επιλαχόντες.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άνεργους
ηλικίας 30-49 ετών, απόφοιτους τουλάχιστον
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Περιλαμβάνει:
Θεωρητική επαγγελματική κατάρτιση 200

ωρών στις ειδικότητες:
Μεταποίηση/ Βιομηχανία, Κατασκευές
Υγεία, Πρόνοια

Τουρισμός και Επισιτισμός
Πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και προσόν-

των 
Πρακτική άσκηση 380 ωρών σε επιχειρήσεις του Ιδιω-

τικού Τομέα που ασκούν συναφή οικονομική δραστηρι-
ότητα 

Επαγγελματική Συμβουλευτική Υποστήριξη 
Ειδικότερα η Δράση αποσκοπεί:
Στην ενδυνάμωση του επαγγελματικού προφίλ των

άνεργων με την απόκτηση ή την αναβάθμιση εξειδικε-
υμένων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων με
δυνατότητα πιστοποίησης, ώστε να ανταποκρίνονται στις
σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σε κλάδους
με προοπτική ανάπτυξης.

Στην παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για την
ενίσχυση της προοπτικής μετάβασης των άνεργων στην
αγορά εργασίας

Οι ωφελούμενοι θα λάβουν Εκπαιδευτικό Επίδομα
έως 2.520 ευρώ (μικτά).

Για περαιτέρω πληροφορίες και ενημέρωση για την
ολοκλήρωση της διαδικασίας,  οι ωφελούμενοι μπορούν
να επικοινωνούν  με το Γραφείο Απασχόλησης του
Δήμου Ασπροπύργου στα τηλέφωνα 2132006489 και
2105576704 καθημερινά από τις 9.00 π.μ. έως τις 17.00
μ.μ.

Γραφείο Απασχόλησης Δήμου Ασπροπύργου 

Συγκρότηση Επικαιροποιημένου Μητρώου Ωφελούμενων για «Συμβουλευτική, Υποστήριξη,  & 
Κατάρτιση ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής» 

Μ
ε βασικό θέμα την εξεύρεση λύσης στο θέμα της υδροδότησης του
Οικισμού ΚΑΠΟΤΑ πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Δημάρχου
Αχαρνών Σπύρου Βρεττού με τον διευθύνοντα σύμβουλο της

ΕΥΔΑΠ Χαράλαμπο Σαχίνη, την Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου.

Ο κ. Σπύρος Βρεττός παρέθεσε όλα τα δεδομένα και ζήτησε να συνεχιστεί
απρόσκοπτα η υδροδότηση του οικισμού, ο οποίος λειτουργεί από το 1999
και συνεχίζει να φιλοξενεί χιλιάδες ανθρώπους.

Από την πλευρά του ο κ. Χαράλαμπος Σαχίνης διαβεβαίωσε τον  Δήμαρχο
Αχαρνών ότι εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος  θα γίνουν όλες οι
απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να τακτοποιηθεί το θέμα προς όφελος
των κατοίκων του οικισμού.

Όπως τόνισε μετά τη συνάντηση ο κ. Σπ. Βρεττός, η συνεργασία με τη
διοίκηση της ΕΥΔΑΠ είναι γόνιμη και συνεχής με μοναδικό γνώμονα το
όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Στη συνάντηση ήταν παρών και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Νικόλαος
Δαμάσκος.

Σ
ε νέα τοποθέτηση στα social
media προχώρησε ο πρωην
δήμαρχος Ελευσί νας

Γιώργος Τ σουκαλάς αναφορικά
με  ευθύνες που επιρρίπτει  ο
νυν δήμαρχος της πόλης Αρ.
Οικονόμου στην αντιπολί τευση
για καθυστερήσεις και  αποτυχίες
σε έργα.
Παραθέτουμε την δήλωση του κ.
Τσουκαλά :

‘’ Ο δήμαρχος προβαίνει  κατ’
επανάληψη σε ενα διπλό ατόπημα
γιατί αυτό εξυπηρετεί το αφήγημα
του. 
α) Διαφημίζει ως αποκλειστικά δικά

του έργα, έργα που δεν υπήρχαν
στο προεκλογικό του πρόγραμμα
παρουσιαζοντας τα ξεκομμενα απο
την ιστορία τους. 
β) Ενώ ασκεί την διοίκηση δυόμισι

χρονια τώρα δεν αναλαμβάνει καμια

ευθύνη για τις καθυστε
ρήσεις που υπάρχουν
αποδίδοντας για το
γεγονός αυτό ευθύνες
στην αντιπολίτευση.

Το αφηγηματικό σχήμα
που λέει οτι  οι επιτυχίες
χρεώνονται  στην δημ
Αρχή ενώ οι αποτυχίες
στην αντιπολίτευση είναι
πλήρως ανορθολογικο
και λαικιστικο.
Ο δήμαρχος, σε αντίθε-

ση με άλλους δημάρχους
παρέλαβε εναν Δήμο με
ταμειακα διαθέσιμα 24.
000.000 € και  υψηλές
αποδόσεις σε όλους
τους τομείς. 

Είμαι στη διάθεση του για μια
ανοιχτή και δημόσια αντιπαράθεση
γύρω απο αυτό το θέμα. Δεν έχει
παρά να ορίσει την ημερομηνία.

Όσον αφορά στην Πολιτιστική οι
παρατηρήσεις που εχουν γίνει απο
μεριάς μας για το υψηλό λειτουρ-
γικό κόστος, για την χαμηλή παρα-
γωγή καλλιτεχνικού έργου, για το
πάρτυ προσλήψεων ειδικών
συμβούλων έχουν επιβεβαιωθεί. 

Και πάλι εφόσον επιθυμεί μπορ-
ούμε να συζητήσουμε δημόσια τι
γινόταν και τι  γίνεται τωρα στην
Πολιτιστική.
Η ανάληψη ευθυνών είναι στοιχείο της
δημοκρατίας όπως και η ανοικτή λογο-
δοσία. 

Ολα τα υπόλοιπα φθηνές δικαιο-
λογίες.’’

Η εξεύρεση λύσης για την απρόσκοπτη
υδροδότηση του Οικισμού ΚΑΠΟΤΑ 

Στη συνάντηση του Δημάρχου Αχαρνών Σ. Βρεττού με
τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΥΔΑΠ Χ. Σαχίνη

Γ. Τσουκαλάς : Σε κατ’ επανάληψη
διπλό ατόπημα ο Αρ. Οικονόμου 

- Τον καλεί σε ανοιχτή δημόσια αντιπαράθεση
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30 εκατομμύρια ευρώ για εξοπλισμό ρομποτικής στα σχολεία

Σε άμεση υλοποίηση έργου προϋπολογισμού 30 εκ.
ευρώ για την  προμήθεια εξοπλισμού ρομποτικής και
STEM στα σχ ολεία μας, χ ρηματοδοτούμεν ου από το
Ταμείο Αν άκαμψης και Αν θεκτικότητας, προχ ωρά το
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων . Πρόκειται
για περισσότερα από 177.000 σετ ρομποτικής για
παιδιά 4-15 ετών  ν ηπιαγωγείου, δημοτικού και
γυμν ασίου, προσαρμοσμέν α αν ά ηλικιακή ομάδα -
μαθησιακές αν άγκες. Τα σετ ρομποτικής αποτε-
λούν ται από δομικά στοιχ εία/τμήματα εξοπλισμού,
καθώς και το σχ ετικό λογισμικό, που επιτρέπουν  την
κατασκευή και τον  προγραμματισμό, διαμορφών ον -
τας έν α ολοκληρωμέν ο project. Συν οδεύεται, επιπ-
λέον , από υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό για
εκπαιδευτικούς και μαθητές, για τη βέλτιστη αξιο-
ποίησή του κατά τη μαθησιακή διαδικασία. 

Στόχ οι της εξασφάλισης των  ρομποτικών
συστημάτων  για όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες
που φοιτούν  στην  υποχ ρεωτική εκπαίδευση είν αι,
μεταξύ άλλων : 

Η εξοικείωση των μαθητών με τον Προγραμ-
ματισμό και την Τεχνολογία

Η προώθηση της εκπαιδευτικής καινοτομίας

Η ενίσχυση της ομαδικής εργασίας

Η ενασχόληση των μαθητών με την επίλυση
προβλημάτων (ανάλυση, σχεδίαση, υλοποίηση,
δοκιμή και πειραματισμός, αξιολόγηση)

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και
πολύτιμων νοητικών δεξιοτήτων (αναλυτική και
συνθετική σκέψη, δημιουργικότητα, κριτική
σκέψη).

Η καλλιέργεια της διαθεματικότητας και της διε-
πιστημονικότητας. 

Το έργο εν ισχ ύει στην  πράξη τον  ψηφιακό
μετασχ ηματισμό της εκπαίδευσης, δίν ον τας τη
δυν ατότητα στους μαθητές ν α εγκύψουν  ομαδοσυν ε-
ργατικά στην  κατασκευή και τον  προγραμματισμό
ν έων  προγραμμάτων  ρομποτικής, συμπληρών ει, δε,
και άλλες δράσεις στην  ίδια κατεύθυν ση που χ ρημα-
τοδοτούν ται από το Ταμείο Αν άκαμψης και Αν θεκ-
τικότητας για την  εκπαίδευση, όπως το πρόγραμμα
Ψηφιακή Μέριμν α. Ο προγραμματισμός ρομποτικών
κατασκευών  δημιουργεί έν α εν τελώς ν έο περιβάλλον
εργασίας για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς
τους, με χ αρακτηριστικά όπως παρακίν ηση, αν ά-
δειξη πολλαπλών  λύσεων  και όχ ι μίας μον αδικής,

υποστήριξη μεταγν ωστικών  διεργασιών  μάθησης,
δεδομέν ου ότι η προγραμματιστική δραστηριότητα
οδηγεί στη συγκρότηση, την  αν άλυση και την  εξωτε-
ρίκευση γν ωστικών  διεργασιών .

Η εκπαιδευτική ρομποτική έχ ει εν ταχ θεί στο
υποχ ρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα των  σχ ολείων
από τη φετιν ή σχ ολική χ ρον ιά μέσω των  Εργα-
στηρίων  Δεξιοτήτων , σε Νηπιαγωγείο, Δημοτικό και
Γυμν άσιο, εν ώ προβλέπεται και στοχ ευμέν η επιμόρ-
φωση των  εκπαιδευτικών  στις καιν οτόμες αυτές
διδακτικές μεθόδους. 

Η Υπουργός Νίκη Κεραμέως δήλωσε: «Σταθερή μας
στόχ ευση είν αι ν α εξασφαλίσουμε στα παιδιά μας
πρόσβαση σε όλες εκείν ες τις γν ώσεις και τις δεξιότ-
ητες που θα τους είν αι απαραίτητες σε έν α διαρκώς
μεταβαλλόμεν ο περιβάλλον . Το δημόσιο σχ ολείο
εξελίσσεται, αποκτά σύγχ ρον ο τεχ ν ολογικό εξοπλι-
σμό, προάγει -μέσω της εκπαιδευτικής ρομποτικής-
τη δημιουργική, συν δυαστική και υπολογιστική
σκέψη και την  επίλυση ρεαλιστικών  προβλημάτων .
Καλλιεργεί τη διερευν ητική και συν εργατική μάθηση,
επαν ασχ εδιάζει καιν οτόμες μεθόδους διδασκαλίας,
αν αδεικν ύει το ρόλο του εκπαιδευτικού σε συν ο-
δοιπόρο της ψηφιακής εξέλιξης. Με ν έα εργαλεία
μάθησης, ν έα προγράμματα σπουδών , εργαστήρια
δεξιοτήτων , σύγχ ρον ο εξοπλισμό, τα παιδιά μας
αποκτούν  πολύτιμα εφόδια για έν α καλύτερο σήμερα,
έν α πιο αισιόδοξο αύριο».
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Ε
πιταχύνονται  οι  διερ-
γασίες για την υλο-
ποίηση νέας ηλεκτρι-

κής διασύνδεσης μεταξύ Ελλά-
δας και Αλβανίας, μετά την  ενα-
ρκτήρια σύσκεψη εργασίας
στην οποία συμμετείχαν ο
Πρόεδρος και  CEO του
ΑΔΜΗΕ, κ. Μάνος Μανουσάκ-
ης, ο Υφυπουργός Υποδομών
και Ενέργειας της γειτονικής
χώρας, κ. Il ir Bejtja και ο CEO
του Διαχειριστή Συστήματος
Μεταφοράς της Αλβανίας
(OST), κ. Skerdi Drenova.  

Κατά την προσφατη, ιδιαίτερα
εποικοδομητική, συζήτηση,
εξειδικεύτηκε η συνδρομή του
ΑΔΜΗΕ για τη χρηματοδοτική
διευκόλυνση του έργου στην 

αλβανική πλευρά καθώς και η
διεύρυνση της συνεργασίας
των δύο Διαχειριστών στο ενε-
ργειακό και τηλεπικοινωνιακό
πεδίο. 

Πιο συγκεκριμένα, συζητήθη-
κε η προοπτική συμμετοχής
του Διαχειριστή της Αλβανίας
στο Περιφερειακό Κέντρο
Ελέγχου Ενέργειας “SEleNe
CC”, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
αλλά και αμοιβαία επωφελείς
συνέργειες σε ό,τι αφορά την
αξιοποίηση υπερσύγχρονων
τηλεπικοινωνιακών υποδομών
σε Ελλάδα και Αλβανία. 

Υπενθυμίζεται ότι ήδη από το
φθινόπωρο του 2021 ο
ΑΔΜΗΕ έχει συγκροτήσει, από
κοινού με τον Διαχειριστή του 

Συστήματος της Αλβανίας,
επιχειρησιακή ομάδα για τη
μελέτη της νέας διασύνδεσης.

Σε τεχνικό επίπεδο, η ηλεκ-
τρική διασύνδεση που εξετάζε-
ται αφορά σε εναέρια Γραμμή
Μεταφοράς Υπερυψηλής
Τάσης 400 kV, η οποία αναμέ-
νεται να αυξήσει  σημαντικά τη
μεταφορική ικανότητα στο σύνο-
ρο των δύο χωρών. 

Εν μέσω της ενεργειακής
κρίσης τιμών, ο ΑΔΜΗΕ επιβε-
βαιώνει τη στρατηγική του προ-
σήλωση στην ενίσχυση των
διεθνών διασυνδέσεων προς
κάθε πλευρά των ελληνικών
συνόρων και θέτει τις βάσεις
για την περαιτέρω ενδυνάμωση
της περιφερειακής ενεργειακής
συνεργασίας. 

Ο ΑΔΜΗΕ θέτει τις βάσεις για τη νέα 
ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αλβανίας

Ο Πρόεδρος και CEO του ΑΔΜΗΕ συσκέφθηκε για το έργο 
με κυβερνητικούς αξιωματούχους και τον Διαχειριστή της γειτονικής χώρας 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

Ανακοίνωση για τους 
κατόχους ακίνητης περιουσίας
στη Δημοτική Ενότητα Οινόης 

Υ
πενθυμίζεται  στους κατόχους
ακίνητης περιουσίας στη Δημοτική
Ενότητα Οινόης, ότι έχουν αναρτηθεί

από το Εθνικό Κτηματολόγιο τα κτηματολογικά
στοιχεία (πίνακες) για τη σύνταξη του Κτηματο-
λογίου.  

Εάν είστε κάτοχος ακίνητης ιδιοκτησίας στη
συγκεκριμένη περιοχή μέχρι την 14η Μαρτίου
2022, (ή την 12η Μαΐου 2021 αν είστε κάτοι-
κος εξωτερικού), αφού επικαιροποιήσετε τα
στοιχεία επικοινωνίας σας, στην ιστοσελίδα
ktimatologio.gov.gr, μπορείτε να ελέγξετε και να
επιβεβαιώσετε ή να διορθώσετε την καταγραφή
της ιδιοκτησίας σας, αποφεύγοντας έτσι δικα-
στικές επιλύσεις που κοστίζουν σε χρόνο,
χρήμα και ταλαιπωρία. Συγκεκριμένα θα πρέ-
πει να δείτε και να ελέγξετε:

Την περιγραφή και τη νομική πληροφορία
των ακινήτων σας (Κτηματολογικός Πίνακας) 

Τα όρια των γεωτεμαχίων σας (Κτηματολο-
γικό Διάγραμμα)

Εάν συμφωνείτε με τα στοιχεία της Ανάρτ-
ησης, δε χρειάζεται να προβείτε σε άλλη ενέρ-
γεια.

Εάν δεν συμφωνείτε με κάποια από τα
στοιχεία, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση διόρθ-
ωσης (μέχρι την 14η Μαρτίου 2022 - ή την 12η
Μαΐου 2021 εάν είστε κάτοικος εξωτερικού),
ηλεκτρονικά στο www.ktimatologio.gr ή στο
γραφείο κτηματογράφησης, κατόπιν ραντεβού.

Σε περίπτωση που δεν έχετε δηλώσει στο
Κτηματολόγιο την ακίνητη περιουσία σας, έχετε
ακόμα περιθώριο να το κάνετε ηλεκτρονικά στο
www.ktimatologio.gr ή στο γραφείο κτηματο-
γράφησης κατόπιν ραντεβού.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
καλείτε το τηλ: 22960 80401 ή να απευθύνε-
στε στην ηλεκτρονική δ/νση
info.kt1.02@gmail.com καθημερινές 8.00-
16.00 και Τετάρτες 8.00-20.00
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Ο
Αντιπρόεδρος της Βουλής
και Βουλευτής Δυτικής Αττι-
κής, Θανάσης Μπούρας,

παραβρέθηκε σήμερα Παρασκευή
18.02.2022 στην κοπή πίτας του
Κέντρου Διημέρευσης – Ημερή-
σιας Φροντίδας για Άτομα με Ειδι-
κές Ανάγκες "Όλοι Εμείς", το οποίο
εδρεύει στην Ελευσίνα. 

Ο κ. Μπούρας, παίρνοντας το
λόγο, ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Είναι ιδιαίτερη τιμή για εμένα να
παραβρίσκομαι σήμερα στην εκδή-
λωση για την κοπή της πρωτοχρο-
νιάτικης πίτας του Κέντρου σας.
Θεωρώ ότι είναι η υποχρέωση
όλων να σταθούμε αρωγοί στις
προσπάθειες του «Όλοι Εμείς»,
που έχει  ως στόχο την πλήρη
ένταξη των ωφελούμενων ατόμων
στην κοινωνία μας, ως ισότιμα
μέλη.

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια
στην Πρόεδρο, κυρία Φαρμάκη
Αφροδίτη, για την ευγενική της
προσφορά, όχι μόνο στη δημιο-
υργία και στη λειτουργία του κέντρ-
ου αλλά και γενικότερα στην κοι-
νωνία. 

Θα ήθελα να εκφράσω θερμές
ευχές και ευχαριστίες, στους συνε-
ργάτες σας, στους εργαζόμενους
σας, στους εθελοντές καθώς και
στους γονείς των ωφελούμενων
μελών για τη φροντίδα και τη στήρ-
ιξη του έργου του «Όλοι Εμείς». 

Θα βρίσκομαι στο πλευρό σας,
αρωγός στην προσπάθειά σας και
στην επίλυση των ζητημάτων που
σας απασχολούν.

Χρόνια πολλά με υγεία και καλή
συνέχεια στο τόσο σημαντικό έργο
του Κέν τρου.»

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,

210 5570337, 210 5580816

O ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ EΞΗΡΕ 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ 

ΥΥπποοχχρρέέωωσσηη  όόλλωωνν  μμααςς    
νναα  σσττααθθοούύμμεε  ααρρωωγγοοίί  σσττιιςς  

ππρροοσσππάάθθεειιεεςς  ττοουυ  ««ΌΌλλοοιι  ΕΕμμεείίςς»»

Σε μια λιτή αλλά ζεστή εκδήλωση έκοψαν 
την βασιλόπιτα τους οι Θράκες και Μακεδόνες Φυλής

Μ
ε την  ευχ ή
σύν τομα η κοι-
ν ων ία ν α αφή-

σει πίσω της την  παν -
δημία και ν α 

επιστρέψει η καν ο-
ν ικότητα, έκοψε χ θες,
παρουσία του
Δημάρχ ου Φυλής 

Χρήστου Παππού την
Π ρ ωτ ο χ ρ ο ν ι ά τ ι κ η
Βασιλόπιτα του για το
2022, ο σύλλογος
Μακεδόν ων  Θρακών
βορειοδυτικής Αττικής. 

Η ν έα πρόεδρος των  Μακεδόν ων -
Θρακών  Δήμητρα Σιώπη αφού
καλωσόρισε τους προσκεκλημέν ους,
διαβεβαίωσε τα μέλη, ότι το ν έο προε-
δρείο θα συν εχ ίσει ν α εργάζεται εν τατι-
κά για την  αν άπτυξη του συλλόγου και
ευχ αρίστησε θερμά το Δήμαρχο Φυλής
Χρήστο Παππού για την  ηθική και υλική
στήριξη στο έργο του συλλόγου. Η κ.
Σιώπη τέλος ευχ ήθηκε σε όλους προ-
σωπική και οικογεν ειακή υγεία και επαγ-
γελματική πρόοδο.  

Ο Δήμαρχ ος Φυλής Χρήστος Παππούς
αφού ευχ ήθηκε χ ρόν ια πολλά με υγεία
ευχ ήθηκε “σύν τομα ν α αφήσουμε πίσω
την  παν δημία και ν α μπορέσουμε ν α
ξαν αβρεθούμε όλοι μαζί σε μεγαλύτερες
εκδηλώσεις” εν ώ προσέφερε το κομμάτι
που έκοψε στον  υπεύθυν ο του χ ορευ-
τικού Νίκο Χαραμή. 

Την  πίτα ευλόγησε ο πατέρας
Φαν ούριος ο οποίος ευχ ήθηκε υγεία,
προκοπή και αν θεκτικότητα στις
δυσκολίες της ζωής. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 
22/2 ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ 

Συνεδρίάζει την ΤΡΙΤΗ 22η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ και ώρα 19:00 μ.μ. το Δημοτικό
Συμβουλίο Ασπροπύργου . Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλε-
διάσκεψης, για τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης, επί συνολικά 22 θεμάτων
της Ημερήσιας Διάταξης:

Μεταξύ των  θεμάτων  που θα συζητηθούν  είν αι :
-:Έγκριση 1ης Τροποποίησης Τεχ ν ικού Προγράμματος, Οικον ομικού Έτους

2022.
Εισηγητής: Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κος Νικόλαος Ι. Μελετίου.
- Έγκριση της 1ης Αν αμόρφωσης Προϋπολογισμού , Οικον ομικού Έτους 2022.

Εισηγητής: Ο Διευθυν τής της Οικον ομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ασπροπύργου,
κος Φίλιππος Γ. Πάν ος.

- Λήψη απόφασης ,της υπ’ αριθμ. 2/2022 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής του Δ.Α., με θέμα : «Ορθή επαν άληψη της υπ’ αριθ. 17/2021 που αφορά την

Γν ωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλον τικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ) του έργου :
«Αν άπτυξη Εμπορευματικού Κέν τρου Θριασίου Πεδίου», στον  Δήμο Ασπρ-

οπύργου».
- Λήψη απόφασης για την  αποζημίωση επικειμέν ων  για τη διάν οιξη του
Βόρειου Περιφερειακού του Δήμου Ασπροπύργου.
- Λήψη απόφασης, για την  έγκριση μίσθωσης ακιν ήτου, για την  στέγαση
προγραμμάτων  Κ.Δ.Α.Π. – ΜΕΑ, στο κέν τρο της Πόλης του Δήμου Ασπροπύρ-

γου,και λήψη απόφασης για τον  τρόπο εκτέλεσης αυτής.
-  Λήψη απόφασης για την  έγκριση της εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης, τριάν τα
τεσσάρων  (34) στρεμμάτων  που βρίσκον ται στη θέση «Άγιος Ιωάν ν ης», του

Δήμου Ασπροπύργου.
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ΤΤαα  έέρργγαα  ύύψψοουυςς  110000  εεκκααττ..  εευυρρωω  σσττοονν  ΔΔήήμμοο  ΦΦυυλλήήςς  σσττοο  εεππίίκκεεννττρροο  
ττηηςς  σσυυννάάννττηησσηηςς    ΓΓ..  ΠΠααττοούύλληη  --  ΧΧ..  ΠΠααπππποούύ  

Ηπορεία υλοποίησης έργων που χρηματο-
δοτούνται από την Περιφέρεια Αττικής με
ίδιους πόρους ή μέσω συγχρηματοδο-

τούμενων προγραμμάτων όπως το   Επιχειρη-
σιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020», καθώς
και ο σχεδιασμός νέων έργων και υποδομών,
βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Περ-
ιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη και του Δημάρχου
Χρ. Παππού.  

Συνολικά τα έργα που χρηματοδοτούνται από
την Περιφέρεια Αττικής και το ΠΕΠ στο Δήμο
Φυλής  έχουν προϋπολογισμό που ξεπερνά τα
100 εκ. ευρώ. Στόχος των χρηματοδοτούμενων
προγραμμάτων στον δήμο από την Περιφέρεια
είναι η  ενίσχυση των υποδομών, η ενίσχυση της
ασφάλειας και της προστασίας της ζωής των
πολιτών, η αναβάθμιση κοινωνικών δομών και
υπηρεσιών του δήμου, καθώς και η εναρμόνιση
των δημοσίων κτηρίων με το «πράσινο» πρόσημο
που επιβάλλει η περιβαλλοντική συνείδηση.
Ειδικότερα, χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα
Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής
έργα προϋπολογισμού 40,5 εκ. ευρώ, από το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έργα προϋ-
πολογισμού 48,2 εκ. ευρώ και από το ΠΕΠ Αττι-
κής 11.5 εκ. €. 

Μεταξύ των έργων που υλοποιούνται μέσω των
χρηματοδοτικών εργαλείων της Περιφέρειας Αττι-
κής είναι:

Η υλοποίηση έργων αντιπλημμυρικής προ-

στασίας και αποκατάστασης ζημιών από τις κακο-
καιρίες

Τα έργα ανάπλασης και αξιοποίησης αποκατε-
στημένων κυττάρων ΧΔΑ – ΧΥΤΑ για τη δημιο-
υργία Περιβαλλοντικού Πάρκου και Πάρκου ΑΠΕ

Έργα οδοποιίας και αστικής ανάπλασης
Η ανέγερση βρεφονηπιακών σταθμών ολοκληρ-

ωμένης φροντίδας, 
Η λειτουργία Δομών και Υπηρεσιών προς όφε-

λος των γυναικών και για την καταπολέμηση της
βίας

Η ενεργειακή αναβάθμιση - αυτοτέλεια και ανά-
πτυξη συστημάτων ΑΠΕ σε δημοτικά κτήρια, σχο-
λικά συγκροτήματα, οδούς κλπ., με σκοπό την
ελαχιστοποίηση του ενεργειακού κόστους, κ.α. 

Ο κος Πατούλης, αφού ενημερώθηκε για την
πορεία υλοποίησης των έργων, εξέφρασε την ικα-
νοποίησή του για τη στενή συνεργασία με τον
δήμαρχο και τα στελέχη των υπηρεσιών του, ενώ
παράλληλα συζήτησε με τον κ. Παππού τις προο-
πτικές και δυνατότητες για νέα έργα, που μπορ-
ούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα χρηματοδότ-
ησης της Περιφέρειας. 

«Με δημιουργική συνεργασία των ΟΤΑ Α΄ και Β΄
Βαθμού και αξιοποιώντας μέχρι και το τελευταίο
ευρώ από τους κοινοτικούς πόρους μπορούμε να
πετύχουμε πολλά, προς όφελος της καθημερινότ-
ητας των τοπικών κοινωνιών και όλων των
πολιτών της Αττικής μας», τόνισε ο Περιφερει-
άρχης Αττικής Γ. Πατούλης, υπογραμμίζοντας ότι 

«η Περιφέρεια Αττικής αξιοποιεί κάθε χρηματο-
δοτικό εργαλείο προς την επίτευξη αυτού του
στόχου». 

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Φυλής Χρή-
στος Παππούς, τόνισε: «Ο Δήμος Φυλής και η
Περιφέρεια Αττικής συνεργάζονται για να υλοποι-
ήσουν σειρά εμβληματικών έργων που θα
βελτιώσουν ουσιαστικά τη ζωή των συμπολιτών
μας, προς το καλύτερο. Σε αυτή τη μεγάλη προ-
σπάθεια, ο Γιώργος Πατούλης είναι θερμός
συμπαραστάτης και συνοδοιπόρος μας».

Σ
ήμερα  Δευ-
τέρα 21
Φεβρουαρίου

ο Εθνικός Οργανι-
σμός Δημόσιας
Υγείας (ΕΟΔΥ) θα
διενεργήσει δωρε-
άν Rapid Test σε
ε μβο λι ασμέ νο υ ς
και ανεμβολίαστους
για την ανίχνευση
του Covid-19 στo
Δημαρχείο (Φουα-
γιέ Αίθουσας
Εκδηλώσεων) από
τις 09:00 έως τις
14:30.

Οι δημότες θα
πρέπει  να
γνωρίζουν τα εξής:

♦ Θα πρέπει να
έχουν μαζί τους το
ΑΜΚΑ και  την
αστυνομική τους
ταυτότητα.

♦ Θα πρέπει να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες που προβλέπονται από τα
υγειονομικά πρωτόκολλα (μάσκες, αποστάσεις ασφαλείας κτλ).

Η έκδοση ψηφιακής βεβαίωσης αποτελέσματος για τους διαγνωστικούς
ελέγχους πραγματοποιείται από την ψηφιακή πύλη gov.gr

ΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 

Την 1η  θέση  στο πανελλήνιο
πρωτάθλημα πυγμαχιας ανδρών Under 22

κατέκτησε ο Μανουηλίδης Ιωάννης 

Τ
ην περασμένη
εβδομάδα ο αθλ-
ητής του ΑΣ

ΜΕΓΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ , Μανου-
ηλίδης Ιωάννης
αγωνίστηκε στο πανελ-
λήνιο πρωτάθλημα
πυγμαχιας ανδρών
Under 22 που έγινε
από 11 έως 14 Φεβρ-
ουαρίου στο κλειστό
γυμναστήριο Ξορδαλη
Μαρία στην Αγία Βάρ-
βαρα. 
Ο νεαρός αθλητής
κατέκτησε την πρώτη
θέση και επιλέχθηκε
από τους ομοσπονδια-
κούς προπονητές για
την εθνική ομάδα
πυγμαχιας όπου  θα

αγωνιστεί στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα πυγμαχιας που θα γίνει τον
Μαιο στην Αρμενία από 21 έως 31 Μαΐου. 

Δωρεάν Rapid Test για όλους σήμερα 
στo Δημαρχείο Αχαρνών
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Τ.Θεοδωρικάκος:Λουκέτο στους 
συνδέσμους των χούλιγκαν

- Φυλάκιση χωρίς αναστολή για οπαδική βία

Χειροπέδες σε 38χρονο μέλος συμμορίας για 

διαρρήξεις εταιριών - Αφαιρούσαν χρηματοκιβώτια

Πώς δρούσε η  εγκληματικήΠώς δρούσε η  εγκληματική
οργάνωση που «ρήμαζε» εταιοργάνωση που «ρήμαζε» εται --
ρίες και  αφαιρούσε χρηματορίες και  αφαιρούσε χρηματο --
κιβώτια κιβώτια 

Σ
τη σύλληψη εν ός 38χ ρον ου
ημεδαπού, για τον  οποίο εκκρε-
μούσε σε βάρος του έν ταλμα ως

μέλος εγκληματικής οργάν ωσης που
διέπραττε διαρρήξεις σε εταιρείες αφαι-
ρών τας κυρίως χ ρηματοκιβώτια,
προχ ώρησαν  στην  περιοχ ή του Πειρ-
αιά, αστυν ομικοί της υποδιεύθυν σης
Ασφάλειας.

Σύμφων α με την  ΕΛ.ΑΣ ο 38χ ρον ος
μαζί με έν αν  27χ ρον ο που τυγχ άν ει
ήδη έγκλειστος σε Κατάστημα Κράτ-
ησης για άλλη υπόθεση αλλά και μαζί με
άλλους τρείς άγν ωστους δράστες
προχ ωρούσαν  σε διαρρήξεις εταιρειών
στην  ευρύτερη περιοχ ή της Αττικής, με
σκοπό την  αφαίρεση των  χ ρηματοκι-
βωτίων  τους.

Με τη χ ρήση διαρρηκτικών  εργαλείων
παραβίαζαν  τις θύρες εισόδου των  εται-
ρειών  και αφαιρούσαν  τα χ ρηματο-

κιβώτια από τα σημεία που ήταν
πακτωμέν α. Επίσης προέβαιν αν  σε
κλοπές αυτοκιν ήτων  και πιν ακίδων
κυκλοφορίας, τις οποίες τοποθετούσαν
στα αυτοκίν ητα που χ ρησιμοποι-
ούσαν , για ν α δυσχ εράν ουν  τον  εν το-
πισμό τους. 

Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα
άλλαζαν  και τις ζάν τες των  αυτοκιν ή-
των , για τον  αποπροσαν ατολισμό των
ερευν ών .

Οι εταιρείες που στοχ οποιούσαν ,
στεγάζον ταν  σε οδούς πλησίον  κεν τρ-
ικών  οδικών  αρτηριών , εξασφαλίζον τας
την  άμεση διαφυγή τους. Έχ ουν
εξιχ ν ιαστεί μέχ ρι στιγμής 12 περι-
πτώσεις διαρρήξεων  εταιρειών  και
κλοπών  χ ρηματοκιβωτίων , 4 περι-
πτώσεις κλοπής οχ ημάτων  και
πιν ακίδων  κυκλοφορίας και 2 διαρρή-
ξεις-κλοπές σε οικίες.

Το περιουσιακό όφελος που αποκό-
μισε η εγκληματική οργάν ωση υπο-
λογίζεται ότι υπερβαίν ει τις 175.000-
ευρώ. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον
Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών  Πειραιά.

 Λέσχες φιλάθλων με
αυστηρές προϋποθέ-
σεις προαναγγέλει ο
Τάκης Θεοδωρικάκος.

Σήμερα θα ανακοι-
νωθούν τα νέα μέτρα
της κυβέρνησης για
την οπαδική βία, με
αιχμή τη λειτουργία
των συνδέσμων φιλάθ-
λων, όπως ανακοίνω-
σε ο υπουργός προ-
στασίας του Πολίτη
Τάκης Θεοδωρικάκος.

«Η Πολιτεία ανταπο-
κρίνεται  στη λαϊκή
απαίτηση να μπει
τέλος σε αυτές τις

καταστάσεις», σημείω-
σε.

Όπως ανέφερε ο κ.
Θεοδωρικάκος, οι
σύνδεσμοι χούλινγκαν
κλείνουν και οι λέσχες
φιλάθλων θα λειτουρ-
γούν υπό προϋποθέ-
σεις.

Παράλληλα, αυστηρ-
οποιούνται οι ποινές
για όσους μετέχουν σε
οπαδική βία και χου-
λιγκανικές δράσεις.
«Θα προβλέπονται
ποινές στέρησης ελε-
υθερίας και  δε θα
υπάρχει η δυνατότητα
αναστολής. 

Θα επικρατήσει το
ιδιώνυμο», δήλωσε
χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος επισήμανε
ότι οι ΠΑΕ θα πρέπει
να βάλουν «πλάτη»
στην προσπάθεια
αυτή, υπογραμμίζον-
τας ότι  πρέπει  να
καταλάβουν ότι  οι
χούλιγκανς δεν είναι η
δύναμή τους. Μάλιστα,
άφησε ανοιχτό το
ενδεχόμενο επιβολής
ποινών και στις ΠΑΕ,
ωστόσο απέφυγε να
δώσει  περισσότερες
λεπτομέρειες.

ΆΆσσχχηημμεεςς  εείίννααιι  οοιι  εεξξεελλίίξξεειιςς  σσττιιςς  έέρρεευυννεεςς
γγιιαα  ττοουυςς  ααγγννοοοούύμμεεννοουυςς  σσττοο  ««EEuurrooffeerrrryy
OOllyymmppiiaa»»,,  ααφφοούύ  δδυυσσττυυχχώώςς  μμεεττάά  ααππόό
δδύύοο  μμέέρρεεςς  εερρεευυννώώνν  εεννττοοππίίσσττηηκκεε  ηη
σσοορρόόςς  άάννδδρραα  σσττοο  φφλλεεγγόόμμεεννοο  ππλλοοίίοο..
ΣΣύύμμφφωωνναα  μμεε  ττηηνν  εεππίίσσηημμηη  αανναακκοοίίννωωσσηη
ττηηςς  ππυυρροοσσββεεσσττιικκήήςς,,  ««σσοορρόόςς  άάννδδρραα
αανναασσύύρρθθηηκκεε  ααππόό  σσττεελλέέχχηη  ττοουυ  ΠΠυυρροο--
σσββεεσσττιικκοούύ  ΣΣώώμμααττοοςς  σσττοο  EEuurrooffeerrrryy
OOllyymmppiiaa..  ΣΣυυννεεχχίίζζοοννττααιι  οοιι  εεννέέρργγεειιεεςς
έέρρεευυννααςς  κκααιι  δδιιάάσσωωσσηηςς»»..

Κέρκυρα: Τραγωδία στο
Euroferry Olympia – Εντοπίστηκε
νεκρός άνδρας στο φλεγόμενο
πλοίο

67 ν έοι θάν ατοι - 471 διασωλην ωμέν οι 
Μειωμέν α τα κρούσματα

Μ
ειωμέν α και λόγω Κυριακής ήταν  τα ν έα εργα-
στηριακά επιβεβαιωμέν α κρούσματα κορων ο-
ϊού που αν ακοίν ωσε χ θες ο ΕΟΔΥ. Συγκεκρ-

ιμέν α καταγράφηκαν  9.596 λοιμώξεις, εκ των
οποίων  43 εν τοπίστηκαν  κατόπιν  ελέγχ ων  στις
πύλες εισόδου της χ ώρας. Ο συν ολικός αριθμός των
κρουσμάτων  αν έρχ εται σε 2.298.926 , εκ των
οποίων  49.6% άν δρες.

Με βάση τα επιβεβαιωμέν α κρούσματα των  τελευ-
ταίων  7 ημερών , 283 θεωρούν ται σχ ετιζόμεν α με
ταξίδι από το εξωτερικό και 2.105 είν αι σχ ετιζόμεν α
με ήδη γν ωστό κρούσμα.

Άλλοι 67 ασθεν είς έχ ασαν  τη ζωή τους, εν ώ από
την  έν αρξη της επιδημίας έχ ουν  καταγραφεί συν ολι-
κά 25.327 θάν ατοι. Το 95.0% 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 471 (63.7% άν δρες). Η διάμεση
ηλικία τους είν αι 67 έτη. To 87.3% 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, 346
(73.46%) είν αι αν εμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμέ-
ν οι και 125 (26.54%) είν αι πλήρως εμβολιασμέν οι.

Από την  αρχ ή της
παν δημίας έχ ουν  εξέ-
λθει των  ΜΕΘ 4.209
ασθεν είς. Οι εισαγωγές
ν έων  ασθεν ών  Cov id-
19 στα ν οσοκομεία
της επικράτειας είν αι
329 (ημερήσια μεταβο-
λή -8.86%). Ο μέσος

όρος εισαγωγών  του επταημέρου είν αι 369 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).

Από τα στοιχ εία που δόθηκαν  στη δημοσιότητα
προκύπτει πως από τα συν ολικά 9596 κρούσματα,
τα 3231 εν τοπίστηκαν  στην  Αττική και τα 1002 στη
Θεσσαλον ίκη.

Ειδικότερα, στην  Αττική τα κρούσματα καταν έμον ται
ως εξής:

Ανατολική Αττική               447
Βόρειος Τομέας Αθήν ας       519   
Δυτική Αττική                   115
Δυτικός Τομέας Αθήν ας       449
Κεν τρικός Τομέας Αθήν ας    875
Νήσων                             59
Νότιος Τομέας Αθήν ας        339
Πειραιάς                          428
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Δύο καινούργια οχήματα
παρέλαβε ο Δήμος Χαϊδα-
ρίου, με τα οποία ενισχύον-

ται σημαντικά οι δυνατότητές του
στον τομέα της Πολιτικής Προ-
στασίας. 

Το ένα είναι ημιφορτηγό ανοιχτού
τύπου 4Χ4,με δυνατότητα τοποθέτ-
ησης αλατιέρας αλλά και πυροσβε-
στικής συστοιχίας. Η προμήθεια του
οχήματος πραγματοποιήθηκε από
ίδιους πόρους του Δήμου. 

Το άλλο όχημα είναι μια υδροφόρα
10 τόνων, η οποία μπορεί να τροφο-
δοτεί με νερό οχήματα της Πυροσβε-
στικής. 

Παράλληλα με την ετοιμότητά της
για τις ανάγκες της Πολιτικής Προ-
στασίας, η υδροφόρα θα εξυπηρετή-
σει το καθημερινό έργο της Υπηρ-
εσίας Καθαριότητας και Πρασίνου. 

Η νέα υδροφόρα του Δήμου αποκ-
τήθηκε με χρηματοδότηση από το
Πρόγραμμα Φιλόδημος.

Στην αγορά του ιστορικού Στην αγορά του ιστορικού 
κινηματογράφου κινηματογράφου 
Ελευσίς, προχωρά Ελευσίς, προχωρά 
ο Δήμος Ελευσίναςο Δήμος Ελευσίνας

Σ
την  αγορά του εμβληματι-
κού και υψηλής ιστορικής
και αρχιτεκτον ικής αξίας,

κιν ηματογράφου Ελευσίς
προχωρά ο Δήμος Ελευσίν ας,
κατόπιν  και της σχετικής έγκρι-
σης από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Πρόκειται για έναν χώρο, άρρηκτα
συνδεδεμένο με την πολιτιστική
ζωή της Ελευσίνας. Μία εστία πολι-
τισμού της Άνω Ελευσίνας, που
πρόκειται να αποκτήσει ξανά ζωή.

Με το εν λόγω οικόπεδο, συνολι-
κής επιφάνειας 1.015,16 τ.μ. και
την επακόλουθη ανακατασκευή του
κτηρίου, η Ελευσίνα πρόκειται να
αποκτήσει την πρώτη στεγασμένη

θεατρική σκηνή, με σκοπό τη φιλο-
ξενία κλειστών θεατρικών παραστά-
σεων, κινηματογραφικών προ-
βολών και καλλιτεχνικών δράσεων,
ενόψει μάλιστα, και της διοργάνω-
σης της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας
της Ευρώπης, το 2023.

Συγκεκριμένα, ο χώρος αναμένε-
ται να φιλοξενήσει θεάματα και πολι-
τιστικά γεγονότα της τάξεως των 200
περίπου ατόμων.

Η αγορά και αξιοποίηση του Ελευ-
σίς θα σημάνει μία νέα εποχή για
τον Δήμο Ελευσίνας τόσο στον
πολιτισμό όσο και στις υποδομές
αλλά και μία καθοριστική χρονική

στιγμή στη διαδρομή της πόλης,
δεδομένου και του διαχρονικού
προβλήματος στέγασης κλειστών
πολιτιστικών και  λοιπών
εκδηλώσεων.

Για την εξέλιξη αυτή, ο Δήμαρχος
Ελευσίνας, Αργύρης Οικονόμου,
δήλωσε: "Η Άνω Ελευσίνα θα
αποκτήσει επιτέλους, έναν πολ-
υχώρο πολιτισμού. 

Η επικείμενη αγορά του Έλευσις
αποτελεί σταθμό στα όσα πρόκειται
να γίνουν στην πόλη. 

Ο χώρος αυτός αναμένεται να
αποτελέσει τον πρώτο Δημοτικό
Κινηματογράφο της Ελευσίνας, ανα-
βαθμίζοντας την ποιότητα ζωής των
πολιτών και  προσελκύοντας το

ενδιαφέρον των επισκεπτών της
πόλης μας".

Ενώ, ο αντιδήμαρχος Τεχνικής
Υπηρεσίας, Αθανάσιος Μαυρογιάν-
νης, ο οποίος και εισηγήθηκε εκ
μέρους της Δημοτικής αρχής το
θέμα για την αγορά του ΕΛΕΥΣΙΣ,
δήλωσε "Η απόφαση για την αγορά
του ΕΛΕΥΣΙΣ αποτελεί μια ιδιαίτερα
σημαντική απόφαση  για τον Δήμο
μας.

Πρόκειται για ένα εμβληματικό,
ιστορικής αξίας χώρο πολιτισμού
που θα διαμορφωθεί για να λειτο-
υργήσει  ως ένας πολυδύναμος
πολιτιστικός χώρος. 

Ένα όραμα χρονων σήμερα γίνε-
ται πραγματικότητα".

Δήμος Χαϊδαρίου
Δύο καινούργια οχήματα για τον 
τομέα της Πολιτικής Προστασίας Ερευνάται από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Περιφέρειας

Τ
ις απογευματιν ές
ώρες της Τετάρτης
16 Φεβρουαρίου

έγιν ε αν τιληπτή έν τον η
οσμή μυρωδιάς αερίου
(γκάζι) στην  περιοχ ή
των  Μεγάρων  και υπήρ-
ξε αν ησυχ ία από τους
πολίτες. Από την
πρώτη στιγμή που δια-
πιστώθηκε το γεγον ός ο
δήμαρχ ος Μεγαρέων ,
Γρηγόρης Σταμούλης,
έδωσε εν τολή στον
αρμόδιο αν τιδήμαρχ ο
Πολιτικής Προστασίας κ. Κων σταν τίν ο Φυλακτό ν α ασχ οληθεί άμεσα με το θέμα.

Πράγματι με εν έργειες του Δήμου, του Δημάρχ ου προσωπικά και του κ. Φυλακτού
κιν ητοποιήθηκαν  η Πυροσβεστική, η Αστυν ομία, η Τροχ αία, οι υπεύθυν οι της
ΔΕΣΦΑ, τα ΕΛ.ΠΕ και ο Αν τιπεριφερειάρχ ης Δυτικής Αττικής και γεν ικά όλοι οι
συν αρμόδιοι φορείς προκειμέν ου ν α ερευν ήσουν  την  αιτία και την  πηγή της
δυσάρεστης αυτής οσμής αερίου. 
Ομάδα με εκπροσώπους της Διοίκησης του Δήμου και των  άλλων  υπηρεσιών  άρχ ι-

σαν  ν α χ τεν ίζουν  κυριολεκτικά την  περιοχ ή, για ν α βρούν  κάτι, που ν α σχ ετίζε-
ται με αυτό το γεγον ός.
Έτσι ελέγθηκαν  προσεκτικά πολλές περιοχ ές και συγκεκριμέν α σημεία μήπως και

βρεθεί κάποιο στοιχ είο, που ν α δίν ει εξηγήσεις στο συγκεκριμέν ο γεγον ός.
Από έν α φρεάτιο ομβρίων  στον  παράλληλο δρόμο της Εθν ικής Οδού διαπι-

στώθηκε από τον  κ. Φυλακτό ν α βγαίν ουν  καπν οί, οι οποίοι όμως δεν  είχ αν
οσμή.
Οι έρευν ες συν εχ ίστηκαν  μέχ ρι το βράδυ της Παρασκευής 18 Φεβρουαρίου, χ ωρίς

όμως ν α αποδώσουν  κι έτσι μέχ ρι σήμερα δεν  έχ ει προσδιοριστεί κάτι σχ ετικά με
την  αιτία, που προκάλεσε αυτό το γεγον ός.
Αν  και η μυρωδιά δεν  ήταν  αν τιληπτή το  Σάββατο 19 Φεβρουαρίου, ωστόσο οι

έρευν ες συν εχ ίσθηκαν   από την  Υπηρεσία Περιβάλλον τος της Περιφέρειας και για
ό,τι ν εότερο προκύψει θα γίν ει εν ημέρωση με ν έο Δελτίο Τύπου απο τον  Δήμο
Μεγαρέων ».

Έντονη οσμή αερίου (γκάζι) στην 
περιοχή των Μεγάρων



10 -θριάσιο Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2022

ΕΠΣΔΑ: Κλήση 
προεθνικής Κ:15 
και Κ:17
Κ15 (2007-2008) 

Από τους Υπεύθυν ους του Εκπαιδευ-
τικού Προγράμματος Γιάν ν η Φατόλια &
Τάσο Στασιν όπουλο και τους συν εργά-
τες τους Παν αγιώτη Παυλίδη & Παν α-
γιώτη Γεωργιάδη καλούν ται τη
ΔΕΥΤΕΡΑ 21/2/2022 και ώρα 14.45
στο γήπεδο  ́  ́ ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ ́  ́  για
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ οι ακόλουθοι ποδοσφαι-
ριστές με αθλητική περιβολή (άσπρη
μπλούζα - μαύρο σορτσάκι - άσπρες
κάλτσες - επικαλαμίδες):

ΑΛΑΜΑΝΟΣ (ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ)
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ (Τ) (ΕΡΜΗΣ)

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (Τ) (ΕΘΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)

ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ (ΔΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ)

ΓΚΙΝΗΣ (ΔΥΝΑΜΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ)

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ (Τ) (ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ)
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ (ΕΡΜΗΣ)
ΚΕΛΛΗΣ (ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ)
ΚΟΡΡΕΣ (ΕΡΜΗΣ)

ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ (ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΕΛΕΣΥΙΝΑΣ)

ΜΑΖΓΑΣ (ΕΡΜΗΣ)
ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ Α. (ΑΓΙΟΙ

ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ)
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ (ΕΡΜΗΣ)
ΜΑΡΝΕΖΟΣ (ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ)

ΜΑΥΡΙΔΗΣ (ΔΥΝΑΜΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ)

ΜΥΡΤΑΪ (ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ)
ΝΤΑΦΟΣ (ΕΡΜΗΣ)
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΣΚΟΡΠΙΟΣ)
ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ (ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ)
ΡΗΓΑΣ (Τ)  (ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ)
ΣΑΧΙΠ (ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ)
ΤΣΙΚΑΛΑΣ (ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ)
ΦΟΛΕΡΟΣ (ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ)
ΧΙΩΤΗΣ (ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ)

Κ17 (2005-2006) 
Από τους Υπεύθυν ους του Εκπαιδευ-

τικού Προγράμματος Γιάν ν η Φατόλια &
Τάσο Στασιν όπουλο και τους συν εργά-
τες τους Παν αγιώτη Παυλίδη & Παν α-
γιώτη Γεωργιάδη καλούν ται τη
ΔΕΥΤΕΡΑ 21/2/2022 και ώρα 14.45
στο γήπεδο  ́  ́ ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ ́  ́  για
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ οι ακόλουθοι ποδοσφαι-

ριστές με αθλητική περιβολή (άσπρη
μπλούζα - μαύρο σορτσάκι - άσπρες
κάλτσες - επικαλαμίδες):

Α Γ Γ Ε Λ Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
(ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ)

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΖΩΦΡΙΑ)
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ)
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (ΕΡΜΗΣ)
ΑΣΒΕΣΤΑΣ (T) (ΖΕΦΥΡΙ)
ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ (ΖΩΦΡΙΑ)

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
(ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ)

ΚΥΠΑΡΙΔΗΣ (T) (ΕΡΜΗΣ)
ΛΙΑΣΚΟΣ (ΕΡΜΗΣ)
ΜΠΑΛΗΣ (ΣΚΟΡΠΙΟΣ)
ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ (ΣΚΟΡΠΙΟΣ)
ΜΠΛΕΤΣΑΣ (ΔΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ)
ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ (ΣΚΟΡΠΙΟΣ)

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚΗΣ (ΝΕΑ
ΠΕΡΑΜΟΣ)

ΠΟΥΖΟΥΡΙΔΗΣ (ΑΠΟΛΛΩΝ
ΠΟΝΤΙΩΝ)

ΠΟΥΜΠΟΥΡΙΔΗΣ (ΕΡΜΗΣ)
ΠΡΙΦΤΗΣ (ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ)
ΣΑΪΝΗΣ  (ΔΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ)
ΣΒΥΡΟΣ (ΣΚΟΡΠΙΟΣ)
ΣΕΜΠΡΟΣ (ΕΡΜΗΣ)
ΣΤΑΣΙΝΗΣ (ΙΚΑΡΟΣ)
ΤΣΑΠΟΥΡΝΗΣ (Τ) (ΠΑΟΚ

ΜΑΝΔΡΑΣ)
ΦΥΣΑΡΑΚΗΣ (ΑΣΤΕΡΑΣ

ΜΑΓΟΥΛΑΣ)
ΧΟΤΖΑ (ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ)

Ο Αστέρας Μ αγούλας με Ο Αστέρας Μ αγούλας με 
Χιον ίδη 1-0 την  Λαμπερή Χιον ίδη 1-0 την  Λαμπερή 
ΕλευσίναςΕλευσίνας

Με ένα τέρμα που σημείωσε στο 15′ ο
Χιονίδης ο Αστέρας Μαγούλας έκαμψε την
αντίσταση της Λαμπερής Ελευσίνας με 1-0.

Διαιτητής ήταν ο Φαρμάκης. Βοηθοί Τερζό-
πουλος-Ανδρέου.

ΑΣΤΕΡΑΣ: Μικρός, Κακοσίμο(74′
Μυρσίνιας), Κέσοβ(65′ Αδάμ), Λογοθέτης, 

Δούλος, Μπάλα, Μπεχλής, Απαζίδης, Παπα-
κωνσαντίνου(65′ Μοίρας), Χιονίδης(46′ Χαλ-
κίδης), Τσιανάκας.

ΛΑΜΠΕΡΗ: Γκούνας, Κακλαμάνης, Μπέσιος,
Λαμπράκος Β.(56′ Κολοκότσιος, 90′ λ.τρ.
Μάλλιος), Ρέρρας(56′ Δάουλας), Κακούσιος,
Κοριόζος, Παππάς, Κόρμπης, Τζάνος(75′
Γιώργος), Βλασσόπουλος.

…Αξίζει να σημειωθεί ότι στο ημίχρονο
του αγώνα η δοίκηση των γηπεδούχων
τίμησε τον Μελέτη Λιάσκο(φωτό).

Σαρωτικός ο Hρακλής Ελευσίνας

Ο Ηρακλής Ελευσίν ας επικράτησε για την  16η αγων ιστι-
κή στο Γ΄Ρουμελιώτης του ΠΑΟΚ Μάν δρας με 5-0.

Τα τέρματα των  πράσιν ων  σημείωσαν  οι: Ζίου 3(34′ 58′
69′ Λιόλιος 58′ Μύρτα 85′. Διαιτήτευσε ο Χαμπιλάι. Βοηθοί:
Μαν ούρας Ν, Μπούρδος.

ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: Τσαπάρας, Λογγαράκ-
ης(46’Λιόλιος), Πουρής, Χότζα, Ρούσσος, Κον τοχ ρήστος,

ALLKJA(80′ Μυρτα), Τσακουρίδης, Λιόλιος(62΄Τυρλής Χ),
Ζίου, Μαριν όπουλος.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:Μπέγκου(46’Τυρλής), Κλαδάς,
Παροτσίδης.

ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ: Παλαιστής, Φυσαράκης, Πίν ης,
Παλτσάν ι, Βλαχ όπουλος, Παυλίδης(56′ Μπάλλα),

Florea, Δούκας Α(30’Ράλλης), Ντάν τι,
Τσέκα(60’Χιον ίδης), Σκόν δρας.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: Δούκας Δ, Τσαμπουρν ής, Μήν ος,
Βάσης.

Ο Ακράτητος απέδρασε από
τον Ασπρόπυργο

Ο Ακράτητος Αν ω Λιοσίων  συν εχ ίζον τας
τις καλές του εμφαν ίσεις πέρασε και απο
τον  Ασπρόπυργο επικρατών τας της Εν ω-
σης με 2-0 και είν αι μέσα στο κόλπο.

Τα τέρματα της ομάδος του Παν αγιώτη
Λουμάκη σημείωσαν  οι Νταγιάν τας 22′ και
Πετσίτης 58′.

Μελαν ό σημείο του αγών α η αδιαθεσία
του 2ου βοηθού Μαυρομάτη στο πρώτο
ημίχ ρον ο του αγών α που έν ιωσε αδιαθ-
εσία και αποχ ώρησε και ο αγών ας
συν εχ ίστηκε με έν αν .

Διαιτήτευσε ο Κων σταν τιν ίδης. Βοηθοί:
Παύλος.

ΕΝΩΣΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ(προπον ητής
Μιχ άλης Κατσάφαρος):  Χολέβας,
Αξιώτης(77′ Τσιρικλός), Παρασχ άκης,
Καρδάμης, Τσετσάι, Μπούρας, Καραλής,
Στύλα(71′ Τζαχ ρήστας), Κατσάφαρος(85′
Κουρουπάκης), Μακρυγιαν ν άκης, Πέτσας.

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ(προπον ητής Παν αγιώτης
Λουμάκης):  Καραμαλίγκας, Γκούβερος,
Κων σταν τιν ίδης,  Πετσίτης(77′ Ζαχ αρός),
Μυλόβας, Σγούρη, Τουλοβασίλης, Σκαμαν -
τζούρας(83′ Δέδες), Νταγιάν τας, Κηπουρ-
ός, Ρεμούν δος.



Συν εχ ίζον τας τις καλές της εμφ-
αν ίσεις η Νέα Πέραμος επικράτησε
εκτός έδρας (Φυλή) του Θρασύβουλου
με 3-0 και βρίσκεται πάν τα σε απόστα-
ση αν απν οής απο τον  Βύζα Μεγάρων .

Τα τέρματα σημείωσαν   Λύτρας
32(αυτογκόλ), Τζελάι(72′) και Δουκάκ-
ης(83′).

Διαιτητής ήταν  ο Λάμπρου.Βοηθοί:
Θωμόπουλος-Πλάκας.

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ: Ελθίν ι, Λύτρας(81′
Μαρούδας), Ευθυμιάδης, Χατζηαν τω-
ν άκης, Κλογκέρι, Χάν τη, Μιχ άλης, Λιό-
σης(66′ Χαλιμούρδας), Βλάμης(81′ Βερ-
ούτης), Κον τούλης, Σκούρτας(75′ Καμ-
πόλης).

NEA ΠΕΡΑΜΟΣ: Κεχ αγιάς, Πν ευμα-
τικάκης(86′ Πατσιον ίδης), Σκεπαρ-
ν ιάς(72′ Κοκόση), Λημν ιάτης, Ζουμπλι-
ός, Λουκίδης(84′ Νάκος), Τοπτίδης(84′
Μπάρδης), Τζελάι(86′ Αν αστασίου),
Σεβαστής, Δουκάκης, Δράγασης.
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Σ
ε μία αν αμέτρη-
ση που αποτέλε-
σε αγων ιστικό

μον όλογο των  γηπε-
δούχ ων , ο Βύζας
Μεγάρων  για την  16η
αγων ιστική σημείωσε
την  11η ν ίκη στο πρω-
τάθλημα και επικράτησε
στην  έδρα του της φιλό-
τιμης ΑΟ Ζωφριάς με 4-
0.

Οι παίκτες του
Δημήτρη Καλύκα κυριάρχησαν  σε όλα
τα μήκη και πλάτη του γηπέδου και έχ α-
σαν  πολλές ευκαιρίες.

ΓΚΟΛ ΚΑΙ ΦΑΣΕΙΣ

4′ ξαφν ικό σούτ του Κεν δριστάκη
έφυγε άουτ

13′ διαγών ιο σουτ του Κεν δριστάκη
άουτ

15′ σουτ του Σαχ όλι έφυγε άουτ
22’ΓΚΟΛΛΛΛΛΛ ο Σαχ όλι με απευθείας

φάουλ και φαλτσαριστό σούτ έκαν  το 1-
0

27′ ωραίος συν δυασμός Σαχ όλι-Κεν -
δριστάκη ο τελεταίος τροφοδότησε τον
Στρατιδάκη που έπιασε το αν άποδο
ψαλίδι που έφυγε άουτ

30′ κάθετη πάσα του Κεν δριστάκη
στον  Χατζημελετιάδη το σούτ του τελευ-
ταίου άουτ

34′ ο Στρατιδάκης τροφοδότησε τον
Χατζημελετιάδη το σουτ κτύπησε σε
σώμα αμυν τικού και έφυγε κόρν ερ εν ώ
είχ ε πορεία ππρος τα δίχ τυα.

40′ κόρν ερ του Σαχ όλι η μπάλα έφτα-
σε στον  Κεν δριστάκη ο οποίος έκαν ε
την  παράλληλη σέν τρα ο Φυσαράκης
έπιασε την  κεφαλιά άουτ.

63′ ΓΚΟΛΛΛΛΛ ο Κεν δριστάκης με
περιπετειώδη τρόπο και με φάση διαρ-
κείας έκαν ε το 2-0.

67′ σέν τρα του Ατματζίδη αν άποδο
γυριστό σουτ του Παικόπουλου έφυγε
άουτ

75′ φάουλ του Ατματζίδη ο Φλέγγας
που βρέθηκε στην  πορεία της μπάλας
έπιασε το σούτ άουτ

76′ ο Νικολάου(Ζ) έπαξε πολύ ωραία
το 1-2 με τον  Γ. Πλαταν ιά που ο τελευ-
ταίος έπιασε το σουτ άουτ

81′ ο Ατματζίδης έδωσε στον  Κων -
σταν τιν ίδη το σούτ πάν ω απο τα
δοκάρια

84′ ο Σαχ όλι έδωωσε την  κάθετη
πασα στον  Παπαδάκη που έπιασε το
σούτ και απέκρουσε ο τερματοφύλακας
Λιούμπης.

87′ ΓΚΟΛΛΛΛΛ ο Σαχ όλι τροφοδότησε
τον  Στρατιδάκη που έκαν ε το 3-0.

90+1 ΓΚΟΛΛΛΛΛ ο Στέφαν ος
Φουρν άρης με σούτ έξω από την  περ-
ιοχ ή πέτυχ ε το 4-0.

Καλύτεροι από τον  Βύζαν τα οι Σαχ ό-
λι, Στρατιδάκης, Κων σταν τιν ίδης,
Φυσαράκης, χ ωρίς ν α υστερήσουν  οι
υπόλοιποι.

Από την  φιλότιμη ομάδα του ΑΟΖ
ξεχ ώρισαν  ο Ρεφεν δάριος, Πλαταν ιάς,
Ξεν άκης, Αν αγν ώστου.

Εύκολο έργο είχ ε ο διαιτητής Χρέλιας.
Βοηθοί: Παπαδόπουλος-Καραγιάν ν ης.

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ(προπον ητής
Δημήτρης Καλύκας):Ποραν ίδης,
Λύγδας(46′ Φουρν άρης), Μαν ω-
λιάς(46’Παπαδάκης), Φυσαράκης,

Παικόπουλος(70΄Δρυμούσης),Σαχ όλι,
Φλέγγας, Κεν δριστάκης(79’Πεκίν ι), Χατ-
ζημελετιάδης(60′ Ατματ-
ζίδης),Στρατιδάκης, Κων σταν ταν -
τιν ίδης.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: Μαυρον άσος,
Δρυγαν άς, Κουφής, Μαν ώλης.

ΑΟ ΖΩΦΡΙΑΣ(προπον ητής Κώστας
Μαργαρίτης): Λιούμπης, Κουτσούμπας,
Μιράκα(46′ Καλαμάρας), Ράγ-
γος(60’Σιδηρόπουλος),

Αν αγν ώστου, Ξεν άκης, Νίκας(53′
Αθαν ασίου), Ρεφεν δάριος, Νικολάου,
Πλαταν ιάς Γ, Χαλεπιάν (76′ Σπυρόπου-
λος).

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: Πλαταν ιάς Ι,
Χάσα, Ζαχ αρόπουλος, Τούν τας.

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Ο Αίας Παραλίας και η ΑΕ Ζεφυρίου
στο ντέρμπι της Β΄ΕΠΣΔΑ αναδείχθη-
καν ισόπαλοι χωρίς τέρματα.

Οι δύο ομάδε είχαν από ένα δοκάρι
με τον Καρόλι 5' και Μπουραντά 30'.
Ο Αίας διαμαρτύρεται για ένα πέναλτι
που δεν έδωσε ο διαιτητής Δημόπου-
λος στο 75' σε ανατροπή του
Δρούγγου.
ΑΙΑΣ: Μποζίκης, Μπραχιμάι,
Λανάι(33′ λ.τρ. Σότα), Δρούγος Μ., 

Ντούρος, Ρετζέπης, Καρόλι(70′
Λύκα),
Ρούπας, Σπαχίγια, Δρούγος Δ., Ντερ-
βισάι(75 ‘ Αγγελόπουλος).

ΑΕ ΖΕΦΥΡΙΟΥ: Ασβεστάς, Βουγιαζά-
νος, Καρανικόλας(46′
Σπυρίδης),Καραφλής, Σπηλιόπουλος,
Ζέρβας,
Μπουραντάς(90′ Νούνος), Χατζηγιάν-
νης, Κωνσταντινίδης, Νησίδης,
Αβράμης(90′ Μιχαηλίδης).

‘’Σκόνταψε’’ ο Αίας Παραλίας 
Ασπροπύργου

Η Νέα Πέραμος πέρασε άνετα από την Φυλή

Επιθετικός μονόλογος του Βύζαντα Μεγάρων



12-θριάσιο Δευτέρα 21 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

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 
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Ζητείται φαρμακοποιός για εργασια ως υπεύθυνος

φαρμακοποιος στο φαρμακείο μου στα Μέγαρα Αττικής.

Υπάρχει δυνατότητα για ρύθμηση εύκολου ωραρίου 

εργασίας και παρέχεται γεύμα.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2296027338

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

Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2022 θριάσιο-15  



16-θριάσιο Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2022


