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Αυστηρότατες ποινές για
την οπαδική βία: 

Αναστολή λειτουργίας για όλους τους
συνδέσμους φιλάθλων έως τις 31 Ιουλίου

Θ. Πλεύρης: Αίρονται έως τέλη
Μαρτίου τα περισσότερα μέτρα

για εμβολιασμένους
- Παραμένουν για ανεμβολίαστους
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Μεγάλη επιχείρηση για
την απομάκρυνση του 

επιβατηγού-τουριστικού
πλοίου “SEA FLOWER”
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περισσότερο από 10 έτη
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Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το Πρόγραμμα 
Κοινωφελούς Εργασίας
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Δήμο Ελευσίνας
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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
Θαλάσσιος, Θαλάσσης, Θάλασσα, Θαλασσινή,

Θαλασσιά, Θαλασσία
Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης

Οσίου Θαλασσίου

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Αντωνάρας Δημήτριος Γ.

28ης Οκτωβρίου 49, 2105571663

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Κουγιουμτζόγλου 1 - Πλατεία Εθνικής 

Αντιστάσεως, 2105561131

MANΔΡΑ
Ασημάκης Γρηγόριος Κ.

Στρατηγού Ρόκκα 114, 2105550323

Άνω Λιόσια

Κόκα Ιρένα Π.

Αιγαίου Πελάγους 179,  2102475026

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΚΑΛΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΜΠΗΛΟΜΑΤΗ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΟΕ Αθηνών 23, 2102465432

Αυστηρότατες ποινές για την οπαδική βία: 
Αναστολή λειτουργίας για όλους τους συνδέσμους

φιλάθλων έως τις 31 Ιουλίου

Μία σειρά διατάξεων, που αυστηροποιούν το
νομικό πλαίσιο αντιμετώπισης της οπαδικής
βίας, παρουσιάστηκε σήμερα από τους υπουρ-
γούς Δικαιοσύνης, Κώστα Τσιάρα, και Προ-
στασίας του Πολίτη, Τάκη Θεοδωρικάκο, τον
υφυπουργό Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη, και
τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ και
κυβερνητικό εκπρόσωπο, Γιάννη Οικονόμου.
Οπως τόνισε ο κ. Τσιάρας, οι νομοθετικές πρω-
τοβουλίες της κυβέρνησης έχουν στόχο να
κλείσουν όλα τα "παράθυρα” του υπάρχοντος
νομικού πλαισίου.

Μεταξύ άλλων, ανακοινώθηκε ότι αυξάνεται το
πλαίσιο ποινής για εγκλήματα οπαδικής βίας,
από έξι μήνες έως 5 έτη. Σε διακκεκριμένες περι-
πτώσεις επικίνδυνων δραστών, θα προβλέπεται
ποινή από 2 έως 5 έτη. Καθιερώνεται ειδικό ποι-
νικό αδίκημα για όσους κατά τη διάρκεια αθλητι-
κου αγώνα έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά
του προσώπου τους, με ποινή φυλάκισης του-
λάχιστον έξι μηνών. Απαγορεύεται η αναστολή
έκτισης ποινής για εγκλήματα οπαδικής βίας, οι
οποίες θα εκδικάζονται κατά προτεραιτότητα. Σε
περίπτωση αναβολής της δίκης, καθίσταται
υποχρεωτική η επιβολή περιοριστικών όρων.

Ο κ. Αυγενάκης ανακοίνωσε την αναστολή λει-
τουργίας όλων των λεσχών φιλάθλων και των
παραρτημάτων τους, από την έναρξη ισχύος του

νόμου και ως τις 31 Ιουλίου 2022. Από αυτό το
χρονικό σημείο και έπειτα, όπως ανέφερε, θα
υπάρχουν πολύ αυστηρές προϋποθέσεις αδει-
οδότησης και λειτουργίας των λεσχών. Μεταξύ
αυτών, ότι κάθε ομάδα θα μπορεί να έχει από μία
αναγνωρισμένη λέσχη, η έδρα της οποίας θα
πρέπει να είναι η έδρα της ΠΑΕ, της ΚΑΕ ή του
ερασιτεχνικού σωματείου, ώστε οι ομάδες να
έχουν άμεση πρόσβαση στο μητρώο μελών της
λέσχης και τη δράση τους. Το μητρώο μελών θα
είναι ψηφιακό και θα επικαιροποιείται κάθε καλο-
καίρι, ενώ άδεια της λέσχης θα ανακαλείται αν
ασκηθεί σε τουλάχιστον δύο μέλη της δίωξη για
αδικήματα που σχετίζονται με οπαδική βία.

Ο υφυπουργός Αθλητισμού επισήμανε ακόμη
ότι θα αποαγορεύεται η διάθεση μεμονωμένων
εισιτηρίων σε θύρες που φιλοξενούνται οργανω-
μένοι οπαδοί. Η είσοδος σε αυτές θα γίνεται
αποκλειστικά με εισιτήρια διαρκείας και θα επι-
τρέπται μόνο στους νόμιμους κατόχους τους. Σε
περίπτωση παράβασης, οι ποινές θα είναι κλι-
μακωτές και θα φτάνουν μέχρι αναστολή λειτο-
υργίας της συγκεκριμένης θύρας.

Ο κ. Αυγενάκης προανήγγειλε επίσης τη διεξα-
γωγή την Πέμπτη (24/2) διευρυμένης σύσκεψης
με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, τονίζοντας
ότι "τα μέτρα θα έχουν ουσιαστικό αποτύπωμα
μόνο μέσω συντονισμένης δράσης".

Θ. Πλεύρης: Αίρονται έως τέλη Μαρτίου τα
περισσότερα μέτρα για εμβολιασμένους

- Παραμένουν για ανεμβολίαστους
«Αυτή τη στιγμή δεν  γίν εται συζήτηση για άρση

μέτρων  στους αν εμβολίαστους, προφαν έστατα θα
παραμείν ουν  τα μέτρα» ξεκαθάρισε ο υπουργός
Υγείας. Ο Θάν ος Πλεύρης εξήγησε πως οι αν εμβολία-
στοι έχ ουν  κάν ει μια επιλογή, εξαιτίας της οποίας κιν -
δυν εύουν  οι ίδιοι, εν ώ είν αι κίν δυν ος και για την  κοι-
ν ων ία. Ως εκ τούτου, δεν  μπορούν  ν α έχ ουν  την
καν ον ικότητα που έχ ουν  οι εμβολιασμέν οι.

«Θεωρώ ότι μέχ ρι τα τέλη Μαρτίου τα περισσότερα
από τα μέτρα που ισχ ύουν  για τους εμβολιασμέν ους,
θα έχ ουν  αρθεί. Προφαν ώς κάποια θα παραμείν ουν ,
όπως η μάσκα και κάποια μέτρα αποστάσεων , τα
οποία, όμως, δεν  επηρεάζουν  την  καν ον ικότητα»
σημείωσε, εκφράζον τας αισιοδοξία για την  πορεία της
παν δημίας, με σύσταση πάν τως για «όχ ι σε εφη-
συχ ασμό».

Συνεχιζεται στη σελ. 4
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Μεγάλη επιχείρηση για την απο-
μάκρυνση του επιβατηγού-
τουριστικού  πλοίου “SEA

FLOWER”, το οποίο ήταν βυθισμένο στον
ιστορικό Λιμένα του Φονιά στην Ελευσίνα,
πραγματοποιήθηκε μετά από σχετικές
ενέργειες του Οργανισμού Λιμένος Ελευ-
σίνας ΑΕ, με στόχο την διασφάλιση της
ακώλυτης ναυσιπλοΐας και τον ασφαλή
ελλιμενισμό σκαφών σε σημεία αρμοδιότ-
ητάς του.

Το ξύλινο σκαρί ήταν βυθισμένο
ολοσχερώς τα τελευταία χρόνια και παρέ-
μενε στο βυθό για περισσότερο από 10
έτη, παρεμποδίζοντας θέσεις ελλιμενισμού
όλο αυτό το χρονικό διάστημα.

Κατά την πολύωρη επιχείρηση απο-
μάκρυνσής του ναυαγίου, που πραγματο-
ποιήθηκε παρουσία στελεχών του Ο.Λ.Ε. ΑΕ, ανασύρ-
θηκαν με ήλεκτρο-υδραυλική αρπαγή(orange peel grab)
και με την βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένου δύτη τα
συντρίμμια του σκάφους, φορτώθηκαν σε ανατρεπόμενο
τράκτορα και μεταφέρθηκαν σε ειδικό χώρο ανακύκλω-
σης αποβλήτων. Στο σημείο των εργασιών τοποθετήθη-
κε προληπτικά πλωτό αντιρρυπαντικό φράγμα για την

προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και οι
εργασίες ολοκληρώθηκαν με καθαρισμό του βυθού.

Το Ε/Γ – Τ/Ρ  “SEA FLOWER” (N.Π. 3514) ελλι-
μενίστηκε στον Φονιά τον Ιανουάριο του 2004, χαρακ-
τηρίστηκε ως ναυάγιο τον Ιούλιο του 2011 όταν και εγκα-
ταλείφθηκε έκτοτε από την πλοιοκτήτρια εταιρεία. 

Είναι το 11ο κατά σειρά επικίνδυνο -επιβλαβές πλοίο

που απομακρύνθηκε από χώρους δικαιο-
δοσίας Ο.Λ.Ε. ΑΕ. 

Η απρόσκοπτη λειτουργία και ορθή
διαχείριση της αγκυροβολίας σκαφών,
ιδιαίτερα στον λιμένα του Φονιά, αποτελεί
κορυφαία προτεραιότητα της Διοίκησης
του Ο.Λ.Ε. ΑΕ εν όψει της επικείμενης
λειτουργίας της Θαλάσσιας Ιεράς Οδού.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της νέας
θαλάσσιας γραμμής Πειραιά-Ελευσίνας,
όπως αυτός προωθείται σε συνεργασία
με τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή της Ελευ-
σίνας 2023-Πολιτιστικής Πρωτεύουσας
της Ευρώπης, κ. Μιχαήλ Μαρμαρινό, ο
λιμένας του Φονιά αποτελεί το ιδανικότε-
ρο σημείο όπου θα “δέσει” η αθηναϊκή
τριήρης Ολυμπιάς εγκαινιάζοντας την νέα
θαλάσσια σύνδεση με την έναρξη των

εορταστικών εκδηλώσεων της Πολιτιστικής  Πρωτεύου-
σας το 2023. Επιπλέον, ο ιστορικός λιμένας του Φονιά
βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση από τον αρχαιολο-
γικό χώρο των Ελευσινίων Μυστηρίων, προσφέροντας
στους επιβάτες της Θαλάσσιας Ιεράς Οδού εύκολη πρό-
σβαση σε σημεία ιστορικού ενδιαφέροντος κατά την
επίσκεψή τους στην πόλη της Ελευσίνας.

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Μεγάλη επιχείρηση για την απομάκρυνση του 
επιβατηγού-τουριστικού  πλοίου “SEA FLOWER”
- Παρέμενε στο βυθό για περισσότερο από 10 έτη

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις συμμετοχής στο το πρό-
γραμμα κοινωφελούς εργασίας 2022.

Στον Δήμο Ελευσίνας, αντιστοιχούν 53 θέσεις
απασχόλησης, διαφόρων ειδικοτήτων, ΥΕ, ΔΕ,
ΤΕ & ΠΕ.

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους εγγεγραμ-
μένους -στο Μητρώο του ΟΑΕΔ- ανέργους που
πληρούν τις ειδικότερες προϋποθέσεις συμμε-
τοχής που αναφέρονται στη σχετική πρόσκληση.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει
την Παρασκευή 18 Μαρτίου.

Αναλυτικά, οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:

ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών Καθαριότητας (27)
ΔΕ Αγιογραφίας (1)
ΔΕ Μουσικής - Εξειδίκευση Κιθάρα (1)
ΔΕ Μουσικής - Εξειδίκευση Πιάνο (1)
ΔΕ Οδηγών με άδεια οδήγησης Γ ή Δ κατ-

ηγορίας (2)
ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων (1)
ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων (2)
ΤΕ Γραφιστικής (1)
ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτο-

διοίκησης (1)
ΤΕ Διοικητικού / Διοικητικού - Οικονομικού

(1)

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το Πρόγραμμα 
Κοινωφελούς Εργασίας
53 θέσεις για τον Δήμο Ελευσίνας

Αθ. Μπούρας 
ΑΑννάάγγκκηη  νναα  δδοοθθεείί  ππααρράάτταασσηη

σσττηηνν  κκααττάάθθεεσσηη  εεννσσττάάσσεεωωνν  ππρροοςς  ττοο
ΚΚττηημμααττοολλόόγγιιοο  γγιιαα  ττοουυςς  ππυυρρόόππλληηκκττοουυςς

ιιδδιιοοκκττήήττεεςς  ττηηςς  ΚΚιιννέέττττααςς

Ο αντιπρόεδρος της Βουλής
κ ατέθεσε αναφορά προς τον

Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης,   
Κυριάκο Πιερρακάκη

Ο
Αν τ ιπ ρόεδρος
της Βουλής και
Βουλευτής Δυτι-

κής Αττικής, Θαν ά-
σης Μπούρας,
κατέθεσε   αν αφορά
προς   α.   τον    Υπο-
υργό   Ψηφιακής Διακ-
υβέρν ησης,   Κυριάκο
Πιερρακάκη   και   β.

τον    αρμόδιο,   για   τις τηλεπικοιν ων ίες και το Κτημα-
τολόγιο, Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρν -
ησης,Θεόδωρο   Λιβάν ιο,    με   αφορμή   την    από
17.02.2022   επιστολή   της Συν τον ιστικής Επιτροπής
Πυρόπληκτων  Κιν έτας (δείτε στη σελ. 10) και το με
αρ.πρωτ. 2127/11.02.2022 έγγραφο του Δήμου Μεγα-
ρέων  (δείτε στη σελ. 10) .  Στην  μεν  επιστολή της Επι-
τροπής Πυρόπληκτων  αν αφέρεται η αν άγκη ν α δοθεί
παράταση στην  κατάθεση εν στάσεων  προς το Κτημα-
τολόγιο για τους πυρόπληκτους ιδιοκτήτες της περιοχ ής
της Κιν έττας. το   δε   έγγραφο   του   Δήμου   Μεγα-
ρέων    γίν εται   λόγος   για   αν άγκηπαράτασης για έξι
μήν ες για όλο το Δήμο. 
Ο   κος   Μπούρας,   αν αμέν ον τας   και   την    απάν -

τηση   του   αρμόδιου Υπουργού,   θα   καταβάλλει
κάθε   δυν ατή   προσπάθεια   ώστε   ν α   δοθεί   ο
απαιτούμεν ος   χ ρόν ος,   προκειμέν ου   οι   ιδιοκτή-
τες   ν α   φαν ούν    συν επείς   στις υποχ ρεώσεις τους
προς το Κτηματολόγιο

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ. 13 ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ. 10
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Δεν επιστρέφουν οι ανεμβολίαστοι υγειονομικοί στο ΕΣΥ

Η συν έχεια από τη σελ. 2

Μιλώντας στον «Ant1», ο υπουργός τόνισε
πως οι υγειονομικοί που δεν έχουν εμβολιαστεί
δεν πρόκειται να επιστρέψουν στο ΕΣΥ την 1η
Απριλίου. Όπως είπε, δύο είναι τα σενάρια: Ή
ότι ο εμβολιασμός θα αποτελεί τυπικό προσόν,
επομένως όποιος δεν έχει εμβολιαστεί θα φύγει
από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ή θα παραταθεί η
αναστολή για όσο διαρκεί η πανδημία, δηλαδή
τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους.

«Η εισήγηση που έχω κάνει ως υπουργός
Υγείας στην κυβέρνηση - γιατί εγώ θέλω να είμαι
απόλυτα ειλικρινής - είναι ότι ασχέτως της παν-
δημίας, ο εμβολιασμός για τους υγειονομικούς
θα πρέπει να είναι τυπικό προσόν και όποιος
δεν εμβολιάζεται, να μη μπορεί να παρέχει
υπηρεσίες στο ΕΣΥ» υπογράμμισε ο κ. Πλεύρ-
ης.

Μπορεί ν α επαν έλθει από Σεπτέμβριο ο
κορων οϊός

Αναφερόμενος στην «Όμικρον», επισήμανε
πως είναι μία μετάλλαξη «επικίνδυνη, σοβαρή,
δεν μιλάμε για απλή γρίπη, όμως δεν έχει τη
νοσηρότητα που είχαν οι προηγούμενες παραλ-
λαγές. Αυτό μας δίνει ένα παράθυρο αισιοδοξίας
σε συνδυασμό με την αύξηση της εμβολιαστικής
κάλυψης και με τη διάθεση αντιικών φαρμάκων.

Και στις συζητήσεις που έγιναν στο Άτυπο

Συμβούλιο Υπουργών Υγείας που
πραγματοποιήθηκε στη Γκρενόμπλ της
Γαλλίας, η αίσθηση είναι ότι για το επό-
μενο εξάμηνο η Ευρώπη θα είναι σε
καλύτερη κατάσταση, πολύ κοντά στην
κανονικότητα, αυτό δείχνουν τα στοιχεία.
Ωστόσο, δεν υπάρχει εφησυχασμός,
αλλά γίνεται μία συνολική προετοιμασία,
καθώς ο κορωνοϊός, από το Σεπτέμβρ-
ιο και μετά, μπορεί να επανέλθει με
άλλα χαρακτηριστικά»ανέφερε ο κ.
Πλεύρης.

«Επαν εξετάζουμε τις εργασιακές σχέσεις
στο ΕΣΥ» 

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, στο πλαίσιο
του νέου Χάρτη Υγείας, από κοινού με την αναπ-
ληρώτρια υπουργό Μίνα Γκάγκα, επανεξετάζον-
ται συνολικά οι εργασιακές σχέσεις που θα
ισχύουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και στους
ιδιώτες ιατρούς.

Δύο θέματα, όπως είπε, θα τύχουν συζήτησης
με τους Ιατρικούς Συλλόγους και με τα συνδικα-
λιστικά όργανα των Νοσοκομειακών Ιατρών:

«Το πρώτο είναι ότι θέλουμε, πλέον θεσμοθ-
ετημένα, να δώσουμε τη δυνατότητα σε ιδιώτες
γιατρούς να παρέχουν υπηρεσίες στο Εθνικό

Σύστημα Υγείας με τη μορφή part-time. Δηλαδή,
όπου το ΕΣΥ έχει κενά τα οποία δεν καλύπτονται,
παρά το γεγονός ότι προκηρύσσονται οι θέσεις,
να δίνεται η δυνατότητα σε ιδιώτες ιατρούς να
συνάπτουν συμβάσεις με τα νοσοκομεία.

Το δεύτερο θέμα είναι κατά πόσο οι γιατροί του
ΕΣΥ μπορούν να έχουν και ιδιωτική ενασχόλ-
ηση. Σε πρώτη φάση, αυτό που εξετάζουμε δεν
είναι η απελευθέρωση των σχέσεων. Αυτό που
εξετάζουμε είναι τα απογευματινά χειρουργεία,
που έχουν θεσμοθετηθεί και δεν λειτουργούν,
να λειτουργούν με γιατρούς και νοσηλευτές του
ΕΣΥ, οι οποίοι θα αμείβονται. Δεν θα επιτρέπο-
υμε στον γιατρό να πηγαίνει σε ιδιωτικό ιατρείο,
σε ιδιωτική κλινική. Όλα αυτά θα συζητηθούν.
Δεν πρόκειται να υπάρξει κανένας αιφνιδιασμός»
εξήγησε ο υπουργός.
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Μ
ε αφορμή το επίκαιρο
θέμα των οφειλών
από προμηθευτές

ηλεκτρικής ενέργειας προς
τους Διαχειριστές, ο ΑΔΜΗΕ
παραθέτει τα παρακάτω στοιχεία
για την πληρέστερη ενημέρω-
ση των συντακτών:

Με ενέργειες του Διαχειρι-
στή, οι οφειλόμενες ΧΧΣ έφτα-
σαν σε ιστορικό ελάχιστο από
την ίδρυση της Εταιρείας και
διαμορφώθηκαν σε μόλις 2,3
εκατ. ευρώ στο τέλος του 2021.

Το οφειλόμενο αυτό ποσό
είναι αμελητέο για τα μεγέθη
του Διαχειριστή και σε καμία
περίπτωση δεν συνιστά επισφ-
άλεια τόσο για τη λειτουργία του 

όσο και την αγορά γενικότε-
ρα. 

Με τις συντονισμένες ενέρ-
γειες του ΑΔΜΗΕ, σε συνερ-
γασία με τη ΡΑΕ και το ΥΠΕΝ,
επιτεύχθηκε θεαματική περαι-
τέρω μείωση των ληξιπρόθε-
σμων οφειλών από ΧΧΣ, κατά
96%, από το τέλος του 2020
στο τέλος του 2021. 

Όπως φαίνεται και στον παρα-
κάτω πίνακα που παρουσιάζει
την εξέλιξη των ληξιπρόθε-
σμων απαιτήσεων από ΧΧΣ
προς τον Διαχειριστή από το
2013 μέχρι σήμερα, κατά την
τελευταία εξαετία οι οφειλόμε-
νες ΧΧΣ ακολουθούν καθοδική
πορεία, καταγράφοντας συνολι

κή μείωση που σήμερα
αγγίζει το 98%. 

Εν μέσω ενεργειακής
κρίσης, η πρόνοια του Διαχειρ-
ιστή για συγκράτηση των
οφειλόμενων ΧΧΣ σε πολύ
χαμηλά επίπεδα, ελαχιστοποιεί
τον συγκεκριμένο παράγοντα
κινδύνου στην αγορά ηλεκτρι-
κής ενέργειας.

Σε κάθε περίπτωση, ο
ΑΔΜΗΕ βρίσκεται σε διαρκή
συνεννόηση και συνεργασία με
τους προμηθευτές ηλεκτρικής
ενέργειας με στόχο τον διακα-
νονισμό των οφειλόμενων
Χρεώσεων Χρήσης Συστήμα-
τος, όποτε και εάν αυτό κρίνεται
απαραίτητο. 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΟΙ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΔΜΗΕ

Αυξήθηκαν οι εγγεγραμμένοι 
άνεργοι τον Ιανουάριο
Aνέρχονται σε 1.112.551 άτομα, με μικρή

αύξηση σε σχέση με τον Δεκέμβριο.

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, με κρι-
τήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων
εργασία), για τον μήνα Ιανουάριο 2022, ανήλθε σε
1.103.901 άτομα.

Από αυτά 572.900 (ποσοστό 51,90%) είναι εγγεγρ-
αμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα
ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 531.001
(ποσοστό 48,10%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο
του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12
μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 402.647 (ποσοστό
36,47%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 701.254
(ποσοστό 63,53%).

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ, το σύνολο των
εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία),
για τον μήνα Ιανουάριο 2022, ανήλθε σε 8.650 άτομα.
Οι άνδρες ανέρχονται σε 3.192 (ποσοστό 36,90%)
και οι γυναίκες σε 5.458 (ποσοστό 63,10%).

Συνολικά οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ
ανέρχονται σε 1.112.551 άτομα, με μικρή αύξηση σε
σχέση με τον Δεκέμβριο. 

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, για τον
μήνα Ιανουάριο 2022, (αφορά τον αριθμό των δικαι-
ούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα)
ανέρχεται σε 212.800 άτομα, από τα οποία οι 105.661
(ποσοστό 49,65%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες
επιδοτουμένων και οι 107.139 (ποσοστό 50,35%)
είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες
ανέρχονται σε 91.383 (ποσοστό 42,94%) και οι
γυναίκες σε 121.417 (ποσοστό 57,06%).

Από το σύνολο των επιδοτουμένων ανέργων
86.984 (ποσοστό 40,88%) είναι κοινοί, 1.979 (ποσο-
στό 0,93%) είναι οικοδόμοι, 107.139 (ποσοστό
50,35%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων,
15.370 (ποσοστό 7,22%) είναι εποχικοί λοιποί (αγρο-
τικά), 1.168 (ποσοστό 0,55%) είναι εκπαιδευτικοί, και
160 (ποσοστό 0,08%) είναι λοιποί.

Δ. ΦΥΛΗΣ: «Αξιοποίηση Ηλεκτρονικών Ψηφιακών Υπηρεσιών» 
την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου στο πλαίσιο της ψηφιακής εκπαίδευσης 

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

Εγγραμματισμού» (Επιχ ειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική
2014-2020») διοργαν ών ουν  κύκλο δωρεάν
διαδικτυακών  σεμιν αρίων  (webinars) για την
εν ημέρωση εν ηλίκων  (18+) γον έων  και κηδεμόν ων ,
στελεχ ών  της δημόσιας και τοπικής διοίκησης αλλά και
του ιδιωτικού τομέα, επιχ ειρηματιών , μελών
οργαν ώσεων  του ευρύτερου τομέα και όλων  των
δημοτών  , σχ ετικά με υπηρεσίες, εργαλεία και
μεθόδους για την  ασφαλή και αποτελεσματική χ ρήση
του διαδικτύου.

Σας περιμέν ουμε διαδικτυακά την  Τετάρτη 23
Φεβρουαρίου 2022 στις 18:00 στο webinar με θέμα
«Αξιοποίηση Ηλεκτρον ικών  Ψηφιακών  Υπηρεσιών ».
Εισηγητές είν αι ο κ. Πεταλίδης Κυριάκος, Στέλεχ ος
Αυτοτελούς Διεύθυν σης Διαδικτυακής Εν ημέρωσης και
Ψηφιακής Εξυπηρέτησης, στο Τμήμα Σχ εδιασμού και
Τεχ ν ικής Υποστήριξης Ψηφιακών  Υπηρεσιών

Εξυπηρέτησης και Εν ημέρωσης της Περιφέρειας Αττι

κής, καθώς και ο κ. Γκούσκος, Στέλεχ ος Δυτ. Τομέα
της δράσης του Ψηφιακού Εγγραμματισμού για την
Περιφέρεια Αττικής. Όσοι επιθυμούν  ν α βρεθούν  μαζί
μας, παρακαλούμε όπως κάν ετε εγγραφή στην
παρακάτω φόρμα: https://tiny url.com/digitalattiki 

Η συμμετοχ ή στο συγκεκριμέν ο webinar είν αι
αν οικτή σε όλους τους δημότες και η παρακολούθησή
του δεν  απαιτεί καμία προηγούμεν η γν ώση, εμπειρία ή

εξοικείωση του συμμετέχ ον τα σε θέματα διαδικτύου. 
Με την  ολοκλήρωση του webinar οι συμμετέχ ον τες θα

λάβουν  σχ ετική βεβαίωση παρακολούθησης, εφόσον
το επιθυμούν . 

Στο παραπάν ω πλαίσιο η δράση θα συν εχ ιστεί τον
Μάρτιο με την  παρακάτω σειρά:

ΤΕΤΑΡΤΗ  02 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
18:00 – 19:00
Εκτέλεση Ηλεκτρον ικών  Τραπεζικών  Συν αλλαγών  (e-

banking)
09 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022  18:00 – 19:00
Εκτέλεση Ηλεκτρον ικών  Αγορών  και Συν αλλαγών
16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022  18:00 – 19:00
Ψυχ ική Υγεία, Εθισμός στο Διαδίκτυο
23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022  18:00 – 19:00
Ικαν ότητα Αν αζήτησης, Διαχ είρισης, Οργάν ωσης και

Αρχ ειοθέτησης Πληροφοριών  

3 0 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022  18:00 – 19:00
Ιατρικές Πληροφορίες στο Διαδίκτυο και Κίν δυν οι
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Σ
ε παραγωγική λει-
τουργία τέθηκε τη
Δευτέρα η πλατφ-

ό ρ μ α
m y Kt im at ologioLiv e,
μέσω της οποίας οι
πολίτες και οι επαγγε-
λματίες (δικηγόροι,
συμβολαιογράφοι, μηχ α-
ν ικοί) μπορούν  ν α
εξυπηρετούν ται εξ απο-
στάσεως μέσω βιν τεοκ-
λήσης για θέματα γεν ικής
και εξειδικευμέν ης πληρ-
οφόρησης σχ ετικά με τις
διαδικασίες και τις υπηρ-
εσίες των  ακιν ήτων  τους
που σχ ετίζον ται με το
Κτηματολόγιο. 

Με τον  τρόπο αυτό
επιτυγχ άν εται μείωση
των  φυσικών  επισκέ-
ψεων  αρχ ικά στα κεν τρ-
ικά και σταδιακά στα
περιφερειακά γραφεία
του Κτηματολογίου,
βελτιστοποίηση της αξιο-
ποίησης του προσωπι-
κού και εξοικον όμηση
χ ρόν ου και κόστους για
τους συν αλλασσόμεν ο-
υς.

Με απόφαση του
Υπουργού Επικρατείας
και Ψηφιακής Διακ-
υβέρν ησης Κυριάκου
Πιερρακάκη και του
Υφυπουργού Ψηφιακής
Διακυβέρν ησης Θοδωρή 

Λιβάν ιου και με τη
συν δρομή του Γεν ικού
Γραμματέα Πληροφορ-
ιακών  Συστημάτων
Δημόσιας Διοίκησης
Δημοσθέν η Αν αγν ωστό-
πουλου, η πλατφόρμα
δημιουργήθηκε στα
πρότυπα των  ήδη υφι-
στάμεν ων  ψηφιακών
ραν τεβού για εξυπηρέτ-
ηση από Οργαν ισμούς
όπως τα ΚΕΠ, η ΑΑΔΕ,
ο ΟΑΕΔ, το Υπουργείο
Εξωτερικών  και ο ΕΦΚΑ.

Η λειτουργία της πλα-
τφόρμας, την  οποία
σχ εδίασε η Γεν ική Γραμ-
ματεία Πληροφοριακών
Συστημάτων  Δημόσιας
Διοίκησης, είν αι πολύ
απλή. Αρχ ικά ο εν διαφε-
ρόμεν ος εισέρχ εται στο
my KtimatologioLiv e.go
v .gr και επιβεβαιών ει τα
στοιχ εία του μέσω των
κωδικών  Taxisnet. 

Στη συν έχ εια, επιλέγει
την  ημέρα και την  ώρα
που επιθυμεί ν α
εξυπηρετηθεί από τη
λίστα των  διαθέσιμων
ραν τεβού. Για όσους
δεν  διαθέτουν  κωδικούς
Taxisnet δίν εται η
δυν ατότητα ν α κλείσουν
ραν τεβού μέσω άλλου
προσώπου.

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,

210 5570337, 210 5580816

myKtimatologioLive:
Σε λειτουργία η πλατφόρμα για

τα ψηφιακά ραντεβού

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΣΣΥΛΟΓΗΣ ΝΕΚΡΩΝ ΖΩΩΝ 
ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Για την προάσπιση της δημόσιας υγείας και της υγείας του 
ζωικού κεφαλαίου.

Ξ
εκιν ά αυτη την  εβδομαδα  το  πρόγραμ-
μα περισυλλογής και διαχ είρισης ν εκρών
ζώων , που αν ευρίσκον ται στα όρια της

Περιφέρειας Αττικής, εφόσον  η διαχ είρισή τους
δεν  καλύπτεται από άλλα προγράμματα που
εφαρμόζουν  διάφοροι φορείς παραγωγικοί ή μη,
όπως π.χ . Εθν ικών  Οδών , Αττικής Οδού και οι
Δήμοι.

Το πρόγραμμα  με τριετή διάρκεια,  περιλαμ-
βάν ει επιπλέον , διεν έργεια δειγματοληψιών  για
τον  έγκαιρο εν τοπισμό ν όσων  όπως η σπογ-
γώδης εγκεφαλοπάθεια.

Ο Προϋπολογισμός του προγράμματος είν αι
900.000 ευρώ με πόρους της Περιφέρειας Αττι-
κής.Πρόκειται για πρωτοβουλία του Τμήματος Υγείας
Ζώων  της Δ/ν σης Αγροτικής και Κτην ιατρικής Πολιτι-
κής της Περιφέρειας Αττικής, που υλοποιείται σε
συν εργασία με τη Διεύθυν ση Αν απτυξιακού Προγρ-
αμματισμού και ΔΑΟΚ της Περιφέρειας.

Από  21/02/2022, οι εν διαφερόμεν οι θα μπορούν
ν α καλούν  σε 24ωρη βάση στο τηλεφων ικό κέν τρο
210-8960.100 τον  Φορέα Διαχ είρισης προκειμέν ου
ν α παραλάβει το ν εκρό ζώο χ ωρίς καμία οικον ομική
επιβάρυν ση.

Ο Περιφερειάρχ ης Αττικής Γ. Πατούλης, σημείωσε
σε σχ έση με το πρόγραμμα:

«Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής βρίσκον ται
σε διαρκή επαγρύπν ηση για θέματα δημόσιας υγείας,
με αίσθημα ευθύν ης για την  προστασία των  πολιτών
αλλά και του περιβάλλον τος. Σύμφων α με την  σαφή
στοχ οθεσία μας και συν επείς προς τις προτεραιότ-
ητές μας, εγκαιν ιάζουμε το πρόγραμμα περισυλλογής
και διαχ είρισης ν εκρών  ζώων , που περιλαμβάν ει
οφέλη τόσο για την  προστασία του περιβάλλον τος
όσο και για την  εξυγίαν ση του ζωικού κεφαλαίου,
καθώς, στο πλαίσιό του θα διεξάγεται έλεγχ ος και
εν τοπισμός πιθαν ών  ν οσογόν ων  εστιών . Προσ-
δοκία μας είν αι ν α επιτύχ ουμε σε μεγάλο βαθμό την
εξάλειψη εστιών  μόλυν σης προερχ όμεν ης από
ν εκρά ζώα τόσο στα οδικά δίκτυα, όσο και σε κτην ο-
τροφικές μον άδες, βελτιών ον τας την  ασφάλεια και
προστατεύον τας τη δημόσια υγεία στα διοικητικά
όρια της αρμοδιότητάς μας, εξυπηρετών τας ταυτόχ ρ-
ον α χ ιλιάδες κτην οτρόφους της Περιφέρειάς μας».

Να σημειωθεί ότι την  υλοποίηση του προγράμματος
με εν τολή του περιφερειάρχ η παρακολουθεί ο αρμό-
διος Εν τεταλμέν ος Περιφερειακός Σύμβουλος Αγροτι-
κής και Κτην ιατρικής Πολιτικής Σ. Βοϊδον ικόλας, σε
συν εργασία με τη Διεύθυν ση Αγροτικής και Κτην ια-
τρικής Πολιτικής της Περιφέρειας Αττικής. 

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε με συγκεκριμένη
στοχοθεσία:

Την  ορθή διαχ είριση των  ν εκρών  ζώων  στις εκτρο-
φές, σύμφων α με την  ισχύουσα ν ομοθεσία, για την
εξάλειψη εστιών  μόλυν σης και την  προάσπιση της
δημόσιας υγείας και της υγείας του ζωικού κεφαλαίου.

Την  ουσιαστική, δωρεάν , εξυπηρέτηση των  κτην ο-
τρόφων . 

Σύμφων α με την  ευρωπαϊκή και εθν ική ν ομοθεσία,
η διαχ είριση των  ν εκρών  παραγωγικών  ζώων  αποτε-
λεί υποχ ρέωση των  κτην οτρόφων . Η συλλογή, μετα-
φορά και διαχ είριση των  ν εκρών  ζώων  που εν τάσ-
σον ται στο πρόγραμμα δεν  συν επάγεται οποιαδή-
ποτε οικον ομική επιβάρυν ση για τους κτην οτρόφο-
υς.

Την  απομάκρυν ση από το οδικό δίκτυο και την
ύπαιθρο χ ώρα των  πτωμάτων  ν εκρών  ζώων  που
αποτελούν  εστίες μόλυν σης και εγκυμον ούν  κιν -
δύν ους για τη δημόσια υγεία.

Την  ελαχ ιστοποίηση της επιβάρυν σης του περιβάλ-
λον τος και ιδιαίτερα του υδροφόρου ορίζον τα.

Την  αποφασιστική συν δρομή στην  υλοποίηση του
προγράμματος Ελέγχ ου των  Σπογγωδών  Εγκεφαλο-
παθειών  και τη βελτίωση του υγειον ομικού προφίλ
της χ ώρας, με άμεση ευεργετική επίδραση στις εξα-
γωγές των  τροφίμων  ζωικής προέλευσης καθώς και
των  ζών των  ζώων .

Την  εν ίσχ υση της εικόν ας της χ ώρας μας στην
Ευρωπαϊκή Έν ωση.

Επισημαίν εται ότι οι εκτροφείς βοοειδών , αιγών ,
προβάτων  και χ οίρων  οφείλουν  ν α ειδοποιούν
άμεσα το φορέα υλοποίησης του προγράμματος για
την  ύπαρξη ν εκρών  ζώων  δίν ον τας κατά την  κλήση
τις ακόλουθες πληροφορίες: α) το ον οματεπών υμό
τους, β) την  έδρα της εκμετάλλευσης, γ) τον  κωδικό
της εκμετάλλευσης, δ) τον  αριθμό εν ωτίων  ν εκρών
ζώων .
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““ΌΌλλοοιι  μμααζζίί  μμπποορροούύμμεε””::
ΣΣυυγγκκέέννττρρωωσσηη  

φφααρρμμάάκκωωνν  σστταα  ΜΜέέγγααρραα

O Δήμος Μεγαρέων και  ο Σκάϊ, με
το “ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ”,  

διοργανώνει δράση συγκέντρωσης
ΦΑΡΜΑΚΩΝ.

Σκοπός της δράσης είναι να
ενισχυθεί το Κοινωνικό Φαρμακείο,

που λειτουργεί  στον  
Δήμο Μεγαρέων.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί το
Σάββατο 19 Μαρτίου 2022, και ώρες
από τις 10:00 μέχρι τις 14:00 στην

Πλατεία Λιτάρα, στα Μέγαρα.

ΟΔήμος Αχαρνών ενημερώνει όλους τους
δημότες που επλήγησαν από τις πυρκα-
γιές ότι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός –

Hellenic Red Cross υλοποιεί πρόγραμμα οικονο-
μικής ενίσχυσης μέσω τραπεζικών μεταφορών.
Όσοι υποβάλλουν αίτηση θα πρέπει απαραίτητα
να είναι ιδιοκτήτες (με πλήρη κυριότητα ή επικα-
ρπία) κατεστραμμένης κατοικίας (χαρακτηρισμένη
«κόκκινη» ή «κίτρινη»).   Η προσέλευση θα γίνεται
στο Κοινοτικό Κατάστημα Θρακομακεδόνων από
τις 09:30 έως τις 15:00 για τις εξής περιοχές ως
εξής :

Βαρυμπόμπη: 21-23 Φεβρουαρίου
Φλόγα Αχαρνών: 24 Φεβρουαρίου
Θρακομακεδόνες: 25 Φεβρουαρίου
Άνω Βαρυμπόμπης: 25 Φεβρουαρίου
Αχαρνών: 25 Φεβρουαρίου
Παράλληλα, η υποβολή αίτησης για την οικονο-

μική ενίσχυση θα είναι δυνατή κι έπειτα από την
αποχώρηση των ομάδων του Ελληνικού Ερυθρού
Σταυρού, ηλεκτρονικά ως τις 28 Φεβρουαρίου
2022 (για την Αττική), με αποστολή των δικαιο-
λογητικών στην ηλεκτρονική δ/νση:ctp-atti-
ki@redcross.gr. Για περισσότερες πληροφορίες
απευθυνθείτε στον παρακάτω σύνδεσμο
http://www.redcross.gr/default.asp?pid=40&la=1&
artId=1642

Μ
ε την ευχή του χρόνου οι Ηπειρώτες Άνω Λιοσίων
στην καθιερωμένη εκδήλωση για την κοπή της
Βασιλόπιτας να γεμίσουν τα.. “γήπεδα” όπως όλα τα

προηγούμενα χρόνια, έκοψε το πρώτο κομμάτι της Βασιλό-
πιτας για το 2022, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Χρήστος
Ρούσσας. 

Πράγματι πριν την πανδημία, ο πολυπληθής και ιστορικός
Σύλλογος Ηπειρωτών Άνω Λιοσίων,  συνήθιζε να κόβει την
Βασιλόπιτα του στο γήπεδο basket της συνοικίας της Δρο-
σούπολης σε μεγάλες εκδηλώσεις  με πολύ κόσμο, παρα-
δοσιακό γλέντι  και χορούς.   

Φέτος ο Σύλλογος έκοψε την βασιλόπιτα του το απόγευμα
της Κυριακής 20  Φεβρουαρίου με μέτρα κατά της πανδημίας
στη φιλόξενη στέγη του, με πρωταγωνιστές το νέο αίμα των
Ηπειρωτών, τα παιδιά των χορευτικών τμημάτων και όλοι
ευχήθηκαν “να είναι η τελευταία χρονιά χωρίς γλέντι και
ελληνική παράδοση”. 

Τη Βασιλόπιτα ευλόγησε ο εφημέριος του ιερού Ναού της Ευαγγελίστριας
π. Κωνσταντίνος Τόλιας, ο οποίος ευχήθηκε η φετινή χρονιά να σημάνει και
τη λήξη της πανδημίας. 

Ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς ευχήθηκε κι εκείνος από την πλε-
υρά του ο δυναμικός Σύλλογος Ηπειρωτών Άνω Λιοσίων να ξαναγεμίσει τα
γήπεδα, ενώ εξέφρασε την χαρά του για το γεγονός ότι βρίσκεται ανάμεσα σε
φίλους αλλά και στην ολοκληρωμένη πλέον Στέγη των Ηπειρωτών.  “Είμαι
ιδιαίτερα χαρούμενος που βρισκόμαστε σε ένα χώρο που τον  οραματιστή-
καμε, τον κατασκευάσαμε και τον θεμελιώσαμε κατά την περίοδο που είχα την
ευθύνη του Δήμου” τόνισε χαρακτηριστικά προσθέτοντας “Σας καλώ να χαρ-
είτε αυτόν το χώρο, να χαρείτε την πλατεία Ηπειρωτών και να τα γεμίσουμε
Πολιτισμό!” 

Ο Δήμαρχος κλείνοντας αφιέρωσε το κομμάτι του στις γυναίκες της ένδοξης
Ηπείρου. 

Στη συνέχεια έκοψαν συμβολικά κομμάτι οι υπεύθυνες των χορευτικών και
δραστήρια  μέλη του ιστορικού Συλλόγου, που με τη φιλοξενία τους λάμ-
πρυναν την απέριττη εκδήλωση. 

Με την ευχή οι Ηπειρώτες Άνω Λιοσίων
να ξαναγεμίσουν με χορούς τα γήπεδα η βασιλόπιτα του ιστορικού Συλλόγου

ΣΕ ΑΧΑΡΝΕΣ - ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΣΕ ΑΧΑΡΝΕΣ - ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ 
Πρόγραμμα οικονομικης ενίσχυσης πυρόπληκτων 
από τον Ερυθρό Σταυρό 
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Σκρέκας: Θα στηρίζουμε τα νοικοκυριά όσο διαρκεί
η ενεργειακή κρίση

Για σφοδρή παγκόσμια ενεργειακή κρίση έκανε λόγο ο υπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας

Νωρίτερα η καταβολή Νωρίτερα η καταβολή 
επιδομάτων  του ΟΠΕΚΑ επιδομάτων  του ΟΠΕΚΑ 

Ν ωρ ί τ ε ρ α
αν αμέν εται ν α
πληρώσει ο
ΟΠΕΚΑ τα
επιδόματα της
δικ αιοδοσ ίας
του για τον
μήν α Φεβρο-

υάριο. Συγκεκριμέν α, η καθιερωμέν η μέρα των  πληρ-
ωμών  είν αι η τελευταία του μήν α, δηλαδή η 28η Φεβρ-
ουαρίου. Ωστόσο επειδή η 28η πέφτει Δευτέρα και οι
πληρωμές ξεκιν ούν  πάν τα μία μέρα ν ωρίτερα και
καθώς θα έχ ει μεσολαβήσει Σαββατοκύριακο, τα χ ρή-
ματα αν αμέν εται ν α μπουν  στους λογαριασμούς των
δικαιούχ ων  το απόγευμα της Παρασκευής 25 Φεβρο-
υαρίου, όπως συν έβη και τον  Ιαν ουάριο.

Ειδικότερα, τα επιδόματα που θα πληρώσει ο
ΟΠΕΚΑ είν αι:

Επίδομα Στέγασης
Επίδομα Γέν ν ας
Ελάχ ιστο Εγγυημέν ο Εισόδημα
Αν απηρικά
Στεγαστική Συν δρομή
Σύν ταξη σε Αν ασφάλιστους Υπερήλικες του ν .

1296/1982
Επίδομα Κοιν ων ικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων
Επίδομα γέν ν ησης
Έξοδα κηδείας
Καταβολή στους δικαιούχ ους ως συν εισφορά του

Δημοσίου σε δάν εια του Προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ»
(λόγω COVID-19)

Επίδομα ομογεν ών -προσφύγων
Επίδομα αν αδοχ ής
Καταβολή στους δικαιούχ ους ως συν εισφορά του

Δημοσίου σε δάν εια (προστασία κύριας κατοικίας)

«Έχουμε σχεδιάσει
ώστε να μπορέσουμε για
όσο διάστημα διαρκεί
αυτή η κρίση να
στηρίζουμε νοικοκυριά
κι  επιχειρήσεις χωρίς
επιπλέον δημοσιονομικό
κόστος», είπε σήμερα
Δευτέρα ο υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας Κώστας Σκρέκας,
σημειώνοντας μεταξύ
άλλων ότι η κυβέρνηση
συζητά με τη ΔΕΗ για
τον επαναδιακανονισμό
των οφειλών.

«Η σφοδρή παγκόσμια ενεργειακή κρίση τροφ-
οδοτείται ακόμα περισσότερο από την ουκρανι-
κή κρίση. Από την άλλη η κυβέρνηση αν και δεν
μπορεί να διαμορφώσει τις τιμές φυσικού αερίου,
πετρελαίου ή ηλεκτρικής ενέργειας, από την άλλη
με τις επιδοτήσεις στους λογαριασμούς να
απαλύνουμε στο μέτρο του δυνατού τις υπέρογ-
κες αυτές αυξήσεις. Ξεκινήσαμε από τα νοικοκ-
υριά από τον προηγούμενο Σεπτέμβριο», υπο-
γράμμισε ο υπουργός, μιλώντας στην ΕΡΤ .

«Ως Ελλάδα πρέπει να πούμε ότι αυτή τη στιγ-
μή διαθέτουμε τα περισσότερα χρήματα από κάθε
άλλη ευρωπαϊκή χώρα αναλογικά με τον πληθυ-
σμό της χώρας και την οικονομία μας», σημείω-
σε, ενώ πρόσθεσε ακόμα:

«Ήδη και στους εκκαθαριστικούς λογαρια-
σμούς της ΔΕΗ και των υπολοίπων εναλλακ-

τικών παρόχων όσο και στους λογαριασμούς
φυσικού αερίου έχουν ήδη αρχίσει να φαίνονται
πια οι επιδοτήσεις από την πολιτεία. Κι αυτό
γιατί έχει απορροφηθεί ένα μεγάλο τμήμα της
αύξησης» είπε ο κ. Σκρέκας.

«Το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί μόνο από
ένα κράτος – μέλος. Χρειάζεται μια ευρωπαϊκή
– κεντρική διευθέτηση του προβλήματος.

Έχουμε συζητήσει με τη ΔΕΗ να μπορεί να
επαναδιακανονίζει λογαριασμούς λόγω προη-
γούμενων ληξιπρόθεσμων οφειλών και είμαστε
συζητήσεις για περαιτέρω μέτρα διευκόλυνσης
των καταναλωτών» πρόσθεσε ακόμα ο υπο-
υργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κάνοντας
γνωστό ότι η ΔΕΗ έχει προχωρήσει σε διακανο-
νισμούς 36 μηνών.

18.094 νέα κρούσματα, 
88 θάνατοι και 460 
διασωληνωμένοι

Τ
α νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα
της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24
ώρες είναι 18.094 , εκ των οποίων 56

εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της
χώρας σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΟΔΥ την Δευ-
τέρα 21 Φεβρουαρίου.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε
2.317.014 (ημερήσια μεταβολή +0.8%), εκ των οποίων
49.6% άνδρες.

Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων
7 ημερών, 288 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το
εξωτερικό και 2.024 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό
κρούσμα.

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 88, ενώ
από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνο-
λικά 25.417 θάνατοι.

Το 95.0% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70
ετών και άνω.

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωλ-
ηνωμένοι είναι 460 (64.3% άνδρες).

Η διάμεση ηλικία τους είναι 67 έτη.
To 87.4% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70

ετών και άνω.
Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνω-

μένοι, 339 (73.7%) είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβο-
λιασμένοι και 121 (26.3%) είναι πλήρως εμβολιασμένοι.

Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις
ΜΕΘ 4.217 ασθενείς.

Οι εισαγωγές  νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκο-
μεία της επικράτειας είναι 301 (ημερήσια μεταβολή -
8.51%).

Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 361
ασθενείς.

Αναλυτικότερα τα κρούσματα στις περιφερειακές
ενότητες που ανήκουν στην Αττική:

Ανατολική Αττική: 705 κρούσματα
Βόρειος Τομέας Αθηνών: 927 κρούσματα
Δυτική Αττική: 198 κρούσματα
Δυτικός Τομέας Αθηνών: 807 κρούσματα
Κεντρικός Τομέα Αθηνών: 1.624 κρούσματα
Νήσων: 115 κρούσματα
Νότιος Τομέας Αθηνών: 657 κρούσματα
Πειραιώς: 857 κρούσματα

Α
νοικτή είναι
η διαδικασία  υποβολής

αιτήσεων από τις  ενδιαφε-
ρόμενες πολύ μικρές επιχειρή-
σεις για να λάβουν δάνειο κεφα-
λαίου κίνησης με την εγγύηση της
Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπε-
ζας (ΕΑΤ). 
Το μέγιστο ύψος του δανείου που
παρέχει το Ταμείο, είναι οι
250.000 ευρώ και σε κάθε
περίπτωση η εκταμιευσή του, θα
πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί
έως τις 30 Ιουνίου 2022. 
Οι δικαιούχοι
Δικαίωμα λήψης δανείου κεφα-
λαίου κίνησης με εγγύηση στο 80%
από την ΕΑΤ έχουν όλες οι επιχει-
ρήσεις που λειτουργούν νόμιμα
στην Ελλάδα, εκτός των εξωχώρ-
ιων, των εταιρειών συμμετοχών
σε άλλες εταιρείες, των επιχειρή-
σεων του χρηματοπιστωτικού
τομέα που εμπίπτουν στις διατά-
ξεις της Οδηγίας 2014/59/Ε.Ε. του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014
και του Κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ.
806/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της
15ης Ιουλίου 2014, των δημοσίων
φορέων και των θυγατρικών τους,
των ΟΤΑ και των θυγατρικών
τους, οι οποίες:

* κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019
είχαν κύκλο εργασιών έως 1 εκατ.
ευρώ,
* συστάθηκαν από 1ης Ιανουα-
ρίου 2020, ανεξαρτήτως κύκλου
εργασιών μέχρι σήμερα,
* δεν έχουν ενταχθεί στον πρώτο
και στον δεύτερο κύκλο του
Ταμείου Εγγυοδοσίας,
* δεν εμφανίζουν ληξιπρόθεσμες
οφειλές στο τραπεζικό σύστημα
(έως και 90 μέρες καθυστέρηση)
κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 ή
κατά την υποβολή της αίτησης,
* δεν εμφανίζουν δυσμενή συναλ-
λακτική συμπεριφορά σε άλλα
προγράμματα της ΕΑΤ (έως και
90 μέρες καθυστέρηση) και
* κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019
δεν θεωρούνται προβληματικές
(όπως αναφέρεται στο σημείο 18
του άρθρου 2 του Κανονισμού
651/2014). 
Όταν πρόκειται για πολύ μικρές
και μικρές επιχειρήσεις, ανε-
ξάρτητα αν ήταν προβληματικές
στις 31/12/2019, μπορούν να
χρηματοδοτηθούν υπό την
προϋπόθεση ότι δεν έχουν υπαχθ-
εί σε συλλογική διαδικασία αφερ-
εγγυότητας, βάσει του εθνικού
δικαίου και δεν έχουν λάβει
ενίσχυση διάσωσης ή ενίσχυση
αναδιάρθρωσης.

Δάν εια έως 250.000 ευρώ στις πολύ μικρές
επιχειρήσεις- Η προθεσμία και οι δικαιούχοι



Τ
ο Γραφείο Απασχόλησης του
Δήμου Ασπροπύργου σας
ενημερώνει ότι ξεκίνησε η

ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για
το Πρόγραμμα «Προώθηση της
απασχόλησης μέσω Προγραμμά-
των Κοινωφελούς Χαρακτήρα για
25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρει-
ες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας
Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορ-
είς, Υπηρεσίες Υπουργείων και
άλλων φορέων» οκτάμηνης διάρκει-
ας.

Στόχ ος του ν έου προγράμματος είν αι
η εν ίσχ υση της απασχ όλησης των
αν έργων  με έμφαση κυρίως σε ευπαθ-
είς ομάδες πληθυσμού που αν τιμε-
τωπίζουν  υψηλό κίν δυν ο αποκλεισμού
(μακροχ ρόν ια άν εργοι, άν εργοι με χ αμ-
ηλά προσόν τα) και απαιτείται ν α εργα-
στούν  σε πρώτη φάση σε «προστατε-
υμέν ο περιβάλλον », προκειμέν ου ν α
εν ταχ θούν  στην  αγορά εργασίας και
ν α αποφύγουν  την  περιθωριοποίηση,
διατηρών τας την  ικαν ότητα απασχ όλ-
ησής τους. Παράλληλα το πρόγραμμα
στοχ εύει στην  αν αβάθμιση των
γν ώσεων  και δεξιοτήτων  των  αν έργων ,
ώστε οι συμμετέχ ον τες ν α εν ισχ ύον ται 

κατά την  διαδικασία έν ταξης τους
στην  αγορά εργασίας, αλλά και η παρ-
οχ ή ποιοτικότερων  και αποτελεσμα-
τικότερων  υπηρεσιών  στους Δήμους
και τις Περιφέρειες προς όφελος του
κοιν ων ικού συν όλου.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε
ανέργους που αντιμετωπίζουν
ιδιαίτερο πρόβλημα επανένταξης
στην αγορά εργασίας (μακροχρόνια
άνεργοι) και θα χρηματοδοτηθεί
από ευρωπαϊκούς και εθνικούς
πόρους. 

Περιλαμβάν ει απασχ όληση με πλήρη
εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα
και υποχ ρεωτική κατάρτιση που οδηγεί 

σε πιστοποίηση, στους ωφελούμεν ο-
υς έως και 54 ετών . Η απασχ όληση θα
πραγματοποιηθεί σε στοχ ευμέν α έργα
των  δήμων  και φορέων  που θα αποσ-
κοπούν  κατά βάση στη βελτίωση της
καθημεριν ότητας σε τοπικό επίπεδο
αλλά και την  βελτίωση των  παρεχ όμε-
ν ων  υπηρεσιών  προς τους κατοίκους,
την  αν αβάθμιση του περιβάλλον τος
κλπ.

Οι ωφελούμεν οι στην  αίτησή τους
έχ ουν  το δικαίωμα ν α επιλέξουν  μία
ειδικότητα εργασίας σε τρεις δήμους της
επιλογής τους, καθώς και δύο θεματικά
αν τικείμεν α κατάρτισης. 

Οι Δήμοι που συμμετέχ ουν  στο πρό

γραμμα είν αι εν δεικτικά οι Δήμοι
Ασπροπύργου, Φυλής, Ελευσίν ας,
Μάν δρας, Αχ αρν ών  κτλ.

Δικαίωμα συμμετοχ ής στη δράση δεν
έχ ουν  οι ωφελούμεν οι που συμμε-
τείχ αν  στις υπ’ αρ. 9/2017, 16/2017,
4/2018, 8/2018, 10/2018, 3/2019 και
4/2020 Δημόσιες Προσκλήσεις του
ΟΑΕΔ.

Η προθεσμία υποβολής των αιτή-
σεων λήγει την Παρασκευή 18
Μαρτίου.

Οι εν διαφερόμεν οι παρακαλούν ται
ν α επικοιν ων ήσουν  με το Γραφείο
Απασχ όλησης του Δήμου Ασπροπύρ-
γου στα τηλέφων α 2132006489 και
2105576704 καθημεριν ά από τις 10.00
π.μ. έως τις 17.00 μ.μ. ή ν α απο-
στείλουν  την  αίτηση πλήρως συμπληρ-
ωμέν η με την  ειδικότητα και τους 3
δήμους επιλογής τους (προσοχ ή η ίδια
ειδικότητα για κάθε δήμο), τα δύο επιθ-
υμητά θεματικά αν τικείμεν α κατάρτι-
σης, συν οδευόμεν η από τα απαρ-
αίτητα δικαιολογητικά μέσω email στο
inf o@apasxolisiasp.gr του Γραφείο
Απασχ όλησης. 
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Οι δυνατότητες για το σχέδιο ανάπτυξης του " Επιχειρείν" στη βιομ-
ηχανική περιοχή Ασπρόπυργου αναλυθηκαν στη συνάντηση του
Δημάρχου Ασπροπύργου με τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επεν-

δύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη. 

Ο κ. Νικόλαος Μελετίου, στάθηκε σε ειδικούς οικονομικούς,
εμπορικούς και επενδυτικούς παράγοντες στην εν λόγω περιοχή,
και παρουσίασε ένα καθολικό στρατηγικό πλάνο, με όλες τις απαι-
τούμενες τεχνικές λεπτομέρειες (ανάπτυξη, κυκλοφοριακό, όχληση
κοινωνικού ιστού, ρυμοτομικό σχέδιο, σταθμό εξυπηρέτησης σιδ-
ηροδρόμου, πυροσβεστικό σταθμό και εξυπηρέτηση πρώτων
βοηθειών, κ.α.).

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Δήμαρχος Ασπροπύργου στον σχε-
διασμό της πρότασης, η οποία εδράζεται σε βιώσιμες προϋποθέ-
σεις και συνιστώσες. Κατά τα λεγόμενα του, «η Αυτοδιοίκηση δου-
λεύει με γνώμονα ένα αειφόρο περιβαλλοντικό και οικονομικό μέλ-
λον για τις τοπικές κοινωνίες» !

Στη διάσκεψη παρευρέθηκαν ο Διευθύνων Σύμβουλος Ανα-
πτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ Θριασίου Πεδίου, κ. Σεραφείμ Τσό-
κας, και ο Γενικός Γραμματέας
Δήμου Ασπροπύργου, κ. Ευστάθιος Ρεστέμης. 

Ο  Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδ-
ης, εξέφρασε την ικανοποίηση του από την ενδελεχή ανάλυση του
επιχειρηματικού πλάνου, και παρουσία του Γ.Γ. Ιδιωτικών Επεν-
δύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), κ.

Ορέστη Καβαλάκη, διαβεβαίωσε την αρωγή του, σύμφωνα με τις αρμοδιότ-
ητες του Υπουργείου και τα χρηματοδοτικά προγράμματα, προς την πρόταση
αυτή του Δήμου Ασπροπύργου. 

ΟΟιι  ββιιώώσσιιμμεεςς  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  γγιιαα  ττηηνν  ααννάάππττυυξξηη  ττοουυ  
""ΕΕππιιχχεειιρρεείίνν""  σσττηη  ββιιοομμηηχχααννιικκήή  ππεερριιοοχχήή  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοουυ  

Ο Ν. Μελετίου παρουσίασε στον Α. Γεωργιάδη  ένα καθολικό στρατηγικό πλάνο, 
με όλες τις απαιτούμενες τεχνικές λεπτομέρειες (ανάπτυξη, κυκλοφοριακό, όχληση κοινωνικού ιστού,

ρυμοτομικό σχέδιο, σταθμό εξυπηρέτησης σιδηροδρόμου, 
πυροσβεστικό σταθμό και εξυπηρέτηση πρώτων βοηθειών, κ.α.).

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΕΚΑΔΕΣ   
ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
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ΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΚΙΝΕΤΤΑΣ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(16η αγωνιστική)

ΒΥΖΑΣ – Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 4-0
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΠΑΟ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ 5-0
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ – ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1-0
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ – ΝΕΑ
ΠΕΡΑΜΟΣ 0-3
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ –
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 0-2
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ –
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 2-2
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ –
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ 4-1
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ – ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 2-0

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 38
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ 36
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 33
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 31
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ 31
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 31
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 30
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ 27

ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 21
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 21
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ 17
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ 12
Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 12
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ 9
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 2
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ 2

Η ΕΠΟΜΕΝΗ (17η Αγωνιστική)

Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ – ΒΥΖΑΣ
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΑΣ
ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ – ΑΣΤΕΡΑΣ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ – ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
ΦΥΛΗΣ
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ – Α.Ο. ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ –
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(16η αγωνιστική)

ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. – ΖΕΦΥΡΙΟΥ
ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 0-0
ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ – ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 3-2
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ – ΑΣ ΔΥΝΑ.
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 2-0
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – ΚΡΙΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 3-0
Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ –
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 1-3

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 31
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ.30

ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 29
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 29
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 28
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ 20
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 16
ΑΣ ΔΥΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 14
Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 13
ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ 13
ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 6
ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο.1

Η ΕΠΟΜΕΝΗ(17η Αγωνιστική)

Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ –
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ – ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΑΣΠΡ.
ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. – Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΑΠΣ Ο
ΛΕΩΝ

ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ – ΑΣ ΔΥΝΑ.
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Ρεπό: ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ,
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΕΠΣΔΑ: Η Βαθμολογία και η επόμενη αγωνιστική
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ΜΠΑΣΚΕΤ-ΒΈΘΝΙΚΗ: 
Νίκη για ΝΕ Μεγαρίδος. 
Ήττα για Πανελευσινιακό 
και Μανδραϊκό

Στους αγώνες για την  16η αγωνι-
στική του πρωταθλήματος μπάσκετ
Β΄Εθνικής η ΝΕ Μεγαρίδος επικράτ-
ησε εκτός έδρας του Κρόνου Αγίου
Δημητρίου 88-72, ενω ο Πανελευσι-
νιακός και ο Μανδραικός γνώρισαν
την ήττα απο τον ΦΕΑ Ν.Φ/ΝΧ 78-90
και Αιγάλεω αντίστοιχα με 61-82

1ος ΟΜΙΛΟΣ

ΦΕΑ Ν.Φ./Ν.Χ. - Πανελευσινιακός 90-78
Διαιτητές: Τσαχάκης, Ζιώγας, Σιδέρης
Δεκάλεπτα: 30-24, 49-42, 74-56, 90-78
ΦΕΑ Ν.Φ./Ν.Χ. (Καρατζάς): Αναούνης, Κόν-

τος Απ. 1, Γιαννόπουλος, Δικαιόπουλος, Στερ-
γιάκης 11,

Ζήρος 2, Λίτσος 16 (3), Κοντός Θ., Μπίγγος
1, Καραχάλιος 19, Καραλευθέρης 17 (3), Γεω-
ργοπαπαδάκος 23 (3).

Πανελευσινιακός (Βούλγαρης): Νίκου 3 (1),
Κούτουλας 3 (1), Καράμπελας 11 (1), Σαργιέν-
κο 3 (1),

Θεοδοσίου 5 (1), Κρασάκης 4, Μπουάρακ 17
(4), Δενδρινός, Λεκάκης 3 (1), Παπαφλωράτος
7 (1), Ρεκουνιώτης 22, Μαυρομιχάλης.

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ ΤΗΣ 16ΗΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Βασιλόπουλος (Εθνικός) 32
Γεωργοπαπαδάκος (ΦΕΑ Ν.Φ./Ν.Χ.) 23
Μιλεντίγιεβιτς (Φανάρια Νάξου) 22
Ρεκουνιώτης (Πανελευσινιακός) 22
Γεραμάνης (Αργοναύτης) 21
Παππάς (ΝΕΟΛ) 20
Σολωμός (Παπάγος) 20

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Παπάγος 12-3 (1203-1118) 27
2. ΦΕΑ Ν.Φ./Ν.Χ 12-3 (1214-1085) 27
3. Εσπερος Καλλιθέας 10-5 (1211-1136) 25
4. Φανάρια Νάξου 9-5 (1065-997) 23
5. Πανελευσινιακός 8-6 (1096-1031) 22
6. ΝΕΟΛ 7-7 (1030-1029) 21
7. ΑΕΝΚ 7-7 (1068-1037) 21
8. Αργοναύτης Ραφήνας 7-7 (995-1045) 21
9. ΚΑΟ Κορίνθου 6-9 (1036-1096) 21
10. Αχαγιά ’82 6-9 (1027-1119) 21
11. Ένωση Ιλίου 5-10 (1040-1095) 20
12. Εθνικός 4-11 (1034-1121) 19
13. Πεντέλη 2-13 (1024-1134) 17

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (17Η - 27/2)
Πανελευσινιακός - Παπάγος
Εθνικός - Αχαγιά ‘82
Εσπερος - Φανάρια Νάξου
Ένωση Ιλίου - ΚΑΟ Κορίνθου
Πεντέλη - ΝΕΟΛ
ΑΕΝΚ - ΦΕΑ Ν.Φ./Ν.Χ.
Ρεπό: Αργοναύτης Ραφήνας

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Κρόνος Αγίου Δημητρίου - NE Mεγαρίδας
72-88

Διαιτητές: Στρέμπας, Μαρτινάκος, Κιουλάφ-
ας

Δεκάλεπτα: 17-20, 31-49, 57-77, 72-88
Κρόνος Αγίου Δημητρίου (Κατσούνης): 

Ανδρακάκος, Δήμου 13 (2), Νάτσος 9 (1),
Ξιούρας 7 (1), Δέδες, Παναγής 6,

Μαράντης, Πιτούλης 10, Δρίβας 12, Βαρσα-
μούλης 2, Οικονομίδης 2, Τσάβος 11.

ΝΕ Μεγαρίδας (Μάνταλος): Παλαιοχωρίτης
9 (1), Γκάτζιας 11 (2), Γκόντγουιν 2, Αγγελό-
πουλος 9, Γερομιχαλός 15 (1),

Μπέμπης 4, Νικολακόπουλος 5, Τζάιδας 12
(1), Καλλινικίδης 13, Χάσα 3, Κανελλόπουλος 5
(1).

Αιγάλεω - Μανδραϊκός 82-61
Διαιτητές: Αναστασίου, Δελαγραμμάτικας,

Κοτσίρης
Δεκάλεπτα: 17-14, 38-42, 57-48, 82-61
Αιγάλεω (Ζαβός): Κουμπούρας 5, Παπαδό-

πουλος 3, Ντακούλιας 12 (1), Πολέμης 6, Καρ-
ασταμάτης 6 (2), Μαχαίρας 14,

Ετζιάκα 15, Ψημίτης 10, Παπαδολιάς 9,
Βλάχος 2.

Μανδραϊκός (Κωνσταντώνης): Σπυρίδωνος
2, Κουμάνταρος 16 (2), Παπανικολάου 1,
Κοψιάς 13 (2), Αλεξανδρόπουλος 6,

Τσάμης 1, Θανάσαινας 5 (1), Κωστόπουλος
12 (4), Τσιπίδης 5, Νουρτσελλάρι.

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ ΤΗΣ 16ΗΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Σωτηράκης (Δούκας) 24
Δοξάκης (Μελίσσια) 21
Κουρέπης (ΑΟΚ Χανιά) 20
Μέξης (ΕΦΑΟΖ) 20

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Αιγάλεω 14-2 (1277-1136) 30
---------------------------------------------
2. ΝΕ Μεγαρίδας 14-2 (1203-1051) 30
3. ΕΦΑΟΖ 11-5 (1243-1124) 27
4. Πρωτέας Βούλας 10-5 (1075-951) 25
5. ΑΟΚ Χανιά 9-7 (1293-1219) 25
6. Ηλυσιακός 8-8 (1124-1121) 24
7. Παλαιό Φάληρο 7-9 (1079-1026) 23
8. Πανιώνιος 7-9 (1229-1267) 23
9. Δούκας 7-8 (1077-1137) 22
10. Μανδραϊκός 5-10 (955-998) 20
---------------------------------------------
11. Κρόνος Αγίου Δημητρίου 4-12 (1047-1186)

20
12. ΟΦΗ 5-9 (948-1069) 19
13. Άρης Νίκαιας 4-10 (942-1094) 18
14. Μελίσσια 3-12 (977-1089) 18

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (17Η - 27/2)

Δούκας - Πρωτέας Βούλας
Άρης Νίκαιας - ΕΦΑΟΖ
ΟΦΗ - Κρόνος Αγίου Δημητρίου
NE Mεγαρίδας - Αιγάλεω
Μανδραϊκός - Παλαιό Φάληρο
Μελίσσια - Πανιώνιος
ΑΟΚ Χανιά - Ηλυσιακός

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Ο ΑΟ Μίμας Μικρασιατική επικράτησε
στο γήπεδο (Βύζα) του Απόλλων α Πον -
τίων  στο ν τέρμπι της 16ης αγων ιστικής
με 4-1.
Τα τέρματα της ομάδος του Χάρη Κου-
στέρη σημείωσαν  οι Μάκρας(22′, 59′) και
Στρατάκης(30′, 34′ πέν αλτι-αν ατροπή
Νταούτ.
Για λογαριασμό της ομάδος του Απόλλω-
ν α σημείωσε ο  Αθαν ασιάδης στο 41′ .
Διαιτητής ήταν   ο Ντάουλας. Βοηθοί:
Δημόπουλος-Πλάκας Χ.

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ: Βαν δώρος, Μπαγδάτογ-
λου(75′ Γκοτζούλας), Κήττας, Γαλαν ός,
Έβερετ, Μήτσος Δ.(82′ Δρομούσης),
Τούσης, Στρατάκης, Χατζής(82′ Αγγε-
λακόπουλος), Νταούτ, Μάκρας(61′ Γεωρ-
γακής).
ΑΠΟΛΛΩΝ: Ηλιάδης, Λαζαρίδης, Παρο-
τσίδης, Καραγεώργος, Βουρν άζος,
Παπαδόπουλος, Κουσίδης, Σιδηρόπου-
λος, Μαρτέκας(76′ Πουρουζίδης), Κωστα-
ράς, Αθαν ασιάδης(85′ Συμεων ίδης).

ΑΝ.ΤΣ.

Η Μικρασιατική επικράτησε 4-1 του
Απόλλωνα Ποντίων Ασπροπύργου

ΕΠΣΔΑ: 
Την Πέμπτη η
κλήρωση της
4ης φάσης
κυπέλλου
Την Πέμπτη 24/02/2022 και
ώρα 10;30 π.μ. θα γίνει η
κλήρωση της 4ης Φάσης του
Κυπέλλου Ερασιτεχνικών
Ομάδων στα γραφεία της Ένωσης με την παρουσία δύο εκπροσώπων των
ομάδων που έχουν περάσει στην φάση αυτή, καθώς υπάρχει περιορισμός
όσο αφορά την παρουσία των ατόμων στην αίθουσα της Ένωσης στο
πλαίσιο της προστασίας της Δημόσιας Υγείας από τον COVID-19.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Κυπέλλου παρουσία
των μελών του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Δ.Α



12-θριάσιο Τρίτη 22 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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ΤΕ Λογοθεραπευτών (1)
ΤΕ Νοσηλευτών (1)
ΤΕ Φυσικοθεραπευτών (1)
ΠΕ Δασκάλων (1)
ΠΕ Διοικητικού / Διοικητικού -

Οικονομικού (2)
ΠΕ Νοσηλευτών (2)
ΠΕ Φιλολογίας (1)
ΠΕ Φυσικής Αγωγής (2)
ΠΕ Φυσικών (1)
ΠΕ Ψυχολόγων (2)
ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

(1)
Στόχος του νέου προγράμματος

είναι η ενίσχυση της απασχόλησης
των ανέργων με έμφαση κυρίως σε
ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που
αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο
αποκλεισμού (π.χ. μακροχρόνια
άνεργοι)

Παράλληλα το πρόγραμμα
στοχεύει  στην αναβάθμιση των

γνώσεων και δεξιοτήτων των ανέρ-
γων, ώστε οι συμμετέχοντες να
ενισχύονται  κατά την διαδικασία
ένταξης τους στην αγορά εργασίας,
αλλά και η παροχή ποιοτικότερων
και αποτελεσματικότερων υπηρε-
σιών στους Δήμους και τις Περιφ-
έρειες προς όφελος του κοινωνι-
κού συνόλου.

Η υποβολή αιτήσεων από τους
ενδιαφερομένους γίνεται μέσω της
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του
Δημοσίου gov.gr
(https://www.gov.gr/.../programmat
a-koinophelous-kharaktera).

Επίσης, μπορούν να υποβάλουν
ηλεκτρονική αίτηση και στον διαδικ-
τυακό τόπο του ΟΑΕΔ
www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το
σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρ-
ονικών αιτήσεων.

Η υποβολή για ενδιαφερομένους γίνε-
ται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης

του Δημοσίου gov.gr
(https://www.gov.gr/.../programmata-

koinophelous-kharaktera).
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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

Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2022 θριάσιο-15  



16-θριάσιο Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2022

ΗΗ  δδρράάσσηη  θθαα  ππρρααγγµµααττοοπποοιιηηθθεείί  ττοο  ΣΣάάββββααττοο  2266  ΦΦεεββρροουυααρρίίοουυ,,  ααππόό  ττιιςς  1100::0000  µµέέχχρριι  ττιιςς  1144::0000  
σσττοο  ιισσόόγγεειιοο  ττοουυ  ΠΠΑΑΚΚΠΠΠΠΑΑ      ((ΠΠααγγκκάάλλοουυ  &&  ΚΚίίµµωωννοοςς  1111))..    

ΞΞααννααδδώώσσττεε  ζζωωήή  σστταα  ββιιββλλίίαα  πποουυ  δδιιααββάάσσααττεε  κκααιι  ααγγααππήήσσααττεε..  ΧΧααρρίίσσττεε  τταα!!

Χαρίζουµε τα παλιά µας βίβλία 
ΟΟ  ∆∆ήήµµοοςς  ΕΕλλεευυσσίίννααςς,,  σσεε  σσυυννεερργγαασσίίαα  µµεε  ττοο  ΌΌλλοοιι  ΜΜααζζίί  ΜΜπποορροούύµµεε,,  δδιιοορργγααννώώννοουυνν

δδρράάσσηη  µµεε  σσκκοοππόό  ττηη  σσυυλλλλοογγήή  λλοογγοοττεεχχννιικκώώνν  ββιιββλλίίωωνν..


