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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Νεφωσεις        

Θερμοκρασία απο 6  έως 14  βαθμους Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Πολύκαρπος, Πολυκάρπης, Πολυκαρπία, 

Πολυκάρπη, Πολυκαρπίτσα, Πολυκαρπούλα
Πολυχρόνης, Πολυχρόνιος, Χρόνης, Πολυχρονία,

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Χατζή Μαρία Ι.

Θεμιστοκλέους 49, 2105575331

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Σκανδάλη Ειρήνη Δ., Ηρώων Πολυτεχνείου 6,

Μαγούλα, 2105558491

MANΔΡΑ
Γκίνη Γεωργία Π.

Κοροπούλη Βαγγέλη 1, 2105550309

Άνω Λιόσια

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Αχαρνών 36, 2102472215

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΜΑΡΙΑ

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΟΕ 
Δημοκρατίας 222, 2102312615

Την ένταξη τους προς χρηματοδότηση στο πρό-
γραμμα «Αντώνης Τρίτσης», έργων πνοής για το
Δήμο Αχαρνών ανακοίνωσε ο αναπληρωτής
Υπουργός Εσωτερικών για θέματα Αυτο-
διοίκησης, Στέλιος Πέτσας κατά την επίσκεψή
του στον Δήμο τη Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου.

Στη συζήτηση που είχε με τον Δήμαρχο Αχα-
ρνών Σπύρο Βρεττό, ο κ. Πέτσας ανακοίνωσε
την ένταξη, εντός του επόμενου διαστήματος,
σημαντικών αναπτυξιακών έργων του Δήμου στα
χρηματοδοτικά εργαλεία του υπουργείου Εσωτε-
ρικών, συνολικού προϋπολογισμού 32 εκ. ευρώ.
Πρόκειται για έργα που θα αλλάξουν την εικόνα
της πόλης και θα βελτιώσουν την καθημερινότ-
ητα των πολιτών.

Μετά την ένταξη της ανακατασκευής του υδρευ-
τικού συστήματος της Βαρυμπόμπης προχωρά
μέσα στον Μάρτιο, η ένταξη για χρηματοδότηση
της Αστικής Αναζωογόνησης, μιας πρότασης
που περιλαμβάνει το Μητροπολιτικό Πάρκο της
Λαθέας, έκτασης 32 στρεμμάτων, το οποίο ανα-
μένεται να αποτελέσει όαση πρασίνου και ανα-
ψυχής μέσα στον αστικό ιστό και θα συγκεν-

τρώνει ποικίλες δραστηριότητες άθλησης και
πολιτισμού για τους δημότες καθώς και την
ανάπλαση των εισόδων της πόλης, των Λεωφ-
όρων Δημοκρατίας και Φιλαδελφείας.

Παράλληλα, δρομολογείται η ένταξη μιας σει-
ράς έργων όπως ανακύκλωση, συλλογή βιοα-
ποβλήτων, οδοποι ία, ηλεκτροκίνηση, smart
cities κ.α που έχουν προταθεί από τον Δήμο και
συνοδεύονται από ώριμες μελέτες.

Οι δύο άντρες μεταξύ άλλων, συζήτησαν θεσμι-
κά ζητήματα που απασχολούν την Τοπική Αυτο-
διοίκηση, με τον κ. Στ. Πέτσα να αναφέρει ότι
γίνονται ενέργειες σε συνεννόηση με την ΚΕΔΕ
και το Υπουργείο Οικονομικών για να υπάρξει
μια έκτακτη χρηματοδότηση από τους ΚΑΠ προ-
κειμένου να ενισχυθούν τα έσοδα των Δήμων,
όπως ενέργειες γίνονται και να βρεθεί λύση με το
τέλος ταφής των απορριμμάτων.

Στη συνέχεια ο κ. Στέλιος Πέτσας συνοδευόμε-
νος από τον Δήμαρχο Αχαρνών ανέβηκε στην
αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και
συνομίλησε με επικεφαλής παρατάξεων και τα
μέλη της δημοτικής αρχής, για τα ζητήματα που
απασχολούν τον Δήμο.

Τζανάκης: "Μπορούμε να βγάλουμε τις 
μάσκες στους εξωτερικούς χώρους"

Για αποκλιμάκωση της πανδημίας που σύντομα θα επι-
τρέψει στους πολίτες να κυκλοφορούν χωρίς μάσκα έκανε
λόγο ο καθηγητής Πνευμονολογίας, Νίκος Τζανάκης.
"Πιθανή μία νέα μετάλλαξη".

Την  αισιόδοξη εξέλιξη της παν δημίας το επόμεν ο διά-
στημα έδωσε ο Νίκος Τζαν άκης σε τηλεοπτική του
συν έν τευξη, κάν ον τας λόγο για σκην ικό αποκλιμάκωση
που σύν τομα θα επιτρέψει στους πολίτες ν α κυκλοφορ-
ούν  χ ωρίς ν α φορούν  μάσκα.

Ο καθηγητής Πν ευμον ολογίας, μιλών τας στον  ΣΚΑΪ,
τόν ισε ότι στους εξωτερικούς χ ώρους -τουλάχ ιστον - η
χ ρήση μάσκας στο άμεσο μέλλον  δεν  θα είν αι απαρ-
αίτητη, επισημαίν ον τας πως "μπορούμε ν α βγάλουμε τις
μάσκες στους εξωτερικούς χ ώρους. Ιδίως αν  είμαστε
μόν οι μας στο δρόμο ή περπατάμε με την  παρέα μας".

Συνεχίζεται στη σελ. 4

Ο ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΕΤΣΑΣ ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ
ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ 
ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 
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. Ποια είναι η κατάσταση σε Αττική 

ΟΕθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας
(ΕΟΔΥ) ανακοίνωσε το απόγευμα της Τρίτης
(22/02) ότι τα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα

νέα κρούσματα του κορονοϊού είναι ι 19.623, εκ των
οποίων 44 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες
εισόδου της χώρας.

Οι νέοι θάνατοι ασθενών
με COVID-19 είναι 67, ενώ
από την έναρξη της επιδ-
ημίας έχουν καταγραφεί
συνολικά 25.485 θάνατοι.
Το 95.0% είχε υποκείμενο
νόσημα ή/και ηλικία 70
ετών και άνω.

Ο αριθμός των ασθενών
που νοσηλεύονται διασωλ-
ηνωμένοι είναι 455 (65.3%
άνδρες). Η διάμεση ηλικία
τους είναι 67 έτη. To 88.1%
έχει υποκείμενο νόσημα
ή/και ηλικία 70 ετών και
άνω. Μεταξύ των ασθενών

που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 332 (72.97%) είναι
ανεμβολίαστοιή μερικώς εμβολιασμένοι και 123
(27.03%) είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Από την αρχή
της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 4.222 ασθε-
νείς.

Η κατανομή των κρουσμάτων στην Αττική είναι εξής:
Ανατολική Αττική 875
Βόρειος Τομέας Αθηνών 1255

Δυτική Αττική 296
Δυτικός Τομέας Αθηνών 954
Κεντρικός Τομέας Αθηνών 1.917
Νότιος Τομέας Αθηνών 810
Πειραιάς 891
Νήσοι 114

Αποκλιμάκωση της πανδημίας δείχνουν τα λύματα

Την εβδομάδα 14 έως 20 Φεβρουαρίου 2022 παρατ-
ηρήθηκαν πτωτικές τάσεις ,σε σχέση με την εβδομάδα 7
έως 13 Φεβρουαρίου 2022, στο μέσο εβδομαδιαίο ιικό
φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα σε επτά από
τις δεκατρείς (7/13) περιοχές που ελέγχθηκαν από το
Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων (ΕΔΕΛ) του
ΕΟΔΥ, αυξητικές τάσεις σε πέντε από τις δεκατρείς
(5/13) περιοχές του ΕΔΕΛ και σταθεροποιητικές τάσεις
σε μία από τις δεκατρείς (1/13) περιοχές που ελέγχθη-
καν από το ΕΔΕΛ.

Καθαρά πτωτικές τάσεις παρατηρήθηκαν στη Πάτρα (-
48%), στο Ρέθυμνο (-41%) και στην Κέρκυρα (-70%),
ενώ οριακή ήταν η πτώση στην Θεσσαλονίκη (-24%),
στον Άγιο Νικόλαο (-16%), στην Αττική (-15%) και στα
Ιωάννινα (-11%).

Καθαρά αυξητικές τάσεις παρατηρήθηκαν στην Ξάνθη
(+46%), στην Αλεξανδρούπολη (+34%) και στο Ηράκ-
λειο (+30%), ενώ οριακές ήταν οι αυξήσεις στη Λάρισα
(+12%) και στα Χανιά (+13%). Το ιικό φορτίο των
αστικών λυμάτων παρέμεινε ουσιαστικά σταθερό στο
Βόλο (+4%).

296 μολύνσεις στη Δυτική Αττική
19.623 νέα κρούσματα στη χώρα  με 67 νεκρούς 
και 455 διασωληνωμένους

Λ. Κοσμόπουλος: «Με σημαντικά έργα,
μεριμνούμε για την ασφάλεια 

των συμπολιτών μας, την βελτίωση της
εικόνας της περιοχής μας»

Τρία πολύ σημαντικά έργα που υλοποιεί η Περ-
ιφέρεια Αττικής, με συντονισμό του Αντιπεριφερ-
ειάρχη Λευτέρη Κοσμόπουλου, συμβάλλουν στην
οδική ασφάλεια της Δυτικής Αττικής. 

Τα έργα άρσης επικινδυνοτήτων προϋπολογι-
σμού 2.870.000 ευρώ, συντήρησης οδοποιίας
προϋπολογισμού 2.000.000 ευρώ και συντήρη-
σης οδοφωτισμού προϋπολογισμού 600.000
ευρώ συντελούν σε μια ολιστική παρέμβαση
στους δρόμους αρμοδιότητας Περιφερειακής
Ενότητας Δυτικής Αττικής, που θα «τρέχει» το
επόμενο 18μηνο. 

Η εκτέλεση των  παραπάν ω εργασιών  αφορά
τμήματα αρμοδιότητας Περιφερειακής Εν ότητας
Δυτικής Αττικής και συγκεκριμέν α δρόμους
όπως η 

Περιφερειακή Αιγάλεω, η λεωφόρος Φυλής, η
λεωφόρος ΝΑΤΟ, η οδός Ελευθερίου Βεν ιζέ-
λου στην  Ελευσίν α. ο δρόμος Χαν ίου, ο δρό-
μος από τα φαν άρια Μεγάρων  προς Πάχη,
δρόμος Λάκκας-Περάματος Μεγάρων , κ.α .

Σχετικά ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής
Λευτέρης Κοσμόπουλος ανέφερε: «Η οδική ασφ-
άλεια αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για την Περ-
ιφέρεια Αττικής και τον Περιφερειάρχη Γιώργο
Πατούλη. Στο πλαίσιο αυτό προχωράμε με τρία
πολύ σημαντικά έργα στην Δυτική Αττική που
συναποτελούν μια ολιστική παρέμβαση σε όλους
τους δρόμους αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότ-
ητας Δυτικής Αττικής. 

Παραδίδουμε στους συμπολίτες μας και τους
επισκέπτες της περιοχής μας ασφαλές οδικό
δίκτυο και βελτιωμένη εικόνα».

Τέλος, για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά το οδικό
δίκτυο αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας
Δυτικής Αττικής, οι πολίτες μπορούν να απε-
υθύνονται στο τηλ. 2132047117, γραφείο Αντιπε-
ριφερειάρχη Δυτ. Αττικής Λ. Κοσμόπουλου. 

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ
ΤΗΣ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

- Που θα «τρέχουν » τα έργα το επόμενο 18μηνο.
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Ο αν απληρωτής υπουργός Εσωτερικών  αν ακοίν ωσε
ότι το Υπουργείο θα αν αλάβει πλήρως, την  αποκατάσταση

του Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Βλασίου, 
με το ποσό των  2 εκ. ευρώ.

Ο αν απληρωτής υπουργός Εσωτερικών  επαν έλαβε όσα συζήτησε με τον
Δήμαρχ ο και αν ακοίν ωσε ότι το Υπουργείο θα αν αλάβει πλήρως, την  αποκα-
τάσταση του Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Βλασίου, με το ποσό των  2 εκ.
ευρώ. Μια εξέλιξη που χ αροποίησε ιδιαίτερα τους παριστάμεν ους. Ερωτώμεν ος
σχ ετικά με την  έξοδο του Δήμου από το Παρατηρητήριο, ο κ. Στ. Πέτσας αν α-
φέρθηκε με θερμά λόγια την  προσπάθεια της Δημοτικής Αρχ ής ν α εξορθολογή-
σει τα οικον ομικά, εξασφαλίζον τας ότι στις επόμεν ες οικον ομικές χ ρήσεις θα
καταφέρει ν α βγει από την  εποπτεία και ν α στηριχ θεί στις δικές τους δυν ά-
μεις. 

Ακολούθησε, η ξεν άγηση του κ. Πέτσα από τον  κ. Σπ. Βρεττό στον  χ ώρο
όπου θα αν απτυχ θεί το Μητροπολιτικό Πάρκο της Λαθέας, έκτασης 32 στρ. Ο
κ. Πέτσας χ αρακτήρισε το έργο ως τοπόσημο για την  περιοχ ή που θα συν τε-
λέσει στην  αν άπτυξή της και παράλληλα θα αποτελέσει πόλο έλξης επισκε-
πτών .

Στις δηλώσεις του ο Δήμαρχ ος Αχ αρν ών , Σπύρος Βρεττός ευχ αρίστησε τον
κ. Στέλιο Πέτσα για τις σημαν τικές αν ακοιν ώσεις που έκαν ε κατά την  επίσκε-
ψή του στον  Δήμο σχ ετικά με την  έν ταξη εμβληματικών  έργων  στα χ ρηματο-
δοτικά εργαλεία του Υπουργείου, τον ίζον τας ότι η συν εργασία με τον  αν απ-
ληρωτή υπουργό είν αι συν εχ ής και εποικοδομητική για την  πόλη.

Από την  πλευρά του, ο Αν απληρωτής Υπουργός Εσωτερικών , Στέλιος Πέτσας
ευχ αρίστησε τον  κ. Βρεττό για την  υποδοχ ή και τη φιλοξεν ία. Τόν ισε δε ότι ο
Δήμος Αχ αρν ών  έχ ει αν απτυχθεί με ταχ είς ρυθμούς τις τελευταίες δεκαετίες κι
έχ ει κατορθώσει ν α εν σωματώσει τις τάσεις της κοιν ων ίας. “Στεκόμαστε στο
πλευρό της δημοτικής αρχ ής για έργα που βελτιών ουν  την  καθημεριν ότητα
των  πολιτών  και πράττουμε ότι είν αι δυν ατό ώστε η περιοχ ή ν α έχ ει έν α
φωτειν ό μέλλον ”, σημείωσε ο αν απληρωτής υπουργός Εσωτερικών .
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Η εταιρεία ‘’Παπαστράτος ‘’εκ-
πλήσσει για ακόμη μία φορά,
καθώς κάνει πράξη τη δέσμευ-
ση της να επενδύει συνεχώς
στην κατηγορία των καινοτό-
μων, εναλλακτικών προϊόντων
του τσιγάρου με στόχο μέχρι το
2023 το 75% των καθαρών
εσόδων της να προέρχεται από
αυτά. 

Η κίνηση ματ που έκανε σε
συνεργασία με τη Philip Morris
και την ΚΤ&G, κορυφαία εταιρ-
εία προϊόντων νικοτίνης στη
Νότια Κορέα, έχει να κάνει με
τη νέα θέρμανσης καπνού li l
SOLID.

Τι κάνει αυτή η συσκευή; 

Ενσωματώνει  τεχνολογία
θέρμανσης καπνού με ακίδα
που θερμαίνει τον καπνό και
δεν τον καίει, ενώ επιτρέπει 3
συνεχόμενες χρήσεις και έως
25 συνολικά με μία μόνο φόρτι-
ση!

Η διοίκηση εκτιμά ότι η νέα
συσκευή θα κάνει θραύση στην
αγορά, ενώ πρέπει να σημει-
ωθεί ότι η παραγωγική δρα-
στηριότητα της Παπαστράτος,
μέσα και από τις επενδύσεις σε
καινοτόμα προϊόντα καπνού,
ενισχύεται συνεχώς μέσα από
τις επενδύσεις, συνολικού
ύψους 425 εκατ. ευρώ.

Με αφορμή την κυκλοφορία
τους στην ελληνική αγορά, ο
Γενικός Διευθυντής Εμπορ-
ικών Λειτουργιών της Παπα-
στράτος, κ. Θέμης Χασιώτης,
δήλωσε:

"Ενώ το IQOS συνεχίζει να
ηγείται στη δυναμική κατηγορία
των θερμαινόμενων προϊόντων
καπνού, γνωρίζουμε ότι οι ενή-
λικοι καπνιστές αναζητούν και
άλλες επιλογές. Για το λόγο
αυτό διευρύνουμε συνεχώς το
χαρτοφυλάκιό μας με νέες, και-
νοτόμες προτάσεις, όπως η
συσκευή θέρμανσης li l SOLID
2.0, που παρέχει πρακτικότητα

και ευκολία στη χρήση, καθώς
και  τις ειδικά σχεδιασμένες
θερμαινόμενες ράβδους καπ-
νού Fiit που παράγονται στο
εργοστάσιο της Παπαστράτος.
Και  τα δύο εμπλουτίζουν
σημαντικά το χαρτοφυλάκιο των
εναλλακτικών προϊόντων μας
και μας φέρνουν ένα βήμα πιο
κοντά στον τελικό προορισμό
μας. Σε έναν κόσμο χωρίς τσι-
γάρο.”

Η PMI υλοποιεί το όραμά της
για ένα μέλλον χωρίς τσιγάρο
κι έχει θέσει έναν ξεκάθαρο
στόχο:

Έως το 2025, τουλάχιστον
40 εκατομμύρια ενήλικοι καπ-
νιστές να έχουν στραφεί σε
εναλλακτικά προϊόντα νικοτίνης
και να έχουν σταματήσει το κάπ-
νισμα. Από το 2008, η εταιρεία
έχει επενδύσει πάνω από 8
δισεκατομμύρια δολάρια στην
Έρευνα και Ανάπτυξη καθώς
και την επιστημονική τεκμηρίω-
ση αυτών των προϊόντων.

ΠAΠΑΣΤΡΑΤΟΣ: Κίνηση “ματ” από την
επιχείρηση που συνδυάζει 

τεχνολογία, καινοτομία και ποιότητα 

Με επιτυχία η 3ήμερη
εθελοντική αιμοδοσία

του Δήμου Ιλίου

Σ
ημαντική ενίσχυση στη Δημοτική Τράπε-
ζα Αίματος του Δήμου Ιλίου με 225
μονάδες αίματος, προσέφεραν οι 243

πολίτες που προσήλθαν σε μια, απόλυτα, ασφ-
αλή τριήμερη εθελοντική αιμοδοσία, στην αίθου-
σα εκδηλώσεων του Δημαρχείου.

Η αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε, κατόπιν
ραντεβού,  με αυστηρή τήρηση των οδηγιών
του ΕΟΔΥ και των μέτρων προστασίας.

Την ικανοποίησή του εξέφρασε ο Δήμαρχος
Ιλίου Νίκου Ζενέτος, ο οποίος σημείωσε:

«Οι ανάγκες για αίμα δεν σταματούν ποτέ,
αντίθετα σε δύσκολες, υγειονομικά, περιόδους,
όπως αυτή που διανύουμε, πολλαπλασιάζον-
ται. Προς τούτο, ήταν διπλά σημαντική η προ-
σέλευση των πολιτών σε μια απόλυτα ασφαλή
διαδικασία. Θέλω να ευχαριστήσω από την καρ-
διά μου τους εθελοντές αιμοδότες του Ιλίου για
τη συνέπεια και την ανιδιοτέλειά τους, πάντα
παρόντες και  έτοιμοι  να δώσουν από το
περίσσευμα της ψυχής τους για να βοηθήσουν
χιλιάδες συνανθρώπους μας».

Στο κλειστό των Άνω Λιοσίων το
τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Η
Ελλάδα υποδέχεται την Τουρκία, την Παρασ-
κευή 25/2, στο κλειστό των Άνω Λιοσίων, για
τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου

2023 και οι παίκτες αλλά και όσοι φίλαθλοι βρεθούν στο
γήπεδο, θα μπορέσουν να δουν από κοντά, αυτό για
το οποίο γίνονται όλα, δηλαδή το ίδιο το τρόπαιο!

Όπως έκανε γνωστό η FIBA, το βαρύτιμο τρόπαιο,
που θα ταξιδέψει σε όλες τις χώρες του κόσμου, θα
κάνει μια στάση και από την Ελλάδα, θα βρεθεί σε διά-
φορα σημεία της Αθήνας, προτού καταλήξει στο κλειστό
των Άνω Λιοσίων. 
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Ε
νημερώνουμε κάθε ενδιαφ-
ερόμενο/η ότι  ο Δήμος
Ελευσίνας, το Υπουργείο

Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά
της Γενικής Γραμματείας Επαγγε-
λματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτι-
σης, Διά Βίου Μάθησης και Νεο-
λαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και
Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν
επιτυχώς τη λειτουργία του
Κ.Δ.Β.Μ.του Δήμου Ελευσίνας στο
οποίο θα υλοποιηθούν προγράμ-
ματα Γενικής Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων, στο πλαίσιο του
συγχρηματοδοτούμενου Έργου
«Κέντρα Διά Βίου Μάθησης
(Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ
5002212).

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ελευ-
σίνας μπορούν να δημιουργηθούν
τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα
που ακολουθεί:

Περισσότερες πληροφο-
ρίες/ηλεκτρονική αίτηση στο elefsi-
na.gr

Αιτήσεις συμμετοχής στα τμήματα
μάθησης του Κέντρου 

Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) 
Δήμου Ελευσίνας

Ο
Σύλλογος Μικρασιατών  Ελευ-
σίν ας ήδη από τα 2020
ξεκίν ησε ν α σχ εδιάζει τις δρά-

σεις για τα 100 χ ρόν ια από την  Μικρα-
σιατική καταστροφή σε συν εργασία με
έγκριτους φορείς και επιστήμον ες. Στο
πλαίσιο αυτό και σε συν εργασία με τον
ομότιμο Καθηγητή του Εθν ικού και
Καποδιστριακού Παν επιστημίου Αθη-
ν ών ( ΕΚΠΑ) κ. Μιχ άλη Μεϊμάρη και
επιστημον ική ομάδα υπέβαλε προς
επιχ ορήγηση στο ΥΠΠΟΑ το έργο «Το
συν αίσθημα του 1922 με ψηφιακά
μέσα», το οποίο μετά από θετική εισήγ-
ηση υποστηρίζεται και χ ρηματοδοτείται
από το ΥΠΠΟΑ.

Πλαίσιο και σκοπός έργου «Το
συναίσθημα του 1922 με ψηφιακά
μέσα».

Ο Σύλλογος αφουγκράζεται τις
εξελίξεις της κοιν ων ίας και πλέον
προχ ωράει στην  επόμεν η μέρα με δρά-
σεις που συμβάλλουν  στην  αν άπτυξη
και προώθηση υψηλής ποιότητας
σύγχ ρον ου ελλην ικού πολιτισμού. 

Με σκοπό την  αν άδειξη των  κοιν ω-
ν ικών , πολιτικών , μορφωτικών  και
πολιτιστικών  χ αρακτηριστικών  των
μετακιν ούμεν ων  πληθυσμών  αλλά και
τις προκλήσεις και διαδικασίες εν σωμά-
τωσης, υλοποιεί, μέσω σύγχ ρον ων
ερευν ητικών  μεθόδων  ,έργο συλλογής 

και καταγραφής βιωμάτων  και δημιο-

υργεί ψηφιακές αφηγήσεις digital story -
telling .

Με αυτό τον  τρόπο θα δομηθεί  ψηφ-
ιακή κιβωτός μν ήμης.

Στόχ ος του είν αι η δημιουργία και η
ψηφιακή καταγραφή ιστοριών  από τους
ίδιους τους απογόν ους των  προ-
σφύγων  του 1922 

Το έργο 

Η Ερευν ητική ομάδα του ΕΚΠΑ υπό
τη Διεύθυν ση του ομότιμου καθηγητού
κου Μιχ άλη Μεϊμάρη θα εκπαιδεύσει
μέλη του Συλλόγου αλλά και γεν ικότερα
απογόν ους των  Μικρασιατών  στις
τεχ ν ικές της Ψηφιακής Αφήγησης.

Στη συν έχ εια οι εκπαιδευμέν οι αυτοί
επιμορφωτές θα συγκεν τρώσουν  τις
ιστορίες από τους απογόν ους των
Μικρασιατών  και όχ ι μόν ο   όπως και
συν οδευτικό υλικό(φωτογραφίες κλπ)
και θα τις αποτυπώσουν  σε μορφή
ψηφιακής αφήγησης.

Οι ερευν ητές παράλληλα  θα δομή-
σουν   τις ψηφιακές αφηγήσεις  σε
αρχ εία κατάλληλα ώστε ν α δημιουργηθ-
εί το ψηφιακό  Αποθετήριο – Κιβωτός
Μν ήμης 

Η όλη δράση θα κορυφωθεί με
αν οιχ τές εκδηλώσεις  στις γειτον ιές του
Συν οικισμού και σε άλλα σημεία του
Δήμου  της Ελευσίν ας  με προβολή των
ψηφιακών  ιστοριών   το Φθιν όπωρο του
2022.

Επικοινωνία – διάχυση – συνέργει-
ες 

Από τον  Σύλλογο οργαν ών εται ευρύ
πρόγραμμα επικοιν ων ίας με σκοπό
τόσο τη συγκέν τρωση συμμετεχ όν των ,
όσο και την  προώθηση του έργου.

Ο Σύλλογος επίσης θα επιδιώξει
συν έργειες με άλλους συλλόγους στην
Ελλάδα ή το εξωτερικό αλλά και με άλλο-
υς ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς. 

Βιωσιμότητα – επόμενα βήματα 
Ο Σύλλογος θα επιδιώξει τη  διατήρη-

ση της κιβωτού μν ήμης με σκοπό ν α
την  εμπλουτίζει. Οι ερευν ητές που θα
εκπαιδευτούν  θα μπορούν  πολλαπλα-
σιαστικά τα επόμεν α χ ρόν ια ν α προ-
σθέτουν   ψηφιακές αφηγήσεις. 

Η κα. Γεωργία Γιαγτζόγλου, Πρόεδρος
του Συλλόγου δήλωσε: 

«Είμαστε περήφαν οι και συγκιν ημέ-
ν οι που θα υλοποιήσουμε φέτος έν α
ακόμη σημαν τικό καλλιτεχ ν ικό έργο
μεγάλης αξίας για την  πόλη, που θα
εμπλέξει τα μέλη του Συλλόγου  και όχ ι

μόν ο. Ειδικότερα οι ν έοι μας θα εκπαι-
δευτούν  ώστε σε συν έχ εια ν α αποτε-
λέσουν  τους επιμορφωτές . Καλούμε
όλους ν α συμμετέχ ουν  και ν α βοηθή-
σουν  στην  υλοποίησή του. Όραμα μας
και επόμεν ο στάδιο είν αι η διάχ υση
του έργου μέσω καλλιτεχ ν ικής παρέμ-
βασης στον  οικιστικό ιστό του Συν οικι-
σμού αλλά και η διατήρηση αυτής της
ψηφιακής Κιβωτού μν ήμης και σύγχ ρ-
ον ης ματιάς. Σας θέλουμε όλους δίπλα
μας αυτή τη σημαν τική χ ρον ιά».

Λίγα λόγια για το Σύλλογο Μικρα-
σιατών   

Ο Σύλλογος Μικρασιατών  Ελευσίν ας
είν αι έν α ιστορικό σωματείο της πόλης
με 90 χ ρόν ια εν εργό παρουσία και
δράση 

Διοργαν ών ει πολιστικές εκδηλώσεις 
Εκδίδει βιβλία, ετήσιο ημερολόγιο και

άλλα έν τυπα με σκπό τη διατήρηση της
πολιτιστικής κληρον ομιάς αλλά και την
ιστορική μν ήμη 

Διαθέτει πλούσια βιβλιοθήκη 
Διαθέτει Τμήματα Χορών , Θεατρική

ομάδα και Χορωδία 
Έχ ει τιμηθεί και διακριθεί για το έργο

της από πολλούς Φορείς 
Ίδρυσε και δημιούργησε την  Κιβωτό

Μν ήμης, το Μουσείο, σε έν α από τα
σπίτια του προσφυγικού Συν οικισμού 

Για περισσότερες πληροφορίες σχ ετι-
κές με το έργο, επικοιν ων ήστε με την
κα. Δέσποιν α Οικον όμου στο τηλέφω-
ν ο 6937599113

Σημαντικό καλλιτεχνικό έργο από τον Σύλλογο Μικρασιατών Ελευσίνας
«Το συναίσθημα του 1922 με ψηφιακά μέσα» Ψηφιακές Αφηγήσεις με τη συμμετοχή των πολιτών
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ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ

ΛΛήήξξηη  ππρροοθθεεσσμμίίααςς  υυπποοββοολλήήςς
ααιιττήήσσεεωωνν  γγιιαα  ββεεββααιιώώσσεειιςς

ααδδυυννααμμίίααςς  μμεετταακκίίννηησσηηςς  λλόόγγωω
χχιιοοννόόππττωωσσηηςς  

ΟΟ  ΑΑννττιιδδήήμμααρρχχοοςς  ΠΠοολλεεοοδδοομμίίααςς,,  ΠΠεερριιββάάλλ--
λλοοννττοοςς  κκααιι  ΠΠοολλιιττιικκήήςς  ΠΠρροοσστταασσίίααςς  ττοουυ
ΔΔήήμμοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  κκ..  ΜΜεελλέέττιιοοςς  ΜΜπποο--
υυρρααννττάάςς,,  εεννηημμεερρώώννεειι  ττοουυςς  δδηημμόόττεεςς  ΑΑσσππρρ--
οοππύύρργγοουυ  όόττιι,,  οοιι  ββεεββααιιώώσσεειιςς  ααδδυυννααμμίίααςς
μμεετταακκίίννηησσηηςς  λλόόγγωω  χχιιοοννόόππττωωσσηηςς,,  θθαα
δδίίννοοννττααιι  μμέέχχρριι  κκααιι  2244--22--22002222..

ΓΓιιαα  ππεερριισσσσόόττεερρεεςς  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  μμπποορρ--
εείίττεε  νναα  ααππεευυθθύύννεεσσττεε  σσττοο  ΤΤμμήήμμαα  ΠΠοολλιιττιικκήήςς
ΠΠρροοσστταασσίίααςς  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  σστταα  ττηηλλέέφφωωνναα
22113322000066779922--66778844--66774455..    

Συστάσεις
π ρ ο ς
τ ο υ ς

πολίτες να είναι
ιδιαίτερα προ-
σεκτικοί, μεριμ-
νώντας για τη
λήψη μέτρων
αυτοπροστασίας
από κινδύνους
που προέρχονται
από την εκδήλω-
ση έντονων καιρ-
ικών φαινομέ-
νων, απευθύνει η
γενική γραμμα-
τεία Πολιτικής Προστασίας ενόψει της επιδείνω-
σης του καιρού . 

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η
εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή
θυελλωδών ανέμων η ΓΓΠΠ συστήνει στους
πολίτες:

* Να ασφαλίσουν αντικείμενα, τα οποία, αν παρ-
ασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα,
ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τρα-
υματισμούς.

* Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές
των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν
κανονικά.

* Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και
ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια
καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκε-
τές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους.

* Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και
δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περ-
ιοχές, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων
καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κερ-
αυνών).

* Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια
μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή
σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφ-
αλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η
καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να
είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

* Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα
δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενι-
κά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ.
γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να απο-
κολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω
από μπαλκόνια).

* Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά
τόπους αρμοδίων φορέων, όπως είναι η Τροχαία
κλπ..

Η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
(www.civilprotection.gr) του υπουργείου Κλιματι-
κής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημε-
ρώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες
κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και
τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε
αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προ-
κειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις
από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινο-
μένων.

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με
την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του
οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδά-
των σε αυτό, ή λόγω χιονοπτώσεων και παγετού,
οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστο-
σελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες
αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμε-
να, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστο-
σελίδα της γενικής γραμματείας Πολιτικής Προ-
στασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.civilprotection.gr.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο
Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε σήμερα από
την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), επι-
δείνωση από τα βορειοδυτικά προς τα νοτιοανα-
τολικά προβλέπεται να παρουσιάσει ο καιρός στη
χώρα μας από την Τρίτη 22-02-2022 έως το από-
γευμα της Πέμπτης 24-02-2022, με κυριότερο
χαρακτηριστικό τις κατά τόπους ισχυρές βροχές
και καταιγίδες.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημε-
ρινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινο-
μένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και
στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική
διεύθυνση www.emy.gr.

Ο
δήμος Μεγαρέων ενημερώνει ότι σε εξέ-
λιξη βρίσκεται η υποβολή αιτήσεων για το
πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλ-

ησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακ-
τήρα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνι-
κής Πρόνοιας Περιφερειών, συναφείς φορείς,
Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων»
οκτάμηνης διάρκειας με τη δημοσίευση της σχετι-
κής πρόσκλησης από τον ΟΑΕΔ και την ανάρτησή
της στον διαδικτυακό τόπο www.oaed.gr.

H προθεσμία υποβολής των  αιτήσεων  που
ξεκίν ησε ήδη, λήγει την  Παρασκευή 18
Μαρτίου 2022.

Στόχος του νέου προγράμματος είναι  η
ενίσχυση της απασχόλησης των ανέργων με έμφ-
αση κυρίως σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού
που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλει-
σμού (π.χ. μακροχρόνια άνεργοι).

Παράλληλα το πρόγραμμα στοχεύει στην αναβά-
θμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ανέργων,
ώστε οι συμμετέχοντες να ενισχύονται κατά την
διαδικασία ένταξης τους στην αγορά εργασίας,
αλλά και η παροχή ποιοτικότερων και αποτελε-
σματικότερων υπηρεσιών στους Δήμους και τις
Περιφέρειες προς όφελος του κοινωνικού συνό-
λου.

Η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερομένο-
υς γίνεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του
Δημοσίου gov.gr.

Επίσης, μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική
αίτηση και στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ, χρη-
σιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης
ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Για τον Δήμο Μεγαρέων έχει  εγκριθεί  η

Δ. Μεγαρέων: 
83 θέσεις απασχόλησης 

για το προγράμμα 
Κοινωφελούς Εργασίας του

ΟΑΕΔ

Ραγδαία επιδείνωση του καιρού Ραγδαία επιδείνωση του καιρού 
Οι οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας

απασχόληση 83 ωφελουμένων στις εξής ειδικότ-
ητες: (ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Οι  ενδιαφερόμενοι  να
δηλώνουν ειδικότητες, που είναι αντίστοιχες με τα
προσόντα, που διαθέτουν και αποδεικνύονται
από έγγραφα.)

ΥΕ Βοηθητικό προσωπικό σιδηρουργικών
εργασιών θέσεις: 2

ΥΕ Βοηθητικών εργασιών Καθαριότητας : 26
ΥΕ Βοηθητικών χειρωνακτικών εργασιών: 24
ΥΕ Εργατών πρασίνου: 4
ΔΕ Ελαιοχρωματιστών : 3
ΔΕ Μηχανοτεχνίτες οχημάτων: 1
ΔΕ Οδηγών με αδεια Οδήγησης Γ΄ή

Δ΄Κατηγορίας: 2

ΔΕ Οδηγών με άδεια Οδήγησης Γ΄Κατηγορίας:
2

ΔΕ Οικοδομικών εργασιών: 10
ΔΕ Σιδεράδων – Αλουμινάδων: 1
ΤΕ Διοικητικού – Διοικητικού – Οικονομικού: 1
ΤΕ Λογιστικής/ Οικονομικού/ Οικονομικού

Λογιστικού: 1
ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων: 1
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών: 1
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών: 1
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών: 1
ΠΕ Ψυχολόγων: 1
ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών: 1
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K. Μητσοτάκης για Ουκρανία: 
Η Ρωσία υπονομεύει τη διεθνή σταθερότητα 

Tρεις αλλαγές σχεδιάζει 
το Υπ. Εργασιας στην

επαγγελματική ασφάλιση

Τ
ις τρεις αλλαγές τις οποίες σχεδιάζει το
Υπ. Εργασιας στην επαγγελματική ασφά-
λιση παρουσίασε   ο υπουργός Εργασιας

Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο 3ο συνέδριο
της Ελληνικής Ένωσης Ταμείων Επαγγελματι-
κής Ασφάλισης (ΕΛΕΤΕΑ).

Συγκεκριμένα, ανάφερε πως : 
α) υπάρχει συμφωνία ιδιαίτερα σε σημεία που

αφορούν στην ενοποίηση και ενίσχυση των
φορέων εποπτείας,

β) θα γίνουν βήματα για  τη δημιουργία πολύ -
εργοδοτικων ταμείων επαγγελματικής ασφάλι-
σης,

γ) η κυβέρνηση είναι ενάντια στη μεγάλη φορ-
ολόγηση,αλλά παράλληλα είναι υπέρ της δικαι-
οσύνης και ενός συστήματος που θα δίνει
ισχυρά κίνητρα μην παραγνωριζοντας, όμως, την
ανάγκη για ισορροπία και δικαιοσύνη μεταξύ των
διαφορετικών πυλωνων της ασφάλισης.

"Η Ελλάδα σέβεται την εδαφική ακεραιότητα,
την κυριαρχία και την ανεξαρτησία όλων των
κρατών. Καταδικάζει  συνεπώς απερίφραστα
ενέργειες που αντιβαίνουν σε αυτές τις αξίες και
ως κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
του ΝΑΤΟ συντονίζεται ήδη με τους εταίρους
της ώστε η αντίδρασή της να είναι κοινή και
ουσιαστική", σημείωσε μεταξύ άλλων ο πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος
στην αναγνώριση από τη Ρωσία της μονομερούς
ανακήρυξης "ανεξαρτησίας" από τις αυτοανακ-
ηρυχθείσες δημοκρατίες του Ντονέτσκ και του
Λουχάνσκ.

Παράλληλα, ο Έλληνας πρωθυπουργός επισή-
μανε ότι η Ρωσία παραβιάζει κατάφωρα το

Διεθνές Δίκαιο, την εδαφική ακεραιότητα της
Ουκρανίας αλλά και τις συμφωνίες του Μινσκ
και ότι, όπως κάθε αναθεωρητική πρωτοβουλία,
υπονομεύει τη διεθνή σταθερότητα και την πρόο-
δο.

Τη δήλωση αυτή έκανε στο πλαίσιο επίσκεψης
εργασίας που πραγματοποιεί στη χώρα μας υπο-
υργική αντιπροσωπεία από τη Βουλγαρία, υπό
τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό και Υπουργό
Οικονομικών Assen Vassilev, ο οποίος συνο-
δεύεται από την Αναπληρώτρια Πρωθυπουργό,
αρμόδια για Αποτελεσματική Διοίκηση Kalina
Konstantinova, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακ-
υβέρνησης Bozhidar Bozhanov και τον Υπουργό
Ενέργειας Alexander Nikolov.

Απεργιακή κινητοποίηση σήμερα από 
τους νοσοκομειακούς γιατρούς 

Π
αν ελλαδική, παν υγειον ομική απεργιακή
κιν ητοποίηση προγραμματίζουν  σήμερα 23
Φεβρουαρίου η Ομοσπον δία Εν ώσεων

Νοσοκομειακών  Γιατρών  Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) και η
Παν ελλήν ια Ομοσπον δία Εργαζομέν ων  στα Δημό-
σια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), ζητών τας την  επίλυση
οικον ομικών  και θεσμικών  αιτημάτων .

Η ΟΕΝΓΕ έχ ει προκηρύξει 24ωρη απεργία και η
ΠΟΕΔΗΝ 24ωρη απεργία στα ν οσοκομεία της περ-
ιφέρειας, και 7ωρη στάση εργασίας 8:00-15:00 για τα
ν οσοκομεία της Αττικής. Οι δύο Ομοσπον δίες προ-
γραμματίζουν  συγκέν τρωση στις 8:30 στην  πλατεία
Μαβίλη και πορεία προς το υπουργείο Υγείας. 

Η ΟΕΝΓΕ αν αφέρει ότι το προσωπικό των  ν οσο-
κομείων  έμειν ε «αβοήθητο ν α προσπαθεί ν α απο-
κρούσει το έν α μετά το άλλο παν δημικό κύμα, με 

τραγικές ελλείψεις σε προσωπικό, υποδομές και
εξοπλισμό».

Η ΠΟΕΔΗΝ από την  πλευρά της κάν ει λόγο για
«δυσμεν ή επιδημιολογικά δεδομέν α που αν αδεικ-
ν ύουν  τις παθογέν ειες του Εθν ικού Συστήματος
Υγείας σε Πρωτοβάθμια και Νοσοκομειακή Περίθαλ-
ψη».

Σημειών ει ότι τα ν οσοκομεία διαθέτουν  «απα-
ρχ αιωμέν ο εξοπλισμό και υποδομές, εν ώ το προ-
σωπικό γον άτισε από την  κούραση. Δύο ν οσηλευ-
τές για 40 ασθεν είς με κορον οϊό». Επιπλέον  σύμφ-
ων α με την  Ομοσπον δία, «οι ληξιπρόθεσμες οφει-
λές των  Νοσοκομείων  είν αι 1 δισ. ευρώ και οι Δημό-
σιες Δαπάν ες Υγείας 5%».

Σχ ετικά με την  ιχ ν ηλάτηση «αφέθηκε στην  τύχ η
και στις τσέπες των  πολιτών », εν ώ για την  υποχ ρ-
εωτικότητα του εμβολιασμού σημειών ει ότι
«ξεκίν ησε ως έν α αδιέξοδο, λάθος της κυβέρν ησης
και κατέληξε ν α είν αι έν α «καπρίτσιο» καθ' ότι εφα-
ρμόστηκε μόν ο στο Υγειον ομικό προσωπικό που
είν αι εμβολιασμέν ο σε καθολικό ποσοστό 97%» και
ζητά ν α επιστρέψουν  οι αν εμβολίαστοι υγειον ομι-
κοί.

Οι δύο Ομοσπον δίες μεταξύ άλλων  διεκδικούν
μαζικές προσλήψεις μόν ιμου προσωπικού, μον ιμο-
ποίηση όλων  των  συμβασιούχ ων , άμεση εφαρμογή
της απόφασης του ΣτΕ για επαν αφορά των
μισθών , των  συν τάξεων  και του εφάπαξ στα
επίπεδα πριν  από τις περικοπές του 2012, επα-
ν αφορά του 13ου - 14ου μισθού, επίδομα αν θυγιει-
ν ής εργασίας, άμεση έν ταξη στα ΒΑΕ και αύξηση
της χ ρηματοδότησης από τον  κρατικό προϋπολογι-
σμό για το δημόσιο σύστημα υγείας.

Τ ο φυσικό αέριο τελειώνει και η Ευρώπη έχει ακόμα χειμώνα
μπροστά της… Οι ειδήσεις που φθάνουν για την ενέργεια
είναι το ίδιο δυσοίωνες με τις ειδήσεις που ταξιδεύουν από τα

σύνορα Ουκρανίας - Ρωσίας.
Οι υπόγειες εγκαταστάσεις αποθήκευσης

φυσικού αερίου (UGS) στην Ευρώπη ήταν
κατά 95,3% αδειανές στις 17 Φεβρουαρίου,
δήλωσε ο κρατικός ενεργειακός γίγαντας της
Ρωσίας και μεγάλος εξαγωγέας φυσικού
αερίου Gazprom το Σάββατο, επικαλούμενος
στοιχεία από την Gas Infrastructure Europe.

Αυτό σημαίνει ότι η Ευρώπη έχει πλέον
μόνο το 4,7% των αποθεμάτων φυσικού
αερίου της για το υπόλοιπο της χειμερινής
περιόδου.

Σύμφωνα με την Gazprom, τα αποθέματα
φυσικού αερίου στις υπόγειες εγκαταστάσεις
αποθήκευσης στην Ουκρανία είναι επίσης
ελάχιστα, αφού έχουν πέσει στα 10,6 δισε-
κατομμύρια κυβικά μέτρα, δηλαδή 45% λιγό-
τερα από πέρυσι.

Επίσης, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, οι
αρχές στη Γερμανία, η οποία διαθέτει μια
από τις μεγαλύτερες υπόγειες αποθηκευτι-
κές δυνατότητες στην Ευρώπη, ανέφεραν
κατακόρυφη πτώση των όγκων αποθήκευ-
σης σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα σε σύγκρι-
ση με τα προηγούμενα χρόνια.

Η Ε.Ε. μιλάει για επάρκεια

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο, αυτή την
εβδομάδα ισχυρίστηκε ότι οι προμήθειες της
ήταν επαρκείς για να διαρκέσουν αρκετές
ακόμη εβδομάδες σε περίπτωση που η
Ρωσία κλείσει τη στρόφιγγα φυσικού αερίου
εν μέσω εντάσεων με την Ουκρανία.

Οι προμήθειες ρωσικού φυσικού αερίου
στις ευρωπαϊκές χώρες είχαν ήδη αρχίσει να
μειώνονται στα μέσα του 2021 και η πτώση
επιταχύνθηκε στις αρχές του 2022. Η
Gazprom, ωστόσο, επέμενε επανειλημμένως
ότι εξακολουθεί να προμηθεύει την Ευρώπη
με φυσικό αέριο σύμφωνα με τις υπάρχου-
σες συμβάσεις. Παρόλα αυτά, η πρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής,Ούρσουλα φον
ντερ Λάιεν, χαρακτήρισε το Σάββατο την
πολιτική εφοδιασμού της Gazprom σκόπιμα
επιζήμια.

Να επισημάνουμε εδώ ότι οι ευρωπαίοι
καταναλωτές είδαν τη μεγαλύτερη άνοδο
που έχει καταγραφεί ποτέ στις τιμές για
ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο και πετρέ-
λαιο θέρμανσης το 2021. Τον Σεπτέμβριο, η
τιμή του φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή
αγορά ξεπέρασε το ιστορικό όριο των 1.000
δολαρίων ανά χίλια κυβικά μέτρα και έχει
αυξηθεί περαιτέρω στα 2.000 δολάρια ανά
1000 κυβικά μέτρα τον Οκτώβριο.

Φυσικό αέριο: Η Ευρώπη θα παγώσει
– Έχει ήδη καταναλωθεί το 95% που αποθηκεύτηκε
το καλοκαίρι και η τιμή του καλπάζει
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Εκρηξη του ιδιωτικού χρέους, που
αγγίζει τα 260 εκατομμύρια ευρώ,
λόγω του κύματος ακρίβειας που

πλήττει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, φοβά-
ται το οικονομικό επιτελείο.

Mε τις τιμές σε προϊόντα και υπηρεσίες
να έχουν πάρει την ανηφόρα και το κόστος
ζωής να αυξάνεται μήνα με τον μήνα, τα
νοικοκυριά διαπιστώνουν όχι μόνο ότι
δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις
τρέχουσες υποχρεώσεις τους αλλά και ότι
δεν τους περισσεύουν χρήματα για ρύθμι-
ση οφειλών και την αποπληρωμή δόσεων
για χρέη σε εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και
τράπεζες.

Μεγάλος είναι ο κίνδυνος να «εκτροχια-
στούν» ρυθμίσεις χρεών λόγω της μείωσης
των εισοδημάτων από την ακρίβεια και να
δημιουργηθεί μια νέα γενιά οφειλών. Η
απειλή μεγαλώνει, καθώς το επόμενο διά-

στημα « ξεπαγώνουν» μια σειρά από οφει-
λές που θα πρέπει να αποπληρωθούν,
ενώ θα ξεκινήσουν να «τρέχουν» και νέες
υποχρεώσεις προς την εφορία.

Ενδεικτικά:
στο τέλος του μήνα λήγει η προθεσμία

για την ένταξη των κορονοχρεών στη ρύθ-
μιση των 36-72 δόσεων,

στο τέλος Μαρτίου πρέπει να εξοφλή-
σουν εφάπαξ το ποσό που έλαβαν από την
επιστρεπτέα όσοι επιθυμούν να κερδίσουν
15% έκπτωση,

από τον Μάιο πληρώνεται ο νέος
ΕΝΦΙΑ, ενώ

από το τέλος Ιουνίου ξεκινούν οι 60
δόσεις της επιστρεπτέας.

Στο μικροσκόπιο του ΥΠΟΙΚ

Στο υπουργείο Οικονομικών παρακολο-
υθούν μέρα με τη μέρα τις πληρωμές των
χρεών ανησυχώντας μήπως επηρεαστούν
οι προτεραιότητες των νοικοκυριών σε ό,τι
αφορά τις υποχρεώσεις τους και πληγεί η
κουλτούρα πληρωμών.Ήδη, παράγοντες
της αγοράς ζητούν να ενεργοποιηθεί εκ
νέου μια ρύθμιση 120 δόσεων προς την
εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, ώστε να
μπορούν τα φυσικά πρόσωπα αλλά και οι

επιχειρήσεις να πάρουν μια ανάσα αποπ-
ληρώνοντας σχετικά πιο εύκολα τις οφειλές
τους. Ο Εμπορικός Σύλλογος της Αθήνας
απέστειλε επιστολή προς τους συναρμό-
διους υπουργούς ζητώντας θεσμοθέτηση
ενιαίας ρύθμισης 120 δόσεων για το σύνο-
λο των χρεών των μικρομεσαίων επιχειρή-
σεων.

Ταυτόχρονα, με τις αυξήσεις στην ενέρ-
γεια να διαμορφώνουν μια εξαιρετικά
δύσκολη κατάσταση για χιλιάδες νοικοκυρ-
ιά και επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να
ανταποκριθούν, η κυβέρνηση, όπως ανέφ-
ερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας Κώστας Σκρέκας, βρίσκεται σε
συζητήσεις με τη ΔΕΗ  ώστε εάν κάποιος
ήταν σε ρύθμιση και την έχασε, να μπορεί
να κάνει επαναρρύθμιση των οφειλών του.

Νέες οφειλές στην εφορία

Mόνο οι νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές του
Δεκεμβρίου ανήλθαν σε 655 εκατ. ευρώ,
ενώ συνολικά το 2021φυσικά και νομικά
πρόσωπα άφησαν απλήρωτους φόρους
5,8 δισ. ευρώ. Αν αθροιστούν και τα παλιά
ληξιπρόθεσμα χρέη, οι συνολικές οφειλές
ξεπερνούν πια τα 111 δισ. ευρώ, με περισ-
σότερα από 25 δισ. να χαρακτηρίζονται ως

ανεπίδεκτα είσπραξης. 
Στο τέλος του 2021 περίπου 4 εκατ. φορ-

ολογούμενοι (3.996.871) είχαν οφειλές στο
Δημόσιο, με τους οφειλέτες υπό αναγκα-
στικά μέτρα είσπραξης να ανέρχονται σε
1.332.050 και 1.951.507 ΑΦΜ να κιν-
δυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωπα με
τέτοια μέτρα. 

Στα 41 δισ. ευρώ οι οφειλές στα Ταμεία

Οι οφειλές προς τον ΕΦΚΑ έφθασαν
κατά το 4ο τρίμηνο του 2021 στα 41,02 δισ.
ευρώ, αυξημένες κατά 2,2 δισ. ευρώ σε
σχέση με τα 38,7 δισ. του Σεπτεμβρίου
2021. Τα 1,7 δισ. χρέη των μη μισθωτών
για την περίοδο από τον Ιανουάριο 2020
έως και τον Σεπτέμβριο του 2021 ήταν
αυτά που κατά κύριο λόγο οδήγησαν σε
αυτήν την τόσο δυσμενή εξέλιξη, ενώ προ-
στέθηκαν και 486,8 εκατ. ευρώ που αφορ-
ούσαν πρόσθετα τέλη και προσαυξήσεις.
Το δ’ τρίμηνο του προηγούμενου έτους
εστάλησαν από το ΚΕΑΟ προς τους οφει-
λέτες 143.429 ατομικές ειδοποιήσεις για να
ρυθμίσουν ή να εξοφλήσουν το χρέος τους.

(πηγή:imerisia.gr)

ΑΑκκρρίίββεειιαα  ––  ΝΝέέαα  ρρύύθθμμιισσηη  112200  δδόόσσεεωωνν  ζζηηττάά  ηη  ααγγοορράά
ΜΜεεγγάάλλοοςς  οο  κκίίννδδυυννοοςς  νναα  ««εεκκττρροοχχιιαασσττοούύνν»»

ooιι  δδιιαακκααννοοννιισσμμοοίί  κκααιι  νναα  δδηημμιιοουυρργγηηθθεείί  μμιιαα  ννέέαα  γγεεννιιάά
οοφφεειιλλώώνν    

Δ. Παπαστεργίου: «Διεύρυνση των επαφών με την ΠΟΕ-ΟΤΑ για τα ΒΑΕ»

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,

210 5570337, 210 5580816

Τ
ην  πρώτη συν άν τηση μετά την  εκλογή ν έου ΔΣ, με τη συζήτηση σημαν τι-
κού θέματος που αφορά σε οικον ομικό ζήτημα, πραγματοποίησαν  τα μέλη
του ΔΣ του Συλλόγου Δημοτικών  Υπαλλήλων  ν ομού Τρικάλων , με τον  Δήμα-

ρχ ο Τρικκαίων  και Πρόεδρο της ΚΕΔΕ, Δημήτρη Παπαστεργίου.

Εχ θες, ο πρόεδρος Βαγγέλης Κωστίκας, ο αν τιπρόεδρος Θοδωρής Σιακαβάρας, ο
ταμίας Περικλής Βασιλείου και τα μέλη Μαριλέν α Αλμπάν η και Θαν άσης Τζιτζιάς,
δέχ θηκαν  ευχ ές για την  εκλογής τους από τον  κ. Παπαστεργίου, ο οποίος τόν ισε
τη σημασία της συν εργασίας σε όλα τα επίπεδα, όπως το πρώτο και σημαν τικό
θέμα που τέθηκε προς συζήτηση. Αυτό, αφορούσε στις επικείμεν ες, όπως τόν ι-
σαν  τα μέλη του ΔΣ, αλλαγές στο επίδομα επικίν δυν ης και αν θυγιειν ής εργασίας,
με το οποίο πλέον  προβλέπεται διαχ ωρισμός κατηγοριών  των  εργαζομέν ων  και
διαφοροποίηση στο ποσό του επιδόματος.

Ο κ. Κωστίκας μετέφερε την  άποψη της ΠΟΕ-ΟΤΑ για απόσυρση του σχ ετικού
πορίσματος της Διυπουργικής Επιτροπής, εν ώ ο κ. Παπαστεργίου ζήτησε
εξειδίκευση της σχ ετικής συζήτησης και διεύρυν ση των  επαφών  με την  ΠΟΕ-
ΟΤΑ, με στόχ ο το ν α αν αλυθεί διεξοδικά το όλο θέμα, που αφορά χ ιλιάδες εργαζό-
μεν ους/-ες.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ

13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 19 & 20/2
1)ΕΝΩΣΗ Δ/ΑΣΠΡ-ΑΠΟΛΛΩΝ
Π…Κ14….0-2
2)ΕΝΩΣΗ Δ/ΑΣΠΡ-ΑΠΟΛΛΩΝ
Π…Κ12….2-4
3)ΕΝΩΣΗ Δ/ΑΣΠΡ-ΑΠΟΛΛΩΝ
Π…Κ10….1-1
4)ΕΝΩΣΗ Δ/ΑΣΠΡ-ΑΠΟΛΛΩΝ
Π…Κ8……3-4

1)ΔΟΞΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ-ΔΥΝΑΜΗ
ΑΣΠΡ….Κ12
2)ΔΟΞΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ-ΔΥΝΑΜΗ
ΑΣΠΡ….Κ10
3)ΔΟΞΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ-ΔΥΝΑΜΗ
ΑΣΠΡ….Κ8

1)ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΛΕΥΣ-ΔΟΞΑ
ΠΟΝΤΙΩΝ….Κ12….4-5
2)ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΛΕΥΣ-ΔΟΞΑ
ΠΟΝΤΙΩΝ….Κ10….4-0
3)ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΛΕΥΣ-ΔΟΞΑ
ΠΟΝΤΙΩΝ….Κ8…….6-6

1)ΣΟΚΕΡΛΑΝΤ-ΠΑΟΚ
ΜΑΝΔΡΑΣ….Κ14….4-2
2)ΣΟΚΕΡΛΑΝΤ-ΠΑΟΚ
ΜΑΝΔΡΑΣ….Κ10….6-5
3)ΣΟΚΕΡΛΑΝΤ-ΠΑΟΚ
ΜΑΝΔΡΑΣ….Κ8……2-1

1)ΣΟΚΕΡΛΑΝΤ-ΠΕΡΣΕΑΣ….Κ12….0-
3αα
1)ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΕΓ-
ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ….Κ12….1-4

2)ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΕΓ-
ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ….Κ10….0-1
3)ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΕΓ-
ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ….Κ8……2-1

1)ΠΑΣ ΙΛΙΟΥ-
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ….Κ14….0-3αα
2)ΠΑΣ ΙΛΙΟΥ-
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ….Κ12….3-3
3)ΠΑΣ ΙΛΙΟΥ-
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ….Κ10….5-4
4)ΠΑΣ ΙΛΙΟΥ-
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ….Κ8….0-3αα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 26 & 27/2

1)ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ -ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΜΕΓ..Κ10
2)ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΜΕΓ..Κ8
3)ΠΕΡΣΕΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΕΓ…Κ12

1)ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ-
ΣΟΚΕΡΛΑΝΤ….Κ14
2)ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ-
ΣΟΚΕΡΛΑΝΤ….Κ12
3)ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ-
ΣΟΚΕΡΛΑΝΤ….Κ10

ΜΙΝΙ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 1Χ20 λ

1)ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ-
ΣΟΚΕΡΛΑΝΤ….Κ8
2)ΣΟΚΕΡΛΑΝΤ-ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ…Κ8
3)ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ-ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ…Κ8

1)ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ-ΠΑΣ ΙΛΙΟΥ….Κ14
2)ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ-ΠΑΣ ΙΛΙΟΥ….Κ12
3)ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ-ΠΑΣ ΙΛΙΟΥ….Κ10

1)1)ΑΠΟΛΛΩΝ Π-ΠΑΟΚ
ΜΑΝΔΡΑΣ….Κ14
1)ΔΟΞΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ
Π….Κ14
2)ΔΟΞΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ
Π….Κ12
3)ΔΟΞΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ
Π….Κ10
4)ΔΟΞΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ Π….Κ8

1)ΔΟΞΑ ΠΟΝΤΙΩΝ-ΕΝΩΣΗ
Δ/ΑΣΠΡ….Κ14
2)ΔΟΞΑ ΠΟΝΤΙΩΝ-ΕΝΩΣΗ
Δ/ΑΣΠΡ….Κ12

3)ΔΟΞΑ ΠΟΝΤΙΩΝ-ΕΝΩΣΗ
Δ/ΑΣΠΡ….Κ10
4)ΔΟΞΑ ΠΟΝΤΙΩΝ-ΕΝΩΣΗ
Δ/ΑΣΠΡ….Κ8

1)ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΕΛΕΥΣ….Κ12
2)ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΕΛΕΥΣ….Κ10
3)ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΕΛΕΥΣ….Κ8

ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ

1)ΑΠΟΛΛΩΝ Π-ΑΙΑΣ
ΠΑΡ…..Κ10…ΦΙΛΙΚΟ
2)ΑΠΟΛΛΩΝ Π-ΑΙΑΣ
ΠΑΡ…..Κ8…..ΦΙΛΙΚΟ

League West Attica by diathesis: Αποτελέσματα αγώνων

Από τον πρόεδρο του Συνδέσμου Διαιτητών
Δυτικής Αττικής Βαγγέλη Δημόπουλο λάβαμε
μια επ ιστολή που μεταξύ άλλων αναφέρει

<<Έκπληκτοι Διαβάσαμε την απόφαση της
¨Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων της Δυτι-
κής Αττικής ότι αύξησε το εξοδολόγιο της β κατ-
ηγόριας κατά 10 ευρώ όταν υπάρχει στον
αγώνα τους παρατηρητής διαιτησίας.

Όταν σε δύσκολους καιρούς οι ομάδες αυτές
προσπαθούν να καλύψουντης ήδη υπάρχου-
σες αυξημένες ανάγκες τους.Κατά την προκήρ-
υξη στο αρθρο 26 Έ αναφέρει τα εξής:<<Σε
εφαρμογή του κανονισμού διαιτησίας, η Ένωση
θα παρακρατεί από το εξοδολόγιο διαιτησίας ,

ποσό για την κάλυψη των αναγκών των παρ-
ατηρητών διαιτησίας και λειτουργικά εξοδα της
ΈΔ/ΈΠΣΔΑ.>>

Ό Σύνδεσμός μας με το υπ  αριθμ 333 εγγραφό
προς την ΈΠΣΔΑ είχε ενημερώσει ότι μπορ-
ούσε να ανταπεξέλθει πλήρως με Παρατηρητές
Διαιτησίας τόσο στην Α όσο και στην Β κατ-
ηγόρια χωρίς να επ ιβαρυνθεί καμία ομάδα της
Δυτικής Αττικής χρηματικά επ ιπλέoν. 

Έίχαμε ενημερώσει και για άλλα θέματα σημαν-
τικά ώστε με την συνεργασία μας να είχε ωφελ-
ηθεί το ποδόσφαιρο στην Δυτική Αττική.Ποιοι
είναι αυτοί που πραγματικά δεν θέλουν την
Ένωση και τον Σύνδεσμο μαζί ?

Ακόμη περιμένουμε απάντηση. >>.

Ο Πρόεδρος ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
(6989703851).

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ:  
Ακόμα περιμένουμε απάντηση
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Οι Μικτές της Δυτικής Αττικής με την ΕΠΣ Αργολίδας
Oι προεθνικές ομάδες της Δυτικής Αττικής Κ: 15 και Κ:17  αγωνίζονται

σήμερα για το πρωτάθλημα Ενώσεων που διοργανώνει η ΕΠΟ στο γήπεδο
του Βύζα στα Μέγαρα με την αντίστοιχη της Αργολίδας.

Τρία εξ αναβολής ματς γίνονται σήμε-
ρα 23 Φεβρουαρίου 2022 στη Σούπερ
Λίγκα 1 με μεγάλο ενδιαφέρον για την
ουρά της βαθμολογίας.

17.30 Λαμία - Αστέρας Τρίπολης

Διαιτητής: Φωτιάς (Πέλλας)
Βοηθοί: Μπουξμπάουμ (Αν. Αττικής),
Σαμοΐλης (Αθηνών)
Τέταρτος: Βάτσιος (Δ. Αττικής)
VAR: Περράκης (Αθηνών), AVAR:
Απτόσογλου (Αθηνών)

18.00: Άρης - Ατρόμητος

Διαιτητής: Ευαγγέλου (Αθηνών)
Βοηθοί: Κωσταράς (Αιτ/νιας), Στεφα-
νής (Καρδίτσας)
Τέταρτος: Κουκούλας (Λέσβου)
VAR: Τσακαλίδης (Χαλκιδικής), AVAR:
Χριστάκογλου (Χαλκιδικής)

19.30: Ιωνικός - Απόλλων Σμύρνης

Διαιτητής: Σιδηρόπουλος (Δωδεκανή-
σου)
Βοηθοί: Μωΰσιάδης (Γρεβενών),
Δημητριάδης (Καστοριάς)
Τέταρτος: Τσαγκαράκης (Χανίων)
VAR: Τζοβάρας (Φθιώτιδας), AVAR:
Νικολαΐδης (Μακεδονίας).

Τα εξ αναβολής παιχνίδια στην σούπερ λίγκα 1

Τα εξ αναβολής παιχνίδια της
Τετάρτης και οι διαιτητές

Τετάρτη 23/2 – 15:00

Βόρειος όμιλος – 12η αγωνι-
στική

Ηρακλής-Αναγέννηση
Καρδίτσας
Διαιτητής: Βλάχος (Ανατ. Αττι-
κής)
Βοηθοί: Καλλής, Βιτσεντζάτος
(Ανατ. Αττικής).
Ολυμπιακός Βόλου-ΠΑΟΚ Β
ΑΝΑΒΟΛΗ (13η αγωνιστική).

Νότιος όμιλος – 12η αγωνι-
στική

Καλαμάτα-Καλλιθέα (11η αγω-
νιστική – 15:30)
Διαιτητής: Ανδριανός (Αχαΐας)
Βοηθοί: Καλαμπόκης, Τσιλίκας
(Αιτ/νίας).2
Ρόδος-Επισκοπή
Διαιτητής: Κατοίκος (Αθηνών)
Βοηθοί: Νικολάου (Αθηνών),
Κωνστάντιος (Εύβοιας)
Ζάκυνθος-Εργοτέλης
Διαιτητής: Ρηγόπουλος
(Ηλείας)
Βοηθοί: Τριαντάφυλλος (Κορι-
νθίας), Ισακοβίδης (Λακωνίας).

ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΗΒΑΙΟΣ: «Γίνεται σπουδαία δουλειά, θα
έρθουν ακόμα καλύτερες μέρες»

«Γίνεται σπουδαία δουλειά, θα έρθουν
ακόμα καλύτερες μέρες»

Ο προπον ητής του Αστέρα Αν ω Λιοσίων  Γιώρ-
γος Θηβαίος μίλησε για την  μέχ ρι τώρα πορεία
της ομάδος του στο πρωτάθλημα της Β
ΕΠΣΔΑ.

«Είμαι χ αρούμεν ος για το γεγον ός ότι η ομάδα
μου εμφαν ίζεται πάν τοτε δυν ατή και αποφασι-
σμέν η για το καλύτερο αποτέλεσμα, όποιον
και αν  αν τιμετωπίζει.
Αυτό που με ικαν οποιεί περισσότερο απ΄ όλα
είν αι το μαχ ητικό πν εύμα της ομάδος, αφού
όλα τα παιδιά μπαίν ον τας στο γήπεδο τα δίν ουμε όλα για τη ν ίκη. Νιώθω ότι όσο
περν άει ο καιρός θα γιν όμαστε όλο και πιο αποτελεσματικοί και επιτυχ ημέν οι.
Γίν εται σπουδαία δουλειά στην  ομάδα και πιστεύω ότι θα έρθουν  ακόμη καλύτερες
ημέρες γι΄ αυτήν . Όταν  παίζεις με καρδιά και πίστη στις δυν ατότητές σου και
πολεμάς από την  αρχ ή μέχ ρι το φιν άλε κάθε αγών α, στο τέλoς θα αν ταμειφθείς».

Ρεπορτάζ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ
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ZHTOYNTAI ΑΠΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

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

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

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

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

ZHTOYNTAI ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ LOGIS-
TICS

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

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

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

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

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

Κύρια καθήκοντα: 
Αποτελεσματική μετακίνηση

των εμπορευμάτων εντός της
αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος

ZHTΟΥΝΤΑΙ  ΑΠΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

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

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

2)Περιγραφή θέσης: Εργάτες
Αποθήκης

Ηλικιακό όριο: Έως 35 ετών

Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΟ

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

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

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

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

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

αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος

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

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

ZHTΟΥΝΤΑΙ  ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

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

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

Κύρια καθήκοντα:
Φόρτωση και εκφόρτωση
εμπορευμάτων
Παραλαβή και τακτοποίηση
εμπορευμάτων

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ

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

Απαραίτητα προσόντα:
Κάτοχοι διπλώματος
οδήγησης Γ’ κατηγορίας
Ψηφιακός Ταχογράφος

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

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

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

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

2)Περιγραφή θέσης: Βοηθός

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

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

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

Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις

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

ZHTOYNTAI ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ LOGIS-
TICS

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Περιγραφή θέσης: Εργάτες
Αποθήκης
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών

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

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

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

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

Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Ωράριο: 8.30-17.00

Απαραίτητα προσόντα:
Απόφοιτος Τεχνικής Σχολής
Μηχανικών     Προϋπηρεσία
τουλάχιστον 4 χρονιά

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS 

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

Απαραίτητα προσόντα:
Προϋπηρεσία στην
προετοιμασία παραγγελιών
Γνώση χρήσης παλετοφόρου

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

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ,ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Σ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ

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

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

Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2022 θριάσιο-15  



16-θριάσιο Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2022

Σας περιμένουμε διαδικτυακά την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2022 στις 18:00 στο webinar με θέμα
«Αξιοποίηση Ηλεκτρονικών Ψηφιακών Υπηρεσιών».  Όσοι επιθυμούν να βρεθούν μαζί μας, παρακαλούμε όπως κάνετε

εγγραφή στην παρακάτω φόρμα: https://tinyurl.com/digitalattiki 

Γ
ια μια ακόμα φορά, ο Δήμος Ασπροπύργου συμμετέχει ενεργά στις δράσεις
του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ, στηρίζοντας στην πράξη το κοινωνικό σύνο-
λο. Συγκεκριμένα, το Σάββατο, 26 Φεβρουαρίου 2022 από τις 10:00 έως τις

14:00 στην Πλατεία Δημαρχείου θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση λογο-
τεχνικών βιβλίων.

Σκοπός της δράσης είναι να δημιουργηθούν ή να ενισχυθούν βιβλιοθήκες,
που λειτουργούν σε κάθε Δήμο, σε μορφή κοινωνικής βιβλιοθήκης, όπως βιβ-
λιοθήκες σε  ΚΑΠΗ ή οπουδήποτε χρειάζεται να συγκεντρωθούν βιβλία.  
Ξαναδώστε ζωή στα βιβλία που διαβάσατε και αγαπήσατε. Χαρίστε τα!

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τον επίσημο ιστότο-
πο του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ www.oloimaziboroume.gr καθώς και να επι-
κοινωνείτε με το Γραφείο της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας,
Πολιτισμού και Νεολαίας, κ. Σοφίας Μαυρίδη στο τηλέφωνο 2132006742. 

ΞΞΞΞααααννννααααδδδδώώώώσσσσττττεεεε    ζζζζωωωωήήήή    
σσσστττταααα    ββββιιιιββββλλλλίίίίαααα    πππποοοουυυυ    

δδδδιιιιααααββββάάάάσσσσααααττττεεεε    
κκκκααααιιιι    ααααγγγγααααππππήήήήσσσσααααττττεεεε....    

ΧΧΧΧααααρρρρίίίίσσσσττττεεεε    τττταααα!!!!
ΟΟΛΛΟΟΙΙ  ΜΜΑΑΖΖΙΙ  ΜΜΠΠΟΟΡΡΟΟΥΥΜΜΕΕ

--  ΣΣυυγγκκέέννττρρωωσσηη  ΒΒιιββλλίίωωνν  σσττοο  ΔΔηημμααρρχχεείίοο  
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  σσττιιςς  2266  ΦΦεεββρροουυααρρίίοουυ  22002222    


