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ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΘ. ΜΠΟΥΡΑ ΓΙΑ ΝΑ
ΚΛΕΙΣΕΙ Η ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ

ΤΤΗΗΝΝ  ΑΑΠΠΟΟΔΔΟΟΣΣΗΗ  33  ΚΚΤΤΙΙΣΣΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ
ΣΣΤΤΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΤΤΟΟΙΙΚΚΙΙΕΕΣΣ  
ΓΓΙΙΑΑ  ΧΧΡΡΗΗΣΣΗΗ  ΖΖΗΗΤΤΑΑ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟΝΝ

ΟΟΑΑΕΕΔΔ  ΟΟ  ΔΔ..  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ  

Δήμος Αχαρνών: Έτοιμες οι οριστικές
μελέτες για την ανάπλαση

των Λ. Φιλαδελφείας και Δημοκρατίας

Στον  σχεδιασμό  της δημοτικής Αρχής, είν αι η
πλήρης αν άδειξη των  εισόδων  της πόλης

ΣΣύύσσκκεεψψηη  σσττοο  ΥΥπποουυρργγεείίοο
ΠΠρροοσστταασσίίααςς  ττοουυ  

ΠΠοολλίίττηη  γγιιαα  ττοο  δδιιααχχρροοννιικκοο  
ππρρόόββλληημμαα  ττηηςς  

ππααρρααββααττιικκόόττηηττααςς  σσττοονν
ΔΔήήμμοο  ΦΦυυλλήήςς  

- Τι ζήτησε ο Χρήστος Παππούς
από τον Τ. Θεοδωρικάκο 

σσεελλ..  33

Κορωνοϊός: 16.962 νέα
κρούσματα- 53 νεκροί 

και 459 διασωληνωμένοι

Στη Δυτική Αττική καταγράφηκαν
216 λοιμώξεις 

Εκλογή του Διευθύνοντος
Συμβούλου Ο.Λ.Ε. ΑΕ 

Απόστολου Καμαρινάκη 
στο ΔΣ της Ένωσης

Λιμένων Ελλάδας 

σσεελλ..  55

TΡΑΓΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
42ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΕΙΧΕ

ΕΞΑΦΑΝΙΣΘΕΙ ΣΤΟ ΧΑΪΔΑΡΙ 
Η σορός βρέθηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο 

σσεελλ..  99

ΕΠΣΔΑ: Η Κ:15 2-0
την Αργολίδα

Σήμερα η κλήρωση της
4ης φάσης του Κυπέλλου

σσεελλ..  1100--1111σσεελλ..  66

σσεελλ..  99

σσεελλ..  33

σσεελλ..  1100

σσεελλ..  22

ΞΞεεκκίίννηησσεε  ηη
ρρωωσσιικκήή

εειισσββοολλήή  σσττηηνν
ΟΟυυκκρρααννίίαα  ––

ΕΕκκρρήήξξεειιςς  σσττοο
ΚΚίίεεββοο

σσεελλ..  1166
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ιδιοκτησία:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

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

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου 
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Νεφωσεις        

Θερμοκρασία απο 6  έως 14  βαθμους Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Τσικνοπέμπτη, Πρώτη και Δευτέρα εύρεσις τιμίας
κεφαλής προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Καμπόλης Παναγιώτης Α.
Πλάτωνος 1, 2105572588

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Θεοτόκης Αλέξανδρος Δ.

Βενιζέλου Ελευθερίου 61, 2105548498

MANΔΡΑ
Ροκάς Δημήτριος Π., Σαλαμίνος 7 - Εργατικές

Κατοικίες, 2105541344

Άνω Λιόσια

Πρινιανάκης Γεώργιος Ι., Παναγίας Γρηγορούσης

29, Ζεφύρι, 2102385080

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Λαθέας 56, 2102477556

Το σύστημα πολυετούς προγραμματισμού προ-
σλήψεων, στη Δημόσια Διοίκηση για τα έτη 2023
– 2027, θέτει σε εφαρμογή ο υπουργός Εσωτερ-
ικών Μάκης Βορίδης με γνώμονα τη βελτίωση
του συντονισμού για τη μακροπρόθεσμη στε-
λέχωση του Δημοσίου.

Όπως επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωσή του
ο ΥΠΕΣ, το σχέδιο πολυετούς προγραμματι-

σμού προσλήψεων αποσκοπεί στην ανίχνευση
των πραγματικών αναγκών του δημοσίου σε
βάθος τετραετίας, με βάση τις εκτιμήσεις
αποχώρησης τακτικού προσωπικού, το σύνολο
των υφιστάμενων και των εκτιμώμενων κενών
θέσεων προσωπικού και τις στρατηγικές προτερ-
αιότητες που έχει θέσει ο εκάστοτε φορέας για τη
διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του. 

Παράλληλα, καταγράφονται  οι  εκτιμώμενες
ανάγκες σε προσωπικό ανά κατηγορία, κλάδο
και ειδικότητα και οι τρόποι κάλυψης αυτών,
μέσω μετατάξεων ή προσλήψεων, σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία.

Στο πλαίσιο αυτό τα αρμόδια Υπουργεία απο-
στέλλουν στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών επικαιροποιημένα τετραετή
σχέδια προγραμματισμού ανθρώπινων πόρων.

Δήμος Αχαρνών: Έτοιμες οι οριστικές μελέτες για την
ανάπλαση των Λ. Φιλαδελφείας και Δημοκρατίας

Στον σχεδιασμό  της δημοτικής Αρχής, είναι η πλήρης 
ανάδειξη των εισόδων της πόλης

Π
ερίπου 400 σχέδια οριστικών μελετών, οι
οποίες αφορούν την ολική ανάπλαση δύο
βασικών εισόδων της πόλης των Αχαρνών,

δηλαδή των Λεωφόρων Δημοκρατίας και Φιλαδελφείας,
παρέλαβε η δημοτική Αρχή.

Όπως σημειώνει, αυτό που καθιστά πρωτοπόρα την
προγραμματισμένη παρέμβαση στις δύο λεωφόρους,
είναι ότι η ανάπλαση βασίζεται στην εκ βάθρων αποκα-
τάσταση όλων των υποδομών και δικτύων ενώ θα
πληροί όλες τις προδιαγραφές για ασφαλή και απρόσ-
κοπτη κίνηση πεζών, ΑμεΑ και οχημάτων.

Η ανάπλαση των δυο Λεωφόρων έχει ενταχθεί στις
υποβληθείσες προτάσεις  για το πρόγραμμα «Αντώνης
Τρίτσης» , με προϋπολογισμό που θα ξεπεράσει τα 11
εκ.

Στον σχεδιασμό  της δημοτικής Αρχής, είναι η πλήρ-
ης ανάδειξη των εισόδων της πόλης..

«Περιοχές όπως ο Κόκκινος Μύλος, η Λυκότρυπα
και ο Άγιος Δημήτριος θα είναι άμεσα ωφελούμενες.
Όμως το πιο σημαντικό είναι ότι οι κάτοικοι και επισκέ-
πτες θα εισέρχονται στον Δήμο Αχαρνών από εισόδο-
υς που θα είναι αντάξιες της ποιότητας που επιζητούμε
να έχουμε στην πόλη μας» όπως αναφέρεται σε σχετι-
κή ανακοίνωση.

Οι μελέτες που έχουν ήδη παραληφθεί είναι:

Αρχιτεκτονική: περιλαμβάνει όλες τις παρεμβάσεις
επί τους εδάφους, με διαμορφώσεις των πεζοδρομίων
και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, κάδοι,
υπόγειοι κάδοι, θέσεις φυτών, ράμπες ΑμεΑ, οδεύσεις
τυφλών κ.λπ)

Ηλεκτρομηχανολογική: Περιλαμβάνει μελέτη φωτι-
σμού και άρδευσης. Ήδη ο Δήμος είναι σε επαφή με το
ΔΕΔΔΗΕ για την υπογειοποίηση όλου του δικτύου

Συγκοινωνιακή: Περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες
ρυθμίσεις για ασφαλή διέλευση οχημάτων και φυσικά
των πεζών. Ρυθμίζει τη σήμανση, θέσεις στάθμευσης,
θέσεις στάσεων ΟΑΣΑ κ.λπ

Υδραυλική: Περιλαμβάνει το σχεδιασμό για την απο-
ρροή των ομβρίων με κεντρικούς αγωγούς και φρεάτια
σε όλο το μήκος των οδών

Φυτοτεχνική: με τις προτεινόμενες μελέτες οι λεωφ-
όροι στο τμήμα της ανάπλασης μετατρέπονται σε
πολύχρωμους άξονες από εκατοντάδες δέντρα και
θάμνους.

Μ. Βορίδης: Σε εφαρμογή τίθεται το
σύστημα πολυετούς προγραμματισμού
προσλήψεων
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Σύσκεψη στο Υπουργείο
Προστασίας του
Πολίτη, με αντικείμενο

την καταπολέμηση της παραβα-
τικότητας στο Δήμο Φυλής,
πραγματοποιήθηκε το απόγε-
υμα της Τρίτης 22 Φεβρουαρίου
2022.

Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος ο
Υπουργός Παναγιώτης Θεο-
δωρικάκος, ο Αντιπρόεδρος της
Βουλής Θανάσης Μπούρας, ο
Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ Μιχάλης
Καραμαλάκης, ο Δήμαρχος
Φυλής Χρήστος Παππούς και ο
Αντιδήμαρχος Ζεφυρίου Γιάν-
νης Μαυροειδάκος.  

Στη διάρκεια της σύσκεψης ο
Δήμαρχος Φυλής ζήτησε από την πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου και από τον Αρχηγό της ΕΛ. ΑΣ την
ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας στο Δήμο, 

με στόχο την πάταξη του εμπορίου ναρκωτικών, της
οπλοφορίας, της οπλοχρησίας, των εγκλημάτων κατά
της ιδιοκτησίας, αλλά και της διατάραξης κοινής ησυχίας 

και των επικίνδυνων παραβάσεων του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας. 

Από την πλευρά τους ο Υπουργός και ο Αρχηγός
δεσμεύτηκαν για τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων,
που, όπως εκτίμησαν, θα ενισχύσουν το αίσθημα
ασφαλείας των πολιτών.

“Ζητάμε, διαχρονικά, να νιώθουν ασφαλείς οι
συνδημότες μας, που έχουν υποστεί οικονομικές
θυσίες για τη βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής
της Αστυνομίας. 

Διαθέτουμε, δωρεάν, στην ΕΛΑΣ τα κτίρια του
Αστυνομικού Τμήματος Ζεφυρίου και της Υπο-
διεύθυνσης Ασφαλείας Δυτ. Αττικής και έχουμε αγο-
ράσει περιπολικά για να διευκολύνουμε την αστυνό-
μευση”, τόνισε ο Χρήστος Παππούς.

Δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον Αντιπρόεδρο
της Βουλής Θανάση Μπούρα για την υποστήριξή
του. “Ο Πρόεδρος βρίσκεται, συνεχώς, στο πλευρό
των συνδημοτών μας και όλων των πολιτών της

Δυτικής Αττικής και δεν θα κουραζόμαστε να το επανα-
λαμβάνουμε”, δήλωσε σχετικά ο Δήμαρχος Φυλής. 

Σύσκεψη στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για το διαχρονικο 
πρόβλημα της παραβατικότητας στον Δήμο Φυλής 
- Τι ζήτησε ο Χρήστος Παππούς από τον Τ. Θεοδωρικάκο 

Τ ην πρόσληψη "δασο-
κομάντος" προβλέπει
τροπολογία του Υπο-

υργείου Κλιματικής Κρίσης &
Πολιτικής Προστασίας που
κατατέθηκε στο νομοσχέδιο
του Υπ. Εργασίας "Εκσυγχρο-
νισμός του Ηλεκτρονικού
Εθνικού Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης και άλλες διατάξεις
για την κοινωνική ασφάλιση".

Όπως είχαμε αναφέρει και την
προηγούμενη εβδομάδα, ανά-
μεσα στις 6 πόλεις, στις οποίες
θα συσταθούν οι εν λόγω μονά-
δες ,Ειδικών  Δασικών Επιχει-
ρήσεων , βρίσκεται και η Ελευ-
σίνα.

Στις ΕΜΟΔΕ θα προσληφθ-
ούν άτομα νεαρής
ηλικίας,πυροσβέστες δασικών
επιχειρήσεων, τεχνικό και επι-
στημονικό προσωπικό και η
θητεία τους θα είναι επταετής. 

Αποστολή των «δασοκομάν-
τος», οι οποίοι θα είναι έτοιμοι
στα μέσα Ιουνίου, θα είναι η
συνδρομή στην εκτέλεση έργων
δασοπροστασίας έναντι του κιν-
δύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, η
υποστήριξη στη διενέργεια των
επιχειρήσεων κατάσβεσης, 

μέσω εξειδικευμένων
πεζοπόρων και αερομεταφερό-
μενων τμημάτων και η χρήση
ειδικών μηχανοκίνητων μέσων
και μηχανημάτων έργου, καθώς
επίσης και η συνδρομή στην
αντιμετώπιση των συνεπειών
από φυσικές, τεχνολογικές και
λοιπές καταστροφές. 

Οι δασοκομάντος θα είναι σε
συνεχή συνεργασία με τα δασα-
ρχεία και με την επιστημονική
υποστήριξη των δασολόγων
ενώ δεν θα ενεργούν μόνο την
ώρα της κρίσης. 

Πρόκειται για ένα σώμα που
κατά βάση θα είναι αερομεταφερ-
όμενο, σε διαρκή κίνηση, το
οποίο όμως θα ενεργεί όλο το
χρόνο και όχι μόνο την περίοδο

του καλοκαιριού.
Για την εξέλιξη αυτή, ο Δήμα-

ρχος Ελευσίνας, Αργύρης
Οικονόμου, δήλωσε: "Η σύστα-
ση της Ειδικής Μονάδας
Δασικών Επιχειρήσεων στην
πόλη μας θα θωρακίσει ολόκ-
ληρη τη Δυτική Αττική και θα
συμβάλλει ενισχυτικά σε περι-
πτώσεις εκδήλωσης πυρκα-
γιών, που κατά το παρελθόν
έπληξαν ανεπανόρθωτα και όμο-
ρους Δήμους. Σε συνεργασία
και με το Πυροσβεστικό Σώμα,
η ετοιμότητα και  διαχείριση
τέτοιων φαινομένων θα βοηθή-
σει τα μέγιστα στην προστασία
των κατοίκων και των περιου-
σιών τους, ώστε να μη ζήσουμε
ξανά θλιβερές καταστάσεις".

TΡΑΓΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
42ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΕΙΧΕ

ΕΞΑΦΑΝΙΣΘΕΙ ΣΤΟ ΧΑΪΔΑΡΙ 

Η σορός βρέθηκε σε εγκαταλελειμμένο 
κτίριο στο Χαϊδάρι. 

Τ
ραγικός επίλογος γράφτηκε στην  υπόθεση
εξαφάν ισης του 42χ ρον ου Νικόλαου
Συν οδιν ού, τα ίχ ν η του οποίου είχ αν  χ αθεί

από τις 31 Ιαν ουαρίου στο Χαϊδάρι.
Υπεν θυμίζεται πως για την  υπόθεση είχ ε

εν εργοποιηθεί missing alert από το Χαμόγελο του
Παιδιού, εν ώ είχ ε ασχ οληθεί και η Αγγελική Νικολούλη
στην  εκπομπή της.

Σύμφων α με αν ακοίν ωση του Χαμόγελου του
Παιδιού, ο άτυχ ος άν δρας βρέθηκε ν εκρός σε
εγκαταλελειμμέν ο κτίριο στο Χαϊδάρι. Τα αίτια του
θαν άτου του διερευν ών ται από τις αρμόδιες αρχ ές.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» εν ημερώθηκε για την
εξαφάν ιση του Νικόλαου Συν οδιν ού στις 08.02.2022
και προχ ώρησε άμεσα στην  δημοσιοποίηση των
στοιχ είων  του εν ήλικου, κατόπιν  συγκατάθεσης των
οικείων  του καθώς συν έτρεχ αν  λόγοι οι οποίοι έθεταν
τη ζωή του σε κίν δυν ο.

Σύμφων α με την  ιστοσελίδα anikolouli.gr, τον
42χ ρον ο εν τόπισε ν εκρό έν ας φίλος του που δεν
σταμάτησε στιγμή ν α τον  αν αζητά. Το πτώμα του
42χ ρον ου βρέθηκε σε εγκαταλελειμμέν η πολυκατοικία
στο Χαϊδάρι, λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι που ζούσε
με την  μητέρα του.

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Έρχονται οι "Δασοκομάντος" 
για τη θωράκιση ολόκληρης της Δυτ. Αττικής 

κατά την αντιπυρική περίοδο
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Παπαστράτος: Θέσεις εργασίας για έξι
ειδικότητες στον Ασπρόπυργο

Η
καπνοβιομηχανία Παπαστρά-
τος, θυγατρική της Phil ip
Morris International  Inc,

αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερ-
ους παραγωγούς και διανομείς τσι-
γάρων στην Ελλάδα.

Αυτό το διάστημα επιλέγει υπαλ-
λήλους έξι ειδικοτήτων.

Συγκεκριμένα θα προσληφθούν:

-Manager Consumer Programs –
Πτυχίο Μάρκετινγκ ή Διοίκησης
Επιχειρήσεων, εμπειρία 3 – 5 χρό-
νων σε αντίστοιχη θέση, άριστη
γνώση Αγγλικών, ισχυρές ηγετικές
ικανότητες και δεξιότητες διαχείρι-
σης έργων

-Manufacturing Technical
Support Supervisor –  Πτυχίο
Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκ-
τρολόγου Μηχανικού, εμπειρία 7
χρόνων σε αντίστοιχη θέση, προσα-
νατολισμός στον πελάτη, πολύ καλή

γνώση Αγγλικών
-Mechanical  Technicians –

Πτυχίο ΑΤΕΙ Μηχανολόγου Μηχα-
νικού, άδεια τεχνικού, εμπειρία 3
χρόνων σε τεχνικό τομέα ή σε βιομ-
ηχανικό περιβάλλον, εμπειρία στη
λειτουργία μηχανών συνεργείου και
καλή γνώση πνευματικών συστημά-
των και  εξοπλισμού μεταφοράς
προϊόντων, γνώση CAD και ERP,
άριστη γνώση Αγγλικών, καλή
γνώση Η/Υ (MS Office)

-Electrical Technician – Πτυχίο
ΑΤΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού,
εμπειρία 5 χρόνων στον τομέα
αυτοματισμού ή σε βιομηχανικό
περιβάλλον, άριστη γνώση
Αγγλικών, γνώση MS Office, απο-
δεδειγμένη εμπειρία στον βιομηχα-
νικό αυτοματισμό (PLC Βήμα 7 /
SCADA), γνώση ERP

-Consumer Data Scientist –
Πτυχίο Μαθηματικών ή Στατιστικής ή
Επιστήμης Δεδομένων ή Επιστήμ-
ης Υπολογιστών ή Μηχανικής ,

εμπειρία 3 χρόνων σε αντίστοιχη
θέση, γνώση R ή Python, καλή
γνώση σχεσιακών βάσεων δεδομέ-
νων και SQL, εξοικείωση BI, εμπει-
ρία στην ανάλυση δεδομένων / στις
δοκιμές και την μοντελοποίηση

Equipment Owner Digi tal
Printing – Πτυχίο Μηχανολόγου
Μηχανικού / Αυτοματιστή / Ηλεκτρ-

ολόγου Μηχανικού, άριστη γνώση
Αγγλικών, εκπληρωμένες στρατιω-
τικές υποχρεώσεις

Όλες οι παραπάνω θέσεις αφορ-
ούν στον Ασπρόπυργο.
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Τ
ην επιβολή προστίμου ύψους 2 εκατομμυρίων
ευρώ στην Αττική Οδό για το φιάσκο και τον
εγκλωβισμό χιλιάδων οδηγών στον αυτοκιν-

ητόδρομο στις 24 Ιανουαρίου, κατά την κακοκαιρία
«Ελπίς», ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών.

Πρόκειται για το ανώτατο πρόστιμο που
προβλέπει ο νόμος (Ν. 4663/2020) σε τέτοι-
ες περιπτώσεις και πιο συγκεκριμένα, το
πρόστιμο επιβλήθηκε στις εταιρείες Αττική
Οδός Α.Ε. (παραχωρησιούχος εταιρεία) και
ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε. (εταιρεία λειτο-
υργίας και συντήρησης της Αττικής Οδού)
«για την υπαιτιότητά τους σχετικά με τη δια-
κοπή της κυκλοφορίας και τα παρεπόμενα
προβλήματα που προέκυψαν μετά τη
χιονόπτωση της 24ης Ιανουαρίου 2022». Το
πρόστιμο που επιβάλλεται είναι από 1 εκα-
τομμύριο ευρώ σε κάθε εταιρεία και η
απόφαση του υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών βασίστηκε στο πόρισμα που
παρέδωσε στον κ. Καραμανλή η Επιτροπή
Διερεύνησης που είχε συγκροτήσει το
αρμόδιο υπουργείο.

Τι προκύπτει από το πόρισμα
Η Επιτροπή αποδίδει την πλήρη ευθύνη

στην εταιρεία, υποστηρίζοντας ότι δεν
εφάρμοσε τα όσα προβλέπονται για ανά-
λογες περιπτώσεις, ενώ δεν ζήτησε από
την Τροχαία σε καμία χρονική στιγμή το
κλείσιμο του δρόμου. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουρ-
γείου Υποδομών και Μεταφορών, από το
πόρισμα της Επιτροπής Διερεύνησης
προκύπτουν τα εξής:

– Οι υπεύθυνοι της εταιρείας ΑΤΤΙΚΕΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε. δεν εφάρμοσαν, ως όφει-
λαν, όσα προβλέπονται στο Εγχειρίδιο Λει-
τουργίας και στο Εγχειρίδιο Αποχιονισμού
της Αττικής Οδού, όπου αποτυπώνονται
επακριβώς οι διαδικασίες αποχιονισμού
της Αττικής Οδού και οι υπεύθυνοι λήψης
αποφάσεων.

– Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία
που εξετάσθηκαν, οι υπεύθυνοι της εταιρ-
είας ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε. δεν αιτήθη-
καν, ούτε εισηγήθηκαν προς το Τμήμα
Τροχαίας της Αττικής Οδού σε καμία χρονι-
κή στιγμή, τον αποκλεισμό των εισόδων
στην Αττική Οδό. Και αυτό παρόλο που οι
επιχειρησιακοί υπεύθυνοι της εταιρείας
ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε. γνώριζαν ή
όφειλαν να γνωρίζουν τον ενδεδειγμένο
τρόπο διαχείρισης ενός συμβάντος τέτοιας
κλίμακας, όπου προβλέπεται ο έγκαιρος
μερικός αποκλεισμός εισόδων της Αττικής
Οδού.

– Η εσφαλμένη εκτίμηση της κατάστασης
και των επιχειρησιακών δυνατοτήτων εκ

μέρους της εταιρείας ΑΤΤΙΚΕΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε. οδήγησε τελικά σε μη
αναστρέψιμο αποτέλεσμα. Συγκεκριμένα,
η απόφαση για μερικό αποκλεισμό των
εισόδων της Αττικής Οδού έπρεπε να είχε
ληφθεί νωρίτερα από τις 11:00 π.μ. Αν είχε
γίνει αυτό, τότε όσα επακολούθησαν δεν θα
είχαν συμβεί ή θα είχαν συμβεί σε πολύ
μικρότερη κλίμακα.

«Η θέση αυτή της Επιτροπής ερείδεται
στις εικόνες των καμερών κυκλοφορίας
στην ελεύθερη Λεωφόρο Ελευσίνας – Στα-
υρού – Αεροδρομίου Σπάτων, στο τμήμα
από τον κόμβο Κηφισίας μέχρι τον Κόμβο
Μαραθώνος και στη Δυτική Περιφερειακή
Λεωφόρο Υμηττού. Στις κάμερες καταγρά-
φονται επίσης σημαντικές παραλείψεις στη
διαδικασία του αποχιονισμού», όπως
σημειώνεται στο πόρισμα.

Επιπλέον, όπως αναφέρεται, στις μαγ-
νητοφωνημένες συνομιλίες του Κέντρου
Διαχείρισης Κυκλοφορίας με το Τμήμα
Τροχαίας Αττικής Οδού, καταγράφεται ήδη
από πολύ νωρίς, στις 10:33 π.μ., ο έντονος
προβληματισμός για το κατά πόσον είναι
δυνατόν να κρατηθεί ανοικτός ο δρόμος.

– Επίσης, υπεύθυνη είναι και η παρ-
αχωρησιούχος εταιρεία «Αττική Οδός Α.Ε.»,
η οποία σύμφωνα με τις διατάξεις της
Σύμβασης Παραχώρησης, είναι υποχρεω-
μένη να παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα
για την ασφαλή, εύρυθμη και σε υψηλό
επίπεδο εξυπηρέτησης λειτουργία του
έργου, την ομαλή και ανεμπόδιστη διεξαγω-
γή της κυκλοφορίας του κοινού και την άμεση
και αποτελεσματική ανταπόκριση σε
έκτακτες ή/και επείγουσες καταστάσεις,
ώστε να διασφαλίζεται πλήρως η ασφάλεια
των χρηστών (ατόμων και οχημάτων).

«Με βάση τα παραπάνω η «Αττική Οδός
Α.Ε.», αν και έχει αναθέσει μέσω σύμβασης
τη Λειτουργία και Συντήρηση του Αυτοκινητο-
δρόμου στην Εταιρεία ΑΤΤΙΚΕΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε., όφειλε να ασκεί, η ίδια,
τον προσήκοντα έλεγχο στην εν λόγω εταιρ-
εία, ώστε να διασφαλίζει ότι αυτή τηρεί το
σύνολο των υποχρεώσεών της προς το
Ελληνικό Δημόσιο. Συνεπώς η Παραχωρη-

σιούχος Εταιρεία «Αττική Οδός Α.Ε.» έχει
πλήρη ευθύνη έναντι του Δημοσίου για την
παράλειψη ελέγχου της Εταιρείας
ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε.», τονίζεται στο
πόρισμα και συμπληρώνεται: «Από τα
παραπάνω η Επιτροπή Διερεύνησης κατα-
λήγει στο συμπέρασμα ότι υπεύθυνοι για τη
διακοπή της κυκλοφορίας στην Ελεύθερη
Λεωφόρο Ελευσίνας – Σταυρού – Αεροδρ-
ομίου Σπάτων και τη Δυτική Περιφερειακή
Λεωφόρο Υμηττού την 24η Ιανουαρίου 2022
και τα συνακόλουθα προβλήματα ήταν τόσο
η Παραχωρησιούχος Εταιρεία «Αττική Οδός
Α.Ε.», όσο και η Εταιρεία ΑΤΤΙΚΕΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε.».

Αναφερόμενος στην απόφαση, ο υπο-
υργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας
Καραμανλής, δήλωσε: «Μετά από όσα
ανεπίτρεπτα συνέβησαν στην Αττική Οδό, η
κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη
δεσμεύθηκε να αποδοθούν ευθύνες. Για να
γίνει αυτό, το Υπουργείο είχε προνοήσει να
θεσπίσει από το 2020 το νομικό πλαίσιο για
απόδοση ευθυνών στους παραχωρη-
σιούχους όταν κλείνουν οι αυτοκινητόδρομοι.
Με το άρθρο 65 του νόμου 4663, βάλαμε ένα
οριστικό τέλος στο φαινόμενο να δημιουρ-
γούνται προβλήματα στο οδικό δίκτυο και
μετά να μην πληρώνει κανένας. Κι έτσι
σήμερα, για πρώτη φορά μπορούμε να
επιβάλουμε πρόστιμα συνολικού ύψους 2
εκατομμύρια ευρώ.

Επιτέλους στην Ελλάδα γίνονται τα
αυτονόητα, που μέχρι πρόσφατα ήταν
αδιανόητα. Μέσα σε λιγότερο από ένα
μήνα, συγκροτήθηκε Επιτροπή Διερ-
εύνησης, μελέτησε τα δεδομένα, κατέληξε
σε συμπεράσματα για τους υπαίτιους και
τις ευθύνες τους και τους επιβάλαμε το
ανώτατο πρόστιμο. Το οποίο βέβαια είναι
ανεξάρτητο από τα ποσά που δίνει η εταιρ-
εία στους πολίτες μετά από προσωπική
παρέμβαση του Πρωθυπουργού. Γιατί αυτά
είναι τα ελάχιστα που μπορούμε -και
οφείλουμε- να κάνουμε μετά από ένα τόσο
σοβαρό περιστατικό, ώστε να καταλάβουν
όλοι ότι είμαστε πλέον μια σύγχρονη, ευνο-
μούμενη Πολιτεία στην οποία ο καθένας
αναλαμβάνει τις ευθύνες του», κατέληξε στη
δήλωσή του ο κ. Καραμανλής.

Πρόστιμο 2 εκατομμυρίων ευρώ στην Αττική Οδό
για το φιάσκο και τον εγκλωβισμό χιλιάδων οδηγών 

Φρίκη στο Κρυονέρι, γυναίκα
διαμελίστηκε από τρένο

Σοκ προκαλεί  δυστύχημα στο Κρυονέρι .
Τρένο που πραγματοποιύσε το δρομολόγιο
Θεσσαλονίκη - Αθήνα, παρέσυρε γυναίκα την
οποία και διαμέλισε. 

Πρόκειται για την αμαξοστοιχία IC53, που
πραγματοποιεί το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-
Αθήνα, η οποία παρέσυρε μια γυναίκα που
ήταν κοντά στο σταθμό και την διαμέλισε. Άμεσα
στην περιοχή έφτασε ασθενοφόρο και διαπι-
στώθηκε ότι η γυναίκα είναι νεκρή. 

Πραγματοποιήθηκε επιχείρηση για τον απεγ-
κλωβισμό της σορού από έξι πυροσβέστες με
δύο οχήματα.Πληροφορίες αναφέρουν ότι η
γυναίκα δεν είχε χαρτιά πάνω της, που να
πιστοποιούν την ταυτότητά της, ενώ οι πρώτες
εκτιμήσεις κάνουν λόγο για αυτοκτονία.

Δίπλωμα οδήγησης: Δίπλωμα οδήγησης: 

Υποχρεωτική εκπαίδευση σε 
αντιολισθητικές αλυσίδες

H
εκμάθηση της διαδικασίας τοποθέτ-
ησης και αφαίρεσης αντιολισθητικών
αλυσίδων σε όχημα εντάσσεται υποχρ-

εωτικά στο σκέλος της εκπαίδευσης των υπο-
ψήφιων οδηγών με εγκύκλιο του υφυπουργού
Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιου για τις
Μεταφορές κ. Μιχάλη Παπαδόπουλου.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της πρόβλεψης για
την αντιμετώπιση των προβλημάτων στην
κυκλοφορία των οχημάτων κατά τη διάρκεια
δυσμενών καιρικών φαινομένων, όπως χιονό-
πτωση ή παγετός, στο εξής, κατά την πρακτική
εκπαίδευση, οι υποψήφιοι οδηγοί προβλέπεται
να εκπαιδεύονται υποχρεωτικά στον τρόπο
τοποθέτησης σε όχημα αντιολισθητικού εξοπλι-
σμού (αλυσίδων ή ανάλογου εξοπλισμού),
καθώς και της αφαίρεσής του.

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,

210 5570337, 210 5580816
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Α
πό σήμερα  24 Φεβρουαρίου έως και
Τετάρτη 2 Μαρτίου, πέντε (5) δωρε-
άν αυτοδιαγνωστικά (self) τεστ από

τα φαρμακεία, προκειμένου να καλύψουν τις
ανάγκες ελέγχου των ημερών από 1
Μαρτίου έως και 15 Μαρτίου 2022.

Υπενθυμίζεται ότι:
- Ο προσυμπτωματικός διαγνωστικός

έλεγχος για τον νέο κορωνοϊό μέσω αυτο-
διαγνωστικής δοκιμασίας (self-test) είναι
υποχρεωτικός για όλους τους μαθητές και τις
μαθήτριες, εμβολιασμένους και μη, καθώς
και για τους εμβολιασμένους εκπαιδευτι-
κούς.

- Βεβαίωση αρνητικού self-test οφείλουν να
φέρουν όλοι οι μαθητές από 4 έως 18 ετών
καθώς και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί.

- Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών
που φοιτούν σε δημόσιες σχολικές μονάδες
και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί που
απασχολούνται σε αυτές καταχωρίζουν τη 

δήλωση και το αποτέλεσμα στην πλατφ-
όρμα edupass.gov.gr, από την οποία εκδίδε-
ται και η Σχολική Κάρτα για COVID-19.

- Η δωρεάν διάθεση self-test από τα φαρ-
μακεία γίνεται μόνο κατά τις εργάσιμες
μέρες και ώρες, ώστε κατά τις διημερεύσεις
και διανυκτερεύσεις να μπορούν να εξυπηρ-
ετούν έκτακτες ανάγκες.

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών
που φοιτούν σε ιδιωτικές σχολικές μονάδες
και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί που
απασχολούνται σε αυτές εξακολουθούν να
δηλώνουν το αποτέλεσμα των self-test στην
πλατφόρμα self-testing.gov.gr και να
εκδίδουν την Σχολική Κάρτα για COVID-19.

«Συνεχίζουμε να παροτρύνουμε τους
γονείς μαθητών 5 ετών και άνω να εμβολιά-
σουν τα παιδιά τους, να αξιοποιήσουν το
ισχυρό αυτό όπλο της επιστήμης απέναντι
στην COVID-19», τονίζει το Υπ. Παιδείας.

Από σήμερα έως και Τετάρτη 2 Μαρτίου, 
η προμήθεια δωρεάν 

self test μαθητών & εκπαιδευτικών 

Μ
ν ημόν ιο συν εργασίας υπέγρα-
ψε το Βιοτεχ ν ικό Επιμελητήριο
Πειραιά, στο πλαίσιο των  δρά-

σεών  του, με το Ελλην ικό Ιν στιτούτο
Πυροπροστασίας Κατασκευών , με
σκοπό τη βελτίωση της αν ταγων ι-
στικότητας των  ελλην ικών  επιχ ειρή-
σεων  και της οικον ομίας γεν ικότερα,
αλλά τη βελτίωση του κλίματος της
επιχ ειρηματικότητας στη χ ώρα μας

Το Μν ημόν ιο Συν εργασίας 

συν υπέγραψαν  ο Πρόεδρος Β.Ε.Π.,
Γιώργος Παπαμαν ώλης – Ντόζας και ο
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
του Ε.Λ.Ι.ΠΥ.ΚΑ., Γιάν ν ης Κον τούλης.

Το Μν ημόν ιο Συν εργασίας περιλαμ-
βάν ει σειρά κοιν ών  δράσεων  που αφο-
ρούν  τους τομείς:

Επιμόρφωση στον  τομέα της Πυρ-
ασφάλειας, Πυροπροστασίας και γεν ικά
σε θεματικές εν ότητες για την  πρόληψη
και καταστολή πυρκαγιών , που αποτε-

λεί βασικό άξον α για την  βελτίωση της
αν ταγων ιστικότητας των  επιχ ειρή-
σεων . 

Το Βιοτεχ ν ικό Επιμελητήριο Πειραιά
και το Ελλην ικό Ιν στιτούτο Πυροπρο-
στασίας Κατασκευών  μπορούν  από
κοιν ού ν α προσφέρουν  στις ελλην ικές
επιχ ειρήσεις πιστοποιημέν α κα μη
προγράμματα, σε διαφορετικές εν ότ-
ητες και με διαφορετική διάρκεια. 

Σημαν τικό είν αι ότι θα επιμορφωθ-
ούν  οι μαθητές των  ΕΠΑΛ της Επιμελ-
ητηριακής Περιφέρειας Β.Ε.Π.

Συν εργασία στη Διοργάν ωση Ημε-
ρίδων /Συν εδρίων /Σεμιν αρίων  με
στόχ ο τη διάχ υση της πληροφόρησης
και γν ώσης στην  ελλην ική επιχ ειρημα-
τική κοιν ότητα σε θέματα Πυρασφάλει-
ας-Πυροπροστασίας.

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Β.Ε.Π. και Ε.Λ.Ι.ΠΥ.ΚΑ.

Έναρξη με την επιμόρφωση μαθητών ΕΠΑΛ Επιμελητηριακής Περιφέρειας Β.Ε.Π.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ - Ο ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΙ ΒΙΒΛΙΑ 

Το Σάββατο 26 Φεβρουαρίου στην Κεντρική Πλατεία Μεγάρων.

Ο Δήμος Μεγαρέων, σε συνεργασία με το πρόγραμμα «Όλοι Μαζί Μπορ-
ούμε» διοργανώνουν δράση συγκέντρωσης λογοτεχνικών βιβλίων όπως
θα γίνει και στους περισσότερους παό τους Δήμος του νομού.

Σκοπός της δράσης είναι να δημιουργηθούν ή να ενισχυθούν βιβλιοθή-
κες οι οποίες λειτουργούν στο Δήμο, σε μορφή κοινωνικής βιβλιοθήκης,
όπως βιβλιοθήκες σε ΚΑΠΗ ή οπουδήποτε χρειάζεται να συγκεντρωθούν
βιβλία.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 26 Φεβρουαρίου, από τις 10:00
μέχρι τις 14:00, στην Κεντρική Πλατεία Μεγάρων.

Αεροδιακομιδή 4 ασθενών από τα νησιά
στο αεροδρόμιο Ελευσίνας
4 ασθενείς - μετέφεραν
από νησιά του Αιγαίου σε
νοσοκομεία μεγάλων
αστικών κέντρων τα πτητι-
κά μέσα της Πολεμικής
Αεροπορίας, το τελευταίο
τριήμερο.
Συγκεκριμένα οι μεταφο-
ρές με πτητικά μέσα
Πολεμικής Αεροπορίας
Ένα αεροσκάφος B-350C
μετέφερε δύο ασθενείς
από τη Σαντορίνη στο Ηράκλειο και από τη Ρόδο στην Ελευσίνα.
Ένα αεροσκάφος B-350C μετέφερε έναν ασθενή από τη Λέσβο στην Ελευ-
σίνα.
Ένα αεροσκάφος C-130 μετέφερε έναν ασθενή από την Κω στην Ελευσίνα
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Ένωση Επαγγελματιών Βιοτεχνών & Εμπόρων 
Ελευσίνας- Μάνδρας

Οι επαγγελματίες και οι 
αυτοαπασχολούμενοι της Ελευσίνας 

και της Μάνδρας το Σάββατο 26 Φλεβάρη
στο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα 

Καλούμε κάθε επαγγελματία, αυτοαπασχολούμε-
νο και μικρό βιοτέχνη που νιώθει να γονατίζει καθ-
ημερινά από τις συνεχόμενες ανατιμήσεις στην
ενέργεια, στα καύσιμα και σε βασικά είδη πρώτης
ανάγκης, να ενώσει τη φωνή του μαζί μας και με
κοινό βηματισμό με  τις δεκάδες ενώσεις επαγγε-
λματιών, τα σωματεία εργαζόμενων και άλλους
μαζικούς φορείς στοα συλλαλητήριο 26 Φλεβάρη
στο  το Σύνταγμα.

Ως πότε θα ανεχόμαστε να ακούμε πως τα ελάχιστα μέτρα ανα-
κούφισης είναι “παράλογα” και “εκτός πραγματικότητας”, σε αντίθεση με
το ζεστό χρήμα που ρέει ακατάπαυστα προς τους μεγάλους ομίλους
από το ταμείο ανάκαμψης;

Οι φοροαπαλλαγές που προσφέρονται στις επιχειρήσεις που
απασχολούν μέχρι 250 εργαζόμενους για να συγχωνευτούν,
προχωράνε με ταχύτατους ρυθμούς την συγκέντρωση των κεφαλαίων
και ενισχύουν ακόμα περισσότερο αυτές τις επιχειρήσεις απέναντι σε
εμάς, τους μικρούς επαγγελματίες και τα μικρά μαγαζιά, που η μόνη
συσσώρευση που κάνουμε εδώ και χρόνια είναι αυτή των χρεών. 

Μικροί επαγγελματίες και εργαζόμενοι μοιραζόμαστε την ακρίβεια.
Είναι ώρα να μοιραστούμε και τον αγώνα για να σταματήσουμε να
μετράμε απώλειες σε εισόδημα, δικαιώματα και ανθρώπινες ζωές.

Το κύμα ακρίβειας που σαρώνει τα εισοδήματα των επαγγελματιών,
των εργαζόμενων και των συνταξιούχων δεν είναι για εμάς φυσικό
φαινόμενο. Γνωρίζουμε από πρώτο χέρι ποιος πληρώνει την “πράσινη
ανάπτυξη”, την “ψηφιακή μετάβαση” και τα "ρεκόρ του τουρισμού”. Για
αυτό το λόγο καλούμε σε κοινό αγώνα με τους εργαζόμενους, τους
συνταξιούχους και άλλους μαζικούς φορείς. 

Όλοι μαζί μπορούμε να βάλουμε ένα φρένο στον αντιλαϊκό κατήφο-
ρο που μέρα με την ημέρα μας σπρώχνουν οι στρατηγικές επιλογές
των κυβερνήσεων και της Ε.Ε. που ήδη μιλά για “ περιορισμό ελλειμ-
μάτων”. Στο χέρι μας είναι να διεκδικήσουμε ένα αξιοπρεπές εισόδημα,
να κατακτήσουμε ξανά δικαιώματα που χάθηκαν αυτά τα χρόνια και
φυσικά να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα για την προστασία της υγείας
όλων μας.

Ένα καλαίσθητο
φυλλάδιο, με
οδηγίες για την

προστασία των ζώων, κυκλο-
φόρησε, με πρωτοβουλία του
Αντιδημάρχου Γιώργου
Αβράμη, η αρμόδια υπηρεσία
του Δήμου Φυλής.

Στο φυλλάδιο, που διακρίνε-
ται για τον απλό και τον
εύληπτο τρόπο των συμβου-
λών που παρέχει, αναφέρον-
ται ως κοινωνικές προτεραιότ-
ητες η υιοθεσία, η στείρωση
και η ηλεκτρονική σήμανση
(τσιπάριασμα) των αδέσπο-
των. Δίνονται επίσης συμβου-
λές για τη φροντίδα και την
κοινωνικοποίηση των
δεσποζόμενων, αλλά και για
τις ποινικά κολάσιμες συμπερ-
ιφορές απέναντι στα ζώα.  

Σκοπός του Δήμου είναι να
μπει το φυλλάδιο σε κάθε
σπίτι και για το σκοπό αυτό, σε πρώτη φάση, θα
επισυναφθεί στους λογαριασμούς ύδρευσης.  

Η δράση, που αποτελεί συνέχεια προηγούμε-
νων, κινείται στο πλαίσιο της γενικής κατεύθυνσης

του Δημάρχου Χρήστου Παππού για την προ-
στασία των ζώων. Θα συνεχιστεί με άλλες, σε
συνεργασία, πάντα, με τις φιλοζωικές οργανώσεις
και τους φιλόζωους συνδημότες μας. 

O
Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ.
Νικόλαος Μελετίου και  η
Πρόεδρος του Πνευματικού

Κέντρου, κ. Γεωργία Πηλιχού, με
ιδιαίτερη χαρά, προσκαλούν τους

μικρούς φίλους, στην όμορφη
αποκριάτικη θεατρική παράσταση «Η
Βαλίτσα με τις Μάσκες». Πρόκειται
για ένα χαρούμενο, λαμπερό θέαμα,
γεμάτο χορό, τραγούδια, μάσκες,

σερπαντίνες, κομφετί  και
διάδραση με τους θεατές.

" Οι απόκριες έφτασαν και
η Λαμπρινή με την Αντωνία
ψάχνουν να βρουν  τι θα
ντυθούν. 

Στη σοφίτα του σπιτιού
τους ανοίγουν τις παλιές
βαλίτσες και ανακαλύπτουν
έναν ολόκληρο κόσμο από
στολές, μάσκες, καπέλα της
γιαγιάς τους μαζί  με το
ημερολόγιο της. 

Το διαβάζουν και  τι
ανακαλύπτουν; Ότι η γιαγιά
με τις φιλενάδες της, όταν
έρχονταν οι  Απόκριες

ντύνονταν και  ζωντάνευαν τα
αγαπημένα τους παραμύθια και
όλους τους ήρωες που ζούσαν μέσα
σ΄ αυτά. 

Οι  βαλίτσες λοιπόν ανοίγουν
και...."

Η παράσταση, που παρουσιάζεται
από τη θεατρική σκηνή
ΑΕΡΟΠΛΟΙΟ, θα πραγματοποιηθεί
την Κυριακή, 27 Φεβρουαρίου στις
11:00, στο Δημοτικό
Κινηματοθέατρο Γαλαξίας. Στη
συνέχεια, θα υλοποιηθεί  ένα
δ ι α σ κ ε δ α σ τ ι κ ό
εργαστήρι  αποκριάτικων
κατασκευών στο φουαγιέ του
κινηματοθεάτρου.

Σας περιμένουμε να
διασκεδάσουμε μαζί!

Η είσοδος είναι  ΔΩΡΕΑΝ,
απαραίτητη η επίδειξη
πιστοποιητικού εμβολιασμού ή
νόσησης και  έγγραφο
ταυτοπροσωπίας. Ανήλικοι , με
δήλωση sel f test (τελευταίου
24ώρου). Απαραίτητη η χρήση

Φυλλάδιο σε κάθε σπίτι για την προστασία 
των ζώων από το Δήμο Φυλής

«Η Βαλίτσα με τις Μάσκες»
Αποκριάτικη παράσταση με Διαδραστικό Χαρακτήρα για τα παιδιά και όλη την οικογένεια!

Κυριακή, 27 Φεβρουαρίου στις 11:00, 
στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο Γαλαξίας.
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- Απειλή για νέες ανατιμήσεις σε ψωμί, ζυμαρικά
Οι έμποροι φοβούνται ότι μία σύρραξη στην Ουκρανία μπορεί να προκαλέσει

μαζική στροφή των χωρών που εισάγουν σιτάρι από την περιοχή της Μαύρης

Θάλασσας σε εναλλακτικές πηγές προμήθειας

Ξεκίνησε η επιστράτευση
Κήρυξη της Ουκρανίας σε 

κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Ι
σορροπία σε τεν τωμέν ο σχ οιν ί θυμίζει η κατά-
σταση που εξελίσσεται στην  αν ατολική Ουκρ-
αν ία, καθώς η Μόσχ α μπορεί αν ά πάσα στιγμή

ν α αν απτύξει στρατεύματα σε Ντον έτσκ και Λου-
γκάν σκ, μετά και την  επίσημη έγκριση που πήρε ο
Πούτιν  από τη Ρωσική Βουλή. Στην  κήρυξη ολόκληρ-
ης της Ουκραν ίας σε κατάσταση έκτακτης αν άγκης –
με εξαίρεση τις αν ατολικές επαρχ ίες του Λουγκάν σκ
και του Ντον έτσκ που είν αι σε εμπόλεμη κατάσταση
– προέβη το Συμβούλιο Ασφαλείας της χ ώρας. Ταυ-
τόχ ρον α, η Ουκραν ία άρχ ισε ν α επιστρατεύει εφέδρ-
ους ηλικίας 18-60 ετών , εν ώ η Βουλή πέρασε ψήφισμα
που επιτρέπει την  οπλοφορία για λόγους αυτοάμ-
υν ας.

BBC: Τι σημαίν ει κατάσταση εκτάκτου αν άγκης για
την  Ουκραν ία;

Η πρώτη προετοιμασία που βρίσκεται σε εξέλιξη
είν αι αυτό που αν ακοίν ωσε ήδη από χ θες ο Ζελέν σκι
στο διάγγελμά του: Η χ ώρα καλεί τους εφέδρους της.

«Γν ωρίζω ήδη», γράφει για λογαριασμό του βρεταν ι-
κού μέσου η My roslav a Petsa, «πολλούς άν δρες και
γυν αίκες που έχ ουν  ήδη κληθεί ν α παρουσιαστούν
στα στρατολογικά γραφεία σήμερα. 

Η κατάσταση εκτάκτου αν άγκης δεν  συν ιστά όμως
στρατιωτικό ν όμο, ο οποίος επίσης μπορεί ν α επιβ-
ληθεί στην  Ουκραν ία, σε περίπτωση περαιτέρω
εισβολής.

Η ΄έκτακτη αν άγκη' δεν  θα γίν ει αισθητή από τους
πολίτες της. Θα δώσει όμως τη δυν ατότητα στις ουκρ-
αν ικές αρχ ές ν α θωρακίσουν  τον  πληθυσμό και το
κράτος από εάν  πιθαν ό κίν δυν ο».

Μπορέλ: Οι διπλωματικές προσπάθειές μας θα
συν εχ ιστούν

Oι κυρώσεις είν αι μόν ο έν α μέρος της απάν τησης
της ΕΕ στη Ρωσία, αν αφέρει ο Ύπατος Εκπρόσωπος
της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ σε αν άρτηση στο μπλογκ του
με τίτλο «Γιατί πρέπει ν α αν τισταθούμε όταν  αυτα-
ρχ ικά καθεστώτα προσπαθούν  ν α επαν απροσδιο-
ρίσουν  τους διεθν είς καν όν ες». 

«Οι διπλωματικές προσπάθειές μας θα συν εχ ι-
στούν  για ν α σταματήσουν  μια ν έα έκρηξη πολέμου
στην  καρδιά της Ευρώπης. 

Ο κίν δυν ος μιας μεγάλης σύγκρουσης είν αι υπαρκ-
τός και πρέπει ν α τον  αποτρέψουμε με κάθε κόστος.
Έτσι θα συν εχ ίσουμε ν α προσεγγίζουμε τα Ην ωμέν α
Έθν η και τον  ΟΑΣΕ για ν α επαν αφέρουμε τη Ρωσία
στο τραπέζι των  διαπραγματεύσεων », προσθέτει.

Παράλληλα αν αφέρεται στην  κοιν ή δήλωση Ρωσίας-
Κίν ας της 4ης Φεβρουαρίου για τη ν έα εποχ ή, στην
οποία μπαίν ουν  οι διεθν είς σχ έσεις, και για την  παγ-
κόσμια βιώσιμη αν άπτυξη, όπως σημειών ει η αν άρτ-
ηση της ρωσικής προεδρίας στην  οποία παραπέμπει,
υπογραμμίζον τας ότι «είν αι μια πράξη περιφρόν ησης
και η ουσία της είν αι ξεκάθαρη. Είν αι έν α ρεβιζιον ι-
στικό μαν ιφέστο, με άλλα λόγια, έν α μαν ιφέστο αν αθ-
εώρησης της παγκόσμιας τάξης». 

Η κλιμάκωση της έντασης μεταξύ της Ρωσίας και της
Ουκρανίας, που είναι από τις μεγαλύτερες αγροτικές
δυνάμεις στον κόσμο, έχει αντίκτυπο και στις τιμές του
σιταριού, του καλαμποκιού και του ηλιέλαιου καθώς οι
αγοραστές αναζητούν εναλλακτικές πηγές τροφοδοσίας,
ωθώντας ανοδικά τις τιμές τους που κινούνται ήδη σε
υψηλά επίπεδα πολλών ετών.

Η αύξηση των τιμών του σιταριού απειλεί να οδηγήσει
σε νέες ανατιμήσεις στο ψωμί, τα ζυμαρικά και τα σανά
που χρησιμοποιούνται ως τροφή για τα ζώα, ενισχύον-
τας τις πιέσεις στον πληθωρισμό. 

Καθώς στις δύο αυτές χώρες αντιστοιχούν το 29% των
παγκόσμιων εξαγωγών σιταριού, το 19% της προσφο-
ράς καλαμποκιού και το 80% της προσφοράς ηλιέλαιου,
οι έμποροι ανησυχούν ότι η όποια στρατιωτική εμπλοκή
μπορεί να προκαλέσει μία μαζική στροφή των χωρών
που εισάγουν τα εμπορεύματα αυτά σε εναλλακτικές
πηγές προμήθειας. 

Οι προθεσμιακές τιμές του σιταριού αυξήθηκαν χθες
πάνω από 6% στο χρηματιστήριο εμπορευμάτων του
Σικάγο, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο
από τον Ιούλιο του 2018, ενώ και οι τιμές του καλαμ-
ποκιού αυξήθηκαν σε υψηλό επίπεδο επτά μηνών.
Σήμερα το πρωί σημειώνεται μικρή αποκλιμάκωση της
τιμής του σιταριού κατά 0,6% και της τιμής του καλαμ-
ποκιού κατά 0,4%. 

Οι τιμές και των τριών παραπάνω εμπορευμάτων
έχουν κάνει ράλι περίπου 40% από τα χαμηλά επίπεδα
του 2021, ενισχυμένες από τη μείωση της παγκόσμιας
παραγωγής και την ισχυρή ζήτηση.

Αναζήτηση εναλλακτικών πηγών προμήθειας
«Οι διαταραχές στις προμήθειες από την περιοχή της

Μαύρης Θάλασσας θα έχουν αντίκτυπο στην παγκόσμια
διαθεσιμότητα. Οι αγοραστές στη Μέση Ανατολή και την
Αφρική θα αναζητήσουν εναλλακτικές πηγές τροφο-

δοσίας», δήλωσε στο Reuters οικονομολόγος της
National Australia Bank.

Περίπου το 70% των ρωσικών εξαγωγών σιταριού
κατευθύνθηκε πέρυσι σε αγοραστές στη Μέση Ανατολή
και την Αφρική.

Σύμφωνα με traders, οι αυξημένες εντάσεις έχουν
οδηγήσει ήδη κάποιους αγοραστές να στραφούν σε
άλλους προμηθευτές από τον φόβο ότι η όποια πολεμι-
κή έκρηξη θα οδηγούσε σε μεγάλες καθυστερήσεις προ-
μήθειας.

«Τα πλοία αποφεύγουν να εισέλθουν στη Μαύρη
Θάλασσα λόγω του πολεμικού κινδύνου. Διαταραχές
στην προσφορά λαμβάνουν ήδη χώρα», δήλωσε trader
με έδρα τη Σιγκαπούρη.

Ένα έλλειμμα προμηθειών από την περιοχή της
Μαύρης Θάλασσας μπορεί να αυξήσει τη ζήτηση για
σιτάρι από τις ΗΠΑ και τον Καναδά.

Οι παγκόσμιες τιμές των τροφίμων κινούνται σε
υψηλά επίπεδα 10ετίας, με αιχμή την ισχυρή ζήτηση για
σιτάρι και γαλακτοκομικά προϊόντα, σύμφωνα με τον
Οργανισμό Τροφίμων του ΟΗΕ.

Με πληροφορίες από Reuters

Λιμενικό για το επεισόδιο
με το Τουρκικό αλιευτικό: 
Επιχείρησαν να μας 

εμβολίσουν, πετούσαν
πέτρες

Άμεσα πραγματοποιήθηκαν επανειλ-
ημμένως οι προβλεπόμενες συστάσεις,
μέσω VHF και δια ζώσης, από το πλήρ-
ωμα του περιπολικού σκάφους ΛΣ-
ΕΛ.ΑΚΤ προς το τουρκικό αλιευτικό να
απομακρυνθεί από τα ελληνικά χωρικά
ύδατα, χωρίς αποτέλεσμα.

Να εμβολίσει το σκάφος του Λιμεν ι-
κού πετών τας ακόμη και πέτρες εν αν τίον  του, κιν είτο
το τουρκικό αλιευτικό που προκάλεσε επεισόδιο εν τός
ελλην ικών  υδάτων  σε θαλάσσια περιοχ ή βορειοδυτικά
των  Οιν ουσσών .

Οπως αν αφέρει το Λιμεν ικό στην  αν ακοίν ωσή του το
επεισόδιο έγιν ε στις 6 το απόγευμα της Τρίτης όταν
πλωτό περιπολικό του Λιμεν ικού εν τόπισε τουρκικό
αλιευτικό σκάφος ν α αλιεύει εν τός Ελλην ικών  χ ωρικών
υδάτων , στη θαλάσσια περιοχ ή μεταξύ Χίου – Οιν ου-
σσών .

Άμεσα πραγματοποιήθηκαν  επαν ειλημμέν ως οι
προβλεπόμεν ες συστάσεις, μέσω VHF και δια ζώσης,
από το πλήρωμα του περιπολικού σκάφους ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ
προς το τουρκικό αλιευτικό ν α απομακρυν θεί από τα

ελλην ικά χ ωρικά ύδατα, χ ωρίς αποτέλεσμα.
Σύμφων α την  αν ακοίν ωση του Λιμεν ικού παρά τις

συστάσεις, το τουρκικό αλιευτικό κιν ήθηκε με
επικίν δυν ους ελιγμούς προς το πλωτό περιπολικό του
ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, με σκοπό ν α το εμβολίσει. Επιπροσθέτως,
το πλήρωμα του αλιευτικού πλησιάζον τας το περιπο-
λικό σκάφος ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ προέβη στη ρίψη διαφόρων
βαρέων  αν τικειμέν ων  (πέτρες κλπ).

Κατόπιν  αυτών  καταλήγει το λιμεν ικό στην  αν α-
κοίν ωσή του, πραγματοποιήθηκε ρίψη προειδοποιη-
τικών  βολών  στον  αέρα και σε ασφαλή τομέα από το
περιπολικό σκάφος ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, με αποτέλεσμα το
τουρκικό αλιευτικό σκάφος ν α αποχ ωρήσει με αν ατολι-
κή πορεία για τα έν αν τι Τουρκικά παράλια.
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ΟΑντιπρόεδρος της Βουλής
και Βουλευτής Δυτικής Αττι-
κής, Θανάσης Μπούρας,

έλαβε γνώση της επιστολής που
εστάλη από τον Δήμαρχο Ελευσίνας
στον Διοικητή του Οργανισμού
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
με θέμα την απόδοση για χρήση στο
Δήμο αίθουσας εκδηλώσεων και 2
καταστημάτων στον χώρο που
βρίσκονται οι εργατικές κατοικίες
στην Ελευσίνα. 

Συγκεκριμένα με την ως άνω επι-
στολή (αριθμ. πρωτ.
2441/16.02.2022, δεξιά ) προς τον
Διοικητή του ΟΑΕΔ αναφέρεται ότι
παρότι το σύνολο των Εργατικών
Κατοικιών Ελευσίνας έχει παραδοθεί
στους οικιστές, τα δύο καταστήματα
και η αίθουσα που βρίσκεται στο
Ο.Τ.42γ δεν έχουν δοθεί για χρήση
στον Δήμο Ελευσίνας, όπως επι-

σημαίνεται και στο υπ’ αριθμ.
21973/1279/12.02.2004 έγγραφο
του ΟΑΕΔ, αλλά και στην με αριθμ.
20/28.03.2005 γνωμοδότηση του
Νομαρχιακού Συμβουλίου Δυτικής
Αττικής επί της Μελέτης Περιβαλλον-
τικών Επιπτώσεων για την ανέγερση
εργατικών κατοικιών στην Ελευσίνα.

Ο κ. Μπούρας επικοινώνησε για το
θέμα με τον Διοικητή του ΟΑΕΔ,
Σπυρίδωνα Πρωτοψάλτη, ο οποίος
τον διαβεβαίωσε ότι θα προωθήσει
το ζήτημα άμεσα στις αρμόδιες
υπηρεσίες προκειμένου να τακτοποι-
ηθεί αυτή η εκκρεμότητα.

Ο κ. Μπούρας θα είναι σε διαρκή
επαφή τόσο με το Δήμο Ελευσίνας,
όσο και με τον Διοικητή του Οργανι-
σμού Απασχόλησης Εργατικού
Δυναμικού για την επίλυση του θέμα-
τος. 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΘ. ΜΠΟΥΡΑ ΓΙΑ ΝΑ
ΚΛΕΙΣΕΙ Η ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ

ΤΤΗΗΝΝ  ΑΑΠΠΟΟΔΔΟΟΣΣΗΗ  22  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  11
ΑΑΙΙΘΘΟΟΥΥΣΣΑΑΣΣ  ΕΕΚΚΔΔΗΗΛΛΩΩΣΣΕΕΩΩΝΝ  ΣΣΤΤΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ

ΚΚΑΑΤΤΟΟΙΙΚΚΙΙΕΕΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΧΧΡΡΗΗΣΣΗΗ  ΖΖΗΗΤΤΑΑ  
ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟΝΝ  ΟΟΑΑΕΕΔΔ  ΟΟ  ΔΔ..  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ  

Ο
Διευθύνων Σύμβουλος του
Οργανισμού Λιμένος
Ελευσίνας ΑΕ, κ. Απόστο-

λος Καμαρινάκης, εξελέγη Β' Αντι-
πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου της Ένωσης Λιμένων
Ελλάδος(Ε.ΛΙΜ.Ε.).

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθη-
κε η Γενική Συνέλευση της Ένωσης

Λιμένων Ελλάδος στις 18 Φεβρο-
υαρίου 2022, στα γραφεία του
Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς. Η
ημερήσια διάταξη προέβλεπε την
εκλογή νέου Διοικητικού Συμβου-
λίου για την διετία 2022-2024 και
στη συνέχεια το νέο Συμβούλιο
συγκροτήθηκε σε σώμα, ως ακο-
λούθως:

Πρόεδρος: Άγγελος Καρακώστας,
Αν. Δ/ντος Συμβούλου Ο.Λ. Πειρ-
αιώς Α.Ε.

Α΄ Αντιπρόεδρος: Αθανάσιος
Λιάγκος, Εκτελ. Πρόεδρος Δ.Σ.
Ο.Λ. Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Β΄ Αντιπρόεδρος: Απόστολος
Καμαρινάκης, Δ/νων Σύμβουλος

Ο.Λ. Ελευσίνας Α.Ε.
Γεν. Γραμματέας: Παναγιώτης

Τσώνης, Δ/νων Σύμβουλος Ο.Λ.
Πατρών Α.Ε.

Οικ. Επόπτης: Γεώργιος Βακόν-
διος, Δ/νων Σύμβουλος Ο.Λ.
Λαυρίου Α.Ε.

Μέλη:
Σωκράτης Αναγνώστου, Δ/νων

Σύμβουλος Ο.Λ. Βόλου Α.Ε.
Σπυρίδων Γεροντίτης, Πρόεδρος

Δ.Σ. Ο.Λ. Νομού Ευβοίας Α.Ε.
Δέσποινα Γκικάκη, Δ/νουσα

Σύμβουλος Ο.Λ. Ραφήνας Α.Ε.
Ρεγγίνα Δηλαβέρη, Πρόεδρος

Δ.Σ. Ο.Λ. Ηγουμενίτσας Α.Ε.
Σπυρίδων Ζερβόπουλος, Δ/νων

Σύμβουλος Ο.Λ. Κέρκυρας Α.Ε.
Άννα Θυσιάδου, Δ/νουσα

Σύμβουλος Ο.Λ. Καβάλας Α.Ε.
Κανδιώ Μαραγκού, Πρόεδρος

Δ.Λ.Τ. Σύρου
Μηνάς Παπαδάκης, Δ/νων

Σύμβουλος Ο.Λ. Ηρακλείου Α.Ε.
Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος,

Αντιπρόεδρος Δ.Λ.Τ. Λέσβου
Κων/νος Χατζηκωνσταντίνου,

Δ/νων Σύμβουλος Ο.Λ. Αλεξανδρ-
ούπολης Α.Ε.

Ο κ. Άγγελος Καρακώστας ανέλα-
βε Πρόεδρος της Ένωσης Λιμένων
Ελλάδος για πρώτη φορά τον
Δεκέμβριο του 2017 και επανεκλέ-
γεται για τρίτη φορά στην ηγεσία της.

Εκλογή του Διευθύνοντος Συμβούλου Ο.Λ.Ε. ΑΕ 
Απόστολου Καμαρινάκη 
στο ΔΣ της Ένωσης Λιμένων Ελλάδας 
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Ο
Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας
Υγείας (ΕΟΔΥ) ανακοίνωσε το
απόγευμα της Τετάρτης (23/02)

ότι τα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα νέα
κρούσματα του κορονοϊού είναι 16.962,
εκ των οποίων 35 εντοπίστηκαν κατό-
πιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της
χώρας.
Την εβδομάδα 14-20/2, το σύνολο των

ασθενών ηλικίας 4-18 ετών είναι 40.163,
αποτελώντας το 32% (-3% από την
προηγούμενη εβδομάδα) στο σύνολο
των κρουσμάτων.
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19

είναι 53, ενώ από την έναρξη της επιδ-
ημίας έχουν καταγραφεί συνολικά
25.538 θάνατοι. Το 95.0% είχε υποκείμε-
νο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Ο αριθμός των ασθενών που

νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι
459 (65.4% άνδρες). 
Η διάμεση ηλικία τους είναι 67 έτη. To

88.2% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και
ηλικία 70 ετών και άνω. Μεταξύ των
ασθενών που νοσηλεύονται διασωλ-
ηνωμένοι, 333 (72.55%) 

είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολια-
σμένοι και 126 (27.45%) είναι πλήρως
εμβολιασμένοι. Από την αρχή της παν-
δημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 4.232
ασθενείς.

Η κατανομή των κρουσμάτων στην
Αττική είναι η εξής:

Ανατολική Αττική 758
Βόρειος Τομέας Αθηνών 1006
Δυτική Αττική 216
Δυτικός Τομέας Αθηνών 838
Κεντρικός Τομέας Αθηνών 1688
Νότιος Τομέας Αθηνών 670
Πειραιάς 798
Νήσοι 104

Κορωνοϊός: 16.962 νέα κρούσματα
- 53 νεκροί και 459 διασωληνωμένοι

Στη Δυτική Αττική καταγράφηκαν 216 λοιμώξεις 
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Για το παν ελλήν ιο πρωτάθλημα
προεπιλογής προεθν ικών  ομά-
δων  που διοργαν ών ει η ΕΠΟ η
Κ:15 της ΕΠΣΔΑ επικράτησε στο
γήπεδο του Βύζα στα Μέγαρα της
ΕΠΣ Αργολίδας με 2-0.

Τα τέρματα σημείωσαν  οι: Αλαμά-
ν ος και Κορρές.

Διαιτήτευσε ο Καζάς. Βοηθοί: Γεω-
ργόπουλος-Δαφερέρας(Πειραιά).
Παρατηρητής αγών α Κώστας Βαλ-
σαράς. Γιατρός αγών α Κώστας
Καράμπελας.

ΕΠΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: Αν των ό-
πουλος, Τσικαλάς, Γκίν ης, Κέλ-
λης, Καραν άσιος, Μαργαρίτης, 

Αλαμάν ος Α, Σιν γκ, Μαρν έζος,
Μαυρίδης, Γιογιάκας.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΊ: Ντάφος,
Μυρτάι, Πασαλίδης, Καράμπελας,
Κορρές, Μαζγάς, Παπαγεωργίου,
Κορων αίος, Μαλιαράκης.

ΕΠΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ: Μουτζούρης,
Μπερρζόι, Μπλάτσος, Πουλάς,
Γκίκας, Σκιάου, Χρον όπουλος,
Παππάς, Καραργύρης, Βεν ιέρης,
Γκολέπης.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: Μπέλμπα,
Τσουν άπης, Γιών ας, Σερασκέρης,
Βλάσσης, Σκαν δάλης, Τσιώλης,
Μαύρος, Τσατσαρός.

ΕΠΣΔΑ: Η Κ:15 2-0 την Αργολίδα η Κ:17 3-2

Βόρειος όμιλος

Ηρακλής-Αν αγέν ν ηση
Καρδίτσας 1-1 (18'
Κάκκο-3' Γκίν η πεν .)
(12η αγων .)

Νότιος όμιλος

Ρόδος-Επισκοπή 0-0
(12η αγων .)

Ζάκυν θος-Εργοτέλης 2-0 (60' Λάμ-
πογλου, 72' Τσιμέλι) (12η αγων .)

Καλαμάτα-Καλλιθέα: 2-2 (12' Κων -
σταν τιν όπουλος, 43' Λουκίν ας-
35',49' Μουν ιέρ) (11η αγων .)

Γ΄ Εθνική:
Τα αποτελέσματα στα
αναβληθέντα παιχνίδια
της Γ΄Εθνικής

4ος όμιλος (17η αγωνιστική)

ΑΟ Διαβολιτσίου – Παναιγιά-
λειος: 4-0

5ος όμιλος (10η και 13η αγω-
νιστική)

ΑΕ Μυκόνου – Άγιος Ιερόθεος
3-0

ΓΣ Ηλιούπολης – ΑΕ
Ερμιονίδας 4-0

Tα αποτελέσματα στα εξ αναβολής
αναμετρήσεις στην Super League 2

Σήμερα η κλήρωση της 4ης φάσης
Σήμερα και ώρα
10:30 π.μ. θα γίνει η
κλήρωση της 4ης
Φάσης του Κυπέλλου
Ερασιτεχνικών Ομά-
δων στα γραφεία της
Ένωσης με την παρ-
ουσία δύο εκπρ-
οσώπων των ομάδων
που έχουν περάσει
στην φάση αυτή,

καθώς υπάρχει περιορισμός όσο αφορά την παρουσία των ατό-
μων στην αίθουσα της Ένωσης στο πλαίσιο της προστασίας της
Δημόσιας Υγείας από τον COVID-19.Η κλήρωση θα πραγματο-
ποιηθεί από την Επιτροπή Κυπέλλου παρουσία των μελών του
Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Δ.Α.
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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



Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2022 θριάσιο-13  

Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας για τη
ΛΕΜΜ την Κυριακή 27/02

Ανακοίνωση αναφέρει ότι η ΛΕ.Μ.Μ – ΕΝΤΟURING MOTO CLUB, θα
πραγματοποιήσει την κοπή της πρωτοχρονιάτικής της πίτας για το νέο Έτος
2022, στην περιοχή της Περαχώρας Κορινθίας, την Κυριακή 27 Φεβρουα-
ρίου 2022.  Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί, στην ταβέρνα «ο Βασίλης»
στο κέντρο της πόλης.

Η κίνηση των συμμετεχόντων, θα πραγματοποιηθεί αυτόνομα, με ώρα
συνάντησης στην περιοχή στις 13.30 το μεσημέρι.

Θα πραγματοποιηθεί χωμάτινη βόλτα, προς την Περαχώρα με ώρα
εκκίνησης 09:00 το πρωί, από την κεντρική πλατεία Μεγάρων.

Δηλώσεις συμμετοχής ως την Παρασκευή 25/2 (απόγευμα).
Σταματάκης Γιάννης τηλ. 6973534067
Σάλτας Διομήδης τηλ. 6976693198

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου



14-θριάσιο Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2022

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΒΟΗΘΟΙ

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ ΣΕ
ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

2105575342,
6973236156

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ
ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ . ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1000-1200 ΕΥΡΩ
ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ . ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ.

2130993031, MAIL: ktl.diametaforiki@gmail.com

Ζητείται τεχνίτρια νυχιών
για  κατάστημα 
στην Ελευσίνα
Τηλ.6938437614

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: 
ENOIKIAZONTAI ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΩΤΟΥ

ΟΡΟΦΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 28ΗΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6936780360

Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2022 θριάσιο-15  



16-θριάσιο Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2022

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    

Ή
δη ακούγονται εκρήξεις στο Κίεβο, στη Μαριούπολη
και τα προάστια της, 

Επιβεβαιώθηκε η χειρότερη πρόβλεψη για την Ουκρανία
καθώς ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε
ότι διέταξε στρατιωτική επιχείρηση στα ανατολικά και ήδη
ακούγονται εκρήξεις στο Κίεβο, στην Οδησσό, τη Μαριούπολη
και άλλες περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας.

Ακούγονται εκρήξεις στο φράγμα του Κιέβου και στην περ-
ιοχή του αεροδρομίου Μπορισπίλ. Επίσης για την Οδησσό,
υπάρχουν πληροφορίες για στρατιωτική απόβαση.Στην πρω-
τεύουσα, ακούστηκαν τουλάχιστον δύο ισχυρές εκρήξεις στο
κέντρο και αμέσως μετά σειρήνες ασθενοφόρων.Εχει αρχίσει
«εισβολή ευρείας κλίμακας» από τη Ρωσία, αναφέρονται πλήγ-
ματα σε διάφορες περιοχές της χώρας δήλωσε ο υπουργός
Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα.«Ειρηνικές
πόλεις της Ουκρανίας δέχονται επίθεση. Πρόκειται για επιθε-
τικό πόλεμο. 

Η Ουκρανία θα αμυνθεί και θα νικήσει. Ο κόσμος μπορεί και
πρέπει να σταματήσει τον [πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ]
Πούτιν. Τώρα είναι ώρα για δράση», ανέφερε ο επικεφαλής της
ουκρανικής διπλωματίας μέσω Twitter.Βίντεο από τη Μαρ-
ιούπολη:Play VideoΑξιωματούχος ΝΑΤΟ:

Η εισβολή της Ρωσίας βρίσκεται σε εξέλιξηΗ ρωσική εισβο-
λή στην Ουκρανία φαίνεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη, δήλωσε
υπό τον όρο να μην κατονομαστεί αξιωματούχος του Οργανι-
σμού του Συμφώνου του Βορείου Ατλαντικού στο διεθνές πρακ-
τορείο ειδήσεων Ρόιτερς.«Φαίνεται πράγματι ότι έχει αρχίσει»,
είπε ο αξιωματούχος του NATO.Κλείνει όλος ο εναέριος χώρος
της Ουκρανίας

Η κυβέρνηση της Ουκρανίας ανακοίνωσε πως κλείνει όλο τον
εναέριο χώρο της για την πολιτική αεροπορία μετά την ανα-
κοίνωση του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν πως διέταξε την ένα-
ρξη στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον της.Το ουκρανικό υπο-
υργείο Υποδομών ανακοίνωσε το κλείσιμο του εναερίου χώρου
λόγω του «υψηλού κινδύνου για την ασφάλεια» των πτήσεων

.Επιβολή στρατιωτικού νόμου στην ΟυκρανίαΟυκρανικά
μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα ανώτερο στέλεχος των

υπηρεσιών ασφαλείας της κυβέρνησης του προέδρου Βολον-
τίμιρ Ζελένσκι, μεταδίδουν ότι το Κίεβο ετοιμάζεται να κηρύξει
άμεσα στρατιωτικό νόμο σε όλη την επικράτεια

.Η τιμή του πετρελαίου στις ασιατικές αγορές ξεπέρασε τα
100 δολάρια το βαρέλιΗ τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε τα 100
δολάρια το βαρέλι στις ασιατικές αγορές λίγη ώρα μετά την
έναρξη της «στρατιωτικής επιχείρησης» στην Ουκρανία που
διέταξε ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.Το διάγγελμα
Πούτιν«Αποφάσισα να διεξαχθεί στρατιωτική επιχείρηση»,
δήλωσε σε έκτακτο τηλεοπτικό διάγγελμά του λίγο πριν από τις
05:00 (ώρα Ελλάδας) ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν.Ο κ.
Πούτιν είπε ότι η χώρα του δεν μπορούσε να ανεχθεί αυτές που
αποκάλεσε απειλές από την Ουκρανία και προειδοποίησε
εναντίον οποιασδήποτε ξένης ανάμιξης, προειδοποιώντας ότι
εάν υπάρξει η Μόσχα θα ανταποδώσει αμέσως, μεταδίδουν
ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων

.Είπε ότι οι συνθήκες απαιτούσαν την ανάληψη αποφασιστι-
κής δράσης από τη Ρωσία και διαβεβαίωσε πως σκοπός δεν
είναι η επιβολή κατοχής. Αξίωσε οι ουκρανοί στρατιώτες να
καταθέσουν τα όπλα και να πάνε σπίτια τους.Ο Βλαντίμιρ
Πούτιν πρόσθεσε πως την ευθύνη για την όποια αιματοχυσία
ακολουθήσει θα την έχει το «ουκρανικό καθεστώς».Μπάιντεν:
Προμελετημένος ο πόλεμος Πούτιν - Θα φέρει καταστροφικά
δεινά

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κατηγόρησε τον
ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν ότι «επέλεξε» να εξα-
πολύσει «έναν πόλεμο εκ προμελέτης» εναντίον της Ουκρ-
ανίας, μερικά λεπτά μετά το έκτακτο διάγγελμα του ενοίκου του
Κρεμλίνου που ανακοίνωσε ότι διέταξε την ανάπτυξη ρωσικών
στρατευμάτων στην ανατολική Ουκρανία.Καταδικάζοντας την
«αδικαιολόγητη επίθεση» της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο κ. Μπά-
ιντεν τόνισε ότι ο πόλεμος αυτός θα φέρει «καταστροφικά δεινά
και απώλειες ανθρωπίνων ζωών».«Η Ρωσία φέρει την αποκ-
λειστική ευθύνη για τον θάνατο και την καταστροφή που θα προ-
καλέσει αυτή η επίθεση», επέμεινε.«Ο κόσμος θα ζητήσει η
Ρωσία να λογοδοτήσει», πρόσθεσε

.Πρόσθεσε πως θα εκφραστεί αργότερα σήμερα σχετικά με
τις «συνέπειες» που θα έχει ο πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της

Ουκρανίας, τα μέτρα
που θα επιβληθούν
από την Ουάσινγκτον
σε συντονισμό με
τους συμμάχους
τους.Στόλτενμπεργκ:
Απρόκλητη επίθεση -
Θα υπάρξουν συνέ-
πειεςΣτην καταδίκη
της «ασύνετης και
απρόκλητης επίθε-
σης της Ρωσίας στην
Ουκρανία» προχώρησε ο ΓΓ του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ,
τονίζοντας ότι «θέτει σε κίνδυνο αναρίθμητες ζωές αμάχων».

«Για άλλη μια φορά, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιή-
σεις μας και τις άοκνες διπλωματικές προσπάθειές μας, η
Ρωσία επέλεξε τον δρόμο της επιθετικότητας εναντίον μιας
κυρίαρχης και ανεξάρτητης χώρας» αναφέρει ο κ. Στόλτενμπε-
ργκ.Προσθέτει ότι «πρόκειται για σοβαρή παραβίαση του διεθ-
νούς δικαίου και σοβαρή απειλή για την ευρωατλαντική ασφά-
λεια. Καλώ τη Ρωσία να σταματήσει αμέσως τη στρατιωτική της
δράση και να σεβαστεί την κυριαρχία και την εδαφική ακεραι-
ότητα της Ουκρανίας».

« Οι Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ θα συναντηθούν για να αντιμε-
τωπίσουν τις συνέπειες των επιθετικών ενεργειών της Ρωσίας.
Στεκόμαστε στο πλευρό του λαού της Ουκρανίας σε αυτή την
τρομερή στιγμή. Το ΝΑΤΟ θα κάνει ό,τι χρειάζεται για να προ-
στατεύσει και να υπερασπιστεί όλους τους συμμάχους (του)»,
καταλήγει ο ΓΓ της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.Έκκληση Γκου-
τέρες σε Πούτιν να σταματήσει τον πόλεμο

Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο
Αντόνιο Γκουτέρες, απηύθυνε έκκληση στον πρόεδρο της
Ρωσίας να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία «εν ονόματι
της ανθρωπότητας», λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του Βλαν-
τίμιρ Πούτιν ότι διέταξε να διεξαχθεί στρατιωτική επιχείρη-
ση.«Πρόεδρε Πούτιν, εν ονόματι της ανθρωπότητας, διατάξτε
τους στρατιώτες σας να γυρίσουν πίσω στη Ρωσία», δήλωσε ο
κ. Γκουτέρες μετά το πέρας της έκτακτης συνεδρίασης του
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που ήταν αφιερωμένη στην
ουκρανική κρίση.

Οι συνέπειες αυτού του πολέμου θα είναι καταστροφικές για
την Ουκρανία και θα καταφέρουν σοβαρό πλήγμα στην παγκό-
σμια οικονομία, προειδοποίησε ο επικεφαλής του ΟΗΕ.

Ξεκίνησε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία
– Εκρήξεις στο Κίεβο


