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Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173
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Εθνική Τράπεζα
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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
Ρήγας, Ρεγίνα, Ρεγγίνα, Ρήγισσα, Ρηγούλα,

Ρηγίλη, Ρήγω, Ρηγοπούλα
Ταράσιος, Ταράσης, Ταρσή, Ταρσώ, 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Γκαραγκούνη Ευαγγελία Σ.

Λιάκου Δημητρίου 12, 2105576086

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Ν Β ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ Τ Σ

ΜΑΝΓΚΑΝΙ ΟΕ Παγκάλου 81,2105547602

MANΔΡΑ
Μαρτζέλης Χρήστος Ι.

Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου 56, 2105555550

Άνω Λιόσια

Κατζιλιεράκη Βασιλική Α.Τσακάλωφ 11 &

Μαστραχά 2, Πλησίον ΙΚΑ, 2102471660

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΤΟΥΡΤΙΔΟΥ ΝΙΚΗ 

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΕ 
Πάρνηθος 23, 2102400178

Κ
αταφύγια σε υπόγεια και σταθμούς αναζητούν
χιλιάδες πολίτες της Ουκρανίας, προκειμένου να
προστατευθούν, καθώς η χώρα δέχεται ανελέητη

επίθεση κατά μήκος σχεδόν όλων των συνόρων της με
τη Ρωσία.Οικογένειες με μικρά παιδιά και κατοικίδια
συνωστίζονται απο χθες  σε σταθμούς  του μετρό που
λειτουργουν ως καταφύγια βομβών .

Οι κάτοικοι της πόλης σχημάτισαν ουρές έξω από τρά-
πεζες και ΑΤΜ για ανάληψη χρημάτων και σε βενζινά-
δικα από ανησυχία. Παράλληλα, δόθηκαν οδηγίες ,
ώστε τα παιδιά και οι φοιτητές να μεινουν στο σπίτι,
δήλωσε ο αντιδήμαρχος στο CNNi.

Σκληρές μάχες διεξάγονται σε πολλά σημεία της Ουκρ-
ανίας, ενώ ρωσικές δυνάμεις βρίσκονται στο Κίεβο. 

Δεκάδες νεκροί και τραυματίες.
Η δημοτική αρχή επέβαλε απαγόρευση κυκλοφορίας

στους σχεδόν τρία εκατομμύρια κατοίκους της ουκρανι-
κής πρωτεύουσας. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επίθεση
από ένα κράτος σε ένα άλλο στην Ευρώπη, από τον Β'
Παγκόσμιο Πόλεμο.Οι Πολίτες εγκαταλείπουν τις πόλεις
ή κρύβονται σε καταφύγια. 

Η Πολωνία ετοιμάζει κλίνες σε νοσοκομεία και
ειδικό τρένο για τη μεταφορά Ουκρανών τραυμα-
τιών

Η Πολωνία ετοιμάζει ένα τρένο με ειδικό ιατρικό εξοπ-
λισμό για τη μεταφορά Ουκρανών τραυματιών από την
επίθεση της Ρωσίας κατά της γειτονικής της χώρας,
όπως ανακοίνωσε σήμερα το πολωνικό υπουργείο
Υγείας, προσθέτοντας ότι τα πολωνικά νοσοκομεία είναι
έτοιμα να υποδεχθούν χιλιάδες ασθενείς.«Θα κάνουμε

ό,τι είναι δυνατόν για να διασφαλίσουμε ότι ο κάθε άνθ-
ρωπος που εισέρχεται στο έδαφος της Πολωνίας έχει
πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, συμπεριλαμβα-
νομένης της νοσηλείας. Σε νοσοκομεία ετοιμάζονται
κλίνες για την υποδοχή των τραυματιών», ανέφερε το
πολωνικό υπουργείο.Ο Πολωνός υπουργός Υγείας
Άνταμ Νιτζέλσκι είπε ότι η Πολωνία έχει ετοιμάσει έναν
κατάλογο 120 νοσοκομείων για τη νοσηλεία τραυματιών
από τη σύρραξη στην Ουκρανία.

Σκληρή καταδίκη της ρωσικής επίθεσης από τη
Δύση - Νέο πακέτο κυρώσεων απο την  Ευρωπαϊ-
κή Ένωση 

«Επιλέγοντας τον πόλεμο, ο πρόεδρος Πούτιν δεν
επιτέθηκε μόνο στην Ουκρανία. Αποφάσισε να πραγμα-
τοποιήσει την πιο σοβαρή επίθεση στην ειρήνη, στη
σταθερότητα στην Ευρώπη εδώ και δεκαετίες» δήλωσε ο
πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, σε τηλεο-
πτικό διάγγελμά του προς τον γαλλικό λαό. Δήλωσε τη
στήριξή του στον Ουκρανικό λαό, τονίζοντας: «Η ελε-
υθερία τους είναι και δική μας».

15.829 νέα κρούσματα – Στους 454 οι 
διασωληνωμένοι, 65 νέοι θάνατοι
182 οι νέες λοιμώξεις  στην Π.Ε. Δυτικής Αττικής

O ΕΟΔΥ ανακοίνωσε χθες Πέμπτη (23/2) 15.829
νέα κρούσματα κορονοϊού, 454 διασωληνωμένους ενώ
οι νέοι θάνατοι φτάνουν στους 65. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ:

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται Τα νέα
εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου
που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 15.829,
εκ των οποίων 33 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις
πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των
κρουσμάτων ανέρχεται σε 2.369.396 (ημερήσια
μεταβολή +0.7%), εκ των οποίων 49.6% άνδρες. 1 Με
βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7
ημερών, 286 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το
εξωτερικό και 2.163 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό
κρούσμα. Ημερήσια εξέλιξη της πανδημίας: Η ημερήσια
κατανομή των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων είναι η
ακόλουθη (η γραμμή παριστάνει την συνολική,
αθροιστική κατανομή των κρουσμάτων).

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 65, ενώ
από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί
συνολικά 25.603 θάνατοι. Το 95.0% είχε υποκείμενο
νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται
διασωληνωμένοι είναι 454 (65.0% άνδρες). Η διάμεση
ηλικία τους είναι 67 έτη. To 87.4% έχει υποκείμενο
νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Μεταξύ των
ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 330
(72.69%) είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι
και 124 (27.31%) είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Από
την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ
4.241 ασθενείς.

Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα
νοσοκομεία της επικράτειας είναι 333 (ημερήσια
μεταβολή -10.48%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του
επταημέρου είναι 347 ασθενείς. Η διάμεση ηλικία των
κρουσμάτων είναι 35 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη), ενώ
η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 79 έτη (εύρος 0.2
έως 106 έτη)».

Η κατανομή στην Αττική 

695 κρούσματα στην Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
972 κρούσματα στην Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών
182 κρούσματα στην Π.Ε. Δυτικής Αττικής
834 κρούσματα στην Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών
1.534 κρούσματα στην Π.Ε. Κεντρικού Τομέα

Αθηνών
662 κρούσματα στην Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών
688 κρούσματα στην Π.Ε. Πειραιώς
133 κρούσματα στην Π.Ε. Νήσων

ΣΚΛΗΡΕΣ ΜΑΧΕΣ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 
Πόλεμος Ουκρανία: Σε απόγνωση οι πολίτες κρύβονται 
σε καταφύγια σε υπόγεια και σταθμούς
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Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και το 2022 τα
δημοτικά τέλη του Δήμου Αχαρνών θα παρα-
μείνουν σταθερά, με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, μετά την πρόταση του Δημάρχου
Σπύρου Βρεττού να διατηρήσει «παγωμένες» τις
τιμές, ώστε να μην επιβαρυνθούν επιπλέον τα νοι-
κοκυριά και οι επιχειρήσεις. Παράλληλα, θα
συνεχίσουν να ισχύουν οι απαλλαγές για ειδικές
κατηγορίες δημοτών.

Ο Δήμαρχος Σπύρος Βρεττός τόνισε στο Δημο-
τικό Συμβούλιο:

“Τη στιγμή που οι περισσότεροι δήμοι έχουν
προχωρήσει σε αυξήσεις στα δημοτικά τους τέλη,
λόγω των ανατιμήσεων από το υψηλό κόστος της
ενέργειας, εμείς επιλέγουμε να κρατήσουμε τις
τιμές μας στα ίδια επίπεδα για να μην επιβαρύνο-
υμε τους δημότες.

Ως δημοτική αρχή επιλέξαμε έμπρακτα να προ-
στατεύσουμε και να στηρίξουμε τους δημότες και
τους επαγγελματίες της περιοχής μας χωρίς να
μειώσουμε όμως τις παρεχόμενες υπηρεσίες τις
οποίες αυξάνουμε σταθερά. Όλα αυτά οφείλονται
στον εξορθολογισμό των οικονομικών, στη μείωση
των περιττών δαπανών του δήμου και στη σωστή
οικονομική διαχείριση”, πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Οικονο-
μικών Μιχάλης Βρεττός επισήμανε:

“Όλο αυτό το διάστημα έγινε μεγάλη προσπάθεια
ώστε να μην αποκλίνουν τα έσοδα από τα έξοδα,
παρά την ακρίβεια που πλήττει και τους δήμους,
για να διατηρηθούν σταθερά τα δημοτικά τέλη και
να μην μετακυληθεί το κόστος στους πολίτες.

Τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού που θα
ισχύσουν από 01/01/2022 έχουν ως εξής:

1) Πρώτος γενικός συντελεστής: Ακίνητα που
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κατοικία σε
0,81 ευρώ/τ.μ.

2) Δεύτερος γενικός συντελεστής: Ακίνητα που
χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκο-
πικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς σε 1,68 ευρώ
/τ.μ.

«Παγωμένα» διατηρεί τα Δημοτικά τέλη και το 2022 ο Δήμος Αχαρνών

Ξ
εκίνησαν οι αιτήσεις για 80
προσλήψεις στο Δήμο Χαι-
δαρίου μέσω του προ-

γράμματος του ΟΑΕΔ ’  Προώθηση
της απασχόλησης μέσω προγραμμά-
των κοινωφελούς χαρακτήρα για
25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρ-
ειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας
Περιφερειών, συναφείς φορείς,
υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων
φορέων’ ’ .

Πρόκειται για πρόγραμμα οκτάμ-
ηνης απασχόλησης μακροχρόνια
ανέργων το οποίο απευθύνεται
στους εγγεγραμμένους στο μητρώο
του ΟΑΕΔ ανέργους που πληρούν
τις ειδικότερες προϋποθέσεις συμμε-
τοχής που αναφέρονται στη σχετική
πρόσκληση του ΟΑΕΔ.

Οι ειδικότητες και οι αντίστοιχες
θέσεις για το δήμο Χαιδαρίου ,είναι
οι εξής:

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 3

ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 20

Β Ο Η Θ Η Τ Ι Κ Ω Ν
ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1

ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1
ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 7
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ /

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ /
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ 1
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 2
Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ω Ν

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 2

ΚΗΠΟΥΡΩΝ 3

ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ
ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 8

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ – ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΩΝ 2
ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ 2
ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ 2
ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 3
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ /

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 3
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 5
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΔΕΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ ΠΙΣΙΝΑΣ 1

Η υποβολή αιτήσεων από τους
ενδιαφερόμενους ανέργους γίνεται
μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης
του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr,
(www.gov.gr) επιλέγοντας το
“Εργασία και Ασφάλιση”- 

“Αποζημιώσεις και Παροχές” –
“Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρ-
ακτήρα”(https://www.gov.gr/ipiresi
e s / e r g a s i a - k a i -
as pha l i s e / apozemios e is -k a i -
parokhes/programmata-koinoph-
elous-kharaktera). 

Στη συνέχεια επιλέγουν “Είσοδος
στην Υπηρεσία” και “Είσοδος στο
Σύστημα” καταχωρώντας τους κωδι-
κούς πρόσβασης TAXISnet ή τους
κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημέ-
νων χρηστών ΟΑΕΔ.

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

Η πλατφόρμα για την κατάθεση
των αιτήσεων στο νέο πρόγραμμα
του ΟΑΕΔ θα είναι ανοιχτή έως και
την Παρασκευή 18 Μαρτίου και
ώρα 11:00 (καταληκτική ημερομ-
ηνία και ώρα).

ΤΙΤΑΝ: 2 Χρυσά Βραβεία στα 
Circular Economy Awards 2022

Μ
ε δύο ανώτατες διακρίσεις αναγ-
νωρίστηκαν, για μια ακόμη φορά, η και-
νοτομία και η σταθερή προσήλωση του

ΤΙΤΑΝ στους μακροπρόθεσμους περιβαλλοντικούς
στόχους του, καθώς και στην ενεργό συμμετοχή
του στην κυκλική οικονομία της χώρας μας. 

Συγκεκριμένα, στη φετινή διοργάνωση των
Circular Economy Awards της εταιρίας BOUS-
SIAS, ο Όμιλος απέσπασε από ένα Χρυσό Βρα-
βείο στις κατηγορίες Zero Waste (Μηδενικά
Απόβλητα) και  Construction & Demol i tion
Recycling (ανακύκλωση υλικών εκσκαφών). Η
τελετή απονομής των βραβείων πραγματοποι-
ήθηκε την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου.

Zero Waste 

Ο ΤΙΤΑΝ έλαβε Χρυσό Βραβείο ως η πρώτη
βιομηχανία τσιμέντου στην Ελλάδα με πιστο-
ποίηση κυκλικής οικονομίας Platinum Zero
Waste to Landfil l, την οποία έλαβαν όλα τα εργο-
στάσιά του σε Καμάρι, Πάτρα και Θεσσαλονίκη και
η οποία έχει επιβραβεύσει την πρακτική των άρι-
στων περιβαλλοντικών επιδόσεων που ακολουθ-
ούν, εξασφαλίζοντας την εκτροπή από την ταφή
των αποβλήτων των εργοστασίων σε ποσοστό
που αγγίζει το 100%. 

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για 80 προσλήψεις στο δήμο 
Χαϊδαρίου μέσω ΟΑΕΔ. 
Η πλατφόρμα για την κατάθεση των αιτήσεων θα είναι ανοιχτή έως και 
την Παρασκευή 18 Μαρτίου

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ. 13

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ. 10
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Πρόσθετα μέτρα για την προστασία επιχειρήσεων και 
νοικοκυριών από την άνοδο των τιμών της ενέργειας,

Ε
πιστολή στους υπουργούς
Οικονομικών κ. Χρήστο
Σταϊκούρα, Ανάπτυξης  &

Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη
και Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ.
Κώστα Σκρέκα απέστειλε ο Πρόεδρ-
ος του Επαγγελματικού Επιμελ-
ητηρίου Πειραιά και Οικονομικός
Επόπτης της Κεντρικής Ένωσης
Επιμελητηρίων Ελλάδος κ. Ιωάν-
νης Βουτσινάς, προκειμένου να
ληφθούν άμεσα, πρόσθετα μέτρα
για την προστασία επιχειρήσεων και
νοικοκυριών από την άνοδο των
τιμών της ενέργειας, που έχει προ-
καλέσει αλυσιδωτές ανατιμήσεις στο
σύνολο της αγοράς.

Αναλυτικότερα στην επιστολή
επισημαίνεται: 

Χωρίς καμία αμφιβολία το θέμα
των ημερών δεν είναι άλλο από τα
νέα προβλήματα που θα προκληθ-
ούν από τις τελευταίες εξελίξεις
στην Ουκρανία και αφορούν την

περαιτέρω αύξηση του ενεργειακού
κόστους για τις επιχειρήσεις και  τα
νοικοκυριά στη χώρα μας. 

Ως Επαγγελματικό Επιμελητήριο
Πειραιά, καλούμε το οικονομικό
επιτελείο της κυβέρνησης, να εξαν-
τλήσει όλα τα δημοσιονομικά περ-
ιθώρια που υπάρχουν, προκειμέ-
νου να ληφθούν πρόσθετα μέτρα
στήριξης, ώστε να περιοριστούν  οι
επιπτώσεις από τις τεράστιες αυξή-
σεις στην ενέργεια και τις αλυσιδω-
τές ανατιμήσεις που αυτές έχουν
επιφέρει στο σύνολο της επιχειρ-
ηματικής δραστηριότητας, αλλά και
της κατανάλωσης.

Ως άμεσο μέτρο συγκράτησης των
τιμών στην ενέργεια, θα πρέπει να
εξετασθεί από το οικονομικό επιτε-
λείο της κυβέρνησης, η μείωση του
Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα
καύσιμα, αλλά και του ΦΠΑ σε είδη
πρώτης ανάγκης.  Ένα μέτρο που
ναι  μεν μπορεί  να προκαλέσει
δημοσιονομικό πρόβλημα, αλλά

κρίνεται αναγκαίο για την επιβίωση
μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων και
μεγάλου μέρους της κοινωνίας και
θα μπορούσε να είναι προσωρινό,
έως ότου ομαλοποιηθούν οι διεθ-
νείς τιμές των καυσίμων και επανέ-
λθουν στα προ κρίσης επίπεδα οι
τιμές σε αγαθά και υπηρεσίες.

Παράλληλα, η Πολιτεία θα πρέ-
πει να μεριμνήσει για έργα υποδο-

μής μακράς πνοής, με την δημιο-
υργία επιπλέον αποθηκευτικών
χώρων για ακόμη μεγαλύτερες
ποσότητες  υγροποιημένου φυσι-
κού αερίου  (LNG), αλλά και
συστημάτων αποθήκευσης ενέργει-
ας από ανανεώσιμες πηγές (ΑΠΕ),
που η χώρα μας έχει συγκριτικό
πλεονέκτημα λόγω της γεωγραφι-
κής μορφολογίας της.
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Ο
Δήμος Φυλής συμμε-
τέχει, με πρωτοβουλία
του Δημάρχου Χρή-

στου Παππού, στη Διάσκεψη
Κορυφής των Περιφερειών και
των Πόλεων που πραγματοποι-
είται στη Μασσαλία. Η πρόταση
του Δήμου Φυλής εγκρίθηκε,
κατόπιν αξιολόγησης, από τον
αρμόδιο ευρωπαϊκό φορέα και
δίνει τη δυνατότητα στον Δήμο
μας να παρουσιάσει τις πολ-
υεπίπεδες δράσεις που ανέ-
πτυξε από το ξέσπασμα της
COVID-19. 

Κάθε δύο χ ρόν ια, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή Περιφερειών  διορ-
γαν ών ει τη Διάσκεψη Κορυφής
των  Περιφερειών  και των  Πόλεων
με σκοπό ν α συγκεν τρώσει τους
εκλεγμέν ους εκπροσώπους τους
και ν α συζητήσουν  για τις κυριότε-
ρες προκλήσεις που αν τιμετωπίζει
η Ευρωπαϊκή Έν ωση. 

Στο πλαίσιο της Διάσκεψης,
πραγματοποιείται Εικον ική Έκθε-
ση όπου επιλεγμέν οι φορείς, κατό-
πιν  αξιολόγησης, καλούν ται ν α
προβάλουν  τις δράσεις τους απέ-
ν αν τι στην  υγειον ομική απειλή και
τις κοιν ων ικές προκλήσεις που
προέκυψαν  από το ξέσπασμα της
παν δημίας . Η έκθεση διεξάγεται
από τις 18 Φεβρουαρίου έως τις 18
Μαρτίου 2022 και οι πολίτες έχ ουν
τη δυν ατότητα ν α περιηγηθούν  σε
αυτή μέσα από το
https://marseille.euconf .eu/expo-
copy  , ν α επισκεφθούν  το εικο-
ν ικό stand του Δήμου Φυλής αλλά
και των  άλλων  φορέων  που
επίσης επελέγησαν  για προβολή,
μεταξύ των  οποίων  είν αι ευρωπαϊ-

κές πόλεις και περιφέρειες, σημαν -
τικοί Ευρωπαϊκοί οργαν ισμοί όπως
η Eurostat εν ώ ιδιαίτερη θέση
έχ ουν  οι γαλλικές πόλεις και περ-
ιφέρειες καθώς η Γαλλία είν αι η
προεδρεύουσα χ ώρα  αυτή τη
περίοδο στο Συμβούλιο της
Ευρώπης.

Σε αυτούς τους δύσκολους καιρ-
ούς της παν δημίας, οι τοπικές
αρχ ές υπήρξαν  συχ ν ά στην
πρώτη γραμμή της διαχ είρισης
κρίσεων  και προσαρμογής στη
ν έα καν ον ικότητα. 

Σε αυτό το πλαίσιο, οι λέξεις
«Αν τοχ ή» και «Καιν οτομία» περι-
γράφουν  καλύτερα την  ευελιξία και
την  επιν οητικότητα που έδειξαν
οι δήμοι και οι περιφέρειες για ν α
υποστηρίξουν  τους πολίτες τους
σε μια πληθώρα κοιν ων ικών
προβλημάτων . 

Αυτή τη χ ρον ιά, η Διάσκεψη
Κορυφής θα διεξαχ θεί στη Μασ-
σαλία στις 3 και 4 Μαρτίου 2022
και στοχ εύει ν α αυξήσει τον
αν τίκτυπο και την  προβολή της
Διάσκεψης για το Μέλλον  της
Ευρώπης. 

Οι φων ές των  περιφερειών  και
πόλεων  πρέπει ν α ακουστούν
καθώς είν αι βασικοί συν τελεστές
του ευρωπαϊκού εγχ ειρήματος και
διαδραματίζουν  ουσιαστικό ρόλο
στην  τοποθέτηση των  πολιτών
στην  καρδιά της Ευρώπης.

“Για μια ακόμη φορά ο Δήμος
Φυλής πρωτοπορεί και συμμετέχ ει
σε μια κορυφαία διοργάν ωση για
το μέλλον  της Ευρώπης. 

Η αν τιμετώπιση της παν δημίας
από τις Υπηρεσίες μας,  κρίθηκε
ως άξια προβολής σε ευρωπαϊκό
επίπεδο. 

Πρόκειται για μια ακόμη τιμητική
διάκριση που μας κάν ει ν α ν ιώθο-
υμε περήφαν οι αλλά κυρίως μας
γεμίζει ευθύν η. 

Συμμετέχ ουμε στη Διάσκεψη
Κορυφής στη Μασσαλία έτοιμοι ν α
ακουστεί η φων ή του Δήμου μας
σε έν αν  δημιουργικό και πολύτιμο
διάλογο για το μέλλον  της
Ευρώπης την  οποία ν ιώθουμε
οικογέν εια μας και είμαστε εν εργά
μέλη της” δήλωσε σχ ετικά ο Δήμα-
ρχ ος Φυλής Χρήστος Παππούς. 

ΔΔήήμμοοςς  ΦΦυυλλήήςς  
ΟΟ  μμοοννααδδιικκόόςς  εελλλληηννιικκόόςς  ΔΔήήμμοοςς  σσττηη  ΔΔιιάάσσκκεεψψηη

ΚΚοορρυυφφήήςς  σσττηη  ΜΜαασσσσααλλίίαα,,  γγιιαα  ττιιςς  πποολλυυεεππίίππεεδδεεςς
δδρράάσσεειιςς  ττοουυ  σσττηηνν  ααννττιιμμεεττώώππιισσηη  ττηηςς  ππααννδδηημμίίααςς  

Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
ΣΤΗΡΙΞΕ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ 

Δ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΠΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΕΚΤΑΣΗ  

Αναστολή χορήγησης αδειών
οικοδομής και εκτέλεσης 

οικοδομικών εργασιών 
στην περιοχή Καλυμπακίου 

Τ
ην αναστολή χορήγησης αδειών οικοδομής
και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών στη
Δημοτική Ενότητα Ελευσίνας του Δήμου

Ελευσίνας (περιοχή Καλυμπάκι), υπέγραψε ο Υφυπο-
υργός αρμόδιος για θέματα χωροταξίας και αστικού
περιβάλλοντος, κ. Νίκος Ταγαράς. 

Η απόφαση αυτή είναι το αποτέλεσμα συντονισμέ-
νων προσπαθειών του  Αντιπροέδρου της Βουλής και
Βουλευτή Δυτικής Αττικής, κ. Μπούρα, και του
Δημάρχου Ελευσίνας, κ. Αργύρη Οικονόμου. 

Ο κ. Μπούρας, επικοινωνούσε όλη αυτήν την
περίοδο  με τον Υφυπουργό, κ. Ταγαρά,  ο οποίος τον
ενημέρωνε για την πορεία του ζητήματος. Κατά την
τελευταία επικοινωνία τους, ο κ. Μπούρας πληροφο-
ρήθηκε την θετική έκβαση και ευχαρίστησε θερμά τον
Υφυπουργό. 

Η αναστολή χορήγησης αδειών οικοδομής και εκτέ-
λεσης οικοδομικών εργασιών στην Ελευσίνας θα δώσει
λύση σε πολλά προβλήματα του Δήμου και των
κατοίκων της.

Επισημαίνεται ότι με την υπ. αριθμ. 192/30.08.2021
το Δημοτικό Συμβούλιο Ελευσίνας, έλαβε απόφαση για
την παράταση της αναστολής έκδοσης εγκρίσεων δόμ-
ησης και αδειών δόμησης στην υπό πολεοδόμηση έκτα-
ση της Πολεοδομικής Ενότητας ΠΕ9-ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ
Καλυμπάκι του Δήμου Ελευσίνας. 

Με την αναστολή έγκρισης οικοδομικών αδειών, δεν
ανακόπτεται ο Πολεοδομικός Σχεδιασμός στην περιοχή
του Καλυμπακιου, που είναι ζωτικής σημασίας τόσο για
το περιβάλλον όσο και για την ποιότητα ζωής των
κατοίκων. 

O Δήμαρχος Ελευσίνας σε μηνυμά του αναφέρει :
‘’Θέλω να ευχαριστήσω τον Αντιπρόεδρο της Βουλής
και Βουλευτή Δυτικής Αττικής για την στήριξη και βοήθ-
εια του στο συγκεκριμένο θέμα, αλλά και τον Υφυπο-
υργό Νίκο Ταγαρά για την αποδοχή του δικαίου αιτή-
ματος μας.  Αυτή η Δημοτική Αρχή, αλλάζει την παγιω-
μένη αντίληψη που υπήρχε για το παραλιακό μέτωπο,
που δεν ήταν άλλη από την υποχώρηση και τη συγκα-
τάβαση.’ ’
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Α πό το 1ο Δημοτικό Ζεφ-
υρίου ξεκίνησε στον
Δήμο Φυλής, το πρόγρ-

αμμα «Τρίποντα στα σχολεία»,
που διοργανώνει η Ελληνική
Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης
(Ε.Ο.Κ.) και απευθύνεται σε μαθη-
τές και μαθήτριες της Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης Γ’, Δ’, Ε’ και
ΣΤ’ τάξης όλης της χώρας.

Το πρόγραμμα που υλοποιήθη-
κε με γνώμονα τα πρωτόκολλα
υγείας, περιλάμβανε ελεύθερο
παιχνίδι μπάσκετ (3Χ3), ψυχοκιν-
ητικά παιχνίδια και αθλητικές πρακ-
τικές δραστηριότητες εξοικείωσης
με το παιχνίδι  του μπάσκετ
(ντρίπλα, πάσα, σουτ, άμυνα, ριμ-
πάουντ) ενώ, πλαισιώθηκε και από
ένα θεωρητικό μέρος που απευθυ-
νόταν προς τους μαθητές και τους
εκπαιδευτικούς των σχολείων.

Σε πλήρη συνεργασία του Συλλό-
γου Διδασκόντων, της ΕΟΚ, με την
καθολική αρωγή του Δήμου Φυλής,
του Νομικού Προσώπου Αθλητι-
σμού και Πολιτισμού «Η Πάρνηθα»
καθώς και  της Ε.Σ.Ε. A’θμιας
Εκπαίδευσης, του Συλλόγου
Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου
Δημοτικού Ζεφυρίου και του Γ.Α.Σ.
Εύνικος τα παιδιά έδειξαν ιδιαίτερο
ζήλο και δίψα για να έλθουν πιο
κοντά στο μπάσκετ.

Στη δράση συμμετείχαν οι :
Βασίλης Ντάκουρης, ειδικός γραμ-
ματέας της Ομοσπονδίας Καλαθο-
σφαίρισης και  πρώην διεθνής
καλαθοσφαιριστής και προπονητής,
ο Γιάννης Κρεμμύδας πρόεδρος
της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτρ-
οπής, ο Γιώργος Μαυροειδής
πρόεδρος του ΝΠΔΔ για τον αθλ-
ητισμό «Η Πάρνηθα», ο Χρήστος
Παππούς πρόεδρος του Αθλητι-

κού Συλλόγου «Γ.Α.Σ. Εύνικος», ο
Νικόλαος Ματαράγκας, διευθυντής
του 1ου Δημοτικού σχολείου Ζεφ-
υρίου, η Αγγελική Κουμούση,
πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων
και Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού
σχολείου Ζεφυρίου, ο Γιώργος

Συκαράς προπονητής του ΝΠΔΔ, ο
Αθανάσιος Μπουζιώτης και Άννα
Κούστα δάσκαλοι φυσικής αγωγής
του 1ου Δημοτικού σχολείου Ζεφ-
υρίου.

ΤΤΤΤ ρρρρίίίίπππποοοονννντττταααα    σσσστττταααα    σσσσχχχχοοοολλλλεεεείίίίαααα    
Ξεκίνησε το πρόγραμμα της Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης στα Δημοτικά του Δήμου Φυλής

Α
πό την  1η
Μαρτίου έως τις
20 Μαρτίου του

2022 θα μπορούν
γον είς και κηδεμόν ες ν α
πραγματοποιούν  εγγρα-
φές μαθητών  και μαθη-
τριών  στα Νηπιαγωγεία
και Δημοτικά της χ ώρας
για το σχ ολικό έτος 2022
– 2023. Οι αιτήσεις εγγρ-
αφών  στα δημόσια
ν ηπιαγωγεία γεν ικής
παιδείας γίν ον ται μέσω της Εν ιαίας
Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας
Διοίκησης (gov .gr) με υποβολή ηλεκτρ-
ον ικής αίτησης έγγραφης.

Σύμφων α με την  Εγκύκλιο οι αιτήσεις
εγγραφών  στα δημόσια Νηπιαγωγεία
Γεν ικής Παιδείας, για το σχ ολικό έτος
2022-2023 θα πραγματοποιηθούν  από
1 έως 20 Μαρτίου 2022. Οι εγγραφές
μετά την  20η Μαρτίου θεωρούν ται
εκπρόθεσμες και χ ρειάζον ται την  έγκρ-
ιση του/της Διευθυν τή/τριας Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης.

Την  Ηλεκτρον ική Αίτηση Εγγραφής
υποβάλλουν  οι γον είς/κηδεμόν ες για το
Νηπιαγωγείο που αν ήκει το ν ήπιο-
προν ήπιο, βάσει της διεύθυν σης
κατοικίας τους , σύμφων α με τα όρια
της σχ ολικής περιφέρειας του Νηπιαγω-
γείου, μέσω της ηλεκτρον ικής πλατφόρ-
μας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακ-
υβέρν ησης στην  ηλεκτρον ική διεύθυ-
ν ση: proti-eggraf i.serv ices.gov .gr/

Στα Νηπιαγωγεία, για το σχ ολικό έτος
2022-2023, θα φοιτήσουν  μαθη-
τές/τριες που έχ ουν  συμπληρώσει τη
ν όμιμη ηλικία εγγραφής. Στα Νηπια

γωγεία εγγράφον ται μαθητές/τριες
που την  31η Δεκεμβρίου του έτους
εγγραφής συμπληρών ουν  την  ηλικία
των  τεσσάρων  (4) ετών . 

Συγκεκριμέν α, εγγράφον ται στα
Νηπιαγωγεία για το σχ ολικό έτος 2022-
23, μαθητές/τριες γεν ν ημέν οι/ες το
2018 και τα Νηπιαγωγεία υποχ ρεούν ται
ν α δεχ τούν  όλες τις αιτήσεις ν ηπίων
και προν ηπίων  που έχ ουν  γεν ν ηθεί
κατά τη διάρκεια του έτους αυτού.

Για τους μαθητές του δημοτικού οι
αιτήσεις για την  εγγραφή των  μαθη-
τών /τριών  που φοιτούν  για πρώτη
φορά στην  Α΄ τάξη του δημοτικού σχ ο-
λείου, για το σχ ολικό έτος 2022-2023,
θα πραγματοποιηθούν  επίσης από 1
έως 20 Μαρτίου 2022. 

Εγγραφές μετά την  20η Μαρτίου θεω-
ρούν ται εκπρόθεσμες και χ ρειάζον ται
την  έγκριση του/της Διευθυν τή/τριας
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Κατά το σχ ολικό έτος 2022-2023
στην  Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχ ολείου
θα φοιτήσουν  οι μαθητές/τριες που
γεν ν ήθηκαν  από 1-1-2016 έως και 31-
12-2016.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Εκδήλωση - συζήτηση στο ΕΚΕΔΑ 28/2 

με θέμα «οι εξελίξεις στην Ουκρανία και οι επιπτώσεις τους
στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και η εμπλοκή της 

Ελλάδας σ΄ αυτές».

Η
Επιτροπή Ειρήν ης
Ελευσίν ας εκφράζον -
τας και την  αν ησυχ ία

των  συμπολιτών  μας για τις
εξελίξεις στην  Ουκραν ία,
αν αλαμβάν ει πρωτοβουλίες
εν ημέρωσης.

1. Κυριακή 27.02.2022 το
πρωί θα μοιραστεί σχ ετική
αν ακοίν ωση για τα γεγον ότα
στην  Ουκραν ία.

2. Τη Δευτέρα 28.02.2022
στις 6:30 το απόγευμα στην
αίθουσα του Εργατοϋπαλληλι-
κού Κέν τρου Ελευσίν ας -
Δυτ. Αττικής εκδήλωση -
συζήτηση με ομιλητή το
Σταύρο Τάσσο Πρόεδρο της
Επιτροπής για τη Διεθν ή
Ύφεση και Ειρήν η (ΕΕΔΥΕ),
με θέμα «οι εξελίξεις στην
Ουκραν ία και οι επιπτώσεις
τους στην  ευρύτερη περιοχ ή,
καθώς και η εμπλοκή της
Ελλάδας σ΄ αυτές».

Παραμέν ουμε σε εγρήγορση για όποιες ν εότερες εξελίξεις, καθώς και εν  όψη
της συζήτησης στη Βουλή για την  Ελλην οαμερικαν ική Συμφων ία για τις Βάσεις
και της μετατροπής της χ ώρα μας σε απέραν το πολεμικό ορμητήριο κατά άλλων
λαών , με αποτέλεσμα ο λαός μας ν α στοχ οποιείται.

Όλοι στον  αγών α εν άν τια στην  εμπλοκή της χ ώρας στους πολεμικούς σχ ε-
διασμούς των  ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ!

Να μην  χ ρησιμοποιηθεί καμιά ευρωατλαν τική υποδομή από ελλην ικό έδαφος
για τις επιχ ειρήσεις στην  Ουκραν ία!

Να μην  επικυρωθεί η Ελλην οαμερικαν ική Συμφων ία για τις Βάσεις!
Να κλείσουν  τώρα όλες οι ευρωατλαν τικές βάσεις και υποδομές!
Καν έν ας φαν τάρος και αξιωματικός σε αποστολή εκτός συν όρων !

Μέσω gov.gr η εγγραφή σε Νηπιαγωγεία και 
Δημοτικά για τη νέα χρονιά 

Ξεκινούν οι εγγραφές την 1η Μαρτίου 
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Προσφορά αγάπης 
με πολύτιμα φαρμακευτικά 

σκευάσματα στο Κατάστημα
Κράτησης Γυναικών Θήβας

Από το Κοινωνικό Φαρμακείο Δ. Φυλής 

Σε ομολογουμένως δύσκολους καιρούς  το Κοι-
νωνικό Φαρμακείο του Δήμου Φυλής , πρό-
σφερε φαρμακευτικά σκευάσματα  675

τεμαχίων  για το Ιατρείο και το Φαρμακείο  στο Κατά-
στημα Κράτησης Γυναικών Ελαιώνα Θήβας, όπου κρα-
τούνται συνολικά 400 γυναίκες με τα ανήλικα παιδιά
τους έως 3 ετών. 

Τον Αναπληρωτή Δημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής
Γιώργο Αντωνόπουλο, που μετέφερε τη βούληση του
Δημάρχου Φυλής Χρήστου Παππού για αλληλεγγύη και
κοινωνική προσφορά σε συνανθρώπους μας που χρή-
ζουν στήριξης, υποδέχθηκαν με ιδιαίτερη χαρά και
συγκίνηση, ο Διευθυντής των φυλακών, κ. Γιώργος
Μακρής, η Κοινωνική Λειτουργός κ. Μαρίνα Πολ-
υτάρχου  και το προσωπικό της Κοινωνικής Υπηρεσίας .

Ο Γιώργος Αντωνόπουλος και η Κοινωνική Λειτο-
υργός του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Φυλής
Χαρά  Νιτσάκη,  παρέδωσαν με αγάπη την προσφορά,
αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά,  πως ο Δήμος
Φυλής  μέσα στην κρίση, στέκεται δίπλα στους συνανθ-
ρώπους μας και στις ευπαθείς ομάδες.

Την Κυριακή 20
Φ ε β ρ ο υ α ρ ί ο υ
2022 και ώρα

11:00 πραγματοποιήθηκε
στον εξωτερικό χώρο του
δημοτικού περιπτέρου
του Οικισμού Πανοράμα-
τος, σε φιλικό και εγκάρ-
διο κλίμα, η εκδήλωση
κοπής της πρώτης Πρω-
τοχρονιάτικης πίτας του
νεοσύστατου συλλόγου
Οικιστών Πανοράματος –
Τιτάν. Η προσωρινή
διοίκηση του Συλλόγου
υποδέχθηκε εκπρ-
οσώπους της πολιτικής
ηγεσίας της χώρας, τοπι-
κούς φορείς, καθώς και
πλήθος μελών, υποστηρ-
ικτών και φίλων του
Συλλόγου.

Το εναρκτήριο έναυσμα για την εκδήλωση δόθη-
κε από τον πρόεδρο της Προσωρινής Διοίκησης
του Συλλόγου, κ. Δημήτρη Χριστοβασίλη, ο
οποίος ευχήθηκε σε όλους μια καλή και δημιουρ-
γική χρονιά, κάνοντας παράλληλα μία σύντομη
αναδρομή στις ιδιαίτερα παραγωγικές και επιτ-
υχημένες δράσεις του νεοσύστατου Συλλόγου. 

Στη συνέχεια της ομιλίας του, ο κ. Χριστο-
βασίλης έθεσε τα προβλήματα του τόπου μας και
τους στόχους του νέου αυτού εγχειρήματος,
ζητώντας τη συμπαράσταση του Δημάρχου Μάν-
δρας – Ειδυλλίας και τη βοήθεια των ένθερμων
οικιστών. 

Τέλος, ανήγγειλε τις δράσεις που θα ακολουθή-
σουν, σε κλίμα συσπείρωσης και ενότητας, επι-
σημαίνοντας πως βάζοντας ο καθένας το μικρό
του λιθαράκι, μπορούμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ να επιτύχο-
υμε την προβολή και την αναγέννηση του τόσο
όμορφου και πολύτιμου στολιδιού του Δήμου μας.

Εκτός από τους οικιστές φίλους του Συλλόγου,
με την παρουσία τους και τον χαιρετισμό τους μας
τίμησαν επίσης:

- Ο τοπικός εφημέριος Πατέρας Δημήτριος, ο
οποίος ευλόγησε την πίτα μας.

- Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Αθανάσιος
Μπούρας

- Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης και Βουλευτής
Δυτικής Αττικής κ. Γεώργιος Κώτσηρας

- Ο Γραμματέας της Βουλής και Βουλευτής Β’
Αττικής κ. Ευάγγελος Λιάκος

- Ο Δήμαρχος Μάνδρας- Ειδυλλίας, κ. Χρήστος
Στάθης 

- Ο Αντιδήμαρχος Μάνδρας- Ειδυλλίας, κ. Πανα-
γιώτης Κολοβέντζος 

- Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Μάνδρ-
ας, κ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου

- Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας Ελευσίνας, κ. Ιωάννης Γιαννίκος

- Ο Δημοτικός Σύμβουλος και Επικεφαλής της
Λαϊκής Συσπείρωσης στον Δ. Μάνδρας, κ.  Χαρά-
λαμπος Θεόδωρου 

- Ο υποδιοικητής του Πυροσβεστικού Σώματος
Ελευσίνας, κ. Γιώργος Παπανικολάου

- Ο Αντισμήναρχος της 112 ΠΜ και αρχηγός του
1ου Συστήματος Προσκόπων κ. Δημήτρης Ελένης

- Εκπρόσωποι των Συλλόγων των Όμορων
Οικισμών

- Εκπρόσωποι αθλητικών συλλόγων του Δήμου
Μάνδρας-Ειδυλλίας

Τα κομμάτια της πίτας μοιράστηκαν στους παρ-
ευρισκόμενους, με τους τυχερούς της φετινής χρο-
νιάς να λαμβάνουν δώρα που προσφέρθηκαν
από φίλους του Συλλόγου.

Συγκεκριμένα, για την πίτα των επισήμων, το
φλουρί συνοδευόταν από φυσικά προϊόντα της
εταιρίας Hempoil, ενώ για τους τυχερούς οικιστές
στους οποίους έπεσαν τα άλλα δύο φλουριά τα
δώρα ήταν 2 αφυγραντήρες, ευγενική προσφορά
ενός οικιστή μας.

Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως τους παραπάνω φίλο-
υς του Συλλόγου για τις προσφορές τους!

Ήταν μεγάλη μας χαρά και τιμή που σας είχαμε
όλους κοντά μας στην πρώτη μας εκδήλωση!

ΣΣύύλλλλοογγοοςς  ΟΟιικκιισσττώώνν  ΠΠααννοορράάμμααττοοςς  --  ΤΤιιττάάνν

Σε φιλικό και εγκάρδιο κλίμα, η εκδήλωση κοπής της 1ης
Πρωτοχρονιάτικης πίτας του νεοσύστατου συλλόγου 

- Δίπλα στο εγχείρημά τους ο δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας και βουλευτές της Δυτ. Αττικής 
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Μέτρα: Καμία απόφαση για τις μάσκες από
την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων

Οι μεγαλύτερες αλλαγές έρχονται μετά τον Απρίλιο

Στο εδώλιο στις 8 Απριλίου ο
Μπάμπης Αναγνωστόπουλος

για τη δολοφονία της Καρολάιν

Προβλήματα λόγω των ανέμων 

– Πού ισχύει απαγορευτικό απόπλου

Αρκετά προβλήματα έχ ουν  δημιουργήσει απο χ θες
στις θαλάσσιες συγκοιν ων ίες, οι ισχ υροί άν εμοι που
πν έουν  στα πελάγη.

Πιο συγκεκριμέν α, σπό το λιμάν ι του Πειραιά δεν
εκτελέστηκαν  τα πρωϊν ά δρομολόγια των  πλοίων  για
τις Κυκλάδες, εν ώ καν ον ικά διεξάγον ται τα δρομολό-
για στον  Αργοσαρων ικό.

Επίσης, από τη Ραφήν α δεν  εκτελούν ται τα δρο-
μολόγια για τις Κυκλάδες και από το Λαύριο, δεν  θα
πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο super jet για Κέα.

Οι επιβάτες που πρόκειται ν α ταξιδέψουν  καλό
είν αι πριν  την  αν αχ ώρησή τους, ν α επικοιν ων ούν
με τα κατά τόπους λιμεν αρχ εία και τουριστικά πρακ-
τορεία, για αλλαγές η τροποποιήσεις που μπορεί ν α
υπάρξουν , στα δρομολόγια λόγω των  δυσμεν ών  και-
ρικών  συν θηκών .

Παρατείνεται η χρήση
της μάσκας στους εξωτερ-
ικούς χώρους, στο
πλαίσιο των μέτρων για
τον κορονοϊό, καθώς η
Επιτροπή Εμπειρογ-
νωμόνων κατά τη  συνε-
δρίαση της δεν έδωσε το
“πράσινο φως” για την
κατάργηση της.Το θέμα
θα συζητηθεί εκ νέου την
επόμενη εβδομάδα. 

Πηγές ανέφεραν  στο
iatropedia.gr, ότι είναι
συνετή η απόφαση να
περάσουν και οι Απόκρ-
ιες πριν καταργηθεί η
μάσκα, καθώς είναι το μόνο μέτρο που προφυλάσσει
από τη πιθανότητα υπερμετάδοσης σε τόπους συνάν-
τησης με μεγάλο συγχρωτισμό.

Οι μεγαλύτερες αλλαγές έρχονται μετά τον
Απρίλιο

Με την σταδιακή άρση των παραπάνω περιοριστικών
μέτρων θα φτάσουμε μέχρι τα τέλη Μαρτίου. Ημερομ-
ηνία κατά την οποία αναμένεται στη χώρα μας να ξεκι-
νήσουν να συμβαίνουν οι μεγαλύτερες αλλαγές, ώστε να
συμβαδίσουμε με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης.

“Θεωρώ ότι μέχρι τα τέλη Μαρτίου, τα περισσότερα
από τα μέτρα που ισχύουν για τους εμβολιασμένους, θα
έχουν αρθεί. Προφανώς κάποια θα παραμείνουν,
όπως η μάσκα και κάποια μέτρα αποστάσεων, τα οποία,
όμως, δεν επηρεάζουν την κανονικότητα”, δήλωσε πρό-
σφατα ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης.

Έως τότε -και εκτός απροόπτου- θα έχει αποκλιμα-
κωθεί ακόμη περισσότερο η επιδημία, γεγονός που θα
επιτρέψει να συμβούν ακόμη μεγαλύτερες αλλαγές που 

θα μας επιτρέψουν να έρθουμε ακόμη πιο κοντά στην
κανονικότητα.

Τα κρούσματα μπορεί να συνεχίσουν να διατηρούνται
σε υψηλά επίπεδα, όμως, εάν δεν πιέζεται το υγειονο-
μικό σύστημα με αυξημένες βαριές νοσηλείες και εισα-
γωγές στα νοσοκομεία, δεν θα υπάρχει ανάγκη τήρη-
σης μέτρων και αυστηρών πρωτοκόλλων.

Έτσι, ισχύοντα μέτρα εδώ και δύο χρόνια, θα τεθούν
υπό αίρεση τους επόμενους μήνες στο όνομα της
επιδίωξης της κανονικότητας. Αυτά είναι: η ισχύς του
πιστοποιητικού εμβολιασμού για την πρόσβαση σε δημό-
σιους χώρους, η δήλωση των ασυμπτωματικών φορέων
της νόσου Covid, η πενθήμερη απομόνωση των
θετικών ατόμων και η καραντίνα των επαφών τους,
όπως και το εκτεταμένο testing σε ειδικούς χώρους,
όπως π.χ. στα σχολεία.

Κάποια από τα παραπάνω μέτρα δεν αποκλείεται να
καταργηθούν -όπως συμβαίνει ήδη σε ορισμένες χώρες
του εξωτερικού- και να αντικατασταθούν από περισσότε-
ρο “κανονικές” διαδικασίες που παραπέμπουν σε
ενδημικούς λοιμογόνους ιούς, όπως είναι η γρίπη.

Euroferry Olympia: 
Εντοπίστηκαν δύο

ακόμα σοροί 
στο δεύτερο και τρίτο

γκαράζ.

Δύο νέες σοροί  του πλοίου
"Euroferry Olympia"εντοπιστηκαν
το πρωί της Πέμπτης, λίγη ώρα μετά
από την επανέναρξη της επιχείρη-
σης από τους πυροσβέστες για την
αναζήτηση των εννέα αγνοούμενων.

Άνδρες της 6ης ΕΜΑΚ Πάτρας και της 5ης
ΕΜΑΚ Ιωαννίνων που ερευνούν το πλοίο, εντό-
πισαν δύο σορούς απανθρακωμένες στο δεύτερο
γκαράζ του επιβατηγού οχηματαγωγού, το οποίο
έχει ρυμουλκηθεί στο λιμάνι του Αστακού. Οι
αγνοούμενοι  βρέθηκαν νεκροί , σύμφωνα με

πληροφοριες μέσα ή κοντά σε οχήματα στο δεύτε-
ρο και τρίτο γκαράζ του πλοίου.

Ο αριθμός των νεκρών από την πυρκαγιά στο
πλοίο ανέρχεται πλέον στους τέσσερις, ενώ οι
διασωθέντες στους 281. Αυτή τη στιγμή αγνο-
ούνται ακόμα 7 άτομα.

Για τις 8 Απριλίου προσδιορίστηκε να ξεκινήσει
στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας η δίκη
του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου που δολοφόν-
ησε τη σύζυγό του Καρολάιν Κραουτς τον Μάιο
του 2021.

Ο 33χρονος, που κρατείται από τις 22 Ιούνιου
του 2021 θα δικαστεί σύμφωνα με το παραπεμ-
πτικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειο-
δικών για δύο κακουργήματα, ανθρωποκτονία
από πρόθεση τελεσθείσα σε ήρεμη ψυχική κατά-
σταση και κακοποίηση ζώου καθώς και για δύο
πλημμελήματα, ψευδή καταγγελία, επειδή κατέ-
στησε άλλους ύποπτους των πράξεών του και
ψευδή κατάθεση κατ’ εξακολούθηση.
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Στη σημασία της Κύρωσης της Σύμβα-
σης της Χάγης της 13ης Ιανουαρίου
2000 για τη διεθνή προστασία των

ενηλίκων, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Δικαι-
οσύνης και Βουλευτής Δυτικής Αττικής της
Ν.Δ., κ. Γιώργος Κώτσηρας, κατά την ομιλία
του στην Ολομέλεια της Βουλής.

Η ανάγκη προστασίας των ευάλωτων
ενηλίκων και η σπουδαιότητα της Κύρωσης
της Σύμβασης της Χάγης έχουν αναδειχθεί
πολλαπλώς σε επίπεδο Ε.Ε. και συγκεκριμέ-
να στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της
Ε.Ε. για την προστασία των ευάλωτων
ενηλίκων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή
Ένωση, καθώς και στη Στρατηγική της Ε.Ε.
για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία
(2021-2030).

Η ύπαρξη εναρμονισμένων κανόνων ιδιωτι-
κού διεθνούς δικαίου καθιστά την προστασία
των ενηλίκων περισσότερο αποτελεσματική.
Επιπρόσθετα, οι εναρμονισμένοι κανόνες
ενισχύουν τη διεθνή κινητικότητα των ευάλω-
των ενηλίκων και όσων εμπλέκονται στην
προστασία τους. Ενήλικες με προσωπικά ή
οικονομικά συμφέροντα που βρίσκονται σε
περισσότερα από ένα κράτη θα απολαμβά-
νουν περισσότερη ασφάλεια, κάτι που συνά-

δει με την ιδέα της Ευρώπης ως χώρου ελε-
υθερίας, ασφάλειας και Δικαιοσύνης, στον
οποίο η ελεύθερη κυκλοφορία των
προσώπων διασφαλίζεται αποτελεσματικά
από τις Συνθήκες. 

H κύρωση της Σύμβασης της Χάγης έρχεται
να συμπληρώσει και να ενισχύσει έτι περαι-
τέρω το πλαίσιο προστασίας των Ατόμων με
Αναπηρία. Μια αποτελεσματική διασυνοριακή
προστασία είναι σύμφωνη με τις υποχρεώσεις
που έχουν αναλάβει τα επιμέρους κράτη μέλη
και η ίδια η Ένωση στο πλαίσιο της Σύμβασης
των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των
Ατόμων με Αναπηρία. Από τον Δεκέμβριο του
2020, άλλωστε, στην Ελλάδα υπάρχει για
πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο κείμενο,
ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα
των Ατόμων με Αναπηρία. Η Σύμβαση υπο-
στηρίζει την προστασία, την αυτονομία και την
αξιοπρέπεια των ευάλωτων ενηλίκων. 

Ο κ. Κώτσηρας, μεταξύ άλλων, τόνισε τα
εξής: «Mε τη Σύμβαση επιτυγχάνονται οι εξής
στόχοι:

Προώθηση της διεθνούς συνεργασίας ως
προς την προστασία των ευάλωτων ενηλίκων.

Βελτίωση του καθεστώτος προστασίας
ευάλωτων ενηλίκων σε περιπτώσεις διασυνο-

ριακού χαρακτήρα, ώστε να διασφαλίζονται
στον αναγκαίο βαθμό η προστασία και η κιν-
ητικότητα των προσώπων αυτών.

Διασφάλιση των προσωπικών και περιου-
σιακών συμφερόντων του ενηλίκου και ο
σεβασμός της αξιοπρέπειας και της αυτο-
νομίας του με την καθιέρωση ενός ασφαλούς
νομικού πλαισίου.

Ενοποίηση του νομικού πλαισίου και

θεσμοθέτηση ενός κοινού καθεστώτος για την
αποτελεσματική προστασία των ευάλωτων
ενηλίκων στις περιπτώσεις που τα πρόσωπα
αυτά μετακινούνται διεθνώς και για την απο-
φυγή αντιφατικών λύσεων ως προς την αντι-
μετώπιση των σχετικών ζητημάτων. 

Άρση εμποδίων για την ελεύθερη κυκλοφο-
ρία τους σε μία εποχή, που χαρακτηρίζεται
από την αυξημένη κινητικότητα των
προσώπων.

Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας της
Ελλάδας στο διεθνές νομικό περιβάλλον».

Επιπλέον, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης
ανέφερε ότι: «Τα θεμελιώδη δικαιώματα των
ευάλωτων ενηλίκων, πρέπει να διασφαλίζον-
ται και στις διασυνοριακές υποθέσεις σε όλη
την Ε.Ε. και ο ρόλος της Σύμβασης της Χάγης
στην προστασία τους σε διακρατικά πλαίσια
είναι αδιαμφισβήτητος. Πρόκειται για ένα ευέ-
λικτο μέσο, που ενισχύει την αυτονομία των
ευάλωτων και αποτελεί ένα ακόμα κομμάτι της
συντονισμένης και συνεκτικής προσπάθειας
της Κυβέρνησης, για την προστασία των ευά-
λωτων συμπολιτών μας και η χώρα μας θα
εξακολουθήσει να λαμβάνει σχετικές πρωτο-
βουλίες τόσο σε διεθνές όσο και σε ευρωπαϊ-
κό επίπεδο».

«Κύρωση της Σύμβασης της Χάγης της 13ης Ιανουαρίου 2000 για τη διεθνή προστασία των ενηλίκων»

Γ. Κώτσηρας: Ενισχύουμε τα Δικαιώματα των ευάλωτων ενηλίκων

Ο
υπουργός Περιβάλλοντος
και  Ενέργειας, Κώστας
Σκρέκας, μετά τις εξελίξεις

στην Ουκρανία, συγκαλεί εκτάκτως
συνεδρίαση της ομάδας διαχείρι-
σης κρίσεων.

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί σήμε-
ρα  Παρασκευή, στις 08:30, στο
υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, με τη συμμετοχή της
Γενικής Γραμματέως Ενέργειας και
Ορυκτών Πρώτων Υλών, Αλεξάνδρ-
ας Σδούκου, του Προέδρου της
Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας,
Αθανάσιου Δαγούμα, του διε-
υθύνοντος συμβούλου του ΑΔΜΗΕ 

Μάνου Μανουσάκη, του Προέδρ-
ου και Διευθύνοντος Συμβούλου
της ΔΕΗ, Γιώργου Στάσση, του Διε-
υθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΠΑ
Εμπορίας, Κωνσταντίνου Ξιφαρά
και εκπροσώπου του ΔΕΣΦΑ.

Κλιμακωτές αν τιδράσεις στις
τιμές της εν έργειας φέρν ει η
όξυν ση της γεωπολιτικής έν τα-
σης στην  Ουκραν ία, καθώς η
εισβολή της Ρωσίας φέρν ει
ισχυρό άλμα για το φυσικό αέριο. 

Ειδικότερα, ο ευρωπαϊκός
δείκτης αναφοράς του φυσικού

αερίου, το ολλανδικό συμβόλαιο
TTF βλέπει  την τιμή του να
σημειώνει εκρηκτική άνοδο και η
τιμή του να διαμορφώνεται  στα
117,445 ευρώ η μεγαβατώρα.

Η εντολή Πούτιν για επίθεση κατά
της Ουκρανίας, έστειλε παράλληλα
το πετρέλαιο μπρεντ πάνω από τα
100 δολάρια για πρώτη φορά μετά
το 2014.

Από τη Ρωσία το 40% των  εισα-
γωγών  της ΕΕ

Αξίζει να σημειωθεί πως το 40%
των εισαγωγών φυσικού αερίου της

ΕΕ γίνεται από τη Ρωσία και αυτό
είναι  που κάνει  τις τιμές του
ευαίσθητες στην ουκρανική κρίση.

Αν και η Γερμανία έστειλε μήν-
υμα, μέσω του υπουργού Οικο-
νομίας της, ότι μπορεί να τα βγάλει
πέρα και χωρίς το ρωσικό αέριο, οι
αναλυτές θεωρούν υπερβολικό τον
ισχυρισμό αυτό. Σημειώνουν
ειδικότερα ότι το Βερολίνο εξαρτάται
από τη Gazprom για το 50% των
εισαγωγών αερίου και ότι οι εισα-
γωγές LNG δεν επαρκούν για να
καλύψουν το έλλειμμα προσφοράς
που θα υπάρξει αν η Ρωσία κλείσει
τις στρόφιγγες.

Με αφορμή την εισβολή στην Ουκρανία
Έκτακτη σύγκληση της ομάδας διαχείρισης κρίσεων 
υπό τον Κώστα Σκρέκα
Εκτοξεύτηκε το φυσικό αέριο λόγω Ουκρανίας: Ράλι πάνω από τα 100 ευρώ η μεγαβατώρα
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Η συν έχ εια απο σελ. 3

Να σημειωθεί χαρακτηριστικά ότι, το 2020, πάνω από 65.000τν υλικών
ανακτήθηκαν εσωτερικά ή διατέθηκαν σε πιστοποιημένους αποδέκτες και
δεν κατέληξαν σε ταφή.

Construction & Demolition Recycling 

Το δεύτερο Χρυσό Βραβείο απονεμήθηκε στον Τιτάνα για την αξιοποίηση
υλικών εκσκαφών και  υπολειμμάτων σκυροδέματος στην παραγωγή
κλίνκερ/τσιμέντου. 

Πρόκειται για μια καινοτόμο λύση βιώσιμης ανάπτυξης την οποία ο ΤΙΤΑΝ
εφαρμόζει τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να εξοικονομούνται πολύτιμοι
φυσικοί πόροι και ενέργεια, και να δίνεται λύση στο πρόβλημα της διάθεσής
τους, εκτρέποντάς τα από την ταφή. 

Ενδεικτικά, το 2020, το εργοστάσιο τσιμέντου στο Καμάρι υποκατέστησε
περισσότερο από το 3% των φυσικών πρώτων υλών του με υπολείμματα
σκυροδέματος και υλικά εκσκαφών, επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση περίπου
2.500 τόνων διοξειδίου του άνθρακα.

Για τον Τιτάνα, η μείωση του αποτυπώματος άνθρακα των δραστηριοτήτων
και των προϊόντων του, η μείωση των αποβλήτων και η ανάπτυξη μιας περ-
ιβαλλοντικά υπεύθυνης εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελούν κορυφαίες προ-
τεραιότητες και συντάσσονται απόλυτα με τη δέσμευσή του να συμμετέχει ενε-
ργά στην κυκλική οικονομία της Ελλάδας, στηρίζοντας την εθνική στρατηγική
για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του κρίσιμου περιβαλλοντικού ζητήμα-
τος της ορθολογικής διαχείρισης των απορριμμάτων.

Τα Circular Economy Awards αναδεικνύουν και επιβραβεύουν τις βέλτι-
στες πρακτικές και τις σύγχρονες τεχνολογίες ολοκληρωμένης διαχείρισης
αποβλήτων. Απονέμονται σε Επιχειρήσεις, Οργανισμούς και Φορείς Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης που έχουν επιδείξει εξαιρετική πορεία στην επίτευξη
υψηλής στάθμης περιβαλλοντικών επιδόσεων και έχουν δεσμευτεί ως προς
διαρκείς και φιλόδοξους στόχους για μελλοντική βελτίωση και βιώσιμη ανά-
πτυξη.

ΠΠΠΠ....     ΠΠΠΠααααππππααααδδδδέέέέααααςςςς    ----     ZZZZWWWWTTTTLLLL

ΑΑ..  ΨΨυυχχοογγυυιιόόςς  --
ΑΑνναακκύύκκλλωωσσηη  υυλλιικκώώνν

εεκκσσκκααφφώώνν

Η Ακαδημία του ΑΟ Μίμα
Μικρασιατικής Μεγάρων με την

Κ12 της ΑΕΚ

Πραγματοποιήθηκε στο βοηθητικό
του Δημοτικού Σταδίου Μεγάρων  ο
φιλικός αγών ας των  Ακαδημιών  Κ 12
του Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ με την
αν τίστοιχ η Κ 12 της ΑΕΚ.

Ο αγών ας πραγματοποιήθηκε στο
πλαίσιο της περαιτέρω σύσφιξης της
συν εργασίας μεταξύ των  Ακαδημιών
που συμμετέχ ουν  στο Δίκτυο Ακαδ-
ημιών  που βρίσκον ται υπό της αιγίδα
της ΑΕΚ.

Οι δυο ομάδες αγων ίστηκαν  με ιδιαίτε-
ρο και καλώς εν ν οούμεν ο αγων ιστικό
ζήλο και οι λιλιπούτιοι ποδοσφαιριστές
και των  δυο ομάδων  ξεδίπλωσαν  μεγά-
λο κομμάτι του ταλέν του τους κι έδωσαν
υποσχ έσεις για το μέλλον ,κάν ον τας
υπερήφαν ους τους συγγεν είς του που
τους παρακολούθησαν .

Το παρών  στη συν άν τηση έδωσε ο
υπεύθυν ος του δικτύου Ακαδημιών  της
ΠΑΕ ΑΕΚ, Ηλίας Κυριακίδης, ο οποίος
χ αιρέτησε και τους παίκτες της δικής
μας Ακαδημίας και τους έδωσε οδηγίες
για τον  τρόπο που θα πρέπει ν α
αγων ίζον ται, καθώς κι ο προπον ητής
της κεν τρικής Ακαδημίας της Έν ωσης,
Στέλιος Ορφαν ίδης.

Οι υπεύθυν οι της Ακαδημίας του Α.Ο.
ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ευχ αριστούν
ιδιαίτερα τους συν αδέλφους τους του
δικτύου Ακαδημιών  της ΠΑΕ ΑΕΚ τόσο
για τη διεξαγωγή του φιλικού αγών α όσο
και για τη στεν ή συν εργασία που έχ ουν
οι δυο Ακαδημίες στο πλαίσιο του δικ-
τύου.Ακόμα,ευχ αριστούν  ιδιαίτερα τους
υπευθύν ους του Δημοτικού Σταδίου και
τους εργαζόμεν ους για την  άψογη προε-
τοιμασία του γηπέδου κι όλες τις διευ-
κολύν σεις που παρείχ αν  στις ομάδες.

Οι αγώνες μπάσκετ στην Β΄Εθνική
Πανελευσινιακός - Παπάγου

Συν εχ ίζεται την  Κυριακή το πρωτάθλημα μπάσκετ στην  Β΄Εθν ική στον  1ο και
2ο όμιλο. Αν αλυτικά.

1ος ΟΜΙΛΟΣ (17Η - 27/2)

Παν ελευσιν ιακός - Παπάγος
Εθν ικός - Αχ αγιά ‘82
Εσπερος - Φαν άρια Νάξου
Έν ωση Ιλίου - ΚΑΟ Κορίν θ-
ου
Πεν τέλη - ΝΕΟΛ
ΑΕΝΚ - ΦΕΑ Ν.Φ./Ν.Χ.
Ρεπό: Αργον αύτης Ραφήν ας

2ος ΟΜΙΛΟΣ(17Η - 27/2)

Δούκας - Πρωτέας Βούλας
Άρης Νίκαιας - ΕΦΑΟΖ
ΟΦΗ - Κρόν ος Αγίου
Δημητρίου
NE Mεγαρίδας - Αιγάλεω
Μαν δραϊκός - Παλαιό Φάληρο
Μελίσσια - Παν ιών ιος
ΑΟΚ Χαν ιά - Ηλυσιακός
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Oι αγώνες και οι διαιτητές  της
17ης αγωνιστικής στον 6ο
όμιλο. Αναλυτικά: 

ΑΙΟΛΙΚΟΣ – ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ:
Φωστέρης, Αλεξοπούλου-
Πυκνής (Ανατολικής Αττικής)

ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ – ΘΥΕΛΛΑ
ΡΑΦΗΝΑΣ: Καλογερόπουλος,
Μ π ακ ογ ιάννης - Τράντας
(Αθηνών)

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ – ΑΗΤΤΗΤΟΣ

ΣΠΑΤΩΝ: Ωραιόπουλος,
Κομκότος (Δωδεκανήσου)-
Μανούρας (Δυτικής Αττικής)

ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΡΗΣ –
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ: 

Γιαννούκας (Δωδεκανήσου) ,
Σούζας (Αιτωλοακαρνανίας)-
Αργυριάδης (Αθηνών)

ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ –
ΚΑΡΑΒΑΣ: Μαυραντωνάκης,
Παπαδάμ-Στεφάνου (Χίου)

Σε δράση το Σαββατοκύριακο 
η Δυτική Αττική. 

Ντέρμπι Ακράτητου-Βύζας

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(17η αγωνιστική)

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ – ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ Σάββατο
26/02/22 15:00 ΓΗΠΕΔΟ ΦΥΛΗΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ – ΑΣΤΕΡΑΣ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
Σάββατο 26/02/22 15:00
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΑΣ
ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΩΝ
(ΒΥΖΑ) Σάββατο 26/02/22 15:30
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ –
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Σάββατο 26/02/22 15:30
Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Κυριακή 27/02/22
15:00

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ Κυριακή
27/02/22 15:00

ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ – ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Κυριακή
27/02/22 15:00

ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ – Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΩΝ (ΒΥΖΑ) Κυριακή
27/02/22 15:00

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(17η αγωνιστική)

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ – ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ.
ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ Σάββατο 26/02/22 15:00
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Σάββατο
26/02/22 15:00

Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Κυριακή
27/02/22 11:00
ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. – Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Κυριακή
27/02/22 11:00
ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ – ΑΣ ΔΥΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΩΝ (ΒΥΖΑ) Κυριακή
27/02/22 11:00

ΚΥΠΕΛΛΟ:  Πανελευσινιακός-Μίμας, 
Εθνικός-Σκορπιός τα  ζευγάρια στα ημιτελικά
Στην κλήρωση κυπέλλου που έγινε χθές στα γραφεία της ΕΠΣΔΑ βγήκαν τα
ζευγάρια στης ημιτελικής φάσης.

Εθνικός Πανοράματος- Σκορπιός Φυλής

Πανελευσινιακός- Μικρασιατική.

Οι πρώτοι αγώνες θα διεξαχθούν την άλλη Τετάρτη 2 Μαρτίου.
Οι επαναληπτικοί θα γίνουν μετά τη λήξη του πρωταθλήματος, Μεγάλη
Τετάρτη  στις 20 Απριλίου, ενώ ο τελικός ορίστηκε την Τετάρτη του Πάσχα 27
Απριλίου.

Ο Πανελευσινιακός ΑΟΚ
διπλα στην Εθνική μας
Ομάδα

Σήμερα στον αγώνα Ελλάδα -
Τουρκία για τα προκριματικά του Παγ-
κοσμίου Κυπέλλου 2023 θα παρα-
βρεθούν περίπου 150 άτομα (προ-
πονητές-αθλητές και αθλήτριες-παρά-
γοντες-γονείς) από την ομάδα μπάσ-
κετ του Πανελευσινιακού ΑΟΚ.
Η συγκέντρωση των αποστολών των

τμημάτων μας θα γίνει 15:45 στο
Κλειστό Γυμναστήριο Τάκης Βογιατ-
ζής.
Αναχώρηση των πούλμαν θα γίνει

στις 16:00 εκτός από το τελευταίο
πούλμαν που θα αναχωρήσει 16:15
για να διευκολύνει έτσι τα παιδιά που
είναι σε ολοήμερο σχολείο.

Η είσοδος στο Ολυμπιακό Κλειστό
Γήπεδο των Άνω Λιοσίων θα γίνει
τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτό-
κολλα που αφορούν την είσοδο σε
αγώνα Καλαθοσφαίρισης.
Παρακαλούμε τις αποστολές μας να
έχουν μαζί τους τα απαραίτητα έγγρα-
φα.

Έως και 12 ετών με ημερήσιο Self
Test
Από 13 έως και 17 ετών με Rapid

Test 48 ωρών.
Οι 18 ετών και άνω μόνο με πιστο-

ποιητικό εμβολιασμού ή νοσησης.
Ο παραπάνω Διαγνωστικός

Έλεγχος δεν ισχύει για ανήλικους
που έχουν Πιστοποιητικό Εμβολια-
σμού ή διαθέτουν Πιστοποιητικό
Νοσησης σε ισχύ.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΓΈΘΝΙΚΗ:  Ο Πανελευσινιακός
στην Βάρη με τον Αστέρα



12-θριάσιο Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2022

ZHTOYNTAI ΑΠΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

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

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

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

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

ZHTOYNTAI ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ LOGIS-
TICS

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

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

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

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

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

Κύρια καθήκοντα: 
Αποτελεσματική μετακίνηση

των εμπορευμάτων εντός της
αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος

ZHTΟΥΝΤΑΙ  ΑΠΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

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

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

2)Περιγραφή θέσης: Εργάτες
Αποθήκης

Ηλικιακό όριο: Έως 35 ετών

Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΟ

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

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

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

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

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

αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος

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

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

ZHTΟΥΝΤΑΙ  ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

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

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

Κύρια καθήκοντα:
Φόρτωση και εκφόρτωση
εμπορευμάτων
Παραλαβή και τακτοποίηση
εμπορευμάτων

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ

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

Απαραίτητα προσόντα:
Κάτοχοι διπλώματος
οδήγησης Γ’ κατηγορίας
Ψηφιακός Ταχογράφος

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

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

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

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

2)Περιγραφή θέσης: Βοηθός

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

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

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

Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις

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

ZHTOYNTAI ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ LOGIS-
TICS

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Περιγραφή θέσης: Εργάτες
Αποθήκης
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών

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

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

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

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

Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Ωράριο: 8.30-17.00

Απαραίτητα προσόντα:
Απόφοιτος Τεχνικής Σχολής
Μηχανικών     Προϋπηρεσία
τουλάχιστον 4 χρονιά

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS 

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

Απαραίτητα προσόντα:
Προϋπηρεσία στην
προετοιμασία παραγγελιών
Γνώση χρήσης παλετοφόρου

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

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ,ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Σ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ

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

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααμμίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  ΔΔηημμααρρχχεείίοουυ..  
ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  &&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr
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3) Τρίτος γενικός συντελεστής: Ακίνητα που χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσης οικονομι-
κής δραστηριότητας σε 1,68 ευρώ /τ.μ.

4) Ειδικός συντελεστής:
Α) Ακίνητα στην Κοινότητα Αχαρνών άνω των 100 τ.μ. που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κατοικία

σε 0,95 ευρώ /τ.μ.
Β) Ακίνητα στην Κοινότητα Θρακομακεδόνων έως 100 τ.μ. που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για

κατοικία σε 1,05 ευρώ /τ.μ.

Γ) Ακίνητα στην Κοινότητα Θρακομακεδόνων άνω των 100 τ.μ. που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για
κατοικία σε 1,11 ευρώ /τ.μ.

Επίσης ισχύουν και το έτος 2022 οι κάτωθι απαλλαγές:

• Άποροι με φορολογητέο εισόδημα έως 9.000 € (μηδενικά τέλη)
• Ανάπηροι με αναπηρία άνω του 67% και φορολογητέο εισόδημα έως 13.000 € (μηδενικά τέλη).

•Πολύτεκνοι με φορολογητέο εισόδημα έως 25.000 € και κύρια κατοικία έως 100τμ. (μηδενικά τέλη).
• Πολύτεκνοι με φορολογητέο εισόδημα άνω των 25.000 € και κύρια κατοικία έως 100τμ. (έκπτωση

50%).
• Τρίτεκνοι με φορολογητέο εισόδημα έως 12.000 € και κύρια κατοικία έως 100τμ. (μηδενικά τέλη).
• Τρίτεκνοι με φορολογητέο εισόδημα άνω των 12.000 € και κύρια κατοικία έως 100τμ. (έκπτωση 50%).
• Δύο σύζυγοι που είναι μακροχρόνια άνεργοι (μηδενικά τέλη).
• Μονογονεΐκές οικογένειες με φορολογητέο εισόδημα έως 13.000 € (έκπτωση 50%).

Συν εχ ιζεται από τη σελ. 3
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ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: 
ENOIKIAZONTAI ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΩΤΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΕΠΙ

ΤΗΣ ΟΔΟΥ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΛΑΜΠΡΟΥ
ΚΑΤΣΩΝΗ. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6936780360

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 

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:

ΓΑΜΟΣ

Ο Δημήτριος Αμαργιανός του Ανδρέα  και
της Παρασκευής το γένος Βούλγαρη που γεννήθηκε στα Μέγαρα

Αττικής και κατοικεί στα Μέγαρα Αττικής 
και η Ρεβέκκα Μαργαρίτη 

του Ιωάννη και της Μαρίας το γένος Αθανασά που γεννήθηκε στο
Μαρούσι  Αττικής και κατοικεί  στο Χαϊδάρι θα έλθουν σε γάμο

που θα γίνει στα Μέγαρα  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
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Ο
Δήμαρχ ος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος
Μελετίου και η Πρόεδρος Δ.Σ. του Πν ευματι-
κού Κέν τρου,  κ. Γεωργία Πηλιχ ού,  σας προσ-

καλούν  τη Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2022, σε δύο
ν έες διαλέξεις που θα λάβουν  χ ώρα στην  ισόγεια αίθ-
ουσα εκδηλώσεων  (Δ.Καλλιέρης) του Πν ευματικού
Κέν τρου, Αλέκου Παν αγούλη 13 στην  Πλατεία του
Αγίου Δημητρίου.

Την  πρώτη διάλεξη θα δώσει ο Αν τιν αύαρχ ος ε.α. κ.
Βασίλειος Μαρτζούκος με θέμα: «Η Απειλή του Δημο-
γραφικού Ζητήματος στην  Ελλάδα και την  Ευρώπη»,
στις 17:00. 

Ο κ. Βασίλειος Μαρτζούκος είν αι Αν τιν αύαρχ ος ε.α.
του Π.Ν. και Επίτιμος Διοικητής της Σ.Ν.Δ. με κατα-
γωγή από τα Άν ω Κορακιάν α του Δήμου Φαιάκων
Κερκύρας. Φοίτησε στην  Σχ ολή Ναυτικών  Δοκίμων
από το 1971 έως το 1975 εν ώ αποστρατεύθηκε το
2006. Κατά την  15ετή θαλάσσια υπηρεσία του εν άσ-
κησε επιτυχ ώς όλα τα προβλεπόμεν α καθήκον τα για
μάχ ιμο Αξιωματικό, επί Αν τιτορπιλικών , Πυραυλακά-
των  και Φρεγατών . Κατά τη σταδιοδρομία του, έχ ει τιμ-
ηθεί με όλες τις προβλεπόμεν ες Διακρίσεις και επιπ-
λέον  με Διαμν ημόν ευση συμμετοχ ής σε ειρην ευτικές
αποστολές, με Μετάλλιο υπηρεσίας με το ΝΑΤΟ και με
Ναυτικό Μετάλλιο Β΄ Τάξεως για διάσωση ζωής. Διετέλε-
σε Κυβερν ήτης της Πυραυλακάτου «ΜΠΛΕΣΣΑΣ», της
Θαλαμηγού «ΑΡΓΩ» και της Φρεγάτας «ΕΛΛΗ» (επ’
ολίγον  και επί της Φρεγάτας «ΛΗΜΝΟΣ»), Διοικητής
1ης Μοίρας Φρεγατών , Αρχ ιεπιστολεύς Στόλου και
Διοικητής Φρεγατών . 

Τη δεύτερη διάλεξη θα δώσει ο Καθηγητής, Πρόεδρος
του Τμήματος Τουρκικών  Σπουδών  & Σύγχ ρον ών
Ασιατικών  Σπουδών , στη Σχ ολή Οικον ομικών  και
Πολιτικών  Επιστημών  του Ε.Κ.Π.Α. , κ. Ιωάν ν ης
Μάζης  με θέμα: «Οι τελευταίες εκτιμήσεις για την  κατά-
σταση στην  Ουκραν ία και οι λόγοι αν άφλεξης, στην
περιοχ ή»., στις 19:30. 

Ο κ. Ιωάν ν ης Θ. Μάζης, είν αι  Καθηγητής Διπλωμα-
τούχ ος Α.Τ. Μηχ αν ικός του Εθν ικού Μετσόβιου Πολ-
υτεχ ν είου, Δρ. Γεωγράφος/Γεωπολιτικός, ο οποίος
ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην  Οικον ομική Γεωγρ-
αφία με τετραετείς σπουδές στο Αν ώτατο Μετα-
πτυχ ιακό Ιν στιτούτο Γεωγραφίας του Univ ersite Aix-
Marseille II στο Aix en Prov ence της Γαλλίας. Είν αι
εταίρος της Βασιλικής Εταιρείας Τεχ ν ών  του Λον δίν ου,
μέλος της International Society  of  Intercommunication
of  New Ideas (U.S.A.), μέλος του Διοικητικού Συμβου-
λίου της Ελλην ικής Εταιρείας Οικον ομικής Ιστορίας,
Αν τιπρόεδρος της Εταιρείας Κερκυραϊκών  Σπουδών -
Μουσείο Σολωμού, μέλος της Ελλην ικής Γεωγραφικής
Εταιρείας, μέλος της Αν αγν ωστικής Εταιρείας Κερκύρ-
ας, μέλος του Διαπαν επιστημιακού Κέν τρου Αν αγ-
ν ωρίσεως Τίτλου Σπουδών  Αλλοδαπής (1994-2000),
Σύμβουλος Σπουδών  της Σχ ολής Εθν ικής Αμύν ης,
Πρόεδρος του Τμήματος Ξέν ων  Γλωσσών , Μετάφρα-
σης και Διερμην είας του Ιον ίου Παν επιστημίου, το
οποίο διοικεί για 16 συν εχ ή έτη, και ex of f icio μέλος
της Διοικούσας Επιτροπής του Ιον ίου Παν επιστημίου
επί οκτώ έτη, μέχ ρι σήμερα. 

Έχ ει συμμετάσχ ει και οργαν ώσει πολυάριθμα διεθν ή
και ελλην ικά διεθν ολογικά, γεωπολιτικά και γεωγραφικά
συν έδρια και έχ ει ορισθεί ως εκπρόσωπος της ελλην ι-
κής πλευράς σε σημαν τικές φάσεις του ευρωϊσλαμικού
διαλόγου. Το συγγραφικό του έργο καλύπτει τα ειδικά
γν ωστικά πεδία της Περιφερειακής Αν άπτυξης, όπως
και της Γεωπολιτικής με ειδίκευση στη Γεωπολιτική της
Μέσης Αν ατολής και της Ν/Α Μεσογείου. Είν αι ο κατ'
εξοχ ήν  ειδικός στη Γεωπολιτική του Ισλαμιστικού Κιν ή-
ματος και των  πολιτικό-πολιτισμικών  των  εκφάν σεων
στο διεθν ές περιβάλλον .

Η  είσοδος θα είν αι ελεύθερη και θα τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας, καθώς η παρακολούθηση θα είν αι ολι-
γομελής, έν εκεν  των  πρωτοκόλλων  ασφαλείας για την
αποφυγή διασποράς της παν δημίας. Για περισσότερες
πληροφορίες μπορείτε ν α  επικοιν ων είτε με την
υπεύθυν η του Αν οιχ τού Παν επιστημίου κ. Ασημίν α
Φούφα στο τηλέφων ο 2105577191 εσωτερικό 4.  

Δύο νέες διαλέξεις στο Ανοιχτό 
Πανεπιστήμιο Δήμου Ασπροπύργου 


