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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
Ευδοκία, Ευδοκούλα, Ευδοκίτσα, Ευδοκή, Εύη

Παράσχος, Πάρης, Πάρις
Χαρίσιος, Χάρισος, Χαρίσης, Χαρίσα

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΓΑΒΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ - ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΡ. ΟΕ

Αχαρνών 7, Ασπρόπυργος, 19300,
ΑΤΤΙΚΗΣ2105576029

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Τσάμος Παναγιώτης Α.,

Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 54, 2105549976

MANΔΡΑ
Γιάννου Γεώργιος Ι.

Κοροπούλη Βαγγέλη 25, 2105555844

Άνω Λιόσια

Οικονομοπούλου Μαρία
Μεγάλου Αλεξάνδρου 40, 2102311635

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΙΧΟΓΛΟΥ Ε
ΟΕΔεκελείας 41 & Ξενοφώντος, 2102463057

Α
ναχώρησαν από την Ελλάδα τα C-130 που μετα-
φέρουν στρατιωτικό εξοπλισμό που στέλνει η
χώρα μας στην Ουκρανία, με απόφαση του

πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.Σύμφωνα με
πληροφορίες πρόκειται για πυρομαχικά, τυφέκια τύπου
καλάσνικοφ και εκτοξευτές. Υπενθυμίζεται ότι χθες το
πρωί πραγματοποιήθηκε σύσκεψη υπό τον πρωθυπο-
υργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου με τη
συμμετοχή του υπ. Εθνικής Αμυνας Νίκου Παναγιωτό-
πουλου και του αρχηγού ΓΕΕΘΑ Κ. Φλώρου.

Με απόφασή του πρωθυπουργού, η Ελλάδα ανταπο-

κρινόμενη στο αίτημα της Ουκρανίας, σε συνεννόηση με
τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ, τους εταίρους της στην
Ε.Ε. και δείχνοντας την έμπρακτη αλληλεγγύη της στον
δοκιμαζόμενο Ουκρανικό λαό, αποστέλλει αμυντικό
υλικό με δύο C-130 τα οποία αναχώρησαν από το στρ-
ατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας για Πολωνία.

Επίσης θα αποσταλεί σημαντική ανθρωπιστική βοήθεια
την οποία θα συνοδεύσει ο υφυπουργός Εθνικής
Αμυνας Νίκος Χαρδαλιάς.

Συλλήψεις σε Μάνδρα και Άνω Λιόσια
Εξάρθρωση συμμορίας για κλοπές καλωδίων και

αγωγών σε εγκαταστάσεις διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

Ε
ξαρθρώθηκε, από την Υποδιεύθυνση
Ασφαλείας Βορειοανατολικής Αττικής,
εγκληματική ομάδα που διέπραττε δια-

κεκριμένες κλοπές καλωδίων και αγωγών
χαλκού από εγκαταστάσεις δικτύου διανομής
ηλεκτρικής ενέργειας.

Συνελήφθησαν, πρωινές ώρες της 24-2-2022
στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης που έλαβε
χώρα σε Μάνδρα, Άνω Λιόσια, Αθήνα και Νίκαια,
από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας
Βορειοανατολικής Αττικής, των Τμημάτων Ασφα-
λείας της Βορειοανατολικής Αττικής και τη συνδρο-
μή της Ο.Π.Κ.Ε., πέντε (5) μέλη της συμμορίας,
μεταξύ αυτών τέσσερις αλλοδαποί ηλικίας 37, 34,
29 και 18 ετών και 26χρονη ημεδαπή.

Ταυτοποιήθηκε 29χρονος αλλοδαπός μέλος της
συμμορίας, έγκλειστος στο ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α Αμυγδαλέζας.

Σε βάρος των ανωτέρω σχηματίστηκε δικογραφία για
σύσταση συμμορίας, διακεκριμένες κλοπές κατ’  επάγ-
γελμα, κατά συναυτουργία και κατ’  εξακολούθηση και
φθορά ξένης ιδιοκτησίας σε αντικείμενα που χρησι-
μεύουν για κοινό όφελος.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι κατηγορούμε-
νοι, από το Δεκέμβριο του 2021, συνέστησαν δομημένη
εγκληματική ομάδα με διαρκή δράση και διακριτούς
ρόλους.

Ως προς τον τρόπο δράσης, τα μέλη της συμμορίας
κινούνταν σε απομονωμένες περιοχές της Βορειοανα-
τολικής Αττικής, αναζητώντας υποσταθμούς του δικτύου
διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, με σκοπό την αφαίρεση

καλωδίων και αγωγών χαλκού και σε κάποιες περι-
πτώσεις και των μετασχηματιστών.

Η συμμορία χρησιμοποιούσε δύο «επιχειρησιακά»
αυτοκίνητα, με τα οποία προσέγγιζαν κατά τις απογε-
υματινές και βραδινές ώρες τις εγκαταστάσεις. Τα στάθ-
μευαν σε απόσταση από τα σημεία κλοπής, επιλέγον-
τας μέρη με χαμηλό φωτισμό.

Ακολούθως, οι αλλοδαποί κατηγορούμενοι που ήταν
και οι φυσικοί αυτουργοί των κλοπών κινούνταν πεζή
προς την εξωτερική περίφραξη της εγκατάστασης και
την παραβίαζαν με κόφτη. Μόλις εντόπιζαν τα καλώδια
χαλκού με τη χρήση ισχυρών κοφτών και τσεκουριών,
τα τεμάχιζαν σε μικρότερα κομμάτια και τα μετέφεραν
στο επιχειρησιακό αυτοκίνητο. Ακόμη, δε δίσταζαν να
αφαιρέσουν και άλλα αντικείμενα από μέταλλα, από τα
οποία θα εξασφάλιζαν κέρδος.

Αναχώρησαν από την Ελευσίνα 
τα C-130 με τον στρατιωτικό εξοπλισμό 

για την Ουκρανία

Η συν έχ εια στη σελ. 13
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Σημείο  ελεύθερης ασύρματης πρόσβασης
στο Ίντερνετ (Wi-Fi HotSpot) δημιούργησε
ο Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε.)

ΑΕ σε χώρους αναψυχής και περιπάτου της Χερ-
σαίας Ζώνης Λιμένος (ΧΖΛ) Ελευσίνας και συγκε-
κριμένα στη θέση “Νέα Μαρίνα”, όπου έχουν
τοποθετηθεί δύο “έξυπνα” ηλιακά παγκάκια, τα
οποία λειτουργούν πλέον ως ένας ολοκληρωμένος
ψηφιακός σταθμός διευκολύνσεων προς τους χρή-
στες. 

Η πρόσβαση στο διαδίκτυο προσφέρεται από
τον Ο.Λ.Ε. ΑΕ δωρεάν σε όλους τους επισκέπτες
και τους ελλιμενιζόμενους στη Νέα Μαρίνα και
πραγματοποιείται με απλή επιλογή τοπικής σύνδε-
σης στο δίκτυο με την ονομασία Οργανισμός Λιμέ-
νος Ελευσίνας. 

Η υλοποίηση της σύνδεσης γίνεται μέσω οπτικής
ίνας ταχύτητας 100 mbps αποκλειστικής χρήσεως
για τον συγκεκριμένο σκοπό και αντίστοιχης υπο-
δομής τοπικής μικροκυματικής ζεύξης.

Free Wi-Fi HotSpot στην “Νέα Μαρίνα” Ελευσίνας
- Δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο για όλους από τον Λιμένα Ελευσίνας 

Oι προβλέψεις για εκτίναξη των
τιμών στην ενέργεια, τα τρόφιμα και
τις πρώτες ύλες θέτουν σε ακόμα
πιο μεγάλη δοκιμασία τις αντοχές
των νοικοκυριών και των
επιχειρήσεων και φέρνουν στο
τραπέζι του οικονομικού επιτελείου
μια σειρά από μέτρα προκειμένου
να ενισχυθούν τα εισοδήματα.

Η άσκηση είναι δύσκολη καθώς
το ουκρανικό έχει βάλει … φωτιά
στον προϋπολογισμό που απειλείται
από τις  τιμές της ενέργειας, τη
μείωση του ΑΕΠ και τις αναταράξεις
στον τουρισμό.

Πρωταρχική μέριμνα είναι η
επιδότηση των τιμολογίων ρεύματος
και αερίου αλλά και η εισοδηματική
ενίσχυση των πλέον ευάλωτων
ομάδων του πληθυσμού.

Ταυτόχρονα φαίνεται να
εξετάζεται εκ νέου το σενάριο για
κάποια έκτακτη παρέμβαση
περιορισμένου χρονικού
διαστήματος στον ΦΠΑ τροφίμων ή
καυσίμων ή σε Ειδικό Φόρο
Κατανάλωσης, απόφαση που θα
αποκρυσταλλωθεί αν και εφόσον
υπάρξει διαθέσιμος δημοσιονομικός
χώρος.

Eιδικότερα:
Θα συνεχισθεί και τον Μάρτιο η

επιδότηση των τιμολογίων ρεύματος
και αερίου, ενώ αύριο στη Σύνοδο
των Υπουργών Ενέργειας στις
Βρυξέλλες, ο Έλληνας υπουργός θα
επαναφέρει το θέμα για τη
δημιουργία μηχανισμού στήριξης
των Ευρωπαίων καταναλωτών. Οι
μεγάλες ανατιμήσεις στο κόστος

ενέργειας αποτελούν
πανευρωπαϊκό πρόβλημα το οποίο
απαιτεί την ανάληψη συντονισμένης
δράσης σε κεντρικό ευρωπαϊκό
επίπεδο» δηλώνουν οι ελληνικές
αρχές. H μέση τιμή του
Φεβρουαρίου θα διαμορφωθεί
μεταξύ  210-220 ευρώ με το ύψος
της επιδότησης να διαμορφώνεται
αντίστοιχα με την επιδότηση του
τρέχοντος μήνα εκτός εάν η
κυβέρνηση λόγω των συνθηκών
αποφασίσει να στηρίξει περαιτέρω
τα νοικοκυριά. Μέχρι στιγμής το
Πράσινο Ταμείο έχει επιδοτήσει τα
τιμολόγια ρεύματος με 400 εκατ.
ευρώ τον Ιανουάριο και 350 εκατ.
ευρώ τον Φεβρουάριο, μέσω των
δικαιωμάτων ρύπων.

Θα δοθεί άμεση εισοδηματική
ενίσχυση σε ευάλωτες ομάδες του
πληθυσμού που δοκιμάζονται
περισσότερο από τις συνεχείς
ανατιμήσεις των τροφίμων και την
ενεργειακή ακρίβεια. Η περίμετρος
και το ποσό που θα λάβουν οι
δικαιούχοι θα εξαρτηθεί από τον
δημοσιονομικό χώρο που θα

βρεθεί. Προτεραιότητα φαίνεται να
έχουν οι χαμηλοσυνταξιούχοι και
όσοι παίρνουν ελάχιστο εγγυημένο
εισόδημα.

Στις αλυσίδες λιανικής αναμένεται
να φτάσουν τον Μάρτιο νέοι
τιμοκατάλογοι που θα περάσουν μια
σειρά από ανατιμήσεις. Πολλές από
αυτές τις αυξήσεις αυτές συνδέονται
και με τα δεδομένα που φέρνει η
ουκρανική κρίση. 

Ήδη σήμερα με βάση εκτιμήσεις
του κλάδου των σούπερ μάρκετ ο
σταθμισμένος δείκτης των
αυξήσεων στο σύνολο των προς
διάθεση κωδικών φτάνει το  6-7%.

Με δεδομένο ότι η κρίση αγγίζει
βασικά προϊόντα, όπως δημητριακά,
αλεύρι, ζυμαρικά θα υπάρξει
διάχυση των ανατιμήσεων σε
δεκάδες βασικά αγαθά.

Για αυτόν τον λόγο, έχουν
επανέλθει και πάλι τα σενάρια για
έκτακτη μείωση ΦΠΑ ως ανάχωμα
στις υπέρμετρες αυξήσεις που
συρρικνώνουν την αγοραστική
δύναμη των νοικοκυριών.

Ακρίβεια: Πoια μέτρα στήριξης 
επιταχύνονται λόγω Ουκρανίας
Έχουν επανέλθει και πάλι τα σενάρια για έκτακτη μείωση ΦΠΑ ως ανάχωμα στις υπέρμετρες 
αυξήσεις που συρρικνώνουν την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4

Πόλεμος στην Ουκρανία:
Σήμερα θα ξεκινήσουν

οι διαπραγματεύσεις
Ζελένσκι - Ρωσίας 

- Σε ετοιμότητα έθεσε ο
Πούτιν τα πυρηνικά όπλα

Όλα κρέμονται σε μια κλωστή, τη στιγμή που
μαίνονται οι μάχες σε τέσσερις μεγάλες πόλεις
της Ουκρανίας. 

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της ρωσικής αντιπρ-
οσωπείας στη Λευκορωσία, η Ουκρανία
συμφώνησε να παρευρεθεί στις διαπραγμα-
τεύσεις στο Γόμελ, κάτι που επιβεβαίωσε και η
πλευρά Ζελένσκι.

Σύμφωνα με πληροφορίες που αναφέρει το CNN
επικαλούμενο τον Ουκρανό αναπληρωτή υπο-
υργό Εσωτερικών, οι διαπραγματεύσεις θα
γίνουν,σήμερα  Δευτέρα (28/02).

Η συμφωνία για έναρξη των συνομιλιών φαίνεται
ότι έχει οδηγήσει σε μία άτυπη ανακωχή στα
πεδία των μαχών.

Στο μεταξύ ο Πούτινδιέταξε τις ρωσικές πυρηνι-
κές δυνάμεις να είναι σε επιφυλακή!
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Η συνέχεια απο σελ. 3

Η ενεργοποίηση του
σύγχρονου και ταχύτα-
του ασύρματου δίκτυο
Wi-Fi   αποτελεί
συνέχεια του έργου της
τοποθέτησης των δύο
“έξυπνων” ηλιακών
πάγκων στη Νέα
Μαρίνα. 

Τα “έξυπνα” παγκά-
κια διαθέτουν ενσωμα-
τωμένες κυψέλες που
μετατρέπουν την ηλια-
κή ενέργεια σε ηλεκτρι-
κή και ενσωματωμένο
Wi-Fi router. 

Έχουν 2 θύρες USB,
όπου καθένας μπορεί
να φορτίσει δωρεάν
οποιαδήποτε ηλεκτρική
συσκευή και 2 θύρες
ασύρματης φόρτωσης,
εφόσον τα κινητά δια

θέτουν τεχνολογία
επαγωγικής φόρτισης. 

Το ανωτέρω έργο
εντάσσεται στον
γενικότερο σχεδιασμό
ανάπλασης του παρα-
λιακού μετώπου της
πόλης, που πραγματο-
ποιεί ο Ο.Λ.Ε. ΑΕ ιδίαν
δαπάνη σε σημεία
αρμοδιότητάς του, με
στόχο  τον εκσυγχρονι-
σμό της εικόνας του
παραλιακού μετώπου
της Ελευσίνας ενόψει
της ανακήρυξης της
πόλης ως Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της
Ευρώπης για το έτος
2023 καθώς και την
αναβάθμιση της ποιότ-
ητας ζωής των
κατοίκων και των επισ-
κεπτών της πόλης. 

Υπ. Εργασίας: Το 1555 αποκτά 
ιστοσελίδα και εξυπηρετεί πλέον και 
διαδικτυακά

Σε λειτουργία τέθηκε η ιστοσελίδα του 1555 -
1555.gov.gr, του Ενιαίου Αριθμού Εξυπηρέτησης
Πολιτών για εργασιακά, ασφαλιστικά και κοινωνικά
θέματα, του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων και των εποπτευόμενων φορέων ΕΦΚΑ,
ΟΑΕΔ και ΟΠΕΚΑ.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, «μέσα από την
ιστοσελίδα 1555.gov.gr, ο πολίτης μπορεί να εξυπηρε-
τείται άμεσα, εύκολα και έγκυρα, για τα ζητήματα που
τον απασχολούν, χωρίς να απαιτείται η κλήση στο τηλε-
φωνικό κέντρο του 1555. Με απλά λόγια, μπορεί πλέον
να βρίσκει άκρη και διαδικτυακά».
Το κύριο χαρακτηριστικό της ιστοσελίδας είναι ο ηλεκτρ-
ονικός οδηγός του πολίτη, μέσω του οποίου οι πολίτες
μπορούν:

να συνδέονται και να χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες όλων των φορέων που εποπτεύει το υπουρ-
γείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
και
να υποβάλουν προσωποποιημένα αιτήματα ή ερωτήματα
(tickets) και να παρακολουθούν την πορεία τους, μέσω
προσωπικής θυρίδας/αποθετηρίου απαντήσεων.

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε: «Από την αρχή της λειτο-
υργίας του, είχαμε τονίσει πως το 1555 δεν είναι απλά
ένα τηλεφωνικό κέντρο, αλλά ένα ολοκληρωμένο ενιαίο
κέντρο εξυπηρέτησης των πολιτών, που περιλαμβάνει
πολλαπλά κανάλια υποδοχής, διαχείρισης και παρακο-
λούθησης των αιτημάτων τους. 
Η λειτουργία της ιστοσελίδας 1555.gov.gr και η δυνατότ-
ητα που παρέχει για υποβολή προσωποποιημένων αιτ-
ημάτων ή ερωτημάτων και παρακολούθησης της πορείας
τους, εξυπηρετεί ακριβώς αυτήν τη λογική. 
Ο πολίτης, χωρίς να καλεί στο 1555, μπορεί μέσα από
την ιστοσελίδα του να βρίσκει άκρη στο εργασιακό, ασφ-
αλιστικό ή συνταξιοδοτικό ζήτημα, που τον απασχολεί.

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, 
Νικόλαος Μελετίου 
και η Πρόεδρος Δ.Σ. 

του Πνευματικού Κέντρου,
Γεωργία Πηλιχού,  

σας προσκαλούν τη Δευτέρα, 
28 Φεβρουαρίου 2022, 
σε δύο νέες διαλέξεις

που θα λάβουν χώρα στην 
ισόγεια αίθουσα Εκδηλώσεων
(Δ.Καλλιέρης) του Πνευματικού
Κέντρου, Αλέκου Παναγουλη

Η  είσοδος θα είναι ελεύθερη και
θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας,

καθώς η παρακολούθηση
θα είναι ολιγομελής, 

ένεκεν των πρωτοκόλλων 
ασφαλείας για την αποφυγή

διασποράς της πανδημίας. 

Για περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να  επικοινωνείτε με την

υπεύθυνη του Ανοιχτού 
Πανεπιστημίου κ. Ασημίνα

Φούφα στο τηλέφωνο
2105577191 εσωτερικό 4.  
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Bελτίωση λειτουργικών αποτελεσμάτων για
το 2021 και υλοποίηση του σχεδίου
στρατηγικού μετασχηματισμού του Ομίλου
Vision 2025

Έτος ορόσημο το 2021 
- Ολοκληρώθηκε η εταιρική αναδιάρθρωση

και ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου
διακυβέρνησης - Προχωρά απρόσκοπτα η
υλοποίηση του Vision 2025.

Επενδύσεις άνω των €400 εκατ. το 2021, με
έμφαση σε νέα Ενέργεια, έργα
περιβαλλοντικής αναβάθμισης και ασφάλειας  

Απόφαση του ΔΣ για διανομή μερίσματος
ύψους €0,40/μετοχή 

– Σε έκτακτο μέρισμα θα διατεθεί και το 50%
των εσόδων από την πώληση της ΔΕΠΑ
Υποδομών.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΠΕ - Αποτελέσματα Δ’ Τριμήνου/Έτους 2021
Βελτίωση αποτελεσμάτων λόγω αυξημένης παραγωγής και εξαγωγών 
- Στους 15,2 εκατ. τόνους οι  συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών 
- Στα €341 εκατ. τα Δημοσιευμένα Καθαρά Κέρδη στο σύνολο του έτους.

Η
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ανακοίνωσε
τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέ-
σματα Δ’ Τριμήνου και Έτους 2021,

με τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA να ανέρχον-
ται στα €138 εκατ. στο Δ’ Τρίμηνο, αυξημένα
κατά 80% σε σχέση με πέρυσι. Αντίστοιχα, τα
ετήσια Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA ανήλθαν σε
€401 εκατ. (+21%) και τα Συγκρίσιμα Καθαρά
Κέρδη διαμορφώθηκαν στα €144 εκατ..

Η βελτίωση των αποτελεσμάτων επιτεύχθη-
κε μέσα σε ένα αδύναμο περιβάλλον ζήτησης
και περιθωρίων στο Α’ Εξάμηνο και την παγ-
κόσμια ενεργειακή κρίση στο Β’ Εξάμηνο, και
είναι αποτέλεσμα κυρίως της αυξημένης παρ-
αγωγής και εξαγωγών διυλισμένων προϊόν-
των και γενικότερης καλής επίδοσης στις
θυγατρικές του εξωτερικού. Η παραγωγή και
οι πωλήσεις πετρελαιοειδών σημείωσαν
αύξηση στους 14,4 εκατ. τόνους (+4%) και 15,2
εκατ. τόνους (+6%) αντίστοιχα, με τις εξαγω-
γές να σημειώνουν τη δεύτερη υψηλότερη
επίδοση στην ιστορία του Ομίλου. Ο κλάδος
Πετροχημικών, εκμεταλλεύτηκε το βελτιωμένο
διεθνές περιβάλλον και κατέγραψε ιστορικό
υψηλό κερδοφορίας στα €131 εκατ., ενώ και οι
εταιρείες Εμπορίας στην Ελλάδα και το εξω-
τερικό βελτίωσαν σημαντικά τη συνεισφορά
τους, καθώς οι αγορές σημείωσαν σταδιακή
ανάκαμψη, παρά την αύξηση του λειτουργικού
κόστους.

Τα Δημοσιευμένα Καθαρά Κέρδη το 2021
ανήλθαν σε €341 εκατ., τη δεύτερη υψηλότερη
επίδοση στην ιστορία του Ομίλου, αναστρέφ-
οντας τις περσινές ζημιές €397 εκατ., καθώς
οι διεθνείς τιμές αργού ανέκαμψαν σημαντικά,
από τα ιστορικά χαμηλά που κατέγραψαν το
2020.   

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας
υπόψη τα αποτελέσματα, αλλά και τις προο-
πτικές του Ομίλου, αποφάσισε τη διανομή
μερίσματος, ύψους €0,40/μετοχή, εκ των
οποίων €0,30/μετοχή θα διανεμηθούν τον
Απρίλιο και €0,1/μετοχή μετά τη Γενική Συνέ-
λευση. 

Υλοποίηση Στρατηγικής – Vision 2025
Κατά τη διάρκεια του έτους, ο Όμιλος

προχώρησε στην διαμόρφωση και υλοποίηση
της νέας στρατηγικής του, «Vision 2025», ένα
φιλόδοξο σχέδιο που είχε στόχο την βελτίωση
της λειτουργίας του Ομίλου, αλλά και την
αλλαγή στρατηγικής κατεύθυνσης προς την
πράσινη ενέργεια.

Το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης ανα-
βαθμίστηκε σημαντικά, με την πλειοψηφία των
μελών ΔΣ να εκλέγονται από τη Γενική Συνέ-
λευση, με την αύξηση ανεξαρτήτων μελών και
την εισαγωγή πολιτικής καταλληλόλητας και
ποσόστωσης ανά φύλο, σε πλήρη ευθυγράμ-
μιση με το Ν.4706/2020, ενσωματώνοντας
παράλληλα και βελτιωμένες πρακτικές σε
Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Επιπλέον, στις 3 Ιανουαρίου 2022 ολοκ-
ληρώθηκε επιτυχώς η εταιρική αναδιάρθρω-
ση, με την απόσχιση των δραστηριοτήτων
Διύλισης, Εφοδιασμού και Εμπορίας πετρε-

λαιοειδών και Πετροχημικών και την εισφορά
τους σε νέα εταιρεία, 100% θυγατρική της
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, η οποία μετονομά-
στηκε σε «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Συμμε-
τοχών Α.Ε.». 

Το 2021 επιταχύνθηκε και η υλοποίηση του
επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου με
επενδύσεις €400 εκατ. και έμφαση σε έργα
πράσινη μετάβασης, όπου κατευθύνθηκε
σχεδόν το 60% των συνολικών επενδύσεων
της χρονιάς. Συγκεκριμένα, ολοκληρώθηκε η
κατασκευή του Φ/Β πάρκου 204 MW στην
Κοζάνη, με τη σύνδεση και λειτουργία να ανα-
μένονται εντός του Α’ Τριμήνου 2022. Επιπρό-
σθετα, κατά τη διάρκεια του Δ’ Τριμήνου ο
Όμιλος προχώρησε στην εξαγορά αιολικών
έργων σε λειτουργία συνολικής εγκατε-
στημένης ισχύς 38MW, με ιδιαίτερα υψηλό
δυναμικό, ενώ εντός του Α’ Τριμήνου ολοκ-
ληρώθηκε η εξαγορά 16MW Φ/Β έργων σε
λειτουργία. Τα παραπάνω θα επιτρέψουν την
επίτευξη του στόχου των 300MW εγκατε-
στημένης ισχύος σε λειτουργία στις αρχές του
2022, νωρίτερα από τον αρχικό στόχο.

H πώληση της ΔΕΠΑ Υποδομών (65%
ΤΑΙΠΕΔ – 35% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Συμμε-
τοχών) στην Italgas έναντι €733 εκατ., που
αντιστοιχεί σε €256 εκατ. για τη συμμετοχή της
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Συμμετοχών, αναμέ-
νεται να ολοκληρωθεί στο επόμενο διάστημα,
με τη λήψη των σχετικών ρυθμιστικών
εγκρίσεων. Σημειώνεται ότι 50% των εσόδων
πρόκειται να διατεθεί σε έκτακτη πληρωμή
προς τους μετόχους. 

Ανάκαμψη τιμών αργού στα υψηλότερα
επίπεδα από το 2014, ισχυροποίηση διε-
θνών περιθωρίων διύλισης

Οι διεθνείς τιμές αργού αυξήθηκαν το 2021,
σημειώνοντας ανοδική πορεία μέσα στο έτος,
έπειτα από τα πολυετή χαμηλά του 2020, λόγω
της ανάκαμψης της οικονομικής δραστηριότ-
ητας, τη μείωση των περιοριστικών μέτρων
για την αντιμετώπιση της COVID-19, καθώς
και την ομαλοποίηση της ταξιδιωτικής δρα-
στηριότητας. Η αυξημένη ζήτηση, σε συνδυα-
σμό με την αναλογικά μικρότερη αύξηση της
προσφοράς από τις κύριες χώρες παραγω-
γούς πετρελαίου παγκοσμίως, οδήγησαν σε
αύξηση των τιμών. Έτσι, οι τιμές του Brent δια-
μορφώθηκαν το Δ’ Τρίμηνο 2021 στα $80/bbl,
στα υψηλότερα της τελευταίας επταετίας, σε
σχέση με $44/bbl το Δ’ Τρίμηνο του 2020.
Αντίστοιχη εικόνα παρουσίασαν οι τιμές και
στο σύνολο του έτους, με την τιμή του Brent να
κυμαίνεται στα $71/bbl κατά μέσο όρο,
αυξημένη κατά 68% σε σύγκριση με το 2020.

Το δολάριο ισχυροποιήθηκε, με την ισοτιμία
του σε σχέση με το ευρώ στο Δ’ Τρίμηνο να
κυμαίνεται στα υψηλότερα επίπεδα από τις
αρχές του 2018 στα 1,14, ενώ για το σύνολο
του 2021 το ευρώ κυμάνθηκε στα 1,18 δολάρια
(1,14 το 2020). 

Στο Δ’ Τρίμηνο, το περιθώριο του ντίζελ
ανέκαμψε σε υψηλά διετίας. Κατά συνέπεια,
τα ενδεικτικά περιθώρια διύλισης

Hydrocracking σημείωσαν
βελτίωση σε σχέση με το προη-
γούμενο τρίμηνο στα $5/bbl, με
τα περιθώρια για διυλιστήρια
τύπου FCC στα $5,2/bbl.

Αύξηση ζήτησης στην
εγχώρια αγορά καυσίμων

Η συνολική ζήτηση στην εσω-
τερική αγορά επίγειων καυ-
σίμων για το 2021 παρουσίασε αύξηση κατά
1,5%, στους 6,4 εκατ. τόνους, καθώς η κατανά-
λωση καυσίμων κίνησης αυξήθηκε κατά 6,6%
το 2021, ως αποτέλεσμα της άρσης των περιο-
ρισμών στις μετακινήσεις, ενώ το πετρέλαιο
θέρμανσης σημείωσε πτώση 17% λόγω ηπιό-
τερων καιρικών συνθηκών. Σημαντική άνοδο
της ζήτησης κατέγραψε η αδασμολόγητη
αγορά, με τα αεροπορικά καύσιμα να εμφ-
ανίζουν αύξηση σε ποσοστό 90% λόγω της
ενίσχυσης της τουριστικής κίνησης και τα ναυ-
τιλιακά καύσιμα στο 7,2%, λόγω της αύξησης
δραστηριότητας ακτοπλοΐας.  

Χρηματοοικονομικό κόστος σε ιστορικά
χαμηλά

Κατά τη διάρκεια του Δ’ Τριμήνου ο Όμιλος
προχώρησε στην αποπληρωμή του ευρω-
ομολόγου ύψους €201 εκατ. με επιτόκιο 4,875%,
με σημαντικό θετικό αντίκτυπο στα χρηματοοι-
κονομικά έξοδα, που ανήλθαν σε €23 εκατ.,
μειωμένα κατά 13%. Συνολικά για το έτος δια-
μορφώθηκαν στα €96 εκατ. (-8%), έχοντας
καταγράψει μείωση άνω του 50% τα τελευ-
ταία 5 χρόνια. Ο Καθαρός Δανεισμός διαμορ-
φώθηκε στα €1,9 δισ., με το Συντελεστή
Μόχλευσης στο 48%.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο Διε-
υθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, Ανδρέας Σιάμισιης, επεσήμανε:
«Το 2021 ήταν ένα έτος ορόσημο για τα ΕΛΠΕ,
προχωρήσαμε σε πολύ σημαντικές τομές που
επανακαθορίζουν τη στρατηγική μας και το
μετασχηματισμό σε ένα πιο πράσινο ενεργει-
ακό όμιλο. Μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρό-
γραμμα, το Vision 2025, ο εκσυγχρονισμός του
πλαισίου διακυβέρνησης και η επιτυχής ολοκ-
λήρωση της εταιρικής αναδιάρθρωσης και η
αλλαγή στρατηγικής έμφασης στην ανάπτυξη

πράσινης ενέργειας έτυχαν καθολικής απο-
δοχής από όλη την αγορά τους μετόχους, τους
ομολογιούχους, αλλά και τους πιστωτές,
καθώς και στήριξης από τα στελέχη μας.
Μέσα από το πρόγραμμα αυτό ο Όμιλος θα
συνεχίσει να πρωταγωνιστεί στην ενεργειακό
αγορά, με κεντρικό στόχο τη βελτίωση του
περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος κατά
50% μέχρι το 2030 και τη σταδιακή ενεργειακή
μετάβαση σε πιο πράσινες μορφές ενέργειας
και πιο φιλικά προς το περιβάλλον καύσιμα. 

Σε αυτό το πλαίσιο, με συνολικές επεν-
δύσεις για το 2021 ύψους €400 εκατ. εκ των
οποίων το 60% αφορά ανάπτυξη σε πράσινη
ενέργεια, ενώ άλλο ένα 10% αφορά σε έργα
περιβαλλοντικής αναβάθμισης και ασφάλει-
ας στις εγκαταστάσεις μας, προχωράμε γρή-
γορα στην υλοποίηση αυτού του πλάνου.Ήδη,
το γεγονός ότι μέσα στο τελευταίο χρόνο δια-
μορφώσαμε χαρτοφυλάκιο 0,3GW ΑΠΕ σε
λειτουργία, από τα οποία 0,2 GW ολοκληρώθη-
καν πρόσφατα και είναι η μεγαλύτερη επέν-
δυση σε ΑΠΕ στην χώρα μας, δείχνει ότι ο
Όμιλος έχει τη δυνατότητα να κινηθεί γρήγορα
και δυναμικά στο χώρο αυτό.

Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα, η βελτίωση
των λειτουργικών μας επιδόσεων και της κερ-
δοφορίας, με αυξημένη παραγωγή και εξαγω-
γές, μέσα σε ένα δύσκολο διεθνές περιβάλ-
λον, είναι επίσης αποτέλεσμα της συνεχούς
προσπάθειας για βελτίωση της ανταγωνι-
στικότητας. Μεγάλη έμφαση έχει δοθεί σε
θέματα ψηφιακού μετασχηματισμού όπου είναι
σε εξέλιξη ένα μακρόχρονο φιλόδοξο σχέδιο,
σε θέματα οργανωτικής ευελιξίας και εμπορι-
κής ανάπτυξης εκτός Ελλάδος. Τα παραπάνω
μας επιτρέπουν τη διανομή μερίσματος συνο-
λικά ύψους €0,40 /μετοχή, ενώ, όπως είχαμε
δεσμευτεί, το 50% των αναμενόμενων εσόδων
από την πώληση της ΔΕΠΑ Υποδομών θα δια-
τεθεί για πληρωμή έκτακτου μερίσματος εντός
του 2022.  Τέλος, εκτός από τη στρατηγική και
τα αποτελέσματα, ιδιαίτερη σημασία έχει
δοθεί σε θέματα περιβάλλοντος και κοινωνι-
κής συνεισφοράς, μέσα από μια σειρά στοχε-
υμένων ενεργειών κυρίως στις τοπικές κοι-
νωνίες, αλλά και ένα από τα μεγαλύτερα
ιδιωτικά προγράμματα περιβαλλοντικής προ-
στασίας και αποκατάστασης σε περιοχές που
επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές του
2021. Όλα τα παραπάνω επιτεύγματα πραγ-
ματοποιηθήκαν με σημαντική προσπάθεια από
όλους τους εργαζομένους στον Όμιλο, οι
οποίοι ανταποκρίθηκαν με επιτυχία σε όλες
τις προκλήσεις και θα ήθελα να τους ευχαρι-
στήσω για την ουσιαστική συμβολή τους».

Ανδρέας Σιάμισιης 
Ο Όμιλος θα συνεχίσει 

να πρωταγωνιστεί στην 
ενεργειακό αγορά, με κεντρικό

στόχο τη βελτίωση του 
περιβαλλοντικού μας

αποτυπώματος κατά 50%
μέχρι το 2030 και τη σταδιακή
ενεργειακή μετάβαση σε πιο

πράσινες μορφές ενέργειας και
πιο φιλικά προς το περιβάλλον

καύσιμα. 
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Ελπιδοφόρα μηνύματα για 
τη νέα Στέγη της ΓΡΙΖΑΣ 
Στη Βασιλόπιτα του κορυφαίου  
Συλλόγου Αρβανίτικου Πολιτισμού 
Άνω Λιοσίων 

Μ
πορεί φέτος η κοπή της
Βασιλόπιτας του Συλλόγου
Αρβαν ίτικου Πολιτισμού Άν ω

Λιοσίων  η “ΓΡΙΖΑ” ν α τελέστηκε υπό
την  αυστηρή τήρηση των  υγειον ο-
μικών  περιορισμών  αλλά η αισιοδοξία
για το ευοίων ο μέλλον , υπήρξε
διάχ υτη. 

Έτσι το Σάββατο 26 Φεβρουαρίου
2022  τα δραστήρια μέλη του Διοικητι-
κού  Συμβουλίου δέχ θηκαν  τις ευχ ές
του εφημέριου  του Ιερού Ναού Αγίων
Κων σταν τίν ου κι Ελέν ης Άν ω Λιοσίων
Αρχ ιμαν δρίτη π. Χρήστου Τίτου, ο
οποίος τηρών τας τις παραδόσεις ευλόγ-
ησε την  βασιλόπιτα. 

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Γιώργος
Καραϊσκάκης απευθυν όμεν ος σε όλα
τα μέλη του Συλλόγου και κυρίως σε
αυτά που έλειπαν  από την  λιτή εκδή-
λωση, λόγω των  μέτρων  προστασίας,

ευχ ήθηκε αυτή ν α είν αι και η τελευταία
χ ρον ιά της απόστασης και της παύσης
των  εκδηλώσεων  που έχ ει προκαλέσει
η παν δημία. 

Πρόσθεσε επίσης πως η ν έα χ ρον ιά
έχ ει αν ατείλει ελπιδοφόρα για τη
ΓΡΙΖΑ, καθώς η ν έα της Στέγη, ο Λιο-
σιώτικος Πύργος, που αποτελούσε
όν ειρο ετών  για τα μέλη της αλλά και
κείν ους που αγαπούν  το Αρβαν ίτικο
Πολιτισμό, είν αι πλέον  έτοιμη ν α φιλο-
ξεν ήσει το πολυεπίπεδο και πολύτιμο
έργο του Συλλόγου. 

“Είν αι έν α έργο που το οραματίστηκε
και το ολοκλήρωσε ο Δήμαρχ ος Φυλής
Χρήστος Παππούς και όπως μαθαίν ο-
υμε πολύ γρήγορα θα παραλάβουμε τα
κλειδιά!” τόν ισε χ αρακτηριστικά ο Γιώρ-
γος Καραϊσκάκης, αποστέλλον τας τις
διαδικτυακές του ευχ ές,  σε όλα τα μέλη
του Συλλόγου. 

Ο Δήμαρχ ος Φυλής Χρήστος Παπ-
πούς από την  πλευρά του,  ευχ ήθηκε
το ν έο Σπίτι του Συλλόγου Αρβαν ίτικου
Πολιτισμού Άν ω Λιοσίων  ν α είν αι καλο-
ρίζικο και ν α αν οίξει σύν τομα τις πόρ-
τες του στις κορυφαίες εκδηλώσεις  του
τόπου, επισημαίν ον τας πως του χ ρό-
ν ου η βασιλόπιτα της ΓΡΙΖΑΣ, θα
κοπεί στη δική της  Στέγη, που θα
αποτελέσει έν αν  φιλόξεν ο χ ώρο πολι-
τιστικών   δράσεων . 

Τις ευχ ές του έδωσε και ο πρώτος
επιλαχ ών  Βουλευτής της ΝΔ Σταμάτης
Πουλής, που υπογράμμισε τη σπουδαι-

ότητα της Ιστορίας και της πορείας του
Αρβαν ίτικου Πολιτισμού,  επι-
σημαίν ον τας, πως το Υπουργείο Αν ά-
πτυξης μπορεί ν α συμβάλει ουσιαστικά
στην  ψηφιακή αν άδειξη, της πλούσιας
πολιτιστικής μας παράδοσης, στην
οποία ο Αρβαν ίτικος Πολιτισμός,
κατέχ ει εξέχ ουσα θέση. 

Ο τυχ ερός της εκδήλωσης, ο μικρός
Γιάν ν ης που πέτυχ ε το φλουρί, ήταν
το καλύτερο φιν άλε για την  απέριττη
εκδήλωση και ως δώρο, παράλαβε από
τον  Πρόεδρο Γιώργο Καραϊσκάκη μια
όμορφη εικόν α της Παν αγίας.  

Ψυχοπαιδαγωγικό Κέν τρο Παιδιού και Οικογέν ειας Δήμου Ιλίου

Σειρά ενημερωτικών δράσεων σε γονείς και
 εκπαιδευτικούς για θέματα ψυχικής υγείας των παιδιών 

Σειρά ενημερωτικών δράσεων  σε
γον είς και εκπαιδευτικούς για θέματα
ψυχ ικής υγείας των  παιδιών  υλοποιεί
το «Ψυχ οπαιδαγωγικό Κέν τρο Παιδιού
και Οικογέν ειας», που λειτουργεί εκ
ν έου από την  Κοιν ων ική Υπηρεσία
του Δήμου Ιλίου, σε συν εργασία με
τον  Πιστοποιημέν ο Κοιν ων ικό Φορέα
«Κοιν ων ικές Συν εταιριστικές Δρα-
στηριότητες Ευπαθών  Ομάδων
(ΚΣΔΕΟ) «ΕΔΡΑ».

Στο πλαίσιο αυτό, διοργαν ών ει δωρεάν  διαδικτυακή εκδήλωση τη Δευτέρα 28
Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 18:00-20:00, με θέμα «Μητρότητα και Πατρότητα, όταν
τολμάμε ν α μιλάμε αν οιχ τά», όπου ειδικευμέν οι επιστήμον ες στον  χ ώρο  της υγείας
και της εκπαίδευσης θα μιλήσουν  για θέματα επικοιν ων ίας με τα παιδιά, εν ώ θα
υπάρξει η δυν ατότητα αν οιχ τής συζήτησης με τους συμμετέχ ον τες. Δηλώσεις
συμμετοχ ής: kidsedra@gmail.com

Πληροφορίες για το Ψυχ οπαιδαγωγικό Κέν τρο Παιδικού και Οικογέν ειας του
Δήμου Ιλίου οι εν διαφερόμεν οι μπορούν  ν α δουν  στον  παρακάτω σύν δεσμο
https://gv s.gr/kentropaidi/

Για αιτήσεις έν ταξης και πιο εξειδικευμέν η πληροφόρηση θα πρέπει ν α απε-
υθύν ον ται στην  Κοιν ων ική Υπηρεσία, τηλ.2132030015 και στο Κέν τρο Κοιν ότ-
ητας, τηλ. 213 2030007, Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 08.00 – 14.00.

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,

210 5570337, 210 5580816

Η My Grand Road ξεκινά
δράσεις από το Γυμνάσιο
Νέας Περάμου ….   

Η
My  Grand Road σε συν εργασία
με τον  πρόεδρο του συλλόγου
γον έων  και κηδεμόν ων  του

Γυμν ασίου Νέας Περάμου κ. Μιχ αήλ
Κούκη και μετά από πρόσκληση του
διευθυν τή του σχ ολείου,
πραγματοποιήθηκε εν ημερωτική δράση
την  Πέμπτη 24/2/22 σε όλους τους
μαθητές του σχ ολείου με θέμα την
Ασφαλή Μετακίν ηση. 

Συγκεκριμέν α οι μαθητές
εν ημερώθηκαν  μέσω παρουσίασης
στην  αίθουσα εκδηλώσεων  του
σχ ολείου σε διάφορους τομείς , τόσο
στην  πρόληψη των  τροχ αίων
ατυχ ημάτων  αλλά και στην  ν όμιμη
οδήγηση. Ο τομέας της Ασφαλής
Μετακίν ησης περιείχ ε την  Οδική
Ασφάλεια , δηλαδή τον  εξοπλισμό που
θα πρέπει ν α κάν ουμε χ ρήση κατά την

μετακίν ησή μας είτε ως οδηγοί είτε ως 

πεζοί κ.λπ , αλλά και την
Κυκλοφοριακή Αγωγή που θα πρέπει ν α
μας διακατέχ ει προκειμέν ου ν α
αποτρέψουμε τις οδικές συγκρούσεις και
τα μοιραία αποτελέσματα. 

Ο τομέας της Νόμιμης Οδήγησης
περιείχ ε τις Ποιν ικές και Αστικές
Κυρώσεις που έχ ει ο οδηγός που
στερείται άδειας ικαν ότητας οδήγησης
αλλά και τον   διαχ ωρισμό της αμέλειας
με τον  δόλο σε περίπτωσης εμπλοκής
σε οδικό τροχ αία ατύχ ημα. 

Η δράση υποστηρίχ τηκε από τον
πρόεδρο του ΝΠΔΔ Ηρόδωρου του
δήμου Μεγαρέων  τον  κ. Σπυρίδων
Τσίουν η . 

Η αρχ ή των  εν ημερώσεων  ξεκίν ησε
για τον  Δήμο Μεγαρέων  από την  Νέα
Πέραμο και θα συν εχ ιστεί τόσο σε
σχ ολικές μον άδες αλλά και σε χ ώρους
αθλοπαιδιών .

Με εκτίμηση 
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Μειώνεται στο 30% από 60%
η παρακράτηση των ΚΑΠ λόγω

μη αποπληρωμής από τους ΟΤΑ
των ληξιπρόθεσμων οφειλών

Μειώνεται κατά το ήμισυ (30% από 60%) το
ποσό , το οποίο παρακρατείται από τους
αποδιδόμενους στους ΟΤΑ Κεντρικούς Αυτο-

τελείς Πόρους ( ΚΑΠ), σε περίπτωση που ΟΤΑ δεν
ολοκληρώσουν την αποπληρωμή του συνόλου των εν
λόγω ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων για τα οικονομικά
έτη 2020 και 2021  μέχρι τη λήξη της τιθέμενης προθε-
σμίας.

Αυτό προβλέπει ρύθμιση (άρθρο 27) που περιλαμβά-
νεται στο υπό δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιο του
υπουργείου Εσωτερικών.

Σκοπός της προτεινόμενης ρύθμισης, σύμφωνα με
την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου,  είναι η παρ-
οχή μεγαλύτερης δημοσιονομικής ευελιξίας και ρευστότ-
ητας προς τους Ο.Τ.Α., δεδομένου ότι το προϊσχύον
ποσοστό παρακράτησης (60%) κρίθηκε ως ιδιαίτερα
υψηλό και κατά συνέπεια, αποτρεπτικό για την αποτε-
λεσματική λειτουργία των Ο.Τ.Α. Με αυτόν τον τρόπο,
εξυπηρετείται ο στόχος της αποτροπής συσσώρευσης
των ληξιπρόθεσμων οφειλών των εν λόγω φορέων
προς τρίτους και παράλληλα, διασφαλίζονται οι αναγ-
καίες συνθήκες για την εφαρμογή των αρχών της χρη-
στής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Άρθρο 27 Ρυθμίσεις για την αποπληρωμή των ληξι-
πρόθεσμων υποχρεώσεων των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) – Τροποποίηση άρθρου 6 ν.
4281/2014

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2α του άρθρου 6 του ν.
4281/2014 (Α΄ 160) τροποποιείται ως προς τη μείωση
του παρακρατούμενου ποσοστού και η παρ. 2α διαμο-
ρφώνεται ως εξής:

«2.α. Αν οι φορείς Γενικής Κυβέρνησης που ανήκουν
στον υποτομέα των Οργανισμών Τοπικής Αυτο-
διοίκησης (Ο.Τ.Α.) δεν ολοκληρώσουν την αποπληρω-
μή του συνόλου των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών
τους μέχρι τη λήξη της προθεσμίας που τίθεται με την
απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρ. 2, ποσοστό
τριάντα τοις εκατό (30%) επί των ποσών που καταβάλ-
λονται στους Ο.Τ.Α. κατά τα οικονομικά έτη 2020 και
2021 από τον κρατικό προϋπολογισμό για την εξόφλ-
ηση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς
τρίτους, παρακρατείται από τους αποδιδόμενους σε
αυτούς Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) μέσω του
κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 259
και 260 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).

Η παρακράτηση επί των Κεντρικών Αυτοτελών
Πόρων (Κ.Α.Π.) του δικαιούχου Ο.Τ.Α. διενεργείται από
το έτος 2022 και για χρονική περίοδο που καθορίζεται
με την απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρ. 2.

Αν οι Ο.Τ.Α. ολοκληρώσουν την αποπληρωμή του
συνόλου των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους,
μέχρι τη λήξη της προθεσμίας και σύμφωνα με τους
όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται με την απόφ-
αση του πρώτου εδαφίου της παρ. 2, το ποσό της
επιχορήγησης που λαμβάνουν κατά τα οικονομικά έτη
2020 και 2021 από τον κρατικό προϋπολογισμό δεν
παρακρατείται».

Επίσκεψη στο
Δήμο Φυλής
π ρ α γ μ α το -

ποίησε, το απόγευμα
της Πέμπτης 24
Φεβρουαρίου 2022, ο
πρέσβης του Καζακ-
στάν στην Αθήνα
Μπάουνταρμπεκ-
Κοζατάγεφ Γιερλάν.

Η επίσκεψη εντάσ-
σεται στο πλαίσιο της
σύναψης και ανά-
πτυξης σχέσεων ανά-
μεσα στο Καζακστάν
και τους Δήμους της
Ελλάδας στους οποίο-
υς κατοικούν παλιννο-
στούντες, ποντιακής

καταγωγής, που έχουν γεννηθεί και διατηρούν
δεσμούς με την εν λόγω Χώρα, όπως οι Αχαρνές,
η Φυλή και ο Ασπρόπυργος.

Το διπλωμάτη και τη συνοδεία του
υποδέχθηκαν στο Δημαρχείο Άνω
Λιοσίων ο Δήμαρχος Χρήστος Παπ-
πούς και οι Αναπλ. Δήμαρχοι Βασίλης
Γεωργιάδης και Γιώργος Σονίδης, ενώ
παρευρέθηκε ο επιλαχών Βουλευτής
της Περιφερείας Δυτ. Αττικής Σταμάτης
Πουλής.

Στη συζήτηση, που διεξήχθη σε
εγκάρδιο κλίμα, συζητήθηκε το
ενδεχόμενο πολιτιστικών ανταλλαγών,
μεταξύ Καζακστάν και Δήμου Φυλής. 

Από την πλευρά του ο Πρέσβης του
Καζακστάν γνωστοποίησε την πρόθε-
σή του να καλέσει το Δήμο Φυλής στις
εορταστικές εκδηλώσεις για την φετινή
επέτειο των τριάντα ετών από την ανε-
ξαρτησία του Καζακστάν.

Σε ένδειξη φιλίας οι δύο αντιπροσω-
πείες αντάλλαξαν αναμνηστικά δώρα, ενώ ο Πρέ-
σβης έγραψε τις εντυπώσεις του στο βιβλίο επισ-
κεπτών του Δήμου Φυλής.

ΕΕππίίσσκκεεψψηη  ττοουυ  ΠΠρρέέσσββηη  ττοουυ  ΚΚααζζαακκσσττάάνν  σσττοο  ΔΔήήμμοο  ΦΦυυλλήήςς

Αμοιβαίο ενδιαφέρον για την ανταλλαγή πολιτιστικών δράσεων, Αμοιβαίο ενδιαφέρον για την ανταλλαγή πολιτιστικών δράσεων, 
μεταξύ Καζακστάν και Φυλής μεταξύ Καζακστάν και Φυλής 

ΦΦάάρρμμαακκαα  κκααιι  υυγγεειιοοννοομμιικκόό  υυλλιικκόό  σσττέέλλννοουυνν  
σσττηηνν  ΟΟυυκκρρααννίίαα  ΠΠεερριιφφέέρρεειιαα  ΑΑττττιικκήήςς  --  ΙΙΣΣΑΑ

ΓΓ..  ΠΠααττοούύλληηςς::  ««ΕΕττοοιιμμάάζζοουυμμεε  δδρράάσσεειιςς  εεννίίσσχχυυσσηηςς  ττωωνν  ααμμάάχχωωνν  κκααιι  σσττεεκκόόμμαασσττεε  δδίίππλλαα
σσττοουυςς  σσυυννααννθθρρώώπποουυςς  μμααςς  πποουυ  ααυυττήή  ττηη  σσττιιγγμμήή  δδοοκκιιμμάάζζοοννττααιι»»

Το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής του Ιατρικού
Συλλόγου Αθηνών πρόκειται να αποστείλει 20
κούτες με φάρμακα και υγειονομικό υλικό, σε

δομές υγείας της πληττόμενης Ουκρανίας. Παράλληλα,
ο Περιφερειάρχης Αττικής και Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ.
Πατούλης ζήτησε να τεθεί σε ετοιμότητα, η Ομάδα Δρά-
σης του ΙΣΑ και της Περιφέρειας Αττικής, με στόχο την
αποστολή ειδών πρώτης ανάγκης στην Ουκρανία.

Ο Γ. Πατούλης δήλωσε τα εξής:«Οφείλουμε να σταθ-
ούμε δίπλα στους συνανθρώπους μας που αυτή τη
στιγμή δοκιμάζονται. Ετοιμάζουμε ως Περιφέρεια Αττι-
κής και ΙΣΑ δράσεις ενίσχυσης των αμάχων, με προϊόν-
τα πρώτης και άμεσης ανάγκης. Δυστυχώς είναι προ των πυλών, μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση όχι
μόνο στην Ουκρανία αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη, με προσφυγικές ροές, οικονομική κρίση και ξερ-
ιζωμό χιλιάδων ανθρώπων. Προσευχόμαστε και ελπίζουμε για κατάπαυση του πυρός».
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Κορωνοϊός: 8.214 νέα κρούσματα
και 63 θάνατοι

- Στους 417 οι διασωληνωμένοι

Συνελήφθη  στον Ασπρόπυργο  ο 21χρονος που
λήστεψε και γρονθοκόπησε 80χρονη στο Αιγάλεω  

Σ
ε 8.214 ανέρχονται τα νέα
κρούσματα κορoνοϊού, τα
οποία κατεγράφησαν στην

Ελλάδα το τελευταίο 24ωρο, σύμφω-
να με τον Εθνικό Οργανισμό Δημό-
σιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Την Κυριακή
27 Φεβρουαρίου 2022, ανακοινώθη-
καν 63 θάνατοι. Διασωληνωμένοι σε
Μονάδες Εντατικής Θεραπείας
(ΜΕΘ) νοσηλεύονται 417 ασθενείς.

Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ
Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιω-

μένα κρούσματα της νόσου που
καταγράφηκαν τις τελευταίες 24
ώρες είναι 8.214 , εκ των οποίων 40
εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις
πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνο-
λικός αριθμός των κρουσμάτων
ανέρχεται σε 2.405.401 (ημερήσια
μεταβολή +0.3%), εκ των οποίων
49.6% άνδρες. Με βάση τα επιβε-
βαιωμένα κρούσματα των τελευταίων
7 ημερών, 288

θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι
από το εξωτερικό και 2.146 είναι
σχετιζόμενα με ήδη γνωστό
κρούσμα.

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με
COVID-19 είναι 63, ενώ από την
έναρξη της επιδημίας έχουν καταγρ-
αφεί συνολικά 25.785 θάνατοι. Το
95.1% είχε υποκείμενο νόσημα
ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Ο αριθμός των ασθενών που
νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 

417 (63.3% άνδρες). Η διάμεση
ηλικία τους είναι 67 έτη. To 89.0%
έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία
70 ετών και άνω. Μεταξύ των ασθ-
ενών που νοσηλεύονται διασωληνω-
μένοι, 302 (72.42%) είναι ανεμ-
βολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι
και 115 (27.58%) είναι πλήρως
εμβολιασμένοι. Από την αρχή της
πανδημίας έχουν εξέλθει από τις
ΜΕΘ 4.259 ασθενείς.

Οι εισαγωγές νέων ασθενών
Covid-19 στα νοσοκομεία της επι-
κράτειας είναι 289 (ημερήσια μεταβο-
λή 0%). Ο μέσος όρος εισαγωγών
του επταημέρου είναι 316 ασθε-
νείς.Η διάμεση ηλικία των κρουσμά-
των είναι 35 έτη (εύρος 0.2 έως 106
έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των
θανόντων είναι 79 έτη (εύρος 0.2
έως 106 έτη).

Στην Αττική  εντοπίστηκαν 2904
νέα κρούσματα σύμφωνα με τον
ΕΟΔΥ. Η κατανομή των κρουσμά-
των στην Αττική εχθες είναι η ακολο-
υθη:

Ανατολική Αττική 364
Βόρειος Τομέας Αθηνών 537
Δυτική Αττική 92
Δυτικός Τομέας Αθηνών 359
Κεντρικός Τομέας Αθηνών 853
Νότιος Τομέας Αθηνών 311
Πειραιάς 317
Νήσοι 71

Σ
υν ελήφθη  στον  Ασπρόπυργο, έπει-
τα από συν τον ισμέν η αστυν ομική
επιχ είρηση, 21χ ρον ος που κατηγο-

ρείται για ληστεία με ιδιαίτερη σκληρότητα
σε βάρος ηλικιωμέν ης γυν αίκας, που δια-
πράχ θηκε στις 13 Φεβρουαρίου στο Αιγά-
λεω.Συγκατηγορούμεν οι είν αι μία 39χ ρον η
και έν ας άγν ωστος, έως αυτή την  ώρα,
δράστης.

Η αν ακοίν ωση της Αστυν ομίας:

Συν ελήφθη με έν ταλμα, χ θες (23-2-2022)
το πρωί στον  Ασπρόπυργο, μετά από
συν τον ισμέν η επιχ είρηση της Υποδιεύθυ-
ν σης Ασφάλειας Δυτικής Αττικής, του Τ.Α.
Αιγάλεω και τη συν δρομή της Ο.Π.Κ.Ε.,
21χ ρον ος ημεδαπός κατηγορούμεν ος για
ληστεία τελεσθείσα με ιδιαίτερη σκληρότητα
εν αν τίον  προσώπου από κοιν ού.

Συγκατηγορούμεν οι του αν ωτέρω, είν αι
και 39χ ρον η ημεδαπή, καθώς και άγν ω-
στος δράστης.

Ειδικότερα, μεσημβριν ές ώρες της 13-2-
2022, οι αν ωτέρω κατηγορούμεν οι, επι-
βαίν ον τες σε αυτοκίν ητο, ιδιοκτησίας του
21χ ρον ου, μετέβησαν  σε οικία, στην  περ-
ιοχ ή του Αιγάλεω, που διαμέν ει ηλικιωμέν η
ημεδαπή. 

Στη συν έχ εια η 39χ ρον η αποβιβάσθηκε

από το αυτοκίν ητο και προσποιούμεν η ότι
θέλει ν ερό, έπεισε την  παθούσα ν α εισέ-
λθει στην  οικία της, με αποτέλεσμα ο
21χ ρον ος, εκμεταλλευόμεν ος την  απουσία
της, ν α εισέλθει εν τός αυτής.

Ακολούθως ο 21χ ρον ος, με χ ρήση σωμα-
τικής βίας και απειλή μαχ αιριού, επιδεικ-
ν ύον τας έν τον η σκληρότητα, την  ακιν -
ητοποίησε και απαίτησε ν α του παρ-
αδώσει χ ρήματα, αφαιρών τας ταυτόχ ρον α
βιαίως από τα αυτιά της ζευγάρι σκουλα-
ρίκια που φορούσε, με αποτέλεσμα τον
τραυματισμό της.

Οι δράστες στη συν έχ εια, επιβιβαζόμεν οι
στο όχ ημα, τράπηκαν  σε φυγή.

Ο συλληφθείς, θα οδηγηθεί στον  αρμόδιο
Εισαγγελέα.

Θεοδωρικάκος:
Ταυτοποιήθηκαν 
οι δράστες 
που ανέβασαν το
άθλιο πανό στην
Τούμπα

Ταυτοποιήθηκαν , σύμφω-
ν α με τον  υπουργό Προ-

στασίας του Πολίτη, Τάκη
Θεοδωρικάκο, αυτοί που αν ήρτησαν  το εμετικό παν ό στο γήπεδο της Τούμπας, κατά τη
διάρκεια της αν αμέτρησης της Μίν τιλαν τ με τον  ΠΑΟΚ για τη φάση των  «32» του UEFA
Comf erence League.

«Η Ελλην ική Αστυν ομία ταυτοποίησε τους υπόπτους που αν ήρτησαν  το παν ό με
άθλιο περιεχ όμεν ο την  προηγούμεν η Κυριακή στο γήπεδο της Τούμπας. Βάζουμε τέλος
στο χ ουλιγκαν ισμό. Η δικαιοσύν η έχ ει το λόγο» έγραψε στο Τwitter, ο κ. Θεοδωρικάκος.

Υπεν θυμίζεται ότι το άθλιο παν ό έγραφε «αδέρφια κρατάτε γερά» και αν αφερόταν
στους δολοφόν ους τους 19χ ρον ου Άλκη, οι οποίοι έχ ουν  προφυλακιστεί. Το εν  λόγω
περιστατικό καταγράφηκε από την  αστυν ομία, με την  Εισαγγελία Θεσσαλον ίκης ν α ξεκι-
ν ά προκαταρκτική εξέταση.

ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αποζ-
ημιώσεις όσων εγκλωβίστηκαν στην κακο-
καιρία

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ εν ημερών ει, με αν ακοίν ωσή της, τους επιβάτες, οι
οποίοι παρέμειν αν  εγκλωβισμέν οι επί των  αμαξοστοιχιών  54,
55, 56, 57 και 885 στις 24 Ιαν ουαρίου 2022 κατά τη διάρκεια της
κακοκαιρίας Ελπίδα, ότι από σήμερα, Παρασκευή εν εργοποι-
είται η ηλεκτρον ική πλατφόρμα αιτήσεων  για τη λήψη της έκτακ-
της οικον ομικής στήριξης.
Οι δικαιούχοι μπορούν  ν α υποβάλουν  το αίτημά τους μέσω της
φόρμας στην  ηλεκτρον ική διεύθυν ση https://claims.trainose.gr/
από την  Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου μέχρι και την  Παρασκευή
11 Μαρτίου 2022.
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Συνάντηση εργασίας με τον Υφυ-
πουργό αρμόδιο για θέματα
Μεταφορών, κ. Μιχάλη Παπαδό-

πουλο, είχε την Παρασκευή 25 Φεβρο-
υαρίου ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης και
Βουλευτής Δυτικής Αττικής της Ν.Δ., κ.
Γιώργος Κώτσηρας.

Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε,
συμμετείχε και ο Πρόεδρος του Δημοτι-
κού Συμβουλίου του Δήμου Μάνδρας -
Ειδυλλίας - Ερυθρών - Οινόης, κ. Αρι-
στοτέλης Μπότσης, καθώς στην ατζέντα
των θεμάτων τέθηκε και η αναγκαιότητα
ενίσχυσης της διασύνδεσης των Βιλίων
και Ερυθρών με το υπόλοιπο συγκοινω-
νιακό δίκτυο της Αττικής. Μάλιστα, ο
Υφυπουργός Μεταφορών εξέφρασε τη
βούληση για την υλοποίηση όλων των
απαραίτητων ενεργειών και έργων, προ-
κειμένου οι κάτοικοι των δύο περιοχών
να έχουν αμεσότερη συγκοινωνιακή
πρόσβαση με τους όμορους δήμους της
Δυτικής Αττικής και του Λεκανοπεδίου.

Η συζήτηση ανάμεσα στους κ.κ.
Κώτσηρα - Παπαδόπουλο επικεντρώθη-
κε σε μία σειρά σημαντικών ζητημάτων 

που σχετίζονται με τις πόλεις της Δυτι-
κής Αττικής και άπτονται των αρμοδιοτή-
των του Υφυπουργού Μεταφορών.

Μεταξύ άλλων, συζητήθηκε και το έργο
της μετεγκατάστασης των διαμεταφο-
ρέων από τον Ελαιώνα στο Δήμο Φυλής,
πλησίον της Αττικής Οδού.

Μετά το πέρας της συνάντησης, ο
Υφυπουργός Δικαιοσύνης και Βουλευτής 

Δυτικής Αττικής, κ. Γιώργος Κώτσηρ-
ας, δήλωσε:«Είχα μία εποικοδομητική
συνάντηση εργασίας με τον αρμόδιο
Υφυπουργό Μεταφορών, κ. Μιχάλη
Παπαδόπουλο, με τον οποίο συζητήσα-
με μία σειρά κομβικών θεμάτων που
αφορούν την περιοχή της Δυτικής Αττι-
κής.

Μεταξύ άλλων, θέσαμε επί τάπητος

μαζί με τον Πρόεδρο του Δημοτικού
Συμβουλίου Μάνδρας - Ειδυλλίας, κ. Αρι-
στοτέλη Μπότση, το μείζον ζήτημα της
συγκοινωνιακής ενίσχυσης των Βιλίων
και των Ερυθρών, ιδιαίτερα το προσεχές
διάστημα όπου λόγω της θερινής περιό-
δου αυξάνονται οι ανάγκες και ο πληθυ-
σμός της περιοχής, με χιλιάδες παραθε-
ριστές και επισκέπτες.

Με τον κ. Παπαδόπουλο συζητήσαμε
ακόμα την προώθηση του έργου της
δημιουργίας Μεταφορικού Κέντρου στο
Δήμο Φυλής.

Θέλω να τονίσω και να επαναλάβω ότι
το χρονικό διάστημα όπου έχει αναλάβει
τη διακυβέρνηση της χώρας ο Κυριάκος
Μητσοτάκης, μοναδικός γνώμονας σε
ό,τι αφορά τη Δυτική Αττική είναι η δημιο-
υργία αναπτυξιακών προοπτικών για την
περιοχή και η βελτίωση της καθημερινότ-
ητας των συμπολιτών μας.

Με αυτές τις εντολές του Πρωθυπουρ-
γού πορευόμαστε και σε αγαστή συνερ-
γασία με τους αυτοδιοικητικούς φορείς
και την τοπική κοινωνία, υλοποιούμε το
πρόγραμμά μας για τη Δυτική Αττική».

TTοο  ζζήήττηημμαα  ττηηςς  σσυυγγκκοοιιννωωννιιαακκήήςς  εεννίίσσχχυυσσηηςς  ΒΒιιλλίίωωνν  --  ΕΕρρυυθθρρώώνν  κκααιι  
ηη  δδηημμιιοουυρργγίίαα  ΜΜεεττααφφοορριικκοούύ  ΚΚέέννττρροουυ  σσττοο  ΔΔήήμμοο  ΦΦυυλλήήςς

Aντικείμενο της συνάντηση εργασίας Γ. Κώτσηρα & Υφυπουργού Μεταφορών Μ. Παπαδόπουλο

10 Ελληνες ομογε-
νείς έχασαν τη ζωή
τους στην Ουκρανία

Ο
δ ρ αμ ατι κ ό ς
απολογισμός
για τις

απώλειες Ελλήνων
Ομογενών στην
Ουκρανία φθάνει τους
10.Οι έξι έχασαν τη ζωή τους στην
περιοχή του Σαρτανά και ακόμη τέσ-
σερις σκοτώθηκαν στην περιοχή
του Μπουγάς.

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ για την
απώλεια αρχικά των δύο ομογενών
και τον τραυματισμό ακόμη έξι στον
Σαρτανά:

«Η Ελλάδα εκφράζει τον αποτρο-
πιασμό της και καταδικάζει απερίφρ-
αστα τον βομβαρδισμό αμάχων από
ρωσικό αεροσκάφος στα περίχωρα
του χωριού Σαρτανά νωρίτερα σήμε-
ρα, ο οποίος είχε ως αποτέλεσμα
τον θάνατο δύο ομογενών, καθώς
και  τον τραυματισμό άλλων έξι ,
μεταξύ των οποίων και ενός παι-
διού.

Με εντολή του Υπουργού Εξωτε-
ρικών, Νίκου Δένδια, ο Γενικός
Γραμματέας Θεμιστοκλής Δεμίρης
πραγματοποίησε τηλεφωνικά έντο

νο διάβημα διαμαρτυρίας στον
Ρώσο Πρέσβη στην Αθήνα και τον
κάλεσε στο Υπουργείο Εξωτερ-
ικών.Υπενθυμίζεται  ότι  ο Υπο-
υργός Εξωτερικών είχε θέσει μετ'ε-
πιτάσεως στον Ρώσο ομόλογό του,
κατά την πρόσφατη συνάντηση τους,
το ζήτημα της ανάγκης προστασίας
της Ελληνικής ομογένειας».

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ για την
απώλεια των δύο ομογενών στο
Μπουγάς:

«Εκφράζουμε την βαθύτατη θλίψη
μας για τον αδόκητο θάνατο τεσσάρ-
ων ομογενών στο χωριό Μπουγάς,
το οποίο βρίσκεται περίπου 70
χιλιόμετρα βορείως της Μαρ-
ιούπολης.Εκφράζουμε τα ειλικρινή
συλλυπητήρια στους οικείους τους
και καταδικάζουμε απερίφραστα τις
συνεχιζόμενες επιθέσεις εναντίον
αμάχων»

Ουκρανία: 10 ομογενείς νεκροί 
-Οργή ΥΠΕΞ «σταματήστε τις ενέργειες 

κατά αμάχων» λέει στη Ρωσία

Αλλάζει από σήμερα το ωράριο στα καταστήματα 

- Αίρονται οι περιορισμοί covid

Ε
παν έρχ εται στην  «καν ον ικότητα» το ωράριο λειτουργίας των  εμπορικών
καταστημάτων  από αύριο, Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022, καθώς αίρον ται οι
περιορισμοί που ίσχ υαν  τις προηγούμεν ες εβδομάδες λόγω των  μέτρων

κατά της διάδοσης του κορoν οϊού.

Συγκεκριμέν α, σύμφων α με την  ν έα κοιν ή υπουργική απόφαση «αίρον ται τα
έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον  κίν δυν ο περαιτέρω δια-
σποράς του κορoν οϊού COVID-19 στο σύν ολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα,
28 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 06:00 έως και την  Τρίτη, 8 Μαρτίου 2022 και ώρα
6:00», και ο περιορισμός στο ωράριο λειτουργίας των  καταστημάτων  λιαν εμπορίου,
με βάση τον  οποίο άν οιγαν  στις 10:00 και επαν έρχ εται το ωράριο.

Σύμφων α με τον  Εμπορικό Σύλλογο Αθην ών , το γεν ικό πλαίσιο ωραρίου λειτο-
υργίας στην  Αθήν α είν αι: Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 -21:00 και Σάββατο 9:00 –
20:00.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθην ών , σύμφων α με σχ ετική εν ημέρωση, ζητάει επι-
τακτικά την  επαν αφορά της καν ον ικότητας στη λειτουργία της αγοράς και την  άρση
κάθε περιορισμού που δυσχ εραίν ει τη λειτουργία της και στερεί από τις εμπορικές
επιχ ειρήσεις το απαραίτητο οξυγόν ο για την  βιωσιμότητα τους.

«Επισημαίν ουμε ότι το λιαν εμπόριο  έχ ει αποδείξει από την  αρχ ή της παν δημίας
ότι με τη σοβαρή λειτουργία του δεν  αποτελεί υγειον ομική απειλή», επισημαίν εται.
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Η ΑΕ Ζεφυρίου,επικράτησε στο
γήπεδο Πανοράματος του Λέοντα με
3-1.

Τα τέρματα της ΑΕΖ σημείωσαν οι
Ν η σ ί δ η ς
38′,Σπυρίδης(85′)Κουτσούμπας(90′
).

Για τον Λέων σκόραρε ο Δεληγιάν-
νης(66′).

Διαιτήτευσε ο Νάκος.Βοηθοί :
Τόσιος-Ηλιοπούλου.

ΑΕ ΖΕΦΥΡΙΟΥ: Ασβεστάς, Χατ-

ζηγιάννης, Βουγιαζάνος, Καρανικό

λας, Καραφλής, Σπηλιόπουλος,
Αβράμης, Σπυρίδης, Κωνσταν-
τινίδης, Νησίδης, Μπουραντάς.
Έπαιξαν και οι Κουτσούμπας, Μιχα-
ηλίδης, Μαυρομίχαλος, Ζαρκαδάκ-
ης.

ΛΕΩΝ: Τσουτσάνης, Γεροντίδης,
Καρασσαβίδης Π.(46′ λ.τρ. Καρασ-
σαβίδης Χ.), Μαλαματίνης, Μήτρου,
Φλούδας, Νικολόπουλος, Σαμπάν-
ης, Μπακλάκος, Δεληγιάννης,

Ο ΠΑΟΚ Μάνδρας 1-1
στα Μέγαρα με τον

Πυρρίχιο
Ασπροπύργου

Μετά από ένα μέτριο μάτς που διε-
ξήχθει  στο γήπεδο του Βύζα ο
ΠΑΟΚ Μάνδρας και ο Πυρρίχιος
Ασπροπύργου αναδείχθηκαν ισό-
παλοι 1-1.

Προηγήθηκαν οι φιλοξενούμενοι
του Μιχάλη Κάσδαγλη στο 24′ με τον
Σωπιάδη και ισοφάρισε η ομάδα του
Σταύρου Κομιώτη στο 28΄με τον
Πατσάνι .Διαιτήτευσε ο Χρέ-
λιας.Βοηθοί: Ζειμπέκης-Καραγιάν-
νης.

ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ: Τσαπουρνής,
Παυλίδης, Πατσάνι, Μάχλης 

(50’Δούκας), Βλαχόπουλος, Χατ-
ζής, Σκόνδρας(81′ Μήνος), Φυσα-
ράκης, Νταούτι,

FLOREA, Πίνης(40′ Χιονίδης).

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: Ράλλης,
Βάσης, Τσέκα, Μπάλλα.

ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ:
Τσεπέρης, Μουστάκα,
Μερκάι(78’Ανθόπουλος), Βασιλει-
άδης, Τσιριγώτης(56’Μαυρίδης),
Πιππερίδης, Λάσκος(64′ Στεφ-
ανίδης),Παπαδόπουλος, Σωπιάδης
Χ, Βαλλιάνος, Αγγελιδάκης.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: Ερμ-
παλίδης, Σωπιάδης Α, Σιδηρόπου-
λος, N DOCI, Πάτσιος, Παντελής.

H Λαμπερή Ελευσίνας 2-2 με την
Ενωση Ασπροπύργου

Μετά από ένα μάτς για γερά
νεύρα στο γήπεδο
Γιώργος Ρουμελιώτης η
Λαμπερή Ελευσίνας για
την 17η αγωνιστική αν και
προηγήθηκε δύο φορές
στο σκόρ με τον Κακούσιο
(33′ 82′) δέχτηκε δυό γκόλ
στα τελευταία λεπτά και στις
καθυστερήσεις από την
Ε ν ω σ η
Ασπροπύργου(Τσιρικλός
Κατσάφαρος) με το
αποτέσμα να λήγει  το
παιχνίδι 2-2.Η ομάδα της Λαμπερής είχε δοκάρι στο 14′ με τον Χατζή ενώ
στις καθυστερήσεις έμειναν με 10 ποδοσφαιριστές λόγω αποβολής του
Κοριόζου (2 κίτρινες)
Διαιτήτευσε ο Αριστείδης Αλιάγας. Βοηθοί: Μανούρας-Πλακάς Σ.
ΛΑΜΠΕΡΗ: Γκούνας, Κακλαμάνης, Μπέσιος, Μποφίλιος, Χατζής,
Κακούσιος(87′ Ρέρρας), Κοριόζος, Παππάς(61′ Λαμπράκος Β.),
Κόρμπης(53′ λ.τρ. Δάουλας), Τζάνος(46′ Γιαννάκογλου), Βλασσόπουλος(87′
Κολοκότσιος).
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: Χολέβας, Τζαχρήστας(46′ Κουρουπάκης),
Παρασχάκης(73΄Τσιρικλός), Καρδάμης, Αξιώτης, Τσετσάι, Καραλής, Στύλλα,
Μπούρας, Κατσάφαρος, Πέτσας.

Η ΑΕ Ζεφυρίου 3-1 τον Λέοντα

Ισόπαλο το ντέρμπι στην Φυλή
Ακράτητος-Βύζας

Κωμικοτραγικά γεγονότα συνέβηκαν στο
γήπεδο της Φυλής στο ντέρμπι της 17ης
αγωνιστικής του Ακράτητου και του Βύζα
Μεγάρων που έληξε ισόπαλο χωρίς τέρμα-
τα.

Συγκεκριμένα πριν την έναρξη του αγώνα
και ενώ οι δύο ομάδες είχαν βγεί για ζέστα-
μα διαπιστώθηκε από τον γιατρό του αγώνα
Διονύση Αργυρόπουλο πρόβλημα με δυο
ποδοσφαριστές του Βύζαντα Κωνσταντινίδη
και Μανώλη οι οποίοι είχαν κάνει κανονικά
το rapid test και μέχρι να διαπιστωθεί το
πρόβλημα το μάτς ξεκίνησε με καθυστέρη-
ση 50′.

Στην συνέχεια επενέβει ο παρατηρητής
του αγώνα κ. Βασίλης Ζώης και έλυσε το
πρόβλημα καλώντας στο τηλέφωνο τον
Κώστα Καράμπελα προέδρου της Επιτρο-
πής Πρωταθλήματος της ΕΠΣΔΑ που τυγχά-
νει να είναι και γιατρός και είπε ότι οι
παίκτες μπορούν να αγωνιστούν κανονικά.

Ο διαιτητής Βάτσιος ήρθε στον πάγκο και
μίλησε με τους παράγοντες και των δύο
ομάδων για το περιστατικό. Ο ίδιος τους
κάλεσε στα αποδυτήρια με τους αρχηγούς
των ομάδων και τους εκπροσώπους μέχρι
να γίνουν οι διαβουλεύσεις. Η ώρα πέρναγε
ο φίλαθλος κόσμος περίμενε στις εξέδρες
πότε θα ξεκινήσει το παιχνίδι το οποίο
ξεκίνησε τελικά με καθυστέρηση 50′.

Εγινε ένα δυνατό παιχνίδι με μονομαχίες.
Η υπεροχή ήταν μοιρασμένη. Στο πρώτο ο
Βύζας Μεγάρων έκανε κάποιες ευκαιρίες
που δεν βρήκαν στόχο ενώ στο β΄ημίχρονο ο
Ακράτητος είχε τον έλεγχο του αγώνα και τις
ευκαιρίες λίγο έλειψε στο τέλος να πάρει το
μάτς όταν το σούτ του Πετσίτη μέσα από την
περιοχή έστειλε την μπάλα στο δοκάρι. Οι
γηπεδούχοι ζήτησαν ένα πέναλτι 71′ απο τον

κ.Βάτσιο που δεν δόθηκε σε τράβηγμα του
Κηπουρού.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ:17′ Ρεμούνδος(Α)
27′ Ατματζίδης(Β)
29′ Κενδριστάκης(Β)
45′ Φυσαράκης(Β)
50′ Τουλουβασίλης(Α)
53′ Ρεμούνδος(Α)
60′ Πετσίτης(Α)
77′ Τουλουβασίλης(Α)
ΔΟΚΑΡΙ:
89′ Πετσίτης(Α).

Διαιτήτευσε ο Αριστείδης Βάτσιος. Βοηθοί:
Παύλος-Καντανολέων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ακράτητος
τελείωσε το παιχνίδι με 10 ποδοσφαιριστές
λόγω αποβολής με δεύτερη κίτρινη κάρτα
του Ζγούρη 84′. Ενώ στην λήξη του αγώνα το
γήπεδο πήρε φωτιά αφού ήρθαν στα χέρια
οι ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων με
την παρέμβαση των ψυχραιμοτέρων το
συμβάν έλαβε τέλος. Μάλιστα στο Φ.Α ο
διαιτητής Βάτσιος έγραψε τον ποδοσφαιρι-
στή του Βύζα Αλέξανδρο Σαχόλι για εξύβρι-
ση στον βοηθό Παύλο.

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ(προπονητής Παναγιώτης
Λουμάκης): Καραμαλίγκας, Γκούβερος,
Σουρτζής, Πετσίτης, Μυλούλης, Ζγούρη, Του-
λουβασίλης,Σακαμαντζούρας(80’Τσαλερίδη
ς), Νταγιάντας(81′ Δέδες), Κηπουρός,
Ρεμούνδος.

ΑΝΑΠΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: Ζαχαρός. Κωνσταν-
τινίδης, Εντουαρτ, Σωπίδης, Χριστοδούλου.

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ(προπονητής Δημήτρης
Καλύκας): Πορανίδης, Δρυμούσης, Μανω-
λιάς, Παικόπουλος, Φυσαράκης,Σαχόλι,
Κενδριστάκης(74′ Παπαδάκης), Χατζημελε-
τιάδης, Στρατιδάκης, Ατματζίδης, Καραγιάν-
νης(78’Μανώλης).

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: Μαυρονάσος, Φρυ-
γανάς, Πεκίνι, Κουφής, Λεβεντούρης,
Φουρνάρης, Παπαδάκης.

Δεν αγωνίστηκαν ο Νίκος
Λύγδας(τραυματίας) ο Τάσος Φλέγ-
γας(ίωση) και ο Θοδωρής Κωνσταντινίδης.

Ρεπορτάζ: ΦΩΤΟ: ΑΝΕΣΤΗΣ
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ
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Μια τιμητική διάκριση είχε την
χαρά να παραλάβει ο προ-
πονητής της ανδρικής ομάδας
του ΑΟΚ Πανελευσινιακός και
Τεχνικός Διευθυντής των
ακαδημιών Νικόλαος Βούλγα-
ρης καθώς τιμήθηκε για την
συνολική προσφορά του στο
άθλημα της καλαθοσφαίρισης,
διακρίνοντας τον για τον
επαγγελματισμό και το ήθος
ως αθλητής αλλά και ως προ-
πονητής, από το Σύνδεσμο
Κριτών Καλαθοσφαίρισης
Νοτίου Αττικής, στα πλαίσια
της ετήσιας κοπής πίττας.

Στον ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟ τέτοι-
ες διακρίσεις έρχονται να επι-
βεβαιώσουνε, ότι τα τελευταία
χρόνια η διοίκηση της ομάδας

θέτει ως προτεραιότητα της,
να τοποθετηθούν αξιόλογοι
άνθρωποι σε νευραλγικές
θέσεις και ιδιαίτερα όταν αυτές
αφορούν την ανάπτυξη του
αθλήματος από τις μικρές
ηλικίες, ενώ ταυτόχρονα
δείχνει έμπρακτα την εμπι-
στοσύνη της, σε ένα άνθρωπο
που έχει συνδυάσει το όνομα
του με μεγάλες στιγμές της
ομάδας μας ως αθλητής, ανα-
λαμβάνοντας το ανδρικό μας
τμήμα στην Β Εθνική κατηγο-
ρία. 
Η έκπληξη της βραδιάς για τον
κόουτς ήταν ότι δεν γνώριζε
ότι θα τον βραβεύσει ο Πρόε-
δρος της ομάδας Κος
Φιλίππου. Νικόλα Πολλά
Συγχαρητήρια.

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ:
Ευχαριστήριο...

Η διοίκηση 
του Βύζα Μεγάρων

ευχαριστεί 
πολύ τον φίλο της

ομάδας
κ. Αλμπέρτο

για την προσφορά
Αθλητικού 

Υλικού και για την
γενικότερη 

προσφορά και 
ευαισθησία του

προς την ομάδας
μας!!!

Ο Αστέρας Μαγούλας συνχίζοντας τις
έξοχες εμφανίσεις του επικράτησε
εκτός έδρας στο γήπεδο της Νέας
Περάμου του Απόλλωνα Ποντίων
που ήταν τιμωρημένος με 4-1.

Τα τέρματα για τους νικητές σημείω-
σαν οι  Τσιανάκας(38′, 45′) Χαλ-
κίδης(42′)Παπακωνσταντίνου 63′.

Για λογαριασμό του Απόλλωνα σκόα-
ρε ο Σιδηρόπουλος(56′).

Διαιτητής ήταν ο Χρόν-
ης.Βοηθοί:Θωμόπουλος-Μαυρομάτ-
ης.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ(προπονητής
Κώστας Κρασώνης): Στεφανίδης,
Λαζαρίδης, Παροτσίδης(80′ Παν-
τελίδης), Κομιώτης, Βουρνάζος,
Παπαδόπουλος(87′ Συμεωνίδης),
Καραγεώργος(30′ Κωσταράς), Σιδηρ-
όπουλος, Μαρτέκας, Κουσίδης, Αθα-
νασιάδης.
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ(προπονητής
Κώστας Λινάρδος): Μικρός, Μυρσι-
νιάς, Δούλος(70′ Κεσόβ), Λογοθέτ-
ης, Κακοσίμος, Μπάλλα, Μπέχλης,
Απαζίδης(88′ Παπαδόπουλος),
Παπακωνσταντίνου(88′ Οικονομό-
πουλος), Χαλκίδης(75′ Μοίρας),
Τσιανάκας.

AOK ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ:  Τιμήθηκε ο Νίκος Βούλγαρης

Το βιολί του ο Αστέρας Μαγούλας 4-1 τον
Απόλλωνα Ποντίων Ασπροπύργου
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ZHTOYNTAI ΑΠΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

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

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

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

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

ZHTOYNTAI ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ LOGIS-
TICS

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

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

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

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

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

Κύρια καθήκοντα: 
Αποτελεσματική μετακίνηση

των εμπορευμάτων εντός της
αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος

ZHTΟΥΝΤΑΙ  ΑΠΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

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

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

2)Περιγραφή θέσης: Εργάτες
Αποθήκης

Ηλικιακό όριο: Έως 35 ετών

Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΟ

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

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

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

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

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

αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος

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

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

ZHTΟΥΝΤΑΙ  ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

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

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

Κύρια καθήκοντα:
Φόρτωση και εκφόρτωση
εμπορευμάτων
Παραλαβή και τακτοποίηση
εμπορευμάτων

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ

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

Απαραίτητα προσόντα:
Κάτοχοι διπλώματος
οδήγησης Γ’ κατηγορίας
Ψηφιακός Ταχογράφος

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

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

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

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

2)Περιγραφή θέσης: Βοηθός

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

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

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

Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις

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

ZHTOYNTAI ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ LOGIS-
TICS

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Περιγραφή θέσης: Εργάτες
Αποθήκης
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών

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

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

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

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

Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Ωράριο: 8.30-17.00

Απαραίτητα προσόντα:
Απόφοιτος Τεχνικής Σχολής
Μηχανικών     Προϋπηρεσία
τουλάχιστον 4 χρονιά

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS 

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

Απαραίτητα προσόντα:
Προϋπηρεσία στην
προετοιμασία παραγγελιών
Γνώση χρήσης παλετοφόρου

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

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ,ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Σ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ

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

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααμμίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  ΔΔηημμααρρχχεείίοουυ..  
ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  &&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr
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Συνεχίζεται από τη σελ. 2

Η γυναίκα μέλος της συμμορίας ήταν
επιφορτισμένη να κινείται με το ένα από
τα επιχειρησιακά αυτοκίνητα, κοντά στις
κεντρικές οδικές αρτηρίες των σημείων
κλοπής, για την έγκαιρη ειδοποίηση
των φυσικών αυτουργών σε περίπτωση
προσέγγισης αστυνομικών δυνάμεων.

Αφού ολοκλήρωναν τις κλοπές εντός
των υποσταθμών, στη συνέχεια τα
αποθήκευαν σε εγκαταλελειμμένο εργο-
στάσιο στη Μάνδρα. Εκεί σε κατάλληλο
χρόνο αφαιρούσαν τον χαλκό από τα
καλώδια, τον οποίο διοχέτευαν σε «σκρ-
απατζίδικα», αποκομίζοντας οικονομικό
όφελος.

Σημειώνεται ότι τα μέλη της σπείρας
διέθεταν την κατάλληλη τεχνική υποδο-
μή, τις ειδικές γνώσεις και τα εξειδικε-
υμένα εργαλεία, για να διαπράττουν τις
κλοπές αποφεύγοντας τον κίνδυνο
ατυχήματος.

Αξιοσημείωτη είναι η απαξίωση των
μελών της συμμορίας, στη μεγάλη ζημιά
που προκαλούσε η εγκληματική τους
δράση στο ηλεκτρικό δίκτυο της ευρύτε-
ρης περιοχής και στις επακόλουθες αρν-
ητικές συνέπειες στο κοινωνικό σύνολο
από τις βλάβες σε αγαθό κοινής ωφέλει-
ας.

Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πλήθος
εργαλείων κοπής, τηλεφωνικών
συσκευών, επιχειρησιακά αυτοκίνητα
και το χρηματικό ποσό των -1.600-
ευρώ.

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική
έρευνα έχουν εξιχνιαστεί -17- περι-
πτώσεις κλοπών, σε διάφορες εγκατα-
στάσεις της Βορειοανατολικής Αττικής.

Επιπρόσθετα, οι αλλοδαποί κατηγορ-
ούμενοι έχουν συλληφθεί και στο παρε-
λθόν για ομοειδή αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ.
Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Οικοδεσπότης της Εθνικής Ομάδας μπάσκετ στο νικηφόρο (72-71) αγώνα 
με την Τουρκία ο Δήμος Φυλής

Ο
Δήμαρχος Χρήστος Παππούς και πολλά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Φυλής
φώναξαν δυναμικό “παρών” στη νίκη (72-71) της Εθνικής Ομάδας μπάσκετ, εναντίον
της Τουρκίας, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που διεξήχθη το

απόγευμα της Παρασκευής 25 Φεβρουαρίου 2022, στο Κλειστό Ολυμπιακό Γυμναστήριο
Άνω Λιοσίων. 

Στο σημαντικότερο, μέχρι σήμερα, αγώνα μπάσκετ που έχει διεξαχθεί στο συγκεκριμένο
γήπεδο (από φέτος αποτελεί έδρα της ΑΕΚ), ο Δήμαρχος Φυλής φιλοξενήθηκε, από τη διο-
ργανώτρια Ομοσπονδία (ΕΟΚ), τιμής ένεκεν, στις θέσεις VIP, συνοδευόμενος, από τον Πρόε-
δρο του Αθλητικού Οργανισμού Γιώργο Μαυροειδή. 

Στη διάρκεια του αγώνα ο Δήμαρχος Φυλής μίλησε με τους Υφυπουργούς Αθλητισμού και
Ψηφιακής Διακυβέρνησης Λευτέρη Αυγενάκη και Θεόδωρο Λιβάνιο, τον ΓΓ Αθλητισμού
Γιώργο Μαυρωτά και με τον θρύλο του ελληνικού μπάσκετ Παναγιώτη Γιαννάκη.   

“Η καρδιά του ελληνικού μπάσκετ χτύπησε απόψε στο Δήμο Φυλής, δικαιώνοντας την επι-
λογή μας να συνδέσουμε τη συγκεκριμένη ολυμπιακή εγκατάσταση με το ομαδικό άθλημα που
έχει φέρει τις μεγαλύτερες διακρίσεις στη Χώρα μας. Συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα για
τη νίκη της. Εύχομαι επιτυχία στους επόμενους αγώνες της και ελπίζω να αποτελέσει ο
Δήμος μας μόνιμη έδρα της”, δήλωσε ο Δήμαρχος Φυλής.
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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:



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

Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022 θριάσιο-15  
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