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ΑΑγγοορράάζζεειι  ττοο  ππρρώώηηνν  ΙΙΚΚΑΑ  
οο  ΔΔήήμμοοςς  ΕΕλλεευυσσίίννααςς
γγιιαα  ττηη  σσττέέγγαασσηη  ττωωνν

υυππηηρρεεσσιιώώνν  ττοουυ

Ήταν εγκαταλελειμμένο από τον
Αύγουστο του 2017 

ΑΑπποομμαακκρρύύννθθηηκκεε  ααππόό  ττοονν
ΚΚόόλλπποο  ττηηςς  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  ττοο  1122οο
εεππιικκίίννδδυυννοο  --  εεππιιββλλααββέέςς  ππλλοοίίοο  

2Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ
ΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΙΙ

Μετατέθηκαν 
στις 28 Μαρτίου 
οι προσφορές 

σσεελλ..  33

199 ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

16.274 κρούσματα 
70 οι νεκροί και 

413 διασωληνωμένοι 

ΟΟ  ΔΔήήμμοοςς  ΦΦυυλλήήςς
ζζηηττάά  νναα  γγίίννεειι  

ττοο  ΚΚλλεειισσττόό
ΆΆννωω  ΛΛιιοοσσίίωωνν
μμόόννιιμμηη  έέδδρραα  

ττηηςς  ΕΕθθννιικκήήςς  οομμάάδδααςς

σσεελλ..  99

σσεελλ..  33

ΕΠΣΔΑ: Αγώνες κυπέλλου 
και πρωταθλήματος την Τετάρτη

Β΄ ΕΘΝΙΚΗ-ΜΠΑΣΚΕΤ:  
H ΝΕ Μεγαρίδος πήρε κεφάλι. 
Ήττες για Πανελευσινιακό και
Μανδραϊκό

σσεελλ..  1100--1111σσεελλ..  66

σσεελλ..  66 σσεελλ..  88

σσεελλ..  22

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
από πυρηνικά
εργοστάσια της
Βουλγαρίας 
εξετάζει η Ελλάδα

Η ρωσική εισβολή ανέδειξε όλα τα 
κενά ασφαλείας που η Ευρωπαϊκή Ενωση

αδυνατεί να καλύψει εδώ και δεκαετίες
σσεελλ..1166
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

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

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου 
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Νεφωσεις και σποραδικές βροχές       

Θερμοκρασία απο 6  έως 11  βαθμους Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
1,5,9,13,17,21,25,29

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ευδοκία, Ευδοκούλα, Ευδοκίτσα, Ευδοκή, Εύη

Παράσχ ος, Πάρης, Πάρις
Χαρίσιος, Χάρισος, Χαρίσης, Χαρίσα

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΣΑΒΒΙΝΙΔΟΥ ΚΥΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Λεωφόρος ΝΑΤΟ 218  - Γκοριτσά,2105598618

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Μιχαήλου Αρίστη - Γαβριέλα Α.

Δήμητρος 54, 2105549968

MANΔΡΑ
ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ
Δήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη, 2105551232

Άνω Λιόσια

Μοσχογιάννη Σπυριδούλα Σ.

Δημαρχείου 15, 2102475470

ΑΧΑΡΝΕΣ
Κοκολάκης Χαράλαμπος Ε.

Αριστοτέλους 86, 2102468746

Η
επέκταση του δικτύου
φυσικού αερίου στην περ-
ιοχή των Αχαρνών και η

ενίσχυση της υφιστάμενης υποδο-
μής με την εγκατάσταση υπέργειου
σταθμού διανομής εγκρίθηκε στη
συνεδρίαση του πρόσφατου Δημοτι-
κού Συμβουλίου. Πρόκειται για θετι-
κή εξέλιξη στην ενεργειακή αναβάθ-
μιση της πόλης που προέκυψε μετά
από στενή συνεργασία του
Δημάρχου Αχαρνών Σπύρου Βρετ-
τού με τη διοίκηση της Εταιρείας Δια-
νομής Αερίου Αττικής. Σημαντικό
μερίδιο αυτής της επιτυχίας έχει και
η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και 

ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Νικόλα-
ος Δαμάσκος.

Το έργο, συνολικού μήκους 2.600
μέτρων και προϋπολογισμού
200.000 ευρώ περιλαμβάνει την
ανάπτυξη αγωγών φυσικού αερίου
σε διάφορα σημεία της πόλης με
σκοπό τη σύνδεση σχολείων, δημο-
τικών κτιρίων, οικιακών και εμπορ-
ικών καταναλωτών που αναγράφ-
ονται στην παρακάτω λίστα:

1.       5ο Δημοτικό Σχολείο
2.       3ο ΕΠΑΛ
3.       12ο νηπιαγωγείο
4.       2ο δημοτικό

5.       1ο δημοτικό
6.       3ο δημοτικό
7.       7ο ενιαίο λύκειο & εσπερ-

ινό λύκειο
8.       1ο γυμνάσιο & εσπερινό

γυμνάσιο
9.       ΚΕΠ αχαρνών
10.     5ο νηπιαγωγείο
11.     3ο νηπιαγωγείο
12.     16ο δημοτικό

Σημειώνεται ότι για τον δήμο Αχα-
ρνών αποτελεί αναπτυξιακή προτε-
ραιότητα, η μεγαλύτερη κάλυψη των
περιοχών του δήμου με φυσικό
αέριο.

Ε
ν α ακόμη
επ ικ ίν δυν ο
και επιβλα-

βές πλοίο απομα-
κρύν θηκε οριστικά
από τον  ιστορικό
Λιμέν α του Φον ιά
στην  Ελευσίν α,
μετά από σχ ετικές
εν έργειες του Οργα-
ν ισμού Λιμέν ος
Ελευσίν ας (Ο.Λ.Ε.)
ΑΕ.

Πρόκειται για το
ξύλιν ο σκάφος αν α-
ψυχ ής “KARMA OF
LONDON” (Νηο-
λογίου LONDON/
733241), το οποίο
ελλιμεν ίστηκε στη
θέση “Παλαιός Λιμέ-
ν ας” Ελευσίν ας στις
22 Οκτωβρίου 2013 και ήταν  εγκαταλελειμμέ-
ν ο από τον  αλλοδαπό πλοιοκτήτη του από
τον  Αύγουστο του 2017. 

Το σκάφος παρέμειν ε για μεγάλο χ ρον ικό
διάστημα ασυν τήρητο με αποτέλεσμα ν α
υποστεί σημαν τικές φθορές και τον  Αύγουστο 

του 2021 ν α πάρει κλίση με κίν δυν ο ν α
βυθιστεί. Άμεσα διεν εργήθηκε επιθεώρηση
στο πλοίο κατά την  οποία διαπιστώθηκε η
κάκιστη κατάσταση της δομής του καθώς και
ρήγματα στα ύφαλα και χ αρακτηρίστηκε
επικίν δυν ο και επιβλαβές. 

Επεκτείνεται το δίκτυο φυσικού αερίου στον Δήμο Αχαρνών
Το έργο,  προϋπολογισμού 200.000 ευρώ περιλαμβάνει την ανάπτυξη αγωγών φυσικού αερίου 
σε διάφορα σημεία της πόλης με σκοπό τη σύνδεση σχολείων & δημοτικών κτιρίων

Η συν έχ εια στη σελ. 13

Ήταν εγκαταλελειμμένο από τον Αύγουστο του 2017 

Απομακρύνθηκε απο τον Κόλπο της Ελευσίνας
το 12ο επικίνδυνο- επιβλαβές πλοίο 
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Με παραγωγούς, αγρότες, πτηνο-
τρόφους και κτηνοτρόφους των
Μεγάρων και της Δυτικής Αττικής
συνομίλησε ο Αντιπεριφερειάρχης
Δυτικής Αττικής Λευτέρης Κοσμό-
πουλος στην ανοιχτή συζήτηση που
διοργάνωσε ο Αγροτικός Συνεταιρι-
σμός και η Ομάδα Παραγωγών
Μεγάρων την Κυριακή 27 Φεβρουα-
ρίου, στα Μέγαρα.

Αφού άκουσε με προσοχή τους
προβληματισμούς των παραγωγών,

για την κατακόρυφη άνοδο των τιμών
που επιβαρύνει δραματικά την παρα-
γωγή, εν μέσω ενεργειακής κρίσης, ο
Λ. Κοσμόπουλος προσυπογράφει το
σύνολο των δίκαιων αιτημάτων των
παραγωγών, προς τα αρμόδια Υπο-
υργεία και δεσμεύθηκε για την συνο-
λική αντιμετώπιση των ζητημάτων
που απασχολούν τους παραγωγούς
των Μεγάρων και της Δυτικής Αττι-
κής ευρύτερα. 

Τα αιτήματα των παραγωγών αφο-

ρούν το ενεργειακό ζήτημα, το πετρέ-
λαιο, τα λιπάσματα και τις ανατιμή-
σεις.

Σχετικά, ο Αντιπεριφερειάρχης
Δυτικής Αττικής Λευτέρης Κοσμό-
πουλος δήλωσε: «Αποτελεί δέσμευ-
σή μου η στήριξη του πρωτογενούς

τομέα της Δυτικής Αττικής, ως κύριο
πυλώνα της οικονομίας και της οικο-
νομίας του τόπου μας. Προσυπογρά-
φω τα δίκαια αιτήματα των παρα-
γωγών των Μεγάρων, όπως και των
παραγωγών της Δυτικής Αττικής και
ελπίζω να βρούμε σύντομα λύσεις».

Έμπρακτη στήριξη του Αντιπεριφερειάρχη 
Δυτικής Αττικής στα ζητήματα των αγροτών 
των Μεγάρων και της Δυτικής Αττικής

ΛΛ..  ΚΚοοσσμμόόπποουυλλοοςς::  ««ΠΠρρέέππεειι  νναα  σσττηηρριιχχθθεείί  
οο  ππρρωωττοογγεεννήήςς  ττοομμέέααςς,,  ωωςς  κκύύρριιοοςς  ππυυλλώώννααςς  
ττηηςς  ττοοππιικκήήςς  οοιικκοοννοομμίίααςς  ττηηςς  ΔΔυυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς»»

Στην αγορά του πρώην
ΙΚΑ (Κοντούλη & Δραγούμη)
προχωρά ο Δήμος Ελευ-
σίνας.

Το εν λόγω κτήριο αναμένε-
ται να στεγάσει υπηρεσίες
του Δήμου , για τις οποίες
μέχρι και σήμερα επιβαρύνε-
ται με ενοίκια.

Η θέση του συγκεκριμένου
κτηρίου είναι ιδιαίτερα προ-
νομιακή, δεδομένης της γει-
τνίασής του με το Πολιτι-
στικό Κέντρο Κανελλόπου-
λος, το νεοαποκτηθέν κτήριο
πλησίον αυτού, το Παλαιό
Ελαιουργείο και φυσικά, το
παραλιακό μέτωπο.

Η στρατηγική απόκτησης
υποδομών από τη Δημοτική
Αρχή, εντάσσεται στο γενικό-
τερο πλαίσιο, όχι μόνο της
παρακαταθήκης από τις
ανάγκες της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας αλλά και
στη συνολικότερη προσπάθεια ανάπτυξης των
υποδομών του Δήμου μας, με σκοπό την απο-
μείωση του κόστους από τα μηνιαία μισθώματα.

Αξίζει  να αναφερθεί  πως  συνεχώς
προκύπτουν και νέες ανάγκες, με αποτέλεσμα
αυτές να καλύπτονται μέχρι και σήμερα, μέσω
μισθώσεων.

Για την αγορά του ακινήτου, ο Δήμαρχος Ελευ-
σίνας, Αργύρης Οικονόμου, δήλωσε: "Κάνουμε
μία σημαντική προσπάθεια στο κομμάτι των υπο-
δομών, τόσο για τις ανάγκες της Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας, όσο και για τις πάγιες ανάγκες 

του Δήμου , που μέχρι σήμερα εξυπηρετούνταν
με μισθωμένα κτήρια, γεγονός ιδιαίτερα επιβαρυ-
ντικό για τον Δήμο, αφού τα τελευταία 10 και
πλέον έτη, δεν υπήρξε μέριμνα για αγορά ακινή-
των. 

Η προνομιακή θέση του συγκεκριμένου
κτηρίου, στο παραλιακό μέτωπο έρχεται να προ-
στεθεί στη συνολικότερη εικόνα αναβάθμισης
που επιθυμούμε για την περιοχή, η οποία και
θέλουμε να αποκτήσει ζωντάνια και να δημιο-
υργήσει μία νέα κοιτίδα πολιτισμού, δεδομένων
και των πολιτιστικών χώρων που βρίσκονται
στην Κάτω Ελευσίνα".

ΑΑγγοορράάζζεειι  ττοο  ππρρώώηηνν  ΙΙΚΚΑΑ  οο  ΔΔήήμμοοςς
ΕΕλλεευυσσίίννααςς  γγιιαα  ττηη  σσττέέγγαασσηη  ττωωνν

υυππηηρρεεσσιιώώνν  ττοουυ

2Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ
ΘΡΙΑΣΙΟ ΙΙ

Μετατέθηκαν στις 28
Μαρτίου οι προσφορές 

Σε νέα παράταση οδηγείται ο διαγωνισμός για την
παραχώρηση που αφορά στην 30ετή παραχώρηση
του εμπορευματικού σιδηροδρομικού σταθμού και
του σταθμού διαλογής του Θριάσιου Πεδίου, γνω-
στού και ως Θριάσιο ΙΙ.

Σύμφων α με απόφαση του υπουργείου ΥΠΟΜΕ, η
εκδήλωση εν διαφέρον τος μεταφέρθηκε από τις 28
Φεβρουαρίου στις 28 Μαρτίου. Όπως αν αφέρεται,
υπήρξαν  οικον ομικά αιτήματα φορέων  που ζήτησαν
μέχ ρι και έξι εβδομάσες παράταση στον  διαγων ισμό.
Επίσης αν αγράφεται πως “Παρίσταται αν άγκη, λόγω και
της παν δημίας cov id, παράτασης της καταληκτικής
ημερομην ίας υποβολής των  Φακέλων  των  Προσφορών
για το διαγων ισμό του θέματος, ώστε ν α επιτευχ θεί
μεγαλύτερος αν ταγων ισμός, προς όφελος του
Δημοσίου”.

Ο πολυαν αμεν όμεν ος διαγων ισμός παραχ ώρησης
ξεκίν ησε ν α προετοιμάζεται από το υπουργείο Υπο-
δομών  και Μεταφορών  από τις αρχ ές του 2021. Να
θυμίσουμε ότι ο προηγούμεν ος διαγων ισμός που είχ ε
επιχ ειρηθεί το 2019 τελικά κατέληξε άγον ος.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14
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Νέα Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής την Τετάρτη 2 Μαρτίου 

Η Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για «Επέκταση 
προβλητών και λειτουργία λιμένα Ελευσίνας» στην ημερήσια διάταξη

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής,
κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του,
Χρ. Θεοδωρόπουλου, πρόκειται να
συνεδριάσει την Τετάρτη, 02-03-2022
και ώρα 15:30. Η συνεδρίαση θα πραγ-
ματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, μέσω της
υπηρεσίας e: Presence.gov.gr. 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Επερώτηση των Περιφερειακών

Συμβούλων της παράταξης «Δύναμη
Ζωής» κ. Αικ. Θεοχάρη  και κ. Χρ. Καρ-
αμάνουμε θέμα τις ενέργειες της Περιφ-
έρειας Αττικής για τα δικαιώματα και την
κοινωνική ένταξη των Ρομά και τη
συνέχιση προηγούμενων σχετικών
πρωτοβουλιών. 

2. Επερώτηση του ανεξάρτητου Περ-
ιφερειακού Συμβούλου κ. Π. Ασημακό-
πουλου με θέμα τις μελέτες τουριστικής
ανάπτυξης και προβολής της Περιφέρει-
ας Αττικής εν γένει και ειδικότερα των
Περιφερειακών Ενοτήτων: Νήσων, Πει-
ραιώς, Κεντρικού και Νοτίου Τομέα
Αθηνών και Ανατολικής Αττικής.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Επικύρωση πρακτικών της 13ης,

14ης& 15ης Συνεδρίασης έτους 2021
του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.

2. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάν-
ης για το έργο: «Υπηρεσίες εφαρμογής
του Περιφερειακού Σχεδίου Προσαρμο-
γής στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ)
της Περιφέρειας Αττικής».

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχηςκ. Β.
Κόκκαλης)

3. Γνωμοδότηση επί του Σχεδίου
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)
του Δήμου Μεταμόρφωσης
(Ν.4784/2021).

(Εισηγήτριαη Εντεταλμένη Περιφερεια-
κή Σύμβουλος κ.Φ. Δαλιάνη)

4. Γνωμοδότηση επί του Σχεδίου
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)
του Δήμου Ηρακλείου(Ν.4784/2021).

(Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερει-
ακή Σύμβουλος κ. Φ. Δαλιάνη)

5. Γνωμοδότηση επί της Αναθεωρ-
ημένης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλ-
λοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του
Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ)
για την επέκταση των εγκαταστάσεων
της «Προνομιούχος Α.Ε. Γενικών
Αποθηκών Ελλάδος» (ΠΑΕ-ΓΑΕ) στη
θέση «Πλακωτό» Δ.Ε. Μαγούλας,
Δήμου Ελευσίνας Αττικής. 

(Συνεισηγητές ο Αντιπεριφερειάρχης
κ. Ε. Κοσμόπουλος και ο Περιφερει-
ακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

6. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περ-
ιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
«Επέκταση προβλητών και λειτουργία
λιμένα Ελευσίνας».

(Συνεισηγητές ο Αντιπεριφερειάρχης
κ. Ε. Κοσμόπουλος και ο Περιφερει-
ακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

7. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περ-
ιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)της
δραστηριότητας «Ανάπλαση παραλιακού
μετώπου σκάλας Ωρωπού – Νέων
Παλατιών του Δήμου Ωρωπού, Π.Ε.
Ανατολικής Αττικής» από το Δήμο Ωρω-
πού.

(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερει-
ακός Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης)

8. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περ-
ιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του
έργου «Μελέτη οριοθέτησης και αντιπ-
λημμυρικών έργων ρεμάτων Δήμου
Σπετσών».

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβου-
λος κ. Ν. Παπαδάκης)

9. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περ-
ιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στο
πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης περι-
βαλλοντικών όρων για τη λειτουργία
νεωλκείου (καρνάγιου), ιδιοκτησίας
Κλείσα Νεκτάριου του Ευαγγέλου, που
χωροθετείται εντός Χερσαίας Ζώνης
Παλιού Λιμένα Σπετσών (Μπάλτιζα).

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβου

λος κ. Ν. Παπαδάκης)
10. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
για την ολοκλήρωση κατασκευής και τη
λειτουργία του ημιτελούς κύριου ξενο-
δοχειακού καταλύματος πέντε αστέρων
5(*), δυναμικότητας 835 κλινών (κατό-
πιν περαίωσης της διαδικασίας υπαγω-
γής των αυθαιρέτων κατασκευών του
έργου Ν. 4495/2017), εντός τριών
ξεχωριστών γηπέδων που διαχωρίζον-
ται από τη Λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου
και από αγροτική οδό, εν μέρει εντός
σχεδίου περιοχής “Αγία Μαρίνα”, Δήμου
Κρωπίας, ΠΕ Ανατολικής Αττικής, της
εταιρείας “ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Ε.”.

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβου-
λος κ. Ν. Παπαδάκης)

Δήμος Χαϊδαρίου: Απομάκρυνση  
επικίνδυνων δέντρων από τον  
αρχαιολογικό χώρο της Μονής Δαφνίου

Ο
Δήμος Χαϊδαρίου αν ταποκρίθηκε
σε αίτημα της Εφορείας Αρχ αιο-
τήτων  Δυτικής Αττικής και πραγ-

ματοποίησε την  κοπή και την  απο-
μάκρυν ση 3 επικίν δυν ων  δέν τρων  που
βρίσκον ταν  εν τός του αρχ αιολογικού
χ ώρου της Μον ής Δαφν ίου. Πριν  την
εκτέλεση των  εργασιών  διεν εργήθηκε
αυτοψία από το Δασαρχ είο και από
Γεωπόν ο.

Η ασφάλεια των  επισκεπτών  του φημι-
σμέν ου αρχ αιολογικού χ ώρου της Μον ής
Δαφν ίου αποτελεί αυτον όητη προτεραι-

ότητα για τον  Δήμο γι΄ αυτό και σε
συν εργασία με την  Εφορεία Αρχ αιοτή-
των  Δυτικής Αττικής, προστατεύουμε
και αν αδεικν ύουμε αυτό το κορυφαίο
Μν ημείο που έχ ουμε τη χ αρά ν α
υπάρχ ει στην  πόλη μας, τον ίζει ο
δήμαρχ ος Β. Ντην ιακός.

Η ΟΜΑΔΑ
Ε Θ Ε Λ Ο Ν Τ Ω Ν
ΜΕΓΑΡΙΤΩΝ ΟΕΜ σας
προσκαλεί  με ανα-
κοίνωσή της, την Κυρ-
ιακή 20 Μαρτίου και
ώρα 09:30 στην αίθου-
σα του συλλόγου
ΠΕΣΑΛ Λουτρόπυρ-
γου Αττικής, στο εκπαι-
δευτικό σεμινάριο 6
ωρών, Βασικής Υπο-
στήριξης Ζωής BLS.

Το πρόγραμμα Βασικής Υποστήριξης Ζωής περιλαμβάνει μια σειρά από
θεωρητικές και πρακτικές ενότητες, με στόχο την έγκαιρη αναγνώριση των
κυριότερων απειλητικών για τη ζωή περιστατικών καθώς και την αντι-
μετώπισή τους.

Στην εκπαίδευση για τη Βασική Υποστήριξη της Ζωής περιλαμβάνεται η
Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡ.Π.Α)

Θα τηρηθούν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα.
Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.
Δηλώστε έγκαιρα την συμμετοχή σας και ενημερωθείτε για το κόστος στα

τηλέφωνα 6947612959 6995286715 

ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΕΓΑΡΙΤΩΝ

Εκπαιδευτικό σεμινάριο Βασικής 
Υποστήριξης Ζωής BLS
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Δωρεάν Rapid Test σήμερα 1 Μαρτίου 
στo Δημαρχείο Αχαρνών

Σήμερα Τρίτη 1
Μαρτίου ο Εθνικός
Οργανισμός Δημό-
σιας Υγείας (ΕΟΔΥ)
θα διενεργήσει
δωρεάν Rapid Test
σε εμβολιασμένους
και ανεμβολίαστους
για την ανίχνευση
του Covid-19 στo
Δημαρχείο (Φουα-
γιέ Αίθουσας
Εκδηλώσεων) από
τις 09:00 έως τις
14:30.

Οι δημότες θα
πρέπει  να
γνωρίζουν τα εξής:

♦ Θα πρέπει να
έχουν μαζί τους το ΑΜΚΑ και την
αστυνομική τους ταυτότητα.

♦ Θα πρέπει  να ακολουθούν
πιστά τις οδηγίες που προβλέπον-
ται από τα υγειονομικά πρωτόκολλα

(μάσκες, αποστάσεις ασφαλείας κτλ).
Η έκδοση ψηφιακής βεβαίωσης

αποτελέσματος για τους διαγνωστι-
κούς ελέγχους πραγματοποιείται
από την ψηφιακή πύλη gov.gr

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η
δράση που συνδιοργάνωσε

ο Δήμος Ελευσίνας με το "Όλοι
Μαζί Μπορούμε", το Σάββατο 26
Φεβρουαρίου.

Δεν είναι άλλωστε, η πρώτη φορά
που ο Δήμος μας συμμετέχει και
διοργανώνει δράσεις με το "Όλοι
Μαζί Μπορούμε" οι οποίες πάντο-
τε έχουν κοινωνικό πρόσημο.

Πολίτες της Ελευσίνας και της
Μαγούλας, αθλητικοί και πολιτιστι-

κοί  σύλλογοι, βιβλιοπωλεία και
εκδοτικοί οίκοι έδωσαν το "παρών"
προσφέροντας βιβλία στην
Αισχύλειο Δημοτική Βιβλιοθήκη.

Το "δέντρο της γνώσης" που
δημιουργήθηκε στην είσοδο του
ΠΑΚΠΠΑ, χώρος όπου συλλέγον-
ταν τα βιβλία, γέμισε γνώση και
προσφορά και η Δημοτική μας βιβ-
λιοθήκη εξοπλίστηκε με νέες προ-
σθήκες.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ
ΜΟΝΙΜΗ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

Μ ια σημαντική πρόταση του Δημάρχου Φυλής Χρήστου Παππού
έρχεται στον απόηχο της πετυχημένης διοργάνωσης και του
νικηφόρου αποτελέσματος του αγώνα μπάσκετ με την Τουρκία,

που διεξήχθη, την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2022 στο Κλειστό
Ολυμπιακό Γυμναστήριο Άνω Λιοσίων. 

Με επιστολή του προς τον  Πρόεδρο της ΕΟΚ Ευάγγελο Λιόλιο ο Χρήστος Παπ-
πούς, μαζί με τα συγχ αρητήριά του για τη διοργάν ωση και το αποτέλεσμα, προ-
τείν ει ν α αποτελέσει ο Δήμος Φυλής μόν ιμη έδρα της Εθν ικής Ομάδας. Μάλιστα, με
αφορμή την  μεγάλη υποστήριξη προς την  “επίσημη αγαπημέν η”, που εκδηλώθηκε
στο γήπεδο και στα Μέσα Κοιν ων ικής Δικτύωσης κάν ει λόγο για διακαή επιθυμία
των  δημοτών  και θέτει στη διάθεση της ΕΟΚ  όλες τις δυν άμεις του Δήμου Φυλής. 

Η πρόταση του Δημάρχ ου Φυλής αποτελεί συν έχ εια της δήλωσης που είχ ε κάν ει
αμέσως μετά το τέλος του αγών α.

“Η καρδιά του ελλην ικού μπάσκετ χ τύπησε απόψε στο Δήμο Φυλής, δικαιών ον -
τας την  επιλογή μας ν α συν δέσουμε τη συγκεκριμέν η ολυμπιακή εγκατάσταση με
το ομαδικό άθλημα που έχ ει φέρει τις μεγαλύτερες διακρίσεις στη Χώρα μας. Συγχ α-
ρητήρια στην  Εθν ική Ομάδα για τη ν ίκη της. Εύχ ομαι επιτυχ ία στους επόμεν ους
αγών ες της και ελπίζω ν α αποτελέσει ο Δήμος μας μόν ιμη έδρα της”, είχ ε δηλώσει
ο Δήμαρχ ος Φυλής.

Συγχαρητήρια
Δημάρχου
Φυλής στην
ΕΛ.ΑΣ για την
αστυνόμευση
του αγώνα
Ελλάδας-
Τουρκίας

Tα εύσημα στην  Ελλην ι-
κή Αστυν ομία για την
ασφαλή διεξαγωγή του
αγών α μπάσκετ μεταξύ
Ελλάδος και Τουρκίας, στις
25 Φεβρουαρίου 2022, στο
Κλειστό Ολυμπιακό Κέν -
τρο Άν ω Λιοσίων , απέν ει-
με ο Δήμαρχ ος Φυλής Χρή-
στος Παππούς.

Ο Δήμαρχ ος απέστειλε εγγράφως τα συγχ αρητήριά του στον  Αρχ ηγό της ΕΛΑΣ
και στο Διευθυν τή της ΓΑΔΑ, κάν ον τας ιδιαίτερη μν εία στο Διευθυν τή της
Διεύθυν σης Αστυν ομίας Δυτ.  Αττικής Ταξίαρχ ο Βασίλειο Κωστούλα.

“Συγχ αίρω το προσωπικό της Ελλην ικής Αστυν ομίας για την  ασφαλή διεξαγωγή
του αγών α μπάσκετ με την  Τουρκία, η οποία συν έβαλε στην  προαγωγή του φιλά-
θλου πν εύματος και στη θετική εικόν α της Χώρας και του Δήμου μας”, τόν ισε στο
έγγραφό του ο Χρήστος Παππούς.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΚΑΝΑΝ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ 
Μεγάλη η ανταπόκριση του κόσμου στη

συλλογή βιβλιών στην Ελευσίνα 
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Συνεχίζονται τα δωρεάν διαδικτυακά 
σεμινάρια για την ασφαλή χρήση 
του διαδικτύου, απο την Περιφέρεια 
Αττικής σε συνεργασία με τους Δήμους

Με επιτυχία συνεχίζονται τα διαδικτυακά σεμι-
νάρια (webinars) που πραγματοποιεί η  Περ-
ιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με Δήμους της

Αττικής, στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις Ψηφιακής
Εκπαίδευσης και Ψηφιακού Εγγραμματισμού» το οποίο
υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Αττική 2014-2020».

Επισημαίνεται ότι ο κύκλος δωρεάν διαδικτυακών
σεμιναρίων (webinars) αφορά  την ενημέρωση
ενηλίκων (18+) γονέων και κηδεμόνων, στελεχών της
δημόσιας και τοπικής διοίκησης αλλά και του ιδιωτικού
τομέα, επιχειρηματιών, μελών οργανώσεων του ευρύτε-
ρου τομέα και όλων των δημοτών, σχετικά με υπηρ-
εσίες, εργαλεία και μεθόδους για την ασφαλή και απο-
τελεσματική χρήση του διαδικτύου.

« Στόχος  είναι η Περιφέρεια Αττικής να σηματοδοτή-
σει τον δρόμο στην υπόλοιπη Ελληνική επικράτεια για
το αυτονόητο: όλοι μας ψηφιακά εγγράμματοι αντιμε-
τωπίζοντας τις προκλήσεις του ψηφιακού αναλφαβητι-
σμού στη μετά Covid 19 εποχή. 

Με το συντονιστικό κέντρο της δράσης Ψηφιακού
Εγγραμματισμού έχουμε σκοπό την ανάδειξη των δυνα-
τοτήτων του διαδικτύου και την εκπαίδευση των χρη-
στών, προκειμένου να αναπτύξουν κριτική ικανότητα
και  να μπορούν να προστατεύουν τον εαυτό τους και
την οικογένεια τους».

Η δράση θα συνεχιστεί ως εξής:

ΤΕΤΑΡΤΗ 02 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 18:00 – 19:00
Εκτέλεση Ηλεκτρονικών Τραπεζικών Συναλ-

λαγών (ebanking)
09 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022  18:00 – 19:00
Εκτέλεση Ηλεκτρονικών Αγορών και Συναλλαγών
16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 18:00 – 19:00
Ψυχική Υγεία, Εθισμός στο Διαδίκτυο 
23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022  18:00 – 19:00
Ικανότητα Αναζήτησης, Διαχείρισης, Οργάνωσης

και Αρχειοθέτησης Πληροφοριών 
30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 18:00 – 19:00
Ιατρικές Πληροφορίες στο Διαδίκτυο και Κίνδυνοι

Την Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου και ώρα
18.00 θα πραγματοποιηθεί διάλεξη στο
Λαϊκό Πανεπιστήμιο Ελευσίνας από

την Πατρονίστ-Σχεδιάστρια Μόδας, Καθηγήτρ-
ια Σχεδίου Μόδας-Πατρόν-Ραπτικής της Σχο-
λής Εφαρμοσμένων Τεχνών & Τεχνικών Επαγ-
γελμάτων "Ασκαρδαμυκτί" Βασιλική Μαλλή 

με θέμα "Η κατασκευή του ρούχου". 
Θα δούμε βήμα βήμα πώς δημιουργείται το

ένδυμα, η κατασκευή του οποίου αποτελεί ένα
από τα αρχαιότερα χειροτεχνικά επαγγέλματα. 

Οι διαλέξεις του Λαϊκού Πανεπιστημίου λαμ-
βάνουν χώρα στο Στέκι του ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ,
Παγκάλου & Κίμωνος 11, ισόγειο.

ΠΠΑΑΚΚΠΠΠΠΑΑ  --  ΛΛΑΑΪΪΚΚΟΟ  ΠΠΑΑΝΝΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΙΙΟΟ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ
ΔΔιιάάλλεεξξηη  μμεε  θθέέμμαα  ττηηνν  κκαατταασσκκεευυήή  ττοουυ  ρροούύχχοουυΔΔιιάάλλεεξξηη  μμεε  θθέέμμαα  ττηηνν  κκαατταασσκκεευυήή  ττοουυ  ρροούύχχοουυ

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,

210 5570337, 210 5580816
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16.274 κρούσματα 
70 οι νεκροί και 413 
οι διασωληνωμένοι 
199 ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ταμείο Ανάκαμψης: Η Κομισιόν ενέκρινε τα πρώτα 3,6 δισ

Η
α ν α κ ο ί ν ω σ η
του ΕΟΔΥ για
τα κρούσματα

χθες 28/2
«Τα νέα εργαστηριακά

επιβεβαιωμένα κρούσμα-
τα της νόσου που κατα-
γράφηκαν τις τελευταίες
24 ώρες είναι 16.274 ,
εκ των οποίων 36
εντοπίστηκαν κατόπιν
ελέγχων στις πύλες εισό-
δου της χώρας. 

Ο συνολικός αριθμός
των κρουσμάτων ανέρχε-
ται σε 2.421.664 (ημερή-
σια μεταβολή +0.7%), εκ
των οποίων 49.5%
άνδρες. 

Με βάση τα επιβεβαιω-
μένα κρούσματα των
τελευταίων 7 ημερών,
263 θεωρούνται σχετιζό-
μενα με ταξίδι από το
εξωτερικό και 1.960 είναι
σχετιζόμενα με ήδη γνω-
στό κρούσμα

Οι νέοι θάνατοι ασθ-
ενών με COVID-19 είναι
70, ενώ από την έναρξη
της επιδημίας έχουν
καταγραφεί συνολικά
25.860 θάνατοι. Το
95.1% είχε υποκείμενο
νόσημα ή/και ηλικία 70
ετών και άνω.

Ο αριθμός των ασθ-
ενών που νοσηλεύονται
διασωληνωμένοι είναι
413 (63.2% άνδρες). Η
διάμεση ηλικία τους είναι
67 έτη. To 89.3% έχει

υποκείμενο νόσημα
ή/και ηλικία 70 ετών και
άνω. Μεταξύ των ασθ-
ενών που νοσηλεύονται
διασωληνωμένοι, 295
(71.43%) είναι ανεμ-
βολίαστοι ή μερικώς
εμβολιασμένοι και 118
(28.57%) είναι πλήρως
εμβολιασμένοι. Από την
αρχή της πανδημίας
έχουν εξέλθει από τις
ΜΕΘ 4.262 ασθενείς. Οι
εισαγωγές νέων ασθ-
ενών Covid-19 στα νοσο-
κομεία της επικράτειας
είναι 279 (ημερήσια μετα-
βολή -3.46%). 

Ο μέσος όρος εισα-
γωγών του επταημέρου
είναι 312 ασθενείς.Η διά-
μεση ηλικία των κρου-
σμάτων είναι 35 έτη
(εύρος 0.2 έως 106 έτη),
ενώ η διάμεση ηλικία
των θανόντων είναι 79
έτη (εύρος 0.2 έως 106
έτη).».

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
199

ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΑΘΗΝΩΝ 780

Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ
ΑΤΤΙΚΗΣ 673

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΑΘΗΝΩΝ 931

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΑΘΗΝΩΝ 1530

ΝΗΣΩΝ 142
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΑΘΗΝΩΝ 674

Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν ακοίν ωσε, σήμερα
(28/2), τη θετική προκαταρκτική αξιολόγησή της
για το πρώτο αίτημα πληρωμής, ύψους 3,6 δισ.

ευρώ, που υπέβαλε η Ελλάδα, δια του Αν απληρωτή
Υπουργού Οικον ομικών , κ. Θόδωρου Σκυλακάκη, στο
πλαίσιο του Εθν ικού Σχ εδίου Αν άκαμψης και Αν θεκ-
τικότητας «Ελλάδα 2.0».

«Κατά την  άποψή μας,
η Ελλάδα είν αι έτοιμη ν α
λάβει την  πρώτη της
πληρωμή από το Ταμείο
Αν άκαμψης», δήλωσε η
Πρόεδρος της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής, κυρία
Ούρσουλα φον  ν τερ
Λάιεν . Προσθέτον τας
πως η χ ώρα μας έχ ει
σημειώσει πρόοδο στην
εφαρμογή του Σχ εδίου,
τόν ισε: «Θα συν εχ ίσουμε ν α στηρίζουμε την  Ελλάδα
στη φιλόδοξη πορεία της αν άκαμψης».

Σύμφων α με τον  Επίτροπο Οικον ομικών  Υποθέ-
σεων , κ. Πάολο Τζεν τιλόν ι: «Η Ελλάδα έκαν ε μια καλή
αρχ ή στην  εφαρμογή του φιλόδοξου σχ εδίου Αν άκαμ-
ψης και Αν θεκτικότητας, ολοκληρών ον τας, με επιτ-
υχ ία, τα δεκαπέν τε ορόσημα που συν δέον ται με το
πρώτο αίτημα πληρωμής». Ο ίδιος, αν αφέρθηκε,
μεταξύ άλλων , στις μεταρρυθμίσεις που υλοποιούν ται,
αλλά και στις δαν ειακές διευκολύν σεις, οι οποίες θα
παρέχ ουν  σημαν τική ρευστότητα στον  ιδιωτικό τομέα
κατά την  επόμεν η πεν ταετία.

Η Επιτροπή επισημαίν ει σε αν ακοίν ωσή της πως η
επίτευξη αυτών  των  οροσήμων  συμβάλλει, σημαν τικά,
στην  αποτελεσματική εφαρμογή του Σχ εδίου, καθώς
ορισμέν α από αυτά περιλαμβάν ουν  ν ομοθετικά βήμα-
τα, που αν οίγουν  τον  δρόμο για τις μεταρρυθμίσεις και
τις επεν δύσεις που σχ εδιάζον ται για τα επόμεν α στά-
δια υλοποίησης του Σχ εδίου.

Ο Αν απληρωτής Υπουργός Οικον ομικών , κ. Θόδωρ-
ος Σκυλακάκης, δήλωσε: «Με τη θετική προκαταρκτική
αξιολόγηση της Κομισιόν  μπαίν ουμε στην  τελική ευθ-
εία για την  εκταμίευση, εν τός Απριλίου, της πρώτης
δόσης του “Ελλάδα 2.0", ύψους 3,6 δισ. ευρώ. Αυτή η
σημαν τική εν ίσχ υση, που θα δώσει ώθηση στην  οικο-
ν ομία της χ ώρας, είν αι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς.
Καταθέσαμε το Σχ έδιό μας δεύτεροι, λάβαμε την  έγκρ-
ιση από τους πρώτους, υποβάλαμε από τους πρώτους
αίτημα πληρωμής, το οποίο προχωράει με επιτυχ ία. 

Συν εχ ίζουμε το έργο μας, με σκοπό τη διασφάλιση
της αποτελεσματικής διαχ είρισης των  πόρων  του

Ταμείου Αν άκαμψης. Μειών ουμε τη γραφειοκρατία και
επιταχ ύν ουμε τους ρυθμούς υλοποίησης του ελλην ι-
κού προγράμματος, με όρους διαφάν ειας».

Η Ελλάδα είν αι η τέταρτη χ ώρα που υπέβαλε
(29.12.2021) αίτημα πληρωμής, μετά την  πλήρη επίτε-
υξη των  ορόσημων  και στόχ ων  που επιλέχ θηκαν

στην  εκτελεστική απόφα-
ση του Συμβουλίου για
την  πρώτη δόση.
Σημειών εται πως, συν ολι-
κά, μόλις πέν τε χ ώρες
έχ ουν  καταθέσει αίτημα
πληρωμής, από τις 26
που έχ ουν  υποβάλει
Σχ έδιο στην  Κομισιόν .

Όσον  αφορά στα ορό-
σημα και στους στόχ ους,
συν δέον ται με μεταρρ-

υθμίσεις και επεν δύσεις στους τομείς της εν εργειακής
απόδοσης, της ηλεκτροκίν ησης, της διαχ είρισης απο-
ρριμμάτων , της αγοράς εργασίας, της φορολογίας, του
επιχ ειρηματικού περιβάλλον τος, της υγειον ομικής
περίθαλψης, των  δημόσιων  συγκοιν ων ιών , του συστή-
ματος ελέγχ ου για την  εφαρμογή του ελλην ικού προ-
γράμματος κ.λπ.

Η Κομισιόν  απέστειλε την  αξιολόγηση στην  Οικον ο-
μική και Νομισματική Επιτροπή (EFC), αιτούμεν η τη
γν ωμοδότησή της, εν τός τεσσάρων  εβδομάδων , όπως
ορίζει ο σχ ετικός Καν ον ισμός.

Λαμβάν ον τας υπόψη την  εισήγηση της EFC, η Κομι-
σιόν  θα εκδώσει, στη συν έχ εια, την  τελική της απόφ-
αση για την  εκταμίευση της δόσης των  3,6 δισ. ευρώ
του ελλην ικού προγράμματος. Από αυτά τα χ ρήματα,
τα 1,72 δισ. ευρώ αφορούν  σε επιχ ορηγήσεις και το
υπόλοιπο 1,85 δισ. ευρώ σε δάν εια.

Υπεν θυμίζεται πως το Εθν ικό Σχ έδιο Αν άκαμψης και
Αν θεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» περιλαμβάν ει έν α
συν εκτικό σύν ολο μεταρρυθμίσεων  και επεν δύσεων ,
που διαρθρών εται σε τέσσερις πυλών ες: 1. Πράσιν η
μετάβαση, 2. Ψηφιακή μετάβαση, 3. Απασχ όληση,
δεξιότητες, κοιν ων ική συν οχ ή, 4. Ιδιωτικές επεν -
δύσεις και μετασχ ηματισμός της οικον ομίας.

Ο προϋπολογισμός του συν ολικού Σχ εδίου αν έρχ ε-
ται, σήμερα, σε 30,50 δισ. ευρώ (17,77 δισ. ευρώ
επιχ ορηγήσεις και 12,73 δισ. ευρώ δάν εια). Εξ αυτών ,
το 13% (3,96 δισ. ευρώ) εκταμιεύτηκε στην  Ελλάδα, ως
προχ ρηματοδότηση, στις 9 Αυγούστου του 2021 (2,31
δισ. ευρώ επιδοτήσεις και 1,65 δισ. ευρώ δάν εια).

Συνταγογράφηση: Από 15/3 σε Συνταγογράφηση: Από 15/3 σε 
ανασφάλιστους από γιατρούς τωνανασφάλιστους από γιατρούς των
δημόσιων νοσοκομείωνδημόσιων νοσοκομείων

Από 15 Μαρτίου θα ισχύσει η  συνταγογράφηση
φαρμάκων, θεραπευτικών πράξεων και διαγνω-
στικών εξετάσεων στους ανασφάλιστους πολίτες,
μόνο από ιατρούς δημόσιων νοσοκομείων και
δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. 
Το υπουργείο Υγείας αναφέρει σε ανακοίνωσή

του ότι αυτό θα συμβεί, με δεδομένο ότι από τότε
όλες οι υγειονομικές μονάδες θα λειτουργούν,
όπως πριν από την κλιμάκωση της πανδημίας.
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Σύσκεψη με θέμα τις προσφυγι-
κές ροές από την Ουκρανία προς
την χώρα μας καθώς και για θέμα-
τα ασφαλείας, συγκάλεσε χθες το
πρωί ο υπ. Προστασίας του Πολίτη
Τάκης Θεοδωρικάκος.Σημειώνεται
ότι τις τελευταίες πέντε ημέρες τα
σύνορα της Ελλάδας έχουν περά-
σει 1.032 Ουκρανοί πολίτες και
εκτιμάται ότι οι ροές είναι αυξανό-
μενες, γεγονός που επιβάλλει άμε-
σες δράσεις για τα ζητήματα που
αφορούν στην υποδοχή και την
τακτοποίηση τους.

Υπενθυμίζεται ότι προχθες είδαν
το φως της δημοσιότητας εικόνες
με τους πρώτους πρόσφυγες από
την Ουκρανία να φτάνουν στη
Θεσσαλονίκη.

Ποιοι συμμετείχαν στην
σύσκεψη

Στην σύσκεψη συμμετείχαν ο
υφυπουργός Ελευθέριος Οικονό-
μου, ο αρχηγός της Ελληνικής
Αστυνομίας αντιστράτηγος Μιχαήλ
Καραμαλάκης, ο προϊστάμενος

του Κλάδου Αλλοδαπών και Προ-
στασίας Συνόρων, υποστράτηγος
Δημήτριος Μάλλιος και η διπλωμα-
τική σύμβουλος Σοφία Σταματέρη.

Συζητήθηκαν η εφαρμογή κοινο-
τικής οδηγίας για τους πρόσφυγες
χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα με βιο-
μετρικά δεδομένα, το θέμα των
ανήλικων προσφύγων και η κατα-
γραφή τους, οι υποδομές φιλο-
ξενίας καθώς και η εφαρμογή μια
σειράς μέτρων ασφαλείας.

Επικοινωνία Θεοδωρικάκου με
τον Ουκρανό ΠρέσβηΟ υπουργός
Προστασίας του Πολίτη Τάκης

Θεοδωρικάκος είχε επίσης τηλεφ-
ωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό
πρέσβη στην Ελλάδα Sergii
Shutenko, στον οποίο επανέλαβε
την αμέριστη συμπαράσταση και
αλληλεγγύη της Ελλάδας στον
ουκρανικό λαό που βιώνει τη βίαιη
εισβολή των Ρώσων στην χώρα
του. 

Ο υπουργός τόνισε ότι οι ελληνι-
κές αρχές θα κάνουν όλα όσα είναι
απαραίτητα για την διευκόλυνση
των Ουκρανών προσφύγων και θα
είναι σε διαρκή συνεργασία με την
ουκρανική πρεσβεία.

ΑΑυυξξάάννοοννττααιι  οοιι  ππρρόόσσφφυυγγεεςς  ααππόό  ΟΟυυκκρρααννίίαα  
--11..003322  άάττοομμαα  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  σσεε  55  μμέέρρεεςς

Β
εβαιώθηκαν  ως οφειλές στο
taxisnet τα πρόστιμα αν εμ-
βολίαστων  άν ω των  60. Οι ειδο-

ποιήσεις της ΑΑΔΕ κοιν οποιούν ται
μέσω e-mail, εν ώ παράλληλα εν σω-
ματών ον ται στην  προσωποποιημέν η
πληροφόρηση του εκάστοτε φορολο-
γούμεν ου στην  ψηφιακή πλατφόρμα
στο taxisnet.

«Ωστόσο, επειδή αρκετοί είν αι αυτοί
που δεν  έχ ουν  επικαιροποιήσει τα
στοιχ εία τους στην  πλατφόρμα μετά τη
σχ ετική δυν ατότητα που δόθηκε για
την  εισαγωγή και δεύτερου e-mail
καθώς επίσης και κιν ητού τηλεφών ου,
οι πρώτοι αποδέκτες είμαστε εμείς οι
λογιστές που με τη σειρά μας οφείλουμε 

ν α τους εν ημερώσουμε» τόν ισε αρχ ι-
κά στο GRTimes o πρόεδρος της
Παν ελλήν ιας Ομοσπον δίας Φορο-
τεχ ν ικών  Ελευθέρων  Επαγγελματιών
(ΠΟΦΕΕ), Βασίλειος Καμπάν ης.

Συχ ν ά βέβαια η διαδικασία δεν  είν αι
και τόσο απλή για τους φοροτεχ ν ικούς,
καθώς όπως αν αφέρει ο πρόεδρος της
Ομοσπον δίας «τα…γαλλικά υπάρχ ουν
και τα ακούμε», ωστόσο «παρά την
ύπαρξή τους δεν  μπορούν  ν α αλλά-
ξουν  και πολλά πράγματα, καθώς ο
εκάστοτε φορολογούμεν ος αμέσως μετά
την  επίδοση του προστίμου στην  πλα-
τφόρμα του taxisnet είν αι υποχ ρεωμέ-
ν ος ν α εκτυπώσει την  απόδειξη και
στη συν έχ εια ν α την  πληρώσει».

Πρόστιμα ανεμβολίαστων:
Στο taxisnet οι ειδοποιήσεις 
των άνω των 60

Η Ελλάδα «έκλεισε» τον εναέριο χώρο
της στα ρωσικά αεροσκάφη

Η
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) αν ακοίν ωσε ότι εκδόθηκε αεροπο-
ρική οδηγία (notam), για την  απαγόρευση πτήσεων  αεροσκαφών  της
Ρωσίας στον  Εθν ικό Εν αέριο Χώρο της Ελλάδας.

Η αεροπορική οδηγία για την  απαγόρευση χ ρήσης του Εθν ικού Εν αέριου Χώρου
Ελλάδος από αερομεταφορείς Ρωσίας εφαρμόζεται μετά την  απόφαση της Ευρω-
παϊκής Έν ωσης ν α κλείσει τον  εν αέριο χ ώρο της για την  Ρωσική Ομοσπον δία.

Ειδικότερα, η notam προβλέπει τα ακόλουθα:
*Αεροσκάφη Ρωσικής ιδιοκτησίας, Ρωσικών  αεροπορικών  εταιρειών  (AOC) ή

Ρωσικού ελέγχ ου, συμπεριλαμβαν ομέν ων  των  ιδιωτικών  τζετ απαγορεύεται ν α
προσγειωθούν , ν α απογειωθούν , ν α εισέρχ ον ται και ν α πραγματοποιούν  διε-
λεύσεις στον  Εθν ικό Εν αέριο Χώρο της Ελλάδας.

*Από την  αεροπορική οδηγία εξαιρούν ται οι πτήσεις αν θρωπιστικού εν διαφέρ-
ον τος, ν οσοκομειακές πτήσεις και πτήσεις για σκοπούς έρευν ας και διάσωσης
κατόπιν  έγκρισης της Ελλην ικής κυβέρν ησης, καθώς και όλες οι πτήσεις αεροσκα-
φών  σε κατάσταση εκτάκτου αν άγκης.

*Η notam θα έχ ει τρίμην η διάρκεια και ισχ ύει ήδη από σήμερα Δευτέρα 28 Φεβρ-
ουαρίου 2022.

Οι πληρωμές e-ΕΦΚΑ , ΟΑΕΔ έως 
4 Μαρτίου 2022

Θα καταβληθούν  περί τα 285 εκατ. ευρώ σε
978.000 περίπου δικαιούχους.

Η πληρωμή των  τακτικών  επιδομάτων  του ΟΠΕΚΑ
για τον  Ιαν ουάριο  και οι προκαταβολές συν τάξεων
Μαρτίου περιλαμβάν ον ται -μεταξύ άλλων - στον  προγρ-
αμματισμό των  καταβολών  του Υπουργείου Εργασίας
και Κοιν ων ικών  Υποθέσεων  και των  εποπτευόμεν ων
Οργαν ισμών  για την  εβδομάδα 28 Φεβρουαρίου- 4
Μαρτίου. Συν ολικά υπολογίζεται ότι θα καταβληθούν
περί τα 285 εκατ. ευρώ σε 978.000 περίπου δικαιούχ ο-
υς.

Πιο αν αλυτικά:
1.Από τον  e-ΕΦΚΑ θα γίν ουν  οι εξής καταβολές, στο

πλαίσιο των  τακτικών  πληρωμών  του Φορέα:
10,5 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν  σε 26.370 δικαι-

ούχ ους για προκαταβολή σύν ταξης Μαρτίου, στη βάση
του Ν. 4778/21

12,2 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν  σε 33.500 δικαι-
ούχ ους ως παροχ ές σε χ ρήμα

26,4 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν  σε 900 δικαιούχ ους
σε συν έχ εια έκδοσης αποφάσεων  για εφάπαξ.

525.000 ευρώ θα καταβληθούν  σε 560 δικαιούχ ους για
παροχ ές του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ

2. Από τον  ΟΑΕΔ θα γίν ουν  οι εξής καταβολές:
29 εκατ. ευρώ σε 74.000 δικαιούχ ους για καταβολή

επιδομάτων  αν εργίας και λοιπών  επιδομάτων
19 εκατ. ευρώ σε 7.000 δικαιούχ ους στο πλαίσιο επι-

δοτούμεν ων  προγραμμάτων  απασχ όλησης
6,5 εκατ. ευρώ σε 9.000 μητέρες για επιδοτούμεν η

άδεια μητρότητας
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Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(17η αγων ιστική)

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ – ΒΥΖΑΣΜΕΓΑΡΩΝ 0-0
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ –

ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ 1-1
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ –

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 1-4
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ –

ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ 2-2
Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 1-3
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 4-1
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ –

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ 4-1
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ – Α.Ο. ΜΙΜΑΣ

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 0-2

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ 39
ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 39
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 36
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 33
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ Α.Λ. 32
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 34
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ 31
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ 30
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 21
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 21

ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ 18
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ 13
Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 12
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ

10
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 3
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ 2

Η ΕΠΟΜΕΝΗ(18η Αγων ιστική)

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ – Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ – ΠΑΟ

ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ
ΒΥΖΑΣ – ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ – ΝΕΑ

ΠΕΡΑΜΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΦΥΛΗΣ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ – ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ –

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ –

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(17η αγων ιστική)

ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΑΠΣ Ο
ΛΕΩΝ 3-1
Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ –

ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 0-4

ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. – Α.Π.Σ
ΙΚΑΡΟΣ 1-2
ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ – ΑΣ ΔΥΝΑ.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 1-1
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ-ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

(αν αβλήθηκε)

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 32
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 31
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 31
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ.30*
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ29
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ 20*
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 16
ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 15
Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

13

ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ 13
ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 7
ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. 1

Η ΕΠΟΜΕΝΗ(18η Αγων ιστική)

ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. – ΑΣΤΕΡΑΣ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ – ΚΡΙΟΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ – ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ
ΑΣ ΔΥΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ –

ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο.
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΑΣ

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ
Ρεπό: Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ , ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΕΠΣΔΑ: Τα αποτελέσματα η βαθμολογία 
και η επόμενη αγωνιστική

Ο Θρασύβουλος τίμησε τον Ανδρέα Αρκουμάνη

Στο παιχνίδι πρωταθ-
λήματος της Κυρια-
κής ο Θρασύβουλος
Φυλής τίμησε τον
ποδοσφαιριστή του
Σκορπιού Φυλής
ANΔΡΕΑ
ΑΡΚΟΥΜΑΝΗ με
θητεία σε επαγγελμα-
τικές ομάδες για την
προσφορά του.

Ο ίδιος ο ποδοσφαι-
ριστής ευχαριστεί την
ομάδα του
Θρασύβουλου και το
Δ.Σ για την ευγενική
χειρονομία. Ο εν
λόγω ποδοσφαιρι-
στής είχε αγωνιστεί
παλαιότερα επαγγε-
λματικά στους πράσι-
νους.

ΑΝ.ΤΣ.

Στον  Αμβρυσσέα Διστόμου(ΓΈθν ική)
θα αγων ίζεται ο τερματοφύλακας
Θοδωρής Θεοδωρόπουλος που αγω-
ν ιζόταν  στον  Βύζαν τα Μεγάρων .Ο
ν εαρός παν ύψηλος πορτιέρο έχ ει αγω-
ν ιστεί ακόμα στην  Δόξα Βύρων α, και
Ατρόμητο Χιλιομοδίου(Γ΄Εθν ική.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ...
<<Θα ήθελα ν α ευχ αριστήσω τους

κ.κ Τάσο Σάλτα και Κώστα Γιαν ν ακάρη
για την  την  τιμή που μου έκαν αν  ν α με
εν τάξουν  στην  οικογέν εια μιας από της
ιστορικότερες ομάδες του ποδοσφαίρου
μας καθώς και τους προπον ητές μου 

κ.κ Λεβεν τούρη, Βασιλειάδη και Κάλ-
υκα για την  άψογη συν εργασία όπως
και όλους τους συμπαίκτες - φίλους
καθώς και τους απίστευτους φιλάθλους
...

Δυστυχ ώς δεν  είμαι παρόν  στην
άν οδο της ομάδας στην  Γ εθν ική (την
θεωρώ σιγουρη) αλλά η χ αρά μου θα
είν αι τεράστια γιατί ο ΒΥΖΑΣ θα παρα-
μείν ει για πάν τα στην  καρδιά μου σαν
η πρώτη μεγάλη ομάδα που
αγων ίστηκα..Δεν  λέω αν τίο αλλά ει το
επαν ιδείν  και ΑΝΟΔΟ ΣΤΗΝ Γ
ΕΘΝΙΚΗ....

ΑΝ.ΤΣ.

Ο τερματοφύλακας Θ. Θεοδωρόπουλος από
τον Βύζαντα στον Αμβρυσσέα Διστόμου
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Για την  17η αγων ιστική στον  1ο και
2ο όμιλο της ΒΈθν ικής κατηγορίας η
ΝΕ Μεγαρίδος επικράτησε στο
ν τέρμπι του Αιγάλεω και πήρε κεφ-
άλι στην  βαθμολογία. Εν ώ ο Παν ε-
λευσιν ιακός και ο Μαν δραικός
γν ώρισαν  τις ήττες από Παλαιό
Φάληρο. Αν αλυτικά

1oς OMΙΛΟΣ

Παν ελευσιν ιακός - Παπάγος 75-88
Διαιτητές: Καλδίρης, Φασόλης,
Τεφτίκης
Δεκάλεπτα: 18-22, 39-44, 49-67,
75-88
Παν ελευσιν ιακός (Βούλγαρης):
Νίκου 15 (3), Κούτουλας 9 (3),
Καράμπελας 8 (2), Σεργιέν κο 2,
Θεοδοσίου 10 (2), Κρασάκης 4,
Μουμπάρακ 3, Παπαφλωράτος 13
(3), Ρεκουν ιώτης 9, Πούρης 2.
Παπάγος (Κουρής): Σωφρον άς 5,
Τσούτσος 8 (1), Κόης 22 (4),
Βούζας 14 (3), Δελίδης 18 (6),
Μαράκης 11, Σολωμός 10, Κώτσης,
Καπόπουλος, Οικον όμου.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Παπάγος 13-3 (1291-1193) 29
2. ΦΕΑ Ν.Φ./Ν.Χ 13-3 (1296-1162)
29
3. Εσπερος Καλλιθέας 10-6 (1295-
1222) 26
4. Φαν άρια Νάξου 10-5 (1151-1081)
25
5. ΝΕΟΛ 8-7 (1109-1096) 23
6. Παν ελευσιν ιακός 8-7 (1171-
1119) 23
7. ΑΕΝΚ 7-8 (1145-1119) 22
8. ΚΑΟ Κορίν θου 6-10 (1108-1175)
22
9. Αχ αγιά ’82 6-10 (1081-1189) 22
10. Έν ωση Ιλίου 6-10 (1119-1167)
22
11. Αργον αύτης Ραφήν ας 7-7 (995-
1045) 21
12. Εθν ικός 5-11 (2004-1193) 21
13. Πεν τέλη 2-14 (1091-1213) 18
* Εκκρεμεί ο αγών ας Φαν άρια
Νάξου - Αργον αύτης Ραφήν ας (14η
αγων ιστική, 2/3, 15:00)

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (18Η -
6/3)

Αχ αγιά ‘82 - Παν ελευσιν ιακός
Φαν άρια Νάξου - Εθν ικός

ΚΑΟ Κορίν θου - Εσπερος Καλλιθέας
ΝΕΟΛ - Έν ωση Ιλίου
Αργον αύτης Ραφήν ας - Πεν τέλη
Παπάγος - ΑΕΝΚ

Ρεπό: ΦΕΑ Ν.Φ./Ν.Χ.

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ ΤΗΣ 17ΗΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ(1ος όμιλος)

Κον τός (ΦΕΑ Ν.Φ./Ν.Χ.) 25
Γκαγκαλούδης (Έσπερος Καλλιθ-

έας) 25
Βασιλόπουλος (Εθν ικός) 25

Αν αγν ωστόπουλος (Φαν άρια
Νάξου) 24

Προδρόμου (Φαν άρια Νάξου) 23
Κόης (Παπάγος) 22
Παππάς (ΝΕΟΛ) 22
Κασιούμης (Εθν ικός) 22

Μαγιν τόμπε (Έσπερος Καλλιθ-
έας) 21

Στεργιάκης (ΦΕΑ Ν.Φ./Ν.Χ.) 20

2ος ΟΜΙΛΟΣ

NE Mεγαρίδας - Αιγάλεω 69-61
Διαιτητές: Τσών ος, Θεον άς, Γερά-
ν ιος
Δεκάλεπτα: 22-17, 34-33, 50-42,
69-61
ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ (Μάν ταλος):
Παλαιοχ ωρίτης 7 (2), Γκάτζιας 13
(2), Γκόν τγουιν , Αγγελόπουλος 12
(1), Γερομιχ αλός 19 (1), Μπέμπης,
Νικολακόπουλος 5 (1), Τζάιδας 2,
Καλλιν ικίδης 6, Χάσα 5, Καν ελλό-
πουλος.

ΑΙΓΑΛΕΩ (Ζαβός): Κουμπούρας 10
(1), Παπαδόπουλος 5, Ντακούλιας
14 (1), Πολέμης, Καρασταμάτης 3
(1), Μαχ αίρας 4, Ετζιάκα 11 (1),
Ψημίτης, Παπαδολιάς 12, Βλάχ ος 2.

Μαν δραϊκός - Παλαιό Φάληρο 57-73

Διαιτητές: Τσαχ άκης, Ορφαν ός
Ιορδ., Αν των ιάδης
Δεκάλεπτα: 14-22, 26-35, 46-50,
57-73
Μαν δραϊκός (Κων σταν τών ης):
Σπυρίδων ος 2, Σταματίου 6, Κοψιάς
3, Αλεξαν δρόπουλος 10, Τσάμης 7,
Κωστόπουλος 18 (4), Νουρτσελάρι
5, Κουμάν ταρος 4, Τσιπίδης 2.
Παλαιό Φάληρο (Γούν αρης): Λυτό-
πουλος 7, Σκόρδος 4, Αγγελόπου-
λος 4, Βαϊδάκης 2, Βλασσόπουλος

5, Κομποδιέτας 12 (1), Καλιαν ιώτης
14, Σταθόπουλος 11 (2), Χαρούν ι 3,
Μπολάτογλου 11.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΝΕ Μεγαρίδας 15-2 (1272-1112)
32
2. Αιγάλεω 14-3 (1338-1205) 31
3. ΕΦΑΟΖ 12-5 (1318-1188) 29
4. ΑΟΚ Χαν ιά 10-7 (1373-1289) 27
5. Πρωτέας Βούλας 10-5 (1075-952)
25
6. Παν ιών ιος 8-9 (1297-1329) 25
7. Ηλυσιακός 8-9 (1194-1201) 25
8. Παλαιό Φάληρο 8-9 (1152-1083)
25
9. Δούκας 7-8 (1077-1137) 22
10. ΟΦΗ 6-9 (1026-1140) 21
11. Μαν δραϊκός 5-11 (1012-1071)
21
12. Κρόν ος Αγίου Δημητρίου 4-13
(1118-1264) 21
13. Άρης Νίκαιας 4-11 (1006-1169)
19
14. Μελίσσια 3-13 (1039-1157) 19

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (18Η -
6/3)

ΕΦΑΟΖ - Δούκας
Κρόν ος Αγίου Δημητρίου - Άρης
Νίκαιας
Αιγάλεω - ΟΦΗ
Παλαιό Φάληρο - NE Mεγαρίδας
Παν ιών ιος - Μαν δραϊκός
Ηλυσιακός - Μελίσσια
Πρωτέας Βούλας - ΑΟΚ Χαν ιά

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ ΤΗΣ 17ΗΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ(2ος όμιλος)

Κυρίτσης (Παν ιών ιος) 29
Γραμματίκας (Ηλυσιακός) 28
Μαγκουν ής (ΕΦΑΟΖ) 22
Τσιότρας (Άρης Νίκαιας) 21
Αγαπιάδης (ΟΦΗ) 20

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΕΠΣΔΑ: 
Αγώνες κυπέλλου 
και πρωταθλήματος την
Τετάρτη

Την Τετάρτη θα γίνει ένα αναβληθέντα
παιχνίδι πρωταθλήματος για την 17η
αγωνιστική στην Β΄κατηγορία και δύο
αγώνες κυπέλλου για την 4η φάση.

Συγκεκριμένα.

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(17η αγωνιστι-
κή)ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΑ

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ - ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΑΣΠΡ.(ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ)    

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
(4η φάση)

ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ - ΣΚΟΡΠΙΟΣ
ΦΥΛΗΣ    (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)     

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ - Α.Ο. ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ)   

Tα  παιχνίδια θα ξεκινήσουν στις 16:00.

ΑΝ.ΤΣ.

Β΄ ΕΘΝΙΚΗ-ΜΠΑΣΚΕΤ:  H ΝΕ Μεγαρίδος πήρε κεφάλι. 
Ήττες για Πανελευσινιακό και Μανδραικό

League West Attica: Τα
αποτελέσματα των  αγών ων

14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

1)ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ -ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΜΕΓ..Κ10...1-4
2)ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΜΕΓ..Κ8.......0-3
3)ΠΕΡΣΕΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΜΕΓ...Κ12....................3-0

1)ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ-
ΣΟΚΕΡΛΑΝΤ....Κ14..ΑΝΑΒΟΛΗ
2)ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ-ΣΟΚΕΡΛΑΝΤ....Κ12...4-
1
3)ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ-ΣΟΚΕΡΛΑΝΤ....Κ10...1-
1

ΜΙΝΙ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 1Χ20 λ
1)ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ-ΣΟΚΕΡΛΑΝΤ....Κ8....1-3
2)ΣΟΚΕΡΛΑΝΤ-ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ...Κ8....1-0
3)ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ-ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ...Κ8....0-2
1)ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ-ΠΑΣ ΙΛΙΟΥ....Κ14....4-1

2)ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ-ΠΑΣ ΙΛΙΟΥ....Κ12....5-3
3)ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ-ΠΑΣ ΙΛΙΟΥ....Κ10....6-3

1)1)ΑΠΟΛΛΩΝ Π-ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ....Κ14....4-1
1)ΔΟΞΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ Π....Κ14....5-5
2)ΔΟΞΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ Π....Κ12....6-5
3)ΔΟΞΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ Π....Κ10....0-1
4)ΔΟΞΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ Π....Κ8.......0-
0
1)ΔΟΞΑ ΠΟΝΤΙΩΝ-ΕΝΩΣΗ Δ/ΑΣΠΡ....Κ14....2-
0
2)ΔΟΞΑ ΠΟΝΤΙΩΝ-ΕΝΩΣΗ Δ/ΑΣΠΡ....Κ12....3-

3
3)ΔΟΞΑ ΠΟΝΤΙΩΝ-ΕΝΩΣΗ Δ/ΑΣΠΡ....Κ10....2-
5
4)ΔΟΞΑ ΠΟΝΤΙΩΝ-ΕΝΩΣΗ Δ/ΑΣΠΡ....Κ8.......4-
2

1)ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΕΛΕΥΣ....Κ12...4-0
2)ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΕΛΕΥΣ....Κ10...7-6
3)ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΕΛΕΥΣ....Κ8.....4-5



12-θριάσιο Tρίτη 1 Μαρτίου 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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Προς αποφυγή βύθισης του σκάφους και μέχ ρι ν α ολοκ-
ληρωθούν  οι προβλεπόμεν ες διαδικασίες οριστικής απο-
μάκρυν σής του, πραγματοποιήθηκαν  με ταχ ύτατους ρυθ-
μούς από τον  Ο.Λ.Ε. ΑΕ, όλες οι απαραίτητες προεργασίες
καθαρισμού και απαλλαγής των  καταλοίπων  από το εσωτε-
ρικό κύτος του πλοίου με την  συν δρομή δύτη, έγιν αν
εργασίες απάν τλησης υδάτων  από το μηχ αν οστάσιο με
φορητές αν τλίες, αποκαταστάθηκαν  προσωριν ά τα ρήγματα
και τοποθετήθηκε προληπτικά αν τιρρυπαν τικό φράγμα για
την  προστασία του θαλάσσιου περιβάλλον τος από ρύπαν -
ση.

Το “KARMA OF LONDON” οδηγήθηκε ρυμουλκούμεν ο
εκτός ζών ης δικαιοδοσίας Ο.Λ.Ε. ΑΕ, σε ιδιωτική ν αυπηγική
μον άδα, απελευθερών ον τας θέσεις ελλιμεν ισμού στον  ιστο-
ρικό λιμέν α της Ελευσίν ας. 

Είν αι το 12ο επικίν δυν ο-επιβλαβές πλοίο που απομα-
κρύν ει ο Ο.Λ.Ε. ΑΕ από τον  Απρίλιο του 2020 μέχ ρι σήμε-
ρα. 
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14-θριάσιο Τρίτη 1 Μαρτίου 2022

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο
ΧΛΜ, 193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΥΓΕΙΑΣ Κοντούλη και Δραγούμη Ίωνος,
Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
213 200640
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνομικό Τμήμα 210 55 46
674 - 210 55 46 285
Τροχαία Δήμητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιμεναρχείο 210 55 42 454

Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόμιο Ελευσίνας 210 55 05
000
Ειρηνοδικείο 210 55 46 055
Ο. Σ. Ε. 210 55 46 521
Τελωνείο 210 55 46 502
Δασονομείο 210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας Δυτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας 210 55 48
046
Ο. Α. Ε. Δ. 210 55 42
412
Δ. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108
210 55 46 227
Δ. Ε. Η. ( Βλάβες ) 10507
Ε.Υ.Δ.ΑΠ. ( Βλάβες ) 1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου 210 55 42
299 - 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14 210 55 46
564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο Διανομής ) Κυπραίου
146 210 55 62 769
Εφορία Αρχαιοτήτων 210 32 19
776
Αρχαιολογικό Μουσείο 210 55 46
019

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 213 2014950-51 fax:2132014952

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100

ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47
215,  FAX : 210 58 19 841, email :
gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20
47 262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11
621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213
20 47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58
11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ :
213 20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268
, 213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
: 213 20 47 204, 213 20 47 255, 213 20
47 344 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ :
213 20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47
364 , 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47
251 , 213 20 47 249 , 213 20 47 250 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210
53 23 090
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 210 58
22 074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ

ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΒΑΡΔΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
Προϋπηρεσία 1-3 έτη σε βιομηχανικό
περιβάλλον
Απόφοιτοι ΣΕΛΕΤΕ, ΙΕΚ, ΤΕΕ, ΤΕΙ
Ηλεκτρολογίας με γνώσεις κλασικής
ηλεκτρολογίας, αυτοματισμοί, PLC
Επιθυμητά κάτοχοι άδειας ηλεκτρολό-
γου
Επιθυμητή γνώση αγγλικής γλώσσας
Γνώση χρήσης Η/Υ (M/S OFFICE,
ηλεκτρονική αλληλογραφία)
Αναπτυγμένες οργανωτικές και συντο-
νιστικές ικανότητες
Διάθεση για συνεχή μάθηση και άρι-
στες ικανότητες επικοινωνίας και συνε-
ργασίας
Δυνατότητα εργασίας σε σύστημα βαρ-
διών

ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 
Παρακολούθηση αυτοματοποιημένων
λειτουργιών μονάδας παραγωγής
(PLC)
Έλεγχος οργάνων και ρυθμού παρα-
γωγής
Καταγραφή συμβάντων και αντιμετώπι-
σης ζημιών
Καταχώρηση δεδομένων
Η θέση προσφέρει  δυναμικό και
ευχάριστο περιβάλλον εργασίας,
δυνατότητες εξέλιξης και συνεχή εκ-
παίδευση.
Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα, με
κωδικό θέσης ΧΒΠ,
στο email: dida@iokal.com
ή στον αριθμό fax: 210 55 52 396

ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΠΟΛΥΤΗ
ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 

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:
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Ο ν έος διαγων ισμός αφορά την  λειτουργία, συν τήρηση, εκμετάλλευση, ολοκλήρ-
ωση των  μελετών , κατασκευής έργων  και προμήθεια εξοπλισμού για τον  Εμπορε-
υματικό Σιδηροδρομικό Σταθμό και Σταθμό Διαλογής Θριασίου Πεδίου (ΕΣΣΣΔΙ).

Το ακίν ητο είν αι κυριότητας του ΟΣΕ Α.Ε. και στο παρελθόν  έχ ουν  κατασκευα-
στεί ως δημόσια έργα και υφίσταν ται σιδηροδρομικές υποδομές, οδοί πρόσβασης,
σιδηροδρομικός σταθμός διαλογής, χ ώροι εν απόθεσης φορτίων , χ ώροι τελων είου
και γραφείων  και άλλα κτήρια υποστηρικτικών  υπηρεσιών  και είν αι χ ωροθετημέν ος
σε περιοχ ή εκτός σχ εδίου πόλεως του Θριασίου Πεδίου του Δήμου Ασπροπύργου
Αττικής.

Είν αι έν α από τα μεγαλύτερα ακίν ητα στην  Αττική, το δεύτερο μεγαλύτερο πίσω
από το αεροδρόμιο Ελ.Βεν ιζέλος.

Η σύμβαση παραχ ώρησης θα έχ ει διάρκεια 360 μήν ες (30 χ ρόν ια) από την  ημε-
ρομην ία υπογραφής της. Σε αυτή περιλαμβάν εται και έν α διάστημα (που θα καθο-
ριστεί) για τις απαιτούμεν ες εργασίες.

Σε σχ έση ειδικότερα με το Θριάσιο ΙΙ, που αφορά το αν τικείμεν ο της υπό αν άθ-
εση Σύμβασης Παραχ ώρησης, οι εργασίες που έχ ουν  ολοκληρωθεί μέχ ρι τούδε επι-
τρέπουν  τη βασική λειτουργία του. 

Πιο συγκεκριμέν α, κατά την  α΄ φάση αν άπτυξης πραγματοποιήθηκαν  βασικές
εργασίες σιδηροδρομικής και οδικής υποδομής, δικτύων  και Η/Μ εξοπλισμού, εν ώ
κατά τη β΄ φάση αν άπτυξης πραγματοποιήθηκαν  περαιτέρω εργασίες σιδηροδρο-
μικής και οδικής υποδομής, δικτύων  και Η/Μ εξοπλισμού, εν ώ επιπλέον  υλοποι-
ήθηκαν  και κτιριακά έργα σιδηροδρομικής υποδομής, εργασίες σηματοδότησης και
ηλεκτροκίν ησης.

Για την  ολοκλήρωση του συν όλου του Θριασίου ΙΙ εκκρεμούν  εργασίες κατασκε-
υής κτιρίων  και προμήθειας και εγκατάστασης ειδικού εξοπλισμού τις οποίες θα
αν αλάβει ν α εκτελέσει ο Παραχ ωρησιούχ ος στο πλαίσιο εκτέλεσης του Τεχ ν ικού
Έργου σύμφων α με τα ειδικότερα αν αφερόμεν α στην  παρούσα.



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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Ενέργεια από πυρηνικά εργοστάσια της Βουλγαρίας εξετάζει η Ελλάδα

Τ
ο νέο γεωπολιτικό και οικονομικό τοπίο που διαμορ-
φώνεται μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία
ανιχνεύει η Αθήνα, με απόλυτη προτεραιότητα για την

κυβέρνηση να αποτελεί η μεγαλύτερη δυνατή απορρόφηση του
κόστους εκτίναξης των τιμών της ενέργειας, που έχουν ευθεία
δυσμενή αντανάκλαση και στον πληθωρισμό.

Παράλληλα, πάντως, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκ-
ης εξετάζει και εναλλακτικά σενάρια ενεργειακής θωράκισης
για τη χώρα: Η κορύφωση της ουκρανικής κρίσης αποτέλεσε
σκληρό μάθημα για ολόκληρη την Ευρώπη αναφορικά με την
ανάγκη απεξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο. Υπό αυτήν
την έννοια παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός ότι,
σύμφωνα με πληροφορίες, έχει υπάρξει βολιδοσκόπηση για το
ενδεχόμενο η Ελλάδα, μέσω διμερών συμφωνιών, να προμηθ-
εύεται ενέργεια από τη Βουλγαρία, η οποία θα παράγεται σε
πυρηνικά εργοστάσια της τελευταίας.

Ειδικότερα, η Σόφια εμφανίζεται να σχεδιάζει την αύξηση
της παραγωγής ενέργειας με την κατασκευή νέου πυρηνικού
εργοστασίου, που εκτιμάται πως μπορεί να είναι έτοιμο το 2026
και θα μπορούσε να καλύπτει μέρος των ελληνικών αναγκών
–από τις υφιστάμενες υποδομές αυτό είναι δυνατόν να συμβεί
από του χρόνου– ενώ κυβερνητικός στόχος παραμένει η Ελλά-
δα να καταστεί καθαρός εξαγωγέας ενέργειας από το 2030.
Σημειώνεται ότι την περασμένη Τρίτη την Αθήνα επισκέφθηκε
υπουργική αντιπροσωπεία της Βουλγαρίας, με την οποία
συναντήθηκε ο πρωθυπουργός, με τη διμερή συνεργασία στο
πεδίο της ενέργειας να αποτελεί σημαντικό τμήμα της ατζέντας.
Επίσης, νέο πυρηνικό εργοστάσιο σχεδιάζει να κατασκευάσει
και η Ρουμανία.

Οπως προαναφέρθηκε, ωστόσο, προτεραιότητα για το
Μέγαρο Μαξίμου, επί του παρόντος, αποτελεί η διαχείριση της
εν εξελίξει κρίσης και, κυρίως, των συνεπειών που μπορεί να
έχει σε γεωπολιτικό και οικονομικό επίπεδο για τη χώρα.

Είναι προφανές πως η ρωσική εισβολή ανέδειξε όλα τα κενά
ασφαλείας που η Ευρωπαϊκή Ενωση αδυνατεί να καλύψει εδώ
και δεκαετίες. Παράλληλα, ανησυχία εγείρει το γεγονός ότι ο
Βλαντιμίρ Πούτιν κινήθηκε με βάση μια καθαρή λογική μη σεβα-
σμού υφιστάμενων συνόρων και αναθεωρητισμού του status quo
στην ευρωπαϊκή ήπειρο, που μπορεί να αποτελέσει πρόσφορο

έδαφος και για τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο
οποίος εμφανίζεται να αμφισβητεί τις συνθήκες που διέπουν τις
ελληνοτουρκικές σχέσεις. Μάλιστα, πρόσθετη πηγή προβλημα-
τισμού αποτελεί ότι:

• Ο Ερντογάν, λαμβάνοντας σαφή θέση στο Ουκρανικό, εμφ-
ανίζεται να «επαναθεμελιώνει» τις σχέσεις της Αγκυρας με την
Ουάσιγκτον και τις μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες που
δοκιμάστηκαν το τελευταίο διάστημα.

• Η αναβίωση ενός «Ψυχρού Πολέμου» με επίκεντρο την
Ευρώπη δημιουργεί τον κίνδυνο θέματα όπως η κλιμακούμενη
τουρκική επιθετικότητα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο
να περνούν σε δεύτερο πλάνο.

Υπό το ανωτέρω πρίσμα, είναι σημαντικό ότι η Αθήνα πέτυχε
σε προγενέστερο χρόνο να προβεί σε κινήσεις ενίσχυσης της
θέσης της στη διεθνή σκακιέρα. Ειδικότερα, κυβερνητικές
πηγές επισημαίνουν: Πρώτον, τη σύναψη σημαντικών συμφω-
νιών αμυντικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ και τη Γαλλία, παρά
τις αιτιάσεις μέρους της αντιπολίτευσης, περιλαμβανομένου του
ΣΥΡΙΖΑ. Δεύτερον, τη θωράκιση της χώρας με την προμήθεια
των 24 Rafale και των τριών φρεγατών. Και, τρίτον, τη διαμόρ-
φωση σημαντικών περιφερειακών συνεργασιών, μεταξύ των
οποίων με το Ισραήλ, που θεωρούνται ιδιαίτερα ισχυρές παρά
τα ανοίγματα που επιχειρεί εσχάτως η Αγκυρα.

Το δεύτερο μεγάλο «αγκάθι» για την Αθήνα αποτελούν,
βεβαίως, οι μεγάλες οικονομικές παρενέργειες της ουκρανικής
κρίσης. Κυβερνητικές πηγές αναγνωρίζουν πως οι τελευταίες
εξελίξεις οδηγούν σε μια παρατεταμένη –αλλά άγνωστης διάρ-
κειας– περίοδο υψηλών τιμών στην ενέργεια και αυξημένου
πληθωρισμού, ενώ είναι σαφές πως θα επιδράσουν αρνητικά
στους ρυθμούς ανάπτυξης συνολικά στην Ευρώπη, αλλά και
στην Ελλάδα. Ιδίως για την Ελλάδα, δεν μπορεί να αποκλειστεί
το κλίμα διεθνούς ακρίβειας και αστάθειας να έχει σοβαρή
επίπτωση και στον τουρισμό, για τον οποίο, πριν από τα τελευ-
ταία γεγονότα, υπήρχαν βάσιμες εκτιμήσεις πως θα ξεπερ-
νούσε σε «όγκο» το 2019.

Η κυβέρνηση είναι σταθερά προσανατολισμένη στη στήριξη
των πλέον ευάλωτων, αλλά τα περιθώρια είναι περιορισμένα,

καθώς η ελληνική οικονομία βρίσκεται στο μικροσκόπιο των
αγορών. Οπότε θεωρείται κρίσιμο να υπάρξουν κοινές ευρω-
παϊκές λύσεις, όπως ζήτησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής της περασμένης
Πέμπτης. Μάλιστα, συνομιλητές του πρωθυπουργού αναμένουν
οι όποιες σχετικές αποφάσεις να ληφθούν εντός του επόμενου
μήνα, γιατί αλλιώς, όπως λέγεται, «δεν θα έχουν και μεγάλη
σημασία».

Ειδικότερα, η Αθήνα επιδιώκει, μετά τον πόλεμο στην Ουκρ-
ανία, να υπάρξει ένα χαλαρότερο δημοσιονομικό πλαίσιο και
για το 2022. Εκτιμάται πως αυτό μπορεί να συμβεί, αλλά όχι
στην έκταση που επετράπη τα προηγούμενα δύο χρόνια, όταν το
σύνολο της Ευρωπαϊκής Ενωσης δοκιμάστηκε από τις οικονομι-
κές παρενέργειες της πανδημίας. Επιπλέον, σύμφωνα με
πληροφορίες, ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε κατά τη διάρκεια της
Συνόδου Κορυφής οι αμυντικές δαπάνες να μην περιλαμβάνον-
ται στον υπολογισμό του ελλείμματος, λαμβάνοντας, όπως λέγε-
ται, στήριξη από τους κ. Μακρόν και Ντράγκι.

Σε κάθε περίπτωση, εν αναμονή των τελικών αποφάσεων
της Ε.Ε., η κυβέρνηση θα συνεχίσει, χωρίς να θέτει σε διακιν-
δύνευση τους δημοσιονομικούς στόχους, μια σειρά από πολιτι-
κές στήριξης από τις παρενέργειες της κρίσης. Συγκεκριμένα,
αναζητούνται περί τα 3 δισ. για την επιδότηση των κατανα-
λωτών που βρίσκονται αντιμέτωποι με το ράλι στις τιμές της
ενέργειας. Επίσης, στο τραπέζι παραμένει η προοπτική στήρ-
ιξης των πλέον ευάλωτων με ένα έκτακτο επίδομα, αντίβαρο
στην ακρίβεια, που θα χορηγηθεί περί το Πάσχα.


