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ΔΔΕΕΣΣΦΦΑΑ::  ΔΔεενν  δδιιέέρρχχεεττααιι
ααππόό  ττηηνν  ΟΟυυκκρρααννίίαα  οο

ααγγωωγγόόςς  πποουυ  
ττρροοφφοοδδοοττεείί  ττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα

Ολοκληρώθηκε η Α΄ φάση των
δύο διαγωνισμών 

για την κατασκευή δύο νέων
μονάδων επεξεργασίας στερεών
αποβλήτων με ΣΔΙΤ στην Αττική

ΣΣυυννάάννττηησσηη  εερργγαασσίίααςς  
ΝΝ..  ΜΜεελλέέττιιοουυ  --  ΓΓ..  ΠΠααττοούύλληη

Στην ατζέντα η ανέγερση του
2ου Λυκείου, το Attica TV κι η

ολοκλήρωση 
του Μητροπολιτικού Πάρκου

Θριασίου (Πάρκο Γκορυτσάς) 
σσεελλ..  33

Κορωνοϊός: 17.176 
κρούσματα 52 
θάνατοι  και 408 
διασωληνωμένοι

273 μολύνσεις στη Δυτική Αττική 

ΗΗ  22002233  ΕΕλλεευυσσίίνναα  ΠΠοολλιιττιισσττιικκήή
ΠΠρρωωττεεύύοουυσσαα  ττηηςς  ΕΕυυρρώώππηηςς  

υυπποοδδέέχχεεττααιι  ττηη  1100ηη  
εεππεεττεειιαακκήή  δδιιοορργγάάννωωσσηη  ττοουυ  SSpprriinngg

FFoorrwwaarrdd  ττοουυ  AAeerroowwaavveess

4 μέρες | 100 καλλιτέχνες | 150 επαγγελματίες
του χορού | 25 παραστάσεις. Από 28 Απριλίου

έως 1η Μαΐου 2022

σσεελλ..  88

σσεελλ..  33

Οι γυναίκες του Πήγασου Θριασίου 8-1
τις Αμαζόνες Κορίνθου

O Απόλλωνας Ποντίων στηρίζει 
τον προπονητή Κώστα Κρασώνη

Α΄ ΕΣΚΑΝΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: 
Νίκη οι γυναίκες του Πανελευσινιακού 
ήττα για τον ΓΑΣ Μάνδρας σσεελλ..  1100--1111σσεελλ..  88

σσεελλ..  99 σσεελλ..  33

σσεελλ..  55

ΑΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ 
από Ελευσίνα για Βίλλια-Ερυθρές

Έναρξη δρομολογίων από 1η Απριλίου

σσεελλ..22
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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
Ευθαλία, Θάλια, Θάλεια, Ευθαλίτσα, Ευθαλιώ,

Θαλίτσα, Θαλιώ, Τρωάδιος, Τρωάδης, Τρωάδος, Τρωάς,
Τρωάδα, Τρωαδία, Τρωάδη

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΛΙΟΣΗ ΙΩΑΝΝΑ - ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Σαλαμίνος 17Α & Τσίγκου Α., 2105576927

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΜΗΛΙΩΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Κοντούλη 79, 2105544250

MANΔΡΑ
Γκίνη Γεωργία Π.

Κοροπούλη Βαγγέλη 1,  2105550309

Άνω Λιόσια

Παππού Γεωργία Ι.

Λεωφόρος Φυλής 186,

2102474995

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

Πάρνηθος 170, 2102406400

Α
πό 1η Απριλίου, ξεκι-
νούν τα δρομολόγια από
την Ελευσίνα για Βίλλια

και Ερυθρές και γίνεται πράξη η
επέκταση του δρομολογίου 861
αστικής συγκοινωνίας. 

Η απόφαση επικυρώθηκε χθες σε
συνάντηση που είχε ο Αντιπεριφερ-
ειάρχης Δυτικής Αττικής Λευτέρης
Κοσμόπουλος, με τον Πρόεδρο του
ΟΑΣΑ Ιωάννη Κόλλια παρουσία του
Δημάρχου Μάνδρας-Ειδυλλίας Χρή-
στου Στάθη, του Αντιπροέδρου της
Βουλής Θανάση Μπούρα, του
Αντιδημάρχου Ερυθρών Μιχάλη
Σακελλάρη και του Προέδρου Δ. Κ.
Βιλλίων Κωνσταντίνου Μακρυνόρη.

Η επέκταση της αστικής συγκοι-
νωνίας και η άμεση συγκοινωνιακή
σύνδεση των περιοχών της Δυτικής
Αττικής με την Αθήνα, σε κομβικά

σημεία, σταθμούς μετρό, κ.ο.κ.,
αποτελεί όραμα του Αντιπεριφερει-
άρχη Δυτικής Αττικής Λ. Κοσμόπου-
λου, στο πλαίσιο διευκόλυνσης
κατοίκων, εργαζομένων και επισκε-
πτών της Δυτικής Αττικής. 

Οι διαδικασίες, σε συνεννόηση και
με αποφάσεις των αρμοδίων κυβε-
ρνητικών στελεχών προχωρούν και
μάλιστα μελετάται σε επόμενη φάση
η επέκταση της αστικής συγκοι-
νωνίας σε Μέγαρα καθώς και η
δημιουργία σταθμού μετεπιβίβασης
για όλη τη Δυτική Αττική στην Ελευ-
σίνα.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής
Αττικής Λ. Κοσμόπουλος σχετικά
ανέφερε: «Σήμερα είναι μία μεγάλη
μέρα για τον τόπο μας, με ένα από
τα όνειρα ετών για διευκόλυνση
των συμπολιτών μας στην καθημερ-
ινότητα και εξωστρέφεια στην περ-

ιοχή μας να γίνεται πραγματικότητα.

Καθοριστικός από την
πρώτη στιγμή ο ρόλος του

Αντιπροέδρου της Βουλής,
Θ. Μπούρα

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από
προσπάθειες ετών, στις οποίες
συνέβαλε καθοριστικά από την
πρώτη στιγμή ο Αντιπρόεδρος της
Βουλής, βουλευτής Δυτικής Αττικής,
Θανάσης Μπούρας, τον οποίο
ευχαριστώ προσωπικά.

Ευχαριστώ θερμά για την ανταπό-
κριση τους στα αιτήματα της Δυτικής
Αττικής τον Υφυπουργό Μεταφο-
ρών Μιχάλη Παπαδόπουλο, τον
πρώην Υφυπουργό Γιάννη Κεφα-
λογιάννη και τον Πρόεδρο του
ΟΑΣΑ Ιωάννη Γκόλιας. Προχωράμε
μαζί για την Δυτική Αττική!».

ΑΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ 
από Ελευσίνα για Βίλλια-Ερυθρές

Έναρξη δρομολογίων από 1η Απριλίου

Λ. Κοσμόπουλος: «Το όνειρο ετών για επέκταση αστικής
συγκοινωνίας στη Δυτική Αττική γίνεται πραγματικότητα»

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ -
ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΑΘΗ   
Αστικοποίηση της συγκοινωνίας στα
Βίλλια και τις Ερυθρές του Δήμου μας

‘’Ευοδώθηκαν οι επαφές της Δημοτικής Αρχής με
τους αρμόδιους φορείς, για την ενίσχυση της
συγκοινωνιακής σύνδεσης των Δημοτικών Ενο-
τήτων Βιλίων, Ερυθρών με το υπόλοιπο αστικό
δίκτυο της Αττικής, οι οποίες βρίσκονταν σε εξέ-
λιξη εδώ και καιρό.  
Ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας Ερυθρών-Οινόης
ευχαριστεί όλους όσοι με τις πρωτοβουλίες τους
και τις ενέργειες τους συνέβαλαν στη θετική εξέ-
λιξη.’’.
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Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ.
Νικόλαος Μελετίου, συναντήθηκε τη
Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2022, με
τον  Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Γιώρ-
γο Πατούλη, παρουσία του Αντιπερ-
ιφερειάρχη Δυτικής Αττικής, κ. Ελε-
υθέριου Κοσμόπουλου, στο γραφείο
διεύθυνσης περιφέρειας. 

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η
συζήτηση για την εμβάθυνση της
συνεργασίας αναμεταξύ Δήμου
Ασπροπύργου και Περιφέρειας και
την εξεύρεση κατάλληλων χρηματο-
δοτικών εργαλείων για ένα πλέγμα
ουσιωδών έργων, κυρίως έργων
υποδομής, που θα αλλάξουν ριζικά
το προφίλ της πόλης:

1. Tην ανέγερση του Β’ Γενικού
Λυκείου, με υπογραφή προγραμματι-
κής σύμβασης 

2. Την ολοκλήρωση του Μητροπο-
λιτικού Πάρκου Θριασίου (Πάρκο
Γκορυτσάς) 

3. Την κατασκευή αποχέτευσης
Όμβριων Υδάτων της Συνοικίας
«Παραλία Ασπροπύργου»

4. Την παραχώρηση της έκτασης
του Αγροκηπίου, από την Περιφέρ-
εια, για 50 χρόνια

5. Την στρατηγική συνεργασία του
Attica TV με την Περιφέρεια, καθώς
και άλλους κοινωνικούς φορείς

Με το πέρας της συνάντησης
εργασίας, ο Δήμαρχος Ασπροπύρ-
γου, κ. Νικόλαος Μελετίου, δήλωσε:
«Η Δημοτική Αρχή έχει συντάξει
αλλεπάλληλα γνωμοδοτικά έγγραφα,
πως με το συγκεκριμένο αυτό πλέγ-
μα έργων θα μετασχηματιστεί πλήρ-
ως ο Ασπρόπυργος, σε μία σύγχρ-
ονη βιώσιμη πόλη. 

Πέντε έργα, τέσσερα κεφαλαιώδο-
υς υποδομής και ένα επικοινωνιακού
χαρακτήρα, μιας και η πόλη μας
παρέμεινε πάντα συνδεδεμένη με τον

ιστό της ελεύθερης δημοσιογραφικής
ενημέρωσης τόσο της Χώρας, όσο
και της Ευρώπης.  

Περισσότερος δημόσιος χώρος,
περισσότερες εκπαιδευτικές εγκατα-
στάσεις υψηλών προδιαγραφών,
αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις, περ-

ισσότερο πράσινο, περισσότερη
δημοκρατία της ενημέρωσης. Με την
Περιφέρεια και τον Γιώργο Πατούλη
έχουμε δώσει μάχες και έχουμε
κερδίσει, οπότε είμαι πλέον βέβαιος
πως στον αγώνα μας αυτό δεν θα
είμαστε μόνοι».  

ΣΣυυννάάννττηησσηη  ΕΕρργγαασσίίααςς  ΝΝ..  ΜΜεελλέέττιιοουυ  --  ΓΓ..  ΠΠααττοούύλληη
Στην ατζέντα η ανέγερση του 2ου Λυκείου, το Attica TV κι η ολοκλήρωση 
του Μητροπολιτικού Πάρκου Θριασίου (Πάρκο Γκορυτσάς) 

Μ
έσω Τουρκίας και όχι
Ουκρανίας διέρχεται το
ρωσικό φυσικό αέριο με

το οποίο εφοδιάζεται η ελληνική
αγορά, όπως προκύπτει  από
στοιχεία που έδωσε εκ νέου στην
δημοσιότητα σήμερα ο ΔΕΣΦΑ.

Συγκεκριμένα ο αγωγός που εφο-
διάζει τη χώρα μας με ρωσικό
αέριο διέρχεται από την Τουρκία
και την Βουλγαρία και καταλήγει
στο σημείο εισόδου το οποίο παρέ-
μεινε και το 2021 η κύρια πύλη
εισροής φυσικού αερίου στην
Ελλάδα (μερίδιο 45,5%). 

Οι υπόλοιπες ποσότητες καλύφ-
θηκαν από την Ρεβυθούσα (υγρο-

ποιημένο φυσικό αέριο, μερίδιο
31,8%), τον αγωγό ΤΑΡ (17,51%)
και  τον ελληνοτουρκικό αγωγό
(5,17%).

Το μεγαλύτερο τμήμα της εγχώρ-
ιας ζήτησης (68,65%) αντιστοιχεί
στην κατανάλωση μονάδων παρα-
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ
ακολουθούν οι οικιακοί καταναλω-
τές και οι συνδεδεμένες στα δίκτυα
διανομής επιχειρήσεις, με ποσοστό
18,77%, καθώς και οι εγχώριες
βιομηχανίες, που συνδέονται απε-
υθείας στο σύστημα υψηλής πίε-
σης του ΔΕΣΦΑ, με ποσοστό
12,56%.

ΔΔΕΕΣΣΦΦΑΑ::  ΔΔεενν  δδιιέέρρχχεεττααιι  ααππόό  ττηηνν
ΟΟυυκκρρααννίίαα  οο  ααγγωωγγόόςς  πποουυ  
ττρροοφφοοδδοοττεείί  ττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα

Κορωνοϊός: 17.176 
κρούσματα 52 
θάνατοι  και 408 
διασωληνωμένοι

Τ
α νέα εργαστηριακά επιβε-
βαιωμένα κρούσματα της
νόσου που καταγράφηκαν

τις τελευταίες 24 ώρες είναι
17.176, εκ των οποίων 45
εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις
πύλες εισόδου της χώρας.

Οι νέοι  θάνατοι  ασθενών με
COVID-19 είναι 52, ενώ από την
έναρξη της επιδημίας έχουν κατα-
γραφεί συνολικά 25.914 θάνατοι.
Το 95.1% είχε υποκείμενο
νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και
άνω.

Ο αριθμός των ασθενών που
νοσηλεύονται  διασωληνωμένοι
είναι 408 (64.2% άνδρες). Η διάμε-
ση ηλικία τους είναι 67 έτη. To
89.7% έχει υποκείμενο νόσημα
ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. 

Μεταξύ των ασθενών που
νοσηλεύονται  διασωληνωμένοι ,
291 (71.32%) είναι ανεμβολίαστοι 

ή μερικώς εμβολιασμένοι και
117 (28.68%) είναι πλήρως εμβο-
λιασμένοι. Από την αρχή της παν-
δημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ
4.274 ασθενείς.

Στο 3,68% η θετικότητα σε
466.528 τεστ.

Aπό τα συνολικά κρούσματα,
εντοπίζονται:

6.283 στην Αττική
1.809 στη Θεσσαλονίκη 

Οι νέες λοιμώξεις στο Λεκανοπέ-
διο και στην ΠΕ Νήσων, προέρχον-
ται ανά Περιφερειακή Ενότητα ως
ακολούθως:

766 από την Ανατολική Αττική
1.053 από τον Βόρειο Τομέα

Αθήνας
273 από τη Δυτική Αττική 
882 από τον Δυτικό Τομέα Αθή-

νας 
1.777 από τον Κεντρικό Τομέα

Αθήνας 
704 από τον Νότιο Τομέα Αθή-

νας 708 από τον Πειραιά 
120 από τις Νήσους Αργοσαρω-

νικού 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Με την  υπ’ αρ. 5/2021
Διάταξη του Ειρην οδι-
κείου Ελευσίν ας επικ-
υρώθηκε το από 13-9-
2020 καταστατικό του μη
κερδοσκοπικού σωμα-
τείου με την  επων υμία
«ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Α Ν Τ Ι Σ Φ Α Ι Ρ Ι Σ Η Σ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ», που εδρ-
εύει στη Μαγούλα του
Δήμου Ελευσίν ας Αττι-
κής, Κων σταν τίν ου Καμ-

πόλη αρ. 7, το οποίο τρο-
ποποιεί το από 24-8-
2016 καταστατικό.
Ειδικότερα, τροποποι-
ούν ται α) το άρθρο 2 και
πλέον  το Σωματείο δεν
δημιουργεί παραρτήματα
σε άλλες πόλεις και β) το
άρθρο 32 ορίζει ότι οι
αρχ αιρεσίες για τα όργαν α
του σωματείου, καθώς και
για την  εκλογή των  αν τι-
προσώπων  του σωμα-
τείου σε αθλητικές
εν ώσεις και ομοσπον -
δίες, διεξάγον ται από τρι-
μελή εφορευτική επιτρο-
πή, της οποίας προεδρ-

εύει υποχ ρεωτικά δικα-
στικός αν τιπρόσωπος,
εφόσον  η Προεδρεία του
δικαστικού αν τιπρ-
οσώπου ορίζεται και από
την  εκάστοτε ισχ ύουσα
ν ομοθεσία. Τα υπόλοιπα
μέλη της εφορευτικής επι-
τροπής εκλέγον ται από
το σώμα της Γ.Σ. πριν  τη
διεξαγωγή των  εκλογών ».

Ο Πληρεξούσιος 
Δικηγόρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΑΣΣΑΣ 
Ηπείρου 6, 

Αγία Παρασκευή

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

NOMOΣ   ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’
αριθ.1ης/ 2022
συν εδρίασης της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής του
Δήμου Ασπροπύργου

Αριθ. Αποφ .: 3
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφ ασης για την
έγκριση ν έας θέσης στάθμευσης
ΑΜΕΑ στην  οδό ΛΗΤΟΥΣ 3 στη
θέση Γκορυτσά, σύμφ ων α με
την  υπ’ αριθ. πρτ 2239/20-01-

2022 εισήγηση του Δ/ν τη Πολεο-
δομίας & Τεχν ικών  Υπηρεσιών .

Στον  Ασπρόπυργο και  στο
Δημοτικό Κατάστημα την  27η
Ιαν ουαρίου  2022 ημέρα Πέμπτη
και ώρα 9:00 π.μ. συν ήλθε, η δια
Περιφ οράς συν εδρίαση, σύμφ -
ων α με την  υπ’ αριθ.
426/77233/13-11-2020 εγκύκλιο
του  Υπουργείου Εσωτερικών , η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του
Δήμου Ασπροπύργου, ύστερα
από την  υπ’ αριθ.2594/24-01-
2022  έγγραφ η πρόσκληση του
Προέδρου & Αν τιδημάρχου κ.
Μελέτιου Μπουραν τά,  η οποία
ν όμιμα δημοσιεύθηκε και
επιδόθηκε ηλεκτρον ικά με e-mail
σε όλα τα μέλη της Επιτροπής
σύμφ ων α με τις διατάξεις του
Ν.3463/2006, των  άρθρων  72,
75 και 225 του Ν. 3852/2010
όπως αν τικαταστάθηκαν  με τα
άρθρα 77 & 116 του Ν.
4555/2018 και τα άρθρα 2 & 3

του Ν.4623/2019. καθώς επίσης
και τις διατάξεις του Ν.3463/2006
«Κ.Δ.Κ.».Διαπιστώθηκε ότι
υπάρχει ν όμιμη απαρτία δεδομέ-
ν ου ότι δήλωσαν  την  συμμετοχή
τους, μέσω ηλεκτρον ικού
ταχυδρομείου στη δια περιφ ο-
ράς 1η συν εδρίαση σε σύν ολο
εν ν έα (9) μελών  παρευρέθηκαν
τα εν ν έα  (9) μέλη, απόν  ουδείς
και ον ομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1.ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2.ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
3 . Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
6.ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 
7.ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8.ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
9.ΚΑΜΠΟΛΗ  ΟΛΥΜΠΙΑ

ΑΠΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ

ΟΥΔΕΙΣ

Μετά τη διαπίστωση της ν όμιμης
απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε
την  έν αρξη της δια περιφ οράς
συν εδρίασης και εισηγούμεν ος
το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξ-
ης  με  τίτλο «Λήψη απόφ ασης

για την  έγκριση ν έας θέσης στά-
θμευσης ΑΜΕΑ στην  οδό
ΛΗΤΟΥΣ 3 στη θέση Γκορυτσά,
έθεσε υπ’ όψη των  μελών   την
υπ’ αριθ. πρτ 2239/20-01-2022
εισήγηση του Δ/ν τη Πολεοδομίας
& Τεχν ικών  Υπηρεσιών  που
έχει ως εξής:

Κύριε πρόεδρε, 
Κατόπιν  της  υπ’ αριθ. πρτ. :
25211/11-11-2021 αίτησης
πολίτη  , εισηγούμαστε θετικά
στη χορήγηση μίας (1) θέσης
στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού
΄΄ΛΗΤΟΥΣ 3΄  ́ στη θέση ΄΄Γκορυ-
τσά΄  ́ του Δήμου Ασπροπύργου,
και θέτουμε υπόψη της Επιτρο-
πής Ποιότητας Ζωής τον  φ άκελο
με τα συν ημμέν α στοιχεία για
λήψη απόφ ασης. 
Ο καθορισμός και η επίβλεψη της
παραπάν ω θέσης στάθμευσης,
θα γίν ει υπό την  Τεχν ική υπηρ-
εσία, μετά την  έγκρισή αυτής
από το Δημοτικό Συμβούλιο. Για
την  εισήγηση ελήφ θησαν
υπόψη όλα τα απαιτούμεν α δικαι-
ολογητικά.

Κατόπιν  ο Πρόεδρος κάλεσε τα
μέλη ν α αποφ ασίσουν  σχετικά
με το θέμα.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
μετά από διαλογική συζήτηση και
αφ ού έλαβε υπόψη:
1. Την  τοποθέτηση του Προέδρου

κ. Μπουραν τά Μελέτιου 
2. Την  υπ’ αριθ. πρτ. 25211/11-
11-2021 αίτηση πολίτη  
3. Την  υπ’ αριθ. πρτ. 2239/20-01-
2022 εισήγηση του Δ/ν τη Πολεο-
δομίας & Τεχν ικών  Υπηρεσιών  
4. Τα απαιτούμεν α δικαιολογητι-
κά
5. Την  επιστολική ψήφ ο των
συμμετεχόν των .
6. Τις σχετικές διατάξεις των
Νόμων  3463/2006, 3852/2010,
4555/2018, 4623/2019,όπως
ισχύουν ,

πέρασε σε ψηφ οφ ορία στην
οποία ΥΠΕΡ της  έγκρισης ν έας
θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην
οδό ΛΗΤΟΥΣ 3 στη θέση «Γκορυ-
τσά», σύμφ ων α με την  υπ’ αριθ.
πρτ 2239/20-01-2022 εισήγηση
του Δ/ν τη Πολεοδομίας &
Τεχν ικών  Υπηρεσιών , τάχθη-
καν  εν ν έα (9)  μέλη της Επιτρο-
πής και ον ομαστικά οι κ.κ.:

1.ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2.ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
3 . Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
6.ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 
7.ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8.ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
9.ΚΑΜΠΟΛΗ  ΟΛΥΜΠΙΑ

Και ΚΑΤΑ ουδείς 
Αποφ ασίζουν
ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίν ουν : Την  ν έα θέση στάθ-
μευσης ΑΜΕΑ στην  οδό ΛΗΤΟΥΣ
3 στη θέση «Γκορυτσά», σύμφ -
ων α με την  υπ’ αριθ. πρτ.
2239/20-01-2022 εισήγηση του
Δ/ν τη Πολεοδομίας & Τεχν ικών
Υπηρεσιών , 
Η αν ωτέρω απόφ αση  ν α απο-
σταλεί προς το Δημοτικό
Συμβούλιο.

Αφ ού συν τάχθηκε και αν αγ-
ν ώσθηκε το πρακτικό αυτό υπο-
γράφ εται ως κατωτέρω, πήρε δε
αύξον τα αριθμό 3.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΑ  ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

NOMOΣ   ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’
αριθ.1ης/ 2022
συν εδρίασης της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής του
Δήμου Ασπροπύργου

ΑΡ. ΑΠΟΦ.4
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφ ασης για την
έγκριση ν έας θέσης στάθμευσης
ΑΜΕΑ στην  οδό ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ 41
στη θέση Θερμοκήπια, σύμφ ω-
ν α με την  υπ’ αριθ. πρτ 2242/20-
01-2022 εισήγηση του Δ/ν τη 

Πολεοδομίας & Τεχν ικών  Υπηρε-
σιών .

Στον  Ασπρόπυργο και  στο
Δημοτικό Κατάστημα την  27η
Ιαν ουαρίου  2022 ημέρα Πέμπτη
και ώρα 9:00 π.μ. συν ήλθε, η δια
Περιφ οράς συν εδρίαση, σύμφ -
ων α με την  υπ’ αριθ.
426/77233/13-11-2020 εγκύκλιο
του  Υπουργείου Εσωτερικών , η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του
Δήμου Ασπροπύργου, ύστερα
από την  υπ’ αριθ.2594/24-01-
2022  έγγραφ η πρόσκληση του
Προέδρου & Αν τιδημάρχου κ.
Μελέτιου Μπουραν τά,  η οποία
ν όμιμα δημοσιεύθηκε και
επιδόθηκε ηλεκτρον ικά με e-mail
σε όλα τα μέλη της Επιτροπής
σύμφ ων α με τις διατάξεις του
Ν.3463/2006, των  άρθρων  72,
75 και 225 του Ν. 3852/2010
όπως αν τικαταστάθηκαν  με τα
άρθρα 77 & 116 του Ν.
4555/2018 και τα άρθρα 2 & 3
του Ν.4623/2019. καθώς επίσης

και τις διατάξεις του Ν.3463/2006
«Κ.Δ.Κ.».Διαπιστώθηκε ότι
υπάρχει ν όμιμη απαρτία δεδομέ-
ν ου ότι δήλωσαν  την  συμμετοχή
τους, μέσω ηλεκτρον ικού
ταχυδρομείου στη δια περιφ ο-
ράς 1η συν εδρίαση σε σύν ολο
εν ν έα (9) μελών  παραβρέθηκαν
τα εν ν έα  (9) μέλη, απόν  καν έν α
και ον ομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1.ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2.ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
3 . Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
6.ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 
7.ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8.ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
9.ΚΑΜΠΟΛΗ  ΟΛΥΜΠΙΑ

ΑΠΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ

ΟΥΔΕΙΣ
Μετά τη διαπίστωση της ν όμιμης
απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε
την  έν αρξη της δια περιφ οράς
συν εδρίασης και εισηγούμεν ος
το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξ-
ης  με  τίτλο «Λήψη απόφ ασης
για την  έγκριση ν έας θέσης στά-

θμευσης ΑΜΕΑ στην  οδό
ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ 41  στη θέση «Θερ-
μοκήπια»,  έθεσε υπ’ όψη των
μελών   την  υπ’ αριθ. πρτ
2242/20-01-2022 εισήγηση του
Δ/ν τη Πολεοδομίας & Τεχν ικών
Υπηρεσιών  που έχει ως εξής:
Κύριε πρόεδρε, 
Κατόπιν  της  υπ΄αρ.πρωτ.
13001/8-07-2021  αίτησης πολίτη
, εισηγούμαστε θετικά στη χορήγ-
ηση μίας (1) θέσης στάθμευσης
ΑΜΕΑ επί της οδού ΄  ́ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ
41΄  ́ στη θέση ΄  ́ Θερμοκήπια΄  ́ ΄΄
του Δήμου Ασπροπύργου, και
θέτουμε υπόψη της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής τον  φ άκελο με
τα συν ημμέν α στοιχεία για λήψη
απόφ ασης. Ο καθορισμός και η
επίβλεψη της παραπάν ω θέσης
στάθμευσης, θα γίν ει υπό την
Τεχν ική υπηρεσία, μετά την  έγκρ-
ισή αυτής από το Δημοτικό
Συμβούλιο. Για την  εισήγηση ελή-
φ θησαν  υπόψη όλα τα απαι-
τούμεν α δικαιολογητικά.

Κατόπιν  ο Πρόεδρος κάλεσε τα
μέλη ν α αποφ ασίσουν  σχετικά
με το θέμα.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
μετά από διαλογική συζήτηση και
αφ ού έλαβε υπόψη::
1. Την  τοποθέτηση του Προέδρου
κ. Μπουραν τά Μελέτιου 
2. Την  υπ’ αριθ. πρτ. 13001/8-07-

2021  αίτησης πολίτη  
3. Την  υπ’ αριθ. πρτ. 2239/20-01-
2022 εισήγηση του Δ/ν τη Πολεο-
δομίας & Τεχν ικών  Υπηρεσιών  
4. Τα απαιτούμεν α δικαιολογητι-
κά
5. Την  επιστολική ψήφ ο των
συμμετεχόν των .
6. Τις σχετικές διατάξεις των
Νόμων  3463/2006, 3852/2010,
4555/2018, 4623/2019,όπως
ισχύουν ,

πέρασε σε ψηφ οφ ορία στην
οποία ΥΠΕΡ της  έγκρισης ν έας
θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην
οδό ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ 41  στη θέση
Θερμοκήπια,  έθεσε υπ’ όψη των
μελών   την  υπ’ αριθ. πρτ
2242/20-01-2022 εισήγηση του
Δ/ν τη Πολεοδομίας & Τεχν ικών
Υπηρεσιών , τάχθηκαν  εν ν έα (9)
μέλη της Επιτροπής και ον ομα-
στικά οι κ.κ.:

1.ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2.ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
3 . Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
6.ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 
7.ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8.ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
9.ΚΑΜΠΟΛΗ  ΟΛΥΜΠΙΑ

Και
ΚΑΤΑ ουδείς 

Αποφ ασίζουν
ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίν ουν : Την   ν έα θέση στάθ-
μευσης ΑΜΕΑ στην  οδό
ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ 41  στη θέση Θερμο-
κήπια, σύμφ ων α με την  υπ’
αριθ. πρτ 2242/20-01-2022 εισήγ-
ηση του Δ/ν τη Πολεοδομίας &
Τεχν ικών  Υπηρεσιών ,
Η αν ωτέρω απόφ αση  ν α απο-
σταλεί προς το Δημοτικό
Συμβούλιο.

Αφ ού συν τάχθηκε και αν αγ-
ν ώσθηκε το πρακτικό αυτό υπο-
γράφ εται ως κατωτέρω, πήρε δε
αύξον τα αριθμό 4.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΑ  ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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Ολοκληρώθηκε η Α΄ φάση των δύο διαγωνισμών για την κατασκευή δύο 
νέων μονάδων επεξεργασίας στερεών αποβλήτων με ΣΔΙΤ στην Αττική

Ένα βήμα στην προσπάθεια για «πρά-
σινη διαχείριση» των απορριμμάτων
στην Αττική κι εφαρμογή των κανόνων
της κυκλικής οικονομίας έγινε  μετά την
απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής
του Ενιαίου Διαβαθμιδικού Συνδέσμου
Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) να εγκρίνει το
πρακτικό με το οποίο ολοκληρώθηκε η
πρώτη φάση των δύο εν εξελίξει διαγω-
νισμών, για την κατασκευή και λειτο-
υργία δύο (2) νέων μεγάλων υπο-
δομών επεξεργασίας στερεών αποβλή-
των , συνολικού προϋπολογισμού 640
εκατομμυρίων ευρώ. 

Πρόκειται για δύο διαγωνισμούς ΣΔΙΤ
με τη μέθοδο του ανταγωνιστικού διαλό-
γου, στους οποίους συμμετέχουν πέντε
μεγάλοι όμιλοι, γεγονός που εγγυάται
την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδι-
κασίας. 

Που θα κατασκευαστούν οι δύο
πρώτες 

νέες Μονάδες Επεξεργασίας
Αποβλήτων

Οι διαγωνισμοί που διεξάγονται για
πρώτη φορά στην Αττική, αφορούν στις
υποδομές «Μονάδα Επεξεργασίας
Αποβλήτων (ΜΕΑ) του Κεντρικού Πάρ-
κου Κυκλικής Οικονομίας της Αττικής»
και «Μονάδα Επεξεργασίας Στερεών
Αποβλήτων του Πάρκου Κυκλικής Οικο-
νομίας της Περιφερειακής Ενότητας Πει-
ραιά».

Οι νέες αυτές Μονάδες, όταν δοθούν
σε λειτουργία, αναμένεται να συνεισφέρ-
ουν καθοριστικά τόσο στον στόχο της
πλήρους επεξεργασίας και δραστικής
μείωσης των απορριμμάτων πριν την
ταφή (κάτι που σήμερα δυστυχώς δεν

γίνεται καθώς το 85% των απορριμμά-
των που παράγονται στο Λεκανοπέδιο
οδηγούνται στο ΧΥΤΑ Φυλής προς
ταφή, χωρίς καμία επεξεργασία), αλλά
και στην ανάκτηση ανακυκλώσιμων και
την κομποστοποίηση διαλεγμένου οργα-
νικού κλάσματος. 

Ως το τέλος του 2022 η ολοκλήρ-
ωση και της επόμενης φάσης του
ανταγωνιστικού διαλόγου

Με την ολοκλήρωση της πρώτης
φάσης, και εφόσον δεν υπάρξουν δικα-
στικές προσφυγές μεταξύ των διαγω-
νιζόμενων, ξεκινάει η δεύτερη φάση του
ανταγωνιστικού διαλόγου η οποία ανα-
μένεται να ολοκληρωθεί ως το τέλος του
2022. 

Με αφορμή τη θετική αυτή εξέλιξη, ο
Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος
Πατούλης επισημαίνει ότι: «Κάναμε
ακόμη ένα βήμα προς την υλοποίηση
του σχεδίου μας που προβλέπει την
εφαρμογή των κανόνων της κυκλικής
οικονομίας, την προώθηση της
ανακύκλωσης και μια φιλική προς το
περιβάλλον διαχείριση των απορριμμά-
των στην Αττική. Το σχέδιό μας είναι
ολιστικό και περιλαμβάνει συγκεκριμένα
στάδια και χρονοδιαγράμματα. 

Η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης
των δύο διαγωνισμών ΣΔΙΤ, μαζί με την
αναβάθμιση του ΕΜΑΚ σε «Πράσινο
Εργοστάσιο» που ήδη υλοποιείται και
την εν εξελίξει διαγωνιστική διαδικασία
για τη Μονάδα Επεξεργασίας του Γραμ-
ματικού, θα ανακουφίσουν σημαντικά
τον υφιστάμενο χώρο ταφής που παρ-
ουσιάζει κορεσμό και θα βάλουν τις
βάσεις για ένα σύγχρονο κι ολοκληρω-

μένο σύστημα νέων υποδομών επεξερ-
γασίας». 

Γνωρίζουμε πως δεν μπορεί να υπάρ-
ξει πράσινη διαχείριση, όσες νέες μονά-
δες επεξεργασίας κι αν φτιάξουμε, αν
δεν δώσουμε βάρος στην ανακύκλωση .

Στο πλαίσιο αυτό,  ο ΕΔΣΝΑ υλοποιεί
στην Αττική σήμερα το μεγαλύτερο πρό-
γραμμα προμήθειας εξοπλισμού
ανακύκλωσης στην Ευρώπη. Μέσα από
την υλοποίηση του προγράμματος
αυτού, θα προχωρήσουμε στον εξοπλι-
σμό όλων των Δήμων με μοντέρνες
υποδομές ανακύκλωσης, μέσω της
σύμβασης – πλαίσιο.  

Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμέ-
νεται να ξεκινήσει και η διανομή εκα-
τοντάδων πράσινων γωνιών, νησίδων,
«έξυπνων» οικίσκων και πολυκέντρων
ανακύκλωσης, καθώς και υπόγειων
συστημάτων προσωρινής αποθήκευσης. 

Παράλληλα, 60 κινητά "πράσινα
σημεία" του ΕΔΣΝΑ και της Περιφέρειας
Αττικής εκτελούν σήμερα πάνω από 700
δρομολόγια το μήνα και συλλέγουν
δεκάδες τόνους ανακυκλώσιμων

υλικών, παρέχοντας προνόμια σε περ-
ισσότερους από 50.000 εγγεγραμμένο-
υς χρήστες του συστήματος της πράσιν-
ης κάρτας ανακύκλωσης. 

Σε εξέλιξη η διανομή εξοπλισμού
στους Δήμους, για τη λειτουργία του
συστήματος συλλογής βιοαποβλή-
των

Παράλληλα με τις διαδικασίες κατασκε-
υής των νέων μονάδων επεξεργασίας
και της προμήθειας εξοπλισμού για την
ανακύκλωση, συνεχίζεται από τον
ΕΔΣΝΑ η διανομή των καφέ κάδων και
των ειδικών οχημάτων συλλογής βιοα-
ποβλήτων (καφέ απορριμματοφόρα)
που ξεκίνησε το 2020. Μέχρι το τέλος
Φεβρουαρίου του 2022 έχουν ήδη μοιρ-
αστεί 93 υπερσύγχρονα απορριμματοφ-
όρα με πλυντήριο κάδων σε 50 Δήμους
και πάνω από 10.000 καφέ κάδοι όλων
των διαστάσεων, ενώ τους επόμενους
μήνες αναμένεται να μοιραστούν του-
λάχιστον άλλα 87 οχήματα και πάνω από
15.000 κάδοι, στο σύνολο των Δήμων
της Περιφέρειας Αττικής. 

Αντιπολεμική 
συγκέντρωση σήμερα
στην είσοδο του Θριάσιου 
Νοσοκομείου 

Αντιπολεμική συγκέντρωση στην
είσοδο του Θριάσιου Νοσοκομείου
διοργανώνουν το Σωματείο Εργαζομέ-
νων του νοσηλευτικού ιδρύματος και η
Επιτροπή Ειρήνης Ελευσίνας, ενάντια
στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. σρττην
Ουκρανία . Η συγκέντρωση θα γίνει
σήμερα  Τετάρτη 2 Μάρτη στις 12 το
μεσημέρι.  

Κ
άτω από τα φυσιολογικά, για την εποχή, επίπεδα, η θερμοκρασία το Σαββα-
τοκύριακο της Καθαράς Δευτέρας, με τον καιρό να είναι άστατο, σύμφωνα με τα
πρώτα προγνωστικά στοιχεία.

Χθες, η ΕΜΥ εξέδωσε δελτίο επιδείνωσης του καιρού όπου προ-
ειδοποιούσε για κακοκαιρία που θα διαρκέσει μέχρι και την
Τετάρτη.

Στο ίδιο μήκος κύματος και η πρόγνωση του Παναγιώτη Γιαν-
νόπουλου. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ αν και είναι
νωρίς για ακριβείς προγνώσεις, φαίνεται πως τόσο το Σαββα-
τοκύριακο όσο και την Καθαρά Δευτέρα δεν θα υπάρξει κάποιο
έντονο φαινόμενο, αλλά η θερμοκρασία είναι χαμηλή για την
εποχή και θα κυμαίνεται γύρω στους 15 βαθμούς Κελσίου.

Ανέφερε δε πως η θερμοκρασία στην Αθήνα να φτάνει τους 14
βαθμούς Κελσίου την ημέρα της Καθαράς Δευτέρας

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για το Σαββατοκύριακο της Καθαράς Δευ-
τέρας

Το Σάββατο στη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα
Δωδεκάνησα θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.
Στην υπόλοιπη χώρα και από τα δυτικά νεφώσεις με τοπικές
βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Χιόν ια θα

πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν
ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και βαθμιαία στα πελάγη τοπικά
7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες κατά τόπους
στα ηπειρωτικά.

Την Κυριακή οι νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα κεν

τρικά και τα νότια σποραδικές καταιγίδες. Λίγα χιόν ια θα πέσουν

στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Βαθμιαία τα φαινό-
μενα θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειο-
ανατολικοί 4 με 6 και πρόσκαιρα στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μπο-
φόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει
αξιόλογη μεταβολή. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές
ώρες κατά τόπους στα ηπειρωτικά.

Τη Δευτέρα, ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας θα υπάρχουν λίγες
νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα δυτικά, τα κεντρικά και τα
νότια με τοπικές βροχές και λίγα χιόν ια στα ορεινά της κεντρικής
και βόρειας χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μπο-
φόρ που βαθμιαία από τα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς με την
ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.
Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες κατά τόπους
στα βόρεια ηπειρωτικά.

ΜΕ ΑΣΤΑΤΟ ΚΑΙΡΟ ΤΑ ΚΟΥΛΟΥΜΑ 
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Συγκινητικές - θερμές ευχαριστίες σε Ε. Λιάκου και Γ. Αντωνόπουλο 

για μεταφορά νεφροπαθή εν μέσω σφοδρής χιονόπτωσης 
Την ανάγκη να απε-

υθύνουν δημόσιες ευχα-
ριστίες στην Αντιδήμα-
ρχο Φυλής Ελένη Λιά-
κου και τον αναπληρωτή
Δημάρχου Κοινωνικής
Πολιτικής Γιώργο
Αντωνόπουλο καθώς και
σε άλλους συνδημότες,
που συνέδραμαν στην
μεταφορά νεφροπαθή,
υπό δύσκολες συνθήκες
τις μέρες του χιονιά. 

Ακολουθεί αυτούσιο το ευχαριστήριο κείμενο: 

Από βάθους καρδίας θα θέλαμε να ευχαρι-
στήσουμε την αντιδήμαρχο κυρία Λιάκου που
με τη συνεργασία της με τον αντιδήμαρχο
κύριο Αντωνόπουλο που ο ίδιος με πνεύμα
αυτοθυσίας, μεγάλου περισσεύματος καρδίας
και ανθρωπιάς, με ατομικό κίνδυνο έσπευσε
με το ιδιωτικό του αυτοκίνητο εν μέσω σφο-
δρής χιονόπτωσης να μεταφέρει στην οικία του
από το Μενίδι (Νεφροϊατρική) στην Φυλή τον
ηλικιωμένο πατέρα μας 85 ετών. 

Καθότι έχει χρόνιο πρόβλημα νεφρών, μετά
από αιμοκάθαρση διαρκείας 4 ωρών, ταλαι-
πωρημένο, κατάκοιτο, νηστικό, φτάνοντας στο
σπίτι του πατέρα μας χρειάστηκε βοήθεια μετα-
φοράς του από τον πολύ χιονισμένο δρόμο στο 

σπίτι του που είναι αρκετά σκαλιά. 
Σε αυτή την προσπάθεια συνέβαλαν επίσης

προς τιμή τους οι Κώστας Μπρέμπος, Λευτέρης
Καρατζάς, Σταμάτης Βερούτης, Λάμπρος
Ρόδης.

Τα λόγια μας είναι φτωχά για να εκφρά-
σουν την ευγνωμοσύνη μας και την εκτίμησή
μας για σας. Ο Θεός να ευλογεί εσάς και τις
οικογένειες σας πλούσια και να σας προστα-
τεύει. Τελικά μέσα στους δύσκολους καιρούς
που ζούμε βλέπουμε πως η ανθρωπιά δεν
έχει σβήσει

Με βαθύτατη εκτίμηση η οικογένεια Ευθ-
υμίου Γρηγορίου, η σύζυγος (87 ετών), οι
κόρες και ο γαμπρός της οικογένειας Μιχάλης
Μακρογιάννης 

ΣτΕ: Αντισυνταγματική η 
κατάργηση του ειδικού 
τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας
για τους πολύτεκνους

Αν τισυν ταγματική κρίθηκε από την  Ολομέλεια του
Συμβουλίου της Επικρατείας η κατάργηση του ειδικού
τιμολογίου ηλεκτρικής εν έργειας για τις πολύτεκν ες
οικογέν ειες, οι οποίες εν τάχ θηκαν  στην  εν ιαία ρύθμι-
ση εκπτώσεων  του τιμολογίου ηλεκτρικού ρεύματος για
τα «ευάλωτα ν οικοκυριά».

Με την  υπ’ αριθμόν  430/2022 απόφασή τους οι
Σύμβουλοι του Αν ωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου
έκριν αν  ότι δεν  είν αι επιτρεπτό ν α ταυτίζεται η ειδική,
κατά το Σύν ταγμα, προστασία των  πολύτεκν ων  οικο-
γεν ειών  με την  πρόν οια της πολιτείας για τις οικον ο-
μικά ή κοιν ων ικά ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Όπως επισημαίν ουν , η υπουργική απόφαση του
2018 «αν τιβαίν ει και ευθέως στις διατάξεις των  παρα-
γράφων  2 και 5 του άρθρου 21 του Συν τάγματος, στο
μέτρο που καταργεί το ισχ ύον  κατά την  έκδοσή της
ειδικό τιμολόγιο οικιακής χ ρήσης για τις πολύτεκν ες
οικογέν ειες, εξομοιών ον τας την  κατά τις διατάξεις του
Συν τάγματος ειδική προστασία των  πολυτέκν ων  στο
πλαίσιο της ασκούμεν ης δημογραφικής πολιτικής με τις
λοιπές διακεκριμέν ες κατά το άρθρο αυτό του Συν τάγ-
ματος περιπτώσεις άσκησης κοιν ων ικής πολιτικής
χ ωρίς αποχ ρών τα λόγο».

ΕΕμμββόόλλιιοο  NNoovvaavvaaxx::  
Φτάνει σήμερα στην Ελλάδα 
Ανοίγει η πλατφόρμα για ραντεβού 
Στην  Ελλάδα αν αμέν εται σήμερα ν  Τετάρτη το ν έο

πρωτεϊν ικό εμβόλιο της Nov av ax, εν ώ αν οίγει κι η
πλατφόρμα για τον  προγραμματισμό εμβολιασμού για
όσους πολίτες δεν  έχ ουν  κάν ει ακόμα το εμβόλιο και
επιθυμούν  ν α εμβολιαστούν  με το εμβόλιο Nov av ax
κατά του κορον οϊού. 

Υπεν θυμίζεται πως το Nov av ax είν αι το πρωτεϊν ικό
εμβόλιο κατά του κορον οϊού στο οποίο οι επιστήμον ες
και οι υγειον ομικές αρχ ές έχ ουν  “επεν δύσει” για την
αύξηση των  εμβολιαστικών  ποσοστών , εν όψει της
σταδιακής επιστροφής μας στην  καν ον ικότητα.

Οι πρώτες 168.000 δόσεις από το ν έο πρωτεϊν ικό
εμβόλιο Nuv axov id της εταιρείας Nov av ax αν αμέν ον -
ται στην  Ελλάδα την  Τετάρτη (2/3) σύμφων α με τις δια-
βεβαιώσεις της παρασκευάστριας εταιρείας. Συν ολικά
θα παραλάβουμε 474.000 δόσεις, οι οποίες θα παρα-
δοθούν  σταδιακά έως το τέλος Μαρτίου.

Οι υγειον ομικές αρχ ές ελπίζουν  τώρα ν α πειστεί ν α
διαβεί το κατώφλι των  εμβολιαστικών  κέν τρων  έν α
μεγάλο ποσοστό πληθυσμού που έχ ει μείν ει αν εμ-
βολίαστο, καθώς δεν  εμπιστεύεται την  ν έα τεχ ν ολογία
των  mRNA εμβολίων .

Με το εμβόλιο αυτό, αλλά και το ν έο πρωτεϊν ικό
εμβόλιο των  εταιρειών  Sanof i / GSK που αν αμέν εται
στη χ ώρα μας εν τός του ερχ όμεν ου Απριλίου, δεν
αποκλείεται ν α αυξήσουμε τα εμβολιαστικά ποσοστά,
κυρίως στους άν ω των  65 ετών , την  ώρα που όλα
δείχ ν ουν  πως το εμβολιαστικό πρόγραμμα έχ ει
σχ εδόν  π αγώσει.

Προσλήψεις πτυχιούχων φυσικής αγωγής στα Μέγαρα
Με συνολικά 4 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα το ΝΠΔΔ Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού
«ΗΡΟΔΩΡΟΣ».
Συγκεκριμένα το Νομικό Πρόσωπο ανακοινώνει ότι προκειμένου να υλοποιήσει τα Προγράμματα Άθλ-
ησης για Όλους κατά την περίοδο 2021 - 2022 που έχουν εγκριθεί τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού,
προτίθεται να προσλάβει τέσσερις (4) Πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου με ωριαία αποζημίωση . Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 8μηνη σύμβαση
εργασίας.
Από την προκήρυξη προκύπτει ότι θα επιλεγούν πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.
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Webinar για τις Ηλεκτρονικές 
Τραπεζικές Συναλλαγές 
από τον Δήμο Αχαρνών 
και την Περιφέρεια Αττικής

ΗΠεριφέρεια Αττικής σε συνεργασία με το Δήμο Αχαρνών,
στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις Ψηφιακής Εκπαίδευσης
και Ψηφιακού Εγγραμματισμού» (Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020») διοργανώνουν κύκλο δωρεάν
διαδικτυακών σεμιναρίων (webinars) για την ενημέρωση ενηλίκων
(18+) γονέων και κηδεμόνων, στελεχών της δημόσιας και τοπικής
διοίκησης αλλά και του ιδιωτικού τομέα, επιχειρηματιών, μελών
οργανώσεων του ευρύτερου τομέα και όλων των δημοτών , σχετικά με
υπηρεσίες, εργαλεία και μεθόδους για την ασφαλή και αποτελεσματική
χρήση του διαδικτύου.

Σας περιμένουμε διαδικτυακά την Τετάρτη 2 Μαρτίου
2022 στις 18:00 στο 6ο Webinar του 2ου κύκλου με θέμα
«Εκτέλεση Ηλεκτρονικών Τραπεζικών Συναλλαγών
ebanking» στο κανάλι YouTube και στη σελίδα Facebook
του Ψηφιακού Εγγραμματισμού.

Κεντρικός εισηγητής είναι ο κ. Παναγιωτίδης Βασίλειος,
Διευθυντής στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών.

Όσοι επιθυμούν να βρεθούν μαζί μας, παρακαλούμε
όπως κάνετε εγγραφή στην παρακάτω φόρμα:
https://tinyurl.com/digitalattiki

Η συμμετοχή στο συγκεκριμένο webinar είναι ανοικτή σε
όλους τους δημότες και η παρακολούθησή του δεν απαιτεί
καμία προηγούμενη γνώση, εμπειρία ή εξοικείωση του
συμμετέχοντα σε θέματα διαδικτύου. Με την ολοκλήρωση
του webinar οι συμμετέχοντες θα λάβουν σχετική
βεβαίωση παρακολούθησης, εφόσον το επιθυμούν.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Σπύρος Βρεττός επίσης
ανέφερε χαρακτηριστικά: «Σε συνεργασία με την
Περιφέρεια Αττικής προσφέρουμε στους ενήλικες
κατοίκους των Αχαρνών τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν
ψηφιακά και δωρεάν, αποκτώντας χρήσιμες γνώσεις στον
τομέα του διαδικτύου. 

Στόχος μας είναι η παροχή πρακτικών γνώσεων και
δεξιοτήτων για την αύξηση της χρήσης διαδικτυακών
υπηρεσιών, που διευκολύνουν και βελτιώνουν την
καθημερινή ζωή των πολιτών μας».

ΟΠανηπειρωτικός Σύνδεσμος Ελευσίνας τίμησε στην Ελευσίνα την Επέτειο Απελευθέρωσης
των Ιωαννίνων με μεγάλη συγκίνηση και περηφάνια σήμερα Κυριακή 27 Φεβρουαρίου.
Παρουσία πλήθους εκλεκτών επισήμων, διακεκριμένων πολιτών και συμπατριωτών μας,

πάρα τον βροχερό καιρό που θύμιζε σε όλους κάτι από Γιάννενα δεν πτοηθήκαμε και, με τη δέουσα ευλάβεια
τιμήσαμε τους ήρωες που έπεσαν για την Απελευθέρωση των Ιωαννίνων στις 21 Φεβρουαρίου 1913.

Τελέστηκε Δοξολογία στον ιερό ναό Αγίων Κωνσταν-
τίνου και Ελένης χοροστατούντος του Μητροπολίτη
Σαλαμίνος Μεγάρων κ Ελευσίνας κκ Κωνσταντίνου.
Επιμνημόσυνη δέηση και απόδοση τιμών στο μνημείο
Εθνικής Αντιστάσεως της ομώνυμης πλατείας όπισθεν
του ιερού ναού. Στεφάνια κατέθεσαν : Ο Υφυπουργός
Δικαιοσύνης κος Γεώργιος Κώτσηρας, ο αντιπρόεδρος
της Βουλής κος Αθανάσιος Μπούρας , ο Δήμαρχος
Ελευσίνας κος Αργύρης Οικονόμου, η Περιφερειακή
σύμβουλος Δυτικής Αττικής κα Παναγιωτα Παππά, για
τον σύλλογο Μικρασιατών Ελευσίνας η Πρόεδρος κα
Γεωργία Γιατζόγλου, για το Σύλλογο Εθελοντών
Θριασίου Πεδίου ο Αντιπρόεδρος κος Χρήστος Δεδε-
ηλίας ενώ το στεφάνι του Πανηπειρωτικού Συνδέσμου
Ελευσίνας κατέθεσε το μεγαλύτερο ηλικιακά μέλος του
Συνδέσμου αλλά και των χορευτικών τμημάτων μας ο
κύριος Νίκος Βλαχόπουλος.

Μας τίμησαν με την παρουσία τους και τους ευχαρι-
στούμε θερμά : Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης κος Γιωρ-
γος Κωτσηρας , ο αντιπρόεδρος της Βουλής κος Αθα-
νάσιος Μπούρας  ο οποίος εκπροσώπησε κ τον πρόε-
δρο της Βουλής κ συμπατριώτη μας Κωνσταντινο
Τασούλα. Ο βουλευτής Αττικής της Νέας Δημοκρατίας
κος Ευάγγελος Λιάκος Βαγγέλης Λιάκος Ο Αντιπεριφερ-
ειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής κος
Ελευθέριος Κοσμόπουλος Lefteris Kosmopoulos Η
Περιφερειακή σύμβουλος Δυτικής Αττικής κα Πανα-
γιώτα Παππά Ο Δήμαρχος Ελευσίνας κος Αργύρης
Οικονόμου, ο αντιδήμαρχος κος Λεωνίδας Παππάς, ο
Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κος Νικόλαος Βιλλιώτης, μέλη της
διοίκησης του ΠΑΚΠΠΑ καθώς λόγω εκτακτων κατα-
στάσεων η Πρόεδρος κα Εύη Ανθη δεν ήταν δυνατόν να
παραβρεθεί αλλά χαιρέτησε την εκδήλωση μας και ο
πρώην Δήμαρχος Ελευσίνας κος Γεώργιος Τσουκαλάς.

Επίσης: Από την Ένωση Κρητών Ελευσίνας ο πρόε-
δρος κος Δημήτρης Δασκαλάκης και τα μέλη του Διοικ-
ητικού συμβουλίου κα Κατερίνα Μαρινάκη και Μάνος
Μαραγκάκης, η Πρόεδρος των Δωδεκανησίων Ελευ-
σίνας κα Άννα Μαλιαράκη Γερολύμου, η πρόεδρος του
συλλόγου Μικρασιατών Ελευσίνας κα Γεωργία Γιατζόγ-
λου ο Πρόεδρος της Κερκυραϊκής Ένωσης κος Θεόφι-
λος Δολιανίτης, ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εθελον-
τών Θριασίου Πεδίου κος Χρήστος Δεδεηλίας και τα
μέλη του Δ.Σ κυρίες Μαρία Καρέλου και Χριστίνα Κατρ-
ιβέση, η Πρόεδρος του συλλόγου Πελοποννησίων
Ελευσίνας κα Ντινα Τριλίκη, ο Πρόεδρος της Θεσσαλι-

κής Ένωσης Θριασίου Πεδίου κος Γαληνός Παρ-
ζακώνης. Ο Πρόεδρος των προσκοπων Ελευσίνας κος
Δημήτρης Ελένης, η προϊσταμένη των παιδικών
σταθμών της πόλης μας και συμπατριώτισσά μας κα
Κατερίνα Κολιοφώτη και ο εκδότης της εφημερίδας
“Θριάσιο” κος Βαγγέλης Λιάκος. Χαιρετισμούς απέστει-
λαν ο Πρόεδρος της Βουλής κος Κωνσταντίνος
Τασούλας και ο πρόεδρος της αδελφότητας Σκλιβανης
Ιωαννίνων στην Αθήνα κος Κωνσταντίνος Τζιριβίλας.

“Τα πήραμε τα Γιάννενα ” Τραγούδησαν και χόρεψαν
στη συνέχεια : Τα χορευτικά τμήματα του Πανηπειρωτι-
κού Συνδέσμου Ελευσίνας Η Θεσσαλική Ένωση
Θριασίου Πεδίου και τα χορευτικά τμήματα του συλλό-
γου Πελοποννησίων Ελευσίνας. Ευχαριστούμε τους
χοροδιδασκάλους, τους χορευτές και τις χορεύτριες των
φιλόξενούμενων συλλόγων καθώς και τα μέλη των
δικών μας χορευτικών τμημάτων.

Η εκδήλωση έκλεισε με κέρασμα για όλους τους παρ-
ευρισκόμενους και τους συμμετέχοντες και αρκετή
βροχή…. Ευχαριστούμε τον Μητροπολίτη μας κ Κων-
σταντίνο, τους σεβαστούς πατέρες του ιερού ναού
Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, όλους όσους μας
τίμησαν με την παρουσία τους, τα μέσα μαζικής επικοι-
νωνίας και ενημέρωσης που προβαλλαν την εκδήλωση
μας αυτή αλλά και όλη τη δράση μας γενικότερα. Όλους
όσους αθόρυβα κ ακούραστα στηρίζουν τις εκδηλώσεις
μας. Τους συμπατριώτες, τα μέλη και τους φίλους του
Πανηπειρωτικού Συνδέσμου Ελευσίνας. Αλλά, ένα
μεγάλο “Ευχαριστώ!!!” στους υπαλλήλους του Δήμου
Ελευσίνας που χρόνια τώρα είναι πάντα εκεί δίπλα μας
σε όλες τις καιρικές και μη συνθήκες, κατά την πραγμα-
τοποίηση των εκδηλώσεων. Ευχαριστούμε τον αρμόδιο
αντιδήμαρχο Λεωνίδα Παππά και την πρόεδρο του
ΠΑΚΠΠΑ κα Εύη Ανθη για τους εξαιρετικούς συνεργά-
τες τους.

ΠΠααννηηππεειιρρωωττιικκόόςς  ΣΣύύννδδεεσσμμοοςς  ΕΕλλεευυσσίίννααςς::  ΜΜεε  σσυυγγκκίίννηησσηη
γγιιοορρτταασσττηηκκαανν  τταα  110099  χχρρόόννιιαα

ααππόό  ττηηνν  ααππεελλεευυθθέέρρωωσσηη  ττωωνν  ΙΙωωααννννίίννωωνν

Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ ΣΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
ΚΑΙ Ν. ΠΕΡΑΜΟ  ΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΟ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΡΑΜΙΩΝ ΚΥΖΙΚΗΝΩΝ 

Ο Αν τιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Δυτικής Αττικής, Θαν άσης Μπούρας, εκπροσωπών τας τον  Πρόε-
δρο της Βουλής των  Ελλήν ων , παραβρέθηκε την  Κυριακή 27 Φεβρουαρίου στην  εκδήλωση του Παν ηπειρωτικού
Συν δέσμου Ελευσίν ας για τον  εορτασμό της επετείου για την  Απελευθέρωση των  Ιωαν ν ίν ων  από τον  Οθωμα-
ν ικό ζυγό.
Λαμβάν ον τας το λόγο, ο κ. Μπούρας ευχ αρίστησε την  Πρόεδρο, τη Διοίκηση και τα μέλη του Συλλόγου που

τιμούν  και προβάλλουν  τα σημαν τικά ιστορικά γεγον ότα της πατρίδας μας. 
Στη συν έχ εια, ο Αν τιπρόεδρος συμμετείχ ε στην  εκδήλωση του Συλλόγου Περαμίων  Κυζικην ών  στη Νέα Πέρα-

μο, η οποία περιλάμβαν ε την  έπαρση της Σημαίας, για την  εθν ική επέτειο μν ήμης των  100 χ ρόν ων  από την
Μικρασιατική Καταστροφή. Έδωσε συγχ αρητήρια σε όλο το Προεδρείο, τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου για
τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρον ομιάς των  απογόν ων  Κυζικην ών  και την  άψογη διοργάν ωση της εν  λόγω
εκδήλωσης. Ο κ. Μπούρας συν ομίλησε με τους συμπολίτες του και επεσήμαν ε το σημαν τικό έργο που
προσφέρει ο κάθε Σύλλογος ξεχ ωριστά στην  διατήρηση της εθν ικής και πολιτιστικής μας κληρον ομιάς.

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 

Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,

210 5570337, 210 5580816
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Ρωσία και Ουκρανία
πάνε στον β' γύρο των

συνομιλιών

Συνεδριάζει ξανά σήμερα η Επιτροπή των ειδικών

Αναμένεται να ανακοινώσει το τέλος στις μάσκες για τους εξωτερικούς χώρους

Η Ρωσία φέρεται να
ζήτησε από την Ουκρ-
ανία να δεσμευτεί σε
κοινοβουλευτικό επίπε-
δο ότι θα παραμείνει
εκτός ΝΑΤΟ και ότι θα
οργανώσει δημοψήφι-
σμα για το θέμα.

Οι συνομιλίες μεταξύ
Ρωσίας και Ουκρανίας
θα επαναληφθούν σήμε-
ρα 2 Μαρτίου.

Τ
ο ουκρανικό
μέσο ενημέρω-
σης, Glavkom,

επικαλούμενο πηγές της
ουκρανικής αντιπροσω-
πείας, αποκάλυψε τους
όρους που προτάθηκαν
από τις δύο πλευρές κατά
την πρώτη συνάντηση.Η
Ρωσία φέρεται να ζήτησε
από την Ουκρανία να
δεσμευτεί σε κοινοβου-
λευτικό επίπεδο ότι θα
παραμείνει εκτός ΝΑΤΟ
και ότι θα οργανώσει
δημοψήφισμα για το
θέμα.

Επιπλέον, η ρωσική
πλευρά ζήτησε από την
Ουκρανία να αναγ-

νωρίσει τις Λαϊκές Δημο-
κρατίες του Ντόνετσκ και
του Λουγκάνσκ στα διοικ-
ητικά σύνορα των
αντίστοιχων περιοχών
και να αποσύρει το αίτημά
της να επιστραφεί η Κρι-
μαία στην Ουκρανία.

Η Ουκρανία, σύμφωνα
με την Glavkom, ζήτησε
κατάπαυση του πυρός και
αποχώρηση των
ρωσικών στρατευμάτων
από το έδαφός της.

Οι συνομιλίες διήρκε-
σαν πέντε ώρες. Επικεφ-
αλής της ρωσικής αντιπρ-
οσωπείας ήταν ο βοηθός
του προέδρου Βλαντιμίρ
Μεντίνσκι, ο οποίος
δήλωσε νωρίτερα ότι η
ρωσική αντιπροσωπεία
ήταν έτοιμη να συνομιλή-
σει με την ουκρανική πλε-
υρά για όσο διάστημα
χρειαστεί για να επιτευχθ-
ούν συμφωνίες.

Είπε επίσης ότι οι αντι-
προσωπείες είχαν προ-
καταρκτικά συμφωνήσει
να διεξαχθεί ο επόμενος
γύρος συνομιλιών στη
Λευκορωσία.

Η
Επιτροπή των ειδικών συνεδριάζει ξανά
σήμερα Τετάρτη 2 Μαρτίου, και αναμένεται
να ανακοινώσει το τέλος στις μάσκες, του-

λάχιστον για τους εξωτερικούς χώρους. Η άρση
του συγκεκριμένου μέτρου θα ισχύσει μετά το
τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, ωστόσο, άτυπα
η μάσκα έχει ήδη καταργηθεί. Το ζήτημα που ακο-
λουθεί τώρα είναι η κατάργηση στους κλειστούς
χώρους.

Ωστόσο, την περασμένη Παρασκευή, τα Κέντρα
Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ
(CDC) έδωσαν το σήμα για να καταργηθεί η μάσκα
προστασίας και στους κλειστούς χώρους, συμπε-
ριλαμβανομένων των σχολείων.

Βέβαια, ξεκαθάριζαν ότι αυτό θα συμβαίνει μόνο
στις περιοχές χαμηλότερου κινδύνου, όπου
δηλαδή δεν εντοπίζεται έξαρση του ιού. Όμως,
δεδομένου ότι τα CDC δίνουν τη «γραμμή» της
διαχείρισης της πανδημίας στις ΗΠΑ, αναμένεται
να ακολουθήσει η ίδια τακτική και στην Ευρώπη -
και την Ελλάδα- νωρίτερα ίσως από το αναμενό-
μενο.

Πότε πετάμε τη μάσκα στην Ελλάδα
Για τους εξωτερικούς χώρους αναμένεται η άρση

να ισχύσει από την Τρίτη 8 Μαρτίου, 

ενώ ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φρον-
τίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, μίλησε
πριν μερικές μέρες για τις εξελίξεις με την παν-
δημία στην Ελλάδα. Όπως δήλωσε συγκεκριμένα
για τη μάσκα:

«Φέτος το καλοκαίρι, με την Όμικρον και με το
ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης, είμαι αισιόδο-
ξος ότι θα πάμε σε μια κανονικότητα. Οι μάσκες
στους εσωτερικούς χώρους θα είναι από τα τελευ-
ταία πράγματα που θα φύγει. Η Όμικρον έχει αλλά-
ξει τα πράγματα προς το καλύτερο».

Τι κάνει η Βρετανία

Την κατάργηση και των τελευταίων περιορισμών
κατά της πανδημίας στη Βρετανία, ανακοίνωσε ο
Μπόρις Τζόνσον.

Μάλιστα, λίγες μέρες μετά, ανακοινώθηκε από
την Transport For London, ότι καταργείται και η
υποχρεωτικότητα της χρήσης μάσκας στο μετρό
του Λονδίνου. Δεν είναι «προϋπόθεση επιβίβα-
σης» ανέφερε χαρακτηριστικά η σχετική ανακοίνω-
ση, βέβαια, συνεχίζει να υπάρχει ισχυρή σύσταση
για τη χρήση της «από σεβασμό στους επιβάτες».

Μ
εγάλες αλλαγές έρχ ον ται στον  ΟΑΕΔ με
σκοπό την  “εκκαθάριση” του μητρώου. Η και-
ν οτομία που βρίσκεται στα σκαριά από την

Διοίκηση είν αι η εφαρμογή του ποιν ολογίου, προκει-
μέν ου ν α σταματήσουν  ν α υπάρχ ουν  άν εργοι
“αδιευκρίν ιστης προέλευσης”.

Η καιν οτομία αυτή θα εν σωματωθεί μέσα στο
ν ομοσχ έδιο που θα καταθέσει το Υπουργείο
Εργασίας για τον  ΟΑΕΔ. Σε αυτό το ν έο «μον τέλο»
στήριξης των  αν έργων , ξεχ ωριστή θέση θα έχ ει η
κατάρτιση.

Πως θα λειτουργεί

Ουσιαστικά, θα υπάρχ ουν  ποιν ές που θα φτάν ουν
μέχ ρι και στην  αφαίρεση ορισμέν ων  παροχ ών  του
Οργαν ισμού προς τους αν έργους (πχ  επιδόματα,
κάρτα ελεύθερης μετακίν ησης στα ΜΜΜ), αν  οι τελευ-
ταίοι δεν  ακολουθούν  συγκεκριμέν ους καν όν ες εύρε-
σης εργασίας.

Με στόχ ο την  απόκτηση δεξιοτήτων , οι άν εργοι θα
υποχ ρεών ον ται ν α περν ούν  από διαδικασίες κατάρ-

τισης. Σε περίπτωση που δεν  αποδεχ τούν  κάτι
τέτοιο, τότε θα εν εργοποιείται το ποιν ολόγιο, που
πρόκειται ν α θεσμοθετηθεί.

Αν άλογη διαδικασία «ποιν ών » θα υπάρχ ει και στο
εν δεχ όμεν ο που προταθούν  στον  άν εργο συγκεκρι-
μέν ες λύσεις για την  εύρεση εργασίας και εκείν ος αρν -
ηθεί. Επίσης, ποιν ές θα περιμέν ουν  όσους θα διαπι-
στών εται ότι βάσει συν ολικού ατομικού ή οικογεν εια-
κού εισοδήματος, δεν  θα έπρεπε ν α βρίσκον ται στο
μητρώο του Οργαν ισμού.

Ποιους θα αφορά

Η ρύθμιση αυτή που θα γίν ει ν όμος του κράτους θα
αφορά κυρίως τους μακροχ ρόν ια αν έργους. Ο λόγος
είν αι ότι σε αυτήν  την  κατηγορία έχ ουν  εν τοπιστεί
ορισμέν α χ αρακτηριστικά παραδείγματα πολιτών  που
δηλών ουν  χ ωρίς εργασία, αλλά την  ίδια στιγμή το
εισόδημά τους είν αι υπέρογκο!

Για παράδειγμα, βρέθηκε ζευγάρι που έχ ει πάν ω
από 10 χ ρόν ια στο μητρώο αν έργων  του ΟΑΕΔ, αλλά
μόν ο πέρυσι, είχ ε δηλώσει εισόδημα στα επίπεδα

των … 130.000 ευρώ! Υπολογίζεται ότι στο σύν ολο
των  520.000 εγγεγραμμέν ων  μακροχ ρόν ια αν έργων ,
περίπου 30.000 είν αι εκείν οι που πρέπει ν α διαγρα-
φούν .

Βέβαια, οι άν εργοι που βρίσκον ται χ ωρίς δουλειά
πάν ω από έν α έτος, δεν  έχ ουν  σημαν τικές παροχ ές
για ν α καρπωθούν . Ακόμα και αυτό το επίδομα μακρ-
οχ ρόν ια αν έργων , χ ορηγείται με όριο εισοδήματος τα
10.000 ευρώ.

Όμως, ακόμα και έτσι, στο υπουργείο Εργασίας
έχ ουν  αποφασίσει ν α προχ ωρήσουν  σε αυτή τη δια-
δικασία «εκκαθάρισης» του μητρώου, ώστε ν α παρ-
ουσιάζεται όσο γίν εται πιο ακριβής εικόν α, για την
αν εργία στη χ ώρα.

ΟΑΕΔ: Έρχεται ...ποινολόγιο για τους ανέργουςΟΑΕΔ: Έρχεται ...ποινολόγιο για τους ανέργους
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Μια διοργάνωση της 2023 Ελευσίνα Πολιτι-
στική Πρωτεύουσα της Ευρώπης σε συνερ-
γασία με την DAN.C.CE UNITIVA και το δίκτυο
Αerowaves.

Οι εγγραφές για επαγγελματίες χορού
ξεκίνησαν. Δηλώσεις συμμετοχής
εδώ#MYSTERY_25  #SpringForward22 #dan-
ceprofessionals

Η2023 Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης, σε συνεργασία με τον καλλιτεχνικό
οργανισμό DAN.C.CE UNITIVA και την ευρω-

παϊκή πλατφόρμα Aerowaves, φιλοξενεί από την Πέμ-
πτη 28 Απριλίου έως την Κυριακή 1 Μαΐου στην Ελευ-
σίνα το Spring Forward, τη 10η επετειακή γιορτή του
χορού του Aerowaves, του μεγαλύτερου ευρωπαϊκού
δικτύου σύγχρονου χορού. 

Ένα πλούσιο και πρωτοποριακό πρόγραμ-
μα τεσσάρων ημερών, που περιλαμβάνει 25
παραστάσεις σε μοναδικούς χώρους της
πόλης με τη συμμετοχή περισσότερων από
100 δραστήριων και πολλά υποσχόμενων
χορογράφων και χορευτών, από την Ευρώπη
και την Ασία. Επιπλέον, 150 επαγγελματίες
του χορού από όλον τον κόσμο αναμένεται να
βρεθούν στην Ελευσίνα, για να παρακολουθ-
ήσουν από κοντά τη δημοφιλή διοργάνωση,
ενώ παράλληλες δράσεις θα μετατρέψουν
την πόλη σε έναν διεθνή κόμβο σύγχρονου
χορού. 

Το Spring Forward είναι μια διασυνοριακή
γιορτή του χορού, που φιλοξενείται από το
2011 κάθε χρόνο σε διαφορετική πόλη της
Ευρώπης. 

Τη διοργάνωση υπογράφει το Aerowaves,
το  μεγαλύτερο ευρωπαϊκό δίκτυο σύγχρονου
χορού, που φέτος γιορτάζει τα 25 του χρόνια. Στόχος
του Spring Forward είναι η ανάδειξη της νέας γενιάς
χορευτών και χορογράφων από όλη την Ευρώπη και η
δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου σύγχρονου
χορού, με τη συμμετοχή χορογράφων, χορευτών ανε-
ρχόμενων και επαγγελματιών, κριτικών, καλλιτεχνών και
λάτρεων του σύγχρονου χορού. 

Αξίζει να σημειωθεί, πως σε προηγούμενες διορ-
γανώσεις του Spring Forward έργα τους έχουν παρου-
σιάσει μερικοί από τους πιο σημαντικούς Έλληνες χορ-
ογράφους: η Πατρίσια Απέργη, η Αναστασία Βαλσα-
μάκη, η Ίρις Καραγιάν, ο Ευριπίδης Λασκαρίδης, η
Σοφία Μαυραγάνη, ο Άρης Παπαδόπουλος, ο Χρήστος
Παπαδόπουλος και η Μάρθα Πασακοπούλου.

Κάθε Ιούνιο, το Aerowaves απευθύνει Ανοιχτή Πρόσ-
κληση σε επαγγελματίες χορού  που θα παρουσιάσουν
τις παραστάσεις τους στο Spring Forward κάθε χρονιάς.
Για τη φετινή διοργάνωση, 40 επαγγελματίες του χορού
συγκεντρώθηκαν αυτοπροσώπως στο Kultur-Betriebe
Burgenland στο Eisenstadt (Αυστρία) από τις 29 έως τις
31 Οκτωβρίου 2021, για να μελετήσουν εκατοντάδες
έργα χορού νέων δημιουργών και να επιλέξουν τους
καλύτερους ανερχόμενους χορογράφους και χορευτές
για τη διοργάνωση στην Ελευσίνα. 

Η φετινή διοργάνωση του Spring Forward πραγματο-
ποιείται στην Ελευσίνα, στο πλαίσιο του Moving Europe,
ενός προγράμματος της 2023 ΕΛΕVΣΙΣ που επικεν-
τρώνεται στους νέους και τον χορό, έχοντας ως κύριους
στόχους τη δημιουργία ενός διαλόγου ανάμεσα σε
Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, την ενεργό στήριξη
νέων και ανερχόμενων χορογράφων και την καλλιέργεια
ενός νέου κοινού για τον χορό στην πόλη πέρα από τα
όρια του τίτλου της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της 

Ευρώπης. Το πρόγραμμα του Spring Forward 2022
περιλαμβάνει έργα από 12 χώρες, από την Ελλάδα, την
Ιταλία και τη Γαλλία μέχρι τη Ρουμανία και την Ολλανδία,
αποδεικνύοντας τον θεματικό και αισθητικό πλούτο της
αναδυόμενης χορευτικής σκηνής της Ευρώπης. Συγκε-
κριμένα: “Soirée d’études”, Cassiel (Βέλγιο), “Comme
un symbole” (σύντομη εκδοχή)”, Cie Al-Fa/Alexandre
Fandard (Γαλλία), “HOLE IN SPACE”, Diego Tortelli &
Miria Wurm (Γερμανία), “Treatment of Remembering”,
POCKETART (Τσεχία), “Warping Soul”, Andreas
Hannes (Ολλανδία), “Esercizi per un manifesto poetico”,
Collettivo Mine (Ιταλία), “the pleasure of stepping off a
horse when it’s moving at full speed”, Courtney May
Robertson (Ολλανδία), “Pas de deux”, Anna-Marija
Adomaityte/Cie A M A (Λιθουανία/Ελβετία), “Some
choreographies”, Jacopo Jenna (Ιταλία), “Plastic bag”,
Yulia Arsen (Ρωσία), “The Very Last Northern White
Rhino”, Gastón Core (Ισπανία), “Vanishing Point”, Dafin

Antoniadou, Alexandros Vardaxoglou & Constantine
Skourlis (Ελλάδα), “Me, My non-Self and I”, Rima
Pipoyan (Αρμενία), “Cold Hawaii”, Sigrid Stigsdatter
Mathiassen (Ολλανδία), “Choreomaniacs”, Simona
Deaconescu (Ρουμανία), “Deep Fake”, Gergo D. Farkas
(Ουγγαρία), “Call Alice”, Temporary Collective
(Ondrová, Tejnorová & coll.) (Τσεχία), “STUDY 4, FAN-
DANGO AND OTHER CADENCES”, Aina Alegre (Γαλ-
λία/Ισπανία), “Never Twenty One”, Compagnie Vivons!
(Γαλλία) και “Open Drift”, Philippe Kratz (Ιταλία).

Επιπλέον, στο πλαίσιο του εορτασμού των 25 χρόνων
του Aerowaves, ένας από τους πιο σημαντικούς καλλι-
τέχνες που έχει αναδείξει η διοργάνωση, o Ισπανός χορ-
ογράφος Jesús Rubio Gamo θα παρουσιάσει στην
Ελευσίνα το Gran Bolero, μια εκδοχή για 12 χορευτές
βασισμένη στο ντουέτο Bolero, που παρουσίασε στο
Spring Forward 2017 στο Aarhus.

Ένα σημαντικό έργο που εξερευνά τα σύνορα μεταξύ
ελαφρότητας και βαρύτητας και τη λεπτή γραμμή που
χωρίζει την ευχαρίστηση από την εξάντληση. Στο
πλαίσιο της παράστασης, ομάδες  Ελλήνων επαγγελμα-
τιών και ντόπιων ερασιτεχνών χορευτών θα βρεθούν επί
σκηνής με τους Ισπανούς χορευτές, προσφέροντας στο
κοινό της Ελευσίνας μια αξέχαστη καλλιτεχνική εμπει-
ρία. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων
εδώ.

Παράλληλα με τις ομάδες χορού με βάση την
Ευρώπη, εταίροι από την Ασία που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα καλλιτεχνικής ανταλλαγής του Aerowaves,
θα παρουσιάσουν στο φετινό Spring Forward νέα και
σημαντικά έργα. Ανάμεσα σε άλλα, η διοργάνωση θα
υποδεχθεί τους Ayano Yokoyama (Ιαπωνία), Q dance
company (Νότια Κορέα), Yeu-kwn Wang/ Shimmering 

Productions (Ταϊβάν) και Movers Platform 
(Ιαπωνία/Κορέα/Ελλάδα). Περισσότερες λεπτομέρειες

θα ανακοινωθούν σύντομα. 
Επιπλέον, στο πλαίσιο της διοργάνωσης θα πραγμα-

τοποιηθούν παράλληλες δράσεις, όπως το Dance
Quality Writing, ένα πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων
για ανερχόμενους συγγραφείς χορού, το Upstart Forum,
μια δημόσια συζήτηση-ξενάγηση στη διοργάνωση για
ζητήματα προγραμματισμού, το Spingback Social με
ζωντανή μετάδοση συνεντεύξεων των καλλιτεχνών στα
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης κ.ά. Περισσότερες πληρο-
φορίες για τις παράλληλες δράσεις εδώ.  

Εγγραφή στο Spring Forward 2022

Οι επαγγελματίες του χορού, όπως επιμελητές ή
υπεύθυνοι προγραμματισμού παραστάσεων χορού, κρι-
τικοί  κ.ά., μπορούν να εγγραφούν εδώ. Λόγω περιορι-
σμένου αριθμού θέσεων, είναι δυνατή η εγγραφή ενός

ατόμου ανά οργανισμό/φορέα.

Η αποστολή και η ιστορία του Aerowaves &
του Spring Forward 

Το Aerowaves είναι μια διασυνοριακή πλατφόρμα
που παρέχει ευκαιρίες καλλιτεχνικής έκφρασης σε
αναδυόμενους χορογράφους. Το δίκτυο μοιράζεται
πόρους και πληροφορίες, ενισχύοντας τους
δεσμούς ανάμεσα σε καλλιτέχνες χορού, υπεύθυ-
νους καλλιτεχνικού προγραμματισμού και το κοινό
σε όλη την Ευρώπη. Το Aerowaves ξεκίνησε το
1996 στο The Place του Λονδίνου ως μια μικρή
ομάδα Ευρωπαίων επαγγελματιών χορού, που
συγκεντρώθηκαν από τον τότε διευθυντή του
θεάτρου, John Ashford. 

Ο Ashford επιθυμούσε να αξιοποιήσει τις διεθνείς
γνώσεις τους στην ταξινόμηση μιας στοίβας βιντεο-
ταινιών που είχε λάβει από νεαρές χορευτικές εται-
ρείες από όλη την Ευρώπη, και στη συνέχεια να
παρουσιάσει τα δέκα πιο υποσχόμενα έργα

σύντομης διάρκειας στο The Place Theatre. 
Η ανταλλαγή πληροφοριών και η αξιοποίηση των

γνώσεων διεθνών συναδέλφων ήταν θεμελιώδεις για
τον τρόπο λειτουργίας του Aerowaves. Σύντομα, αυτοί οι
επαγγελματίες παρουσίαζαν παραστάσεις στις δικές
τους χώρες, είτε οι καλλιτέχνες ήταν μεταξύ των δέκα
που παρουσιάστηκαν στο Λονδίνο είτε όχι.

Αρχικά, περίπου 100 ανερχόμενοι χορογράφοι έκα-
ναν αίτηση για να γίνουν μέλη του Aerowaves Twenty.
Μέχρι το 2014, ο αριθμός αυτός αυξήθηκε σε περισσό-
τερους από 600. Πολλοί χορογράφοι που επιλέχθηκαν
από το Aerowaves έχουν δημιουργήσει στο πέρασμα
των χρόνων μια επιτυχημένη διεθνή σταδιοδρομία, απο-
τελώντας αναπόσπαστα στοιχεία μιας  κληρονομιάς
αναγνώρισης δυνατοτήτων.

Γνωρίστε τους 22 καλλιτέχνες:
https://aerowaves.org/artists/Springback Academy:
https://springbackmagazine.com/springback-acade-
my/Springback Magazine:
http://springbackmagazine.com/

Το Aerowaves συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμ-
μα Creative Europe της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Φωτογραφίες (high res): https://bit.ly/3K2UoPQ
2023 Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της

ΕυρώπηςWebsite: 2023eleusis.euFacebook: face-
book.com/2023eleusis.euInstagram: insta-
g r a m . c o m / 2 0 2 3 e l e u s i s Y o u T u b e :
y o u t u b e . c o m / c / 2 0 2 3 E l e u s i s E - m a i l :
info@2023eleusis.eu

ΗΗ  22002233  ΕΕλλεευυσσίίνναα  ΠΠοολλιιττιισσττιικκήή  ΠΠρρωωττεεύύοουυσσαα  ττηηςς  ΕΕυυρρώώππηηςς  υυπποοδδέέχχεεττααιι  ττηη  
1100ηη  εεππεεττεειιαακκήή  δδιιοορργγάάννωωσσηη  ττοουυ  SSpprriinngg  FFoorrwwaarrdd  ττοουυ  AAeerroowwaavveess

4 μέρες | 100 καλλιτέχνες | 150 επαγγελματίες του χορού | 25 παραστάσεις. Από 28 Απριλίου έως 1η Μαΐου 2022
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ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚ. ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
52-53

Διαιτητές : Φιλίππου, Ιωάν ν ου

Δεκάλεπτα :  16-17, 32-33, 40-47, 52-
53

ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ (Μον δερά):
Σαρίκου 2 , Αμαν ατίδη 21(3), Ψουρο-
γιάν ν η  4, Κούρτη , Καπαρέλου  3(1),
Ρίζου  6 ,
Κον τοδιού 4 , Γουλουμή 3 , Σερδάρη

7(1)

ΠΑΝΕΛΈΥΣΙΝΙΑΚΟΣ (Κάργιαν ης,
Παν αγιωτόπουλος): Λούκου 2, Κωστο-
πούλου Μεγαλούδη Κ.  7,
Αν δρικοπούλου 2, Μεγαλούδη Π.

Χαραλαμποπούλου  6, Πολυζώτη 5,
Γιαν ν ακούλια  19, Καμπόλη Κόν του 2,
Λιώρη , Τσίρμπα 2 , Ιακώβου 6(1),

Τσιούν η 4(1)

ΓΑΣ ΜΑΝΔΡΑΣ -Π. ΦΑΛΗΡΟ 30-66

Διαιτητές: Αυγουστόγλου, Πεππας Α.

Δεκάλεπτα : 06-18 , 16-32, 24-48 30-
66

ΓΑΣ ΜΑΝΔΡΑΣ (Καραγάν ης, Λιν άρ-
δος Σ.) Κουτσοδήμου 5(1), Τσούμπου,
Σωτηρίου 7(1), Σαν ταμούρη, Μουζακη
2, Γιαν ν ικακη 2, Πιτσάκη 11, Κουρτέ-
ση 3(1), Προέδρου, Τζιν λή

Π. ΦΑΛΗΡΟ  (Ζέρβα, Κοπάτσκοβα)
:Δέτση 6, Γαλιατσάτου 8(1), Νάτσκου,
Παρθέν η 2, Καζούρη 4, Κοτσιάφτη 19,
Πλυτά 2, Κελλάρη 5(1), Καραπατάκη,
Κυριακάκη Β. 6, Κυριακάκη Λ. 12,
Αποστόλου 2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1    ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ 31    
2    ΠΟΡΦΥΡΑΣ 30   
3    ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΠΑΛΙΑΣ ΚΟΚΚ. 29   
4    ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 26   
5    ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ     25   
6    ΜΑΝΔΡΑΣ ΓΑΣ    25   
7    ΑΟ ΒΑΡΗΣ «Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ»

25               

8    ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 22   
9    ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 20   
10    ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 19   
11    ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 18   
12    ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 16   
13    ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 14    

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
(13/03/22)

13/03/22    19.30    ΚΛ Π ΦΑΛΗΡΟΥ
ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΦΟΝ ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣ
13/03/22    19.30    2ο ΚΛ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΓΑΣ

13/03/22    19.30    1ο ΚΛ Ν
ΠΕΡΑΜΟΥ    ΕΝ. ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΑΟ ΒΑΡΗΣ «Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ» ΡΕΠΟ
13/03/22    16.30    ΚΛ ΔΑΚ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ    ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ  -
ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
13/03/22    19.30    ΚΛ ΝΕΟ

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟΝ ΑΡΓΥΡ. -
ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔ
13/03/22    19.00    ΚΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝ

ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΠΑΛΙΑΣ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ
ΠΟΡΦΥΡΑΣ

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

48

Α΄ ΕΣΚΑΝΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: 
Νίκη οι γυναίκες του Πανελευσινιακού 
ήττα για τον ΓΑΣ Μάνδρας

O Απόλλωνας Ποντίων στηρίζει 
τον προπονητή Κώστα Κρασώνη
Ο Απόλλων α

Πον τίων  έστειλε
την  παρακάτω
αν ακοίν ωση:

“Η διοικηση μας
από την  πρώτη
στιγμή που αν έλαβε
την  αμάδα μας έχ ει
αποδείξει εμπράκτως ότι στηρίζει και σέβεται τη θέση

του προπον ητή της ομάδας, ως εκ τούτου και τον
σημεριν ό προπον ητή της, Κώστα Κρασων η, τον
οποίο εμπιστεύτηκε μετά από το πολύ κακό ξεκίν ημα
που κάν αμε στην  αρχ ή του πρωταθλήματος και
έκτοτε τον  στηρίζει και συν εχ ίζει ν α συν εργάζεται
μαζί του ώστε η ομάδα μας ν α δομηθεί σε αυτά που
συμφων ήσαμε προ 3 μην ων . Τα ασχ ημα τελευταία
αποτελέσματα στεν αχ ωρουν  τον  κόσμο μας και το
καταν οούμε αλλά με το ν α διαδίδεται δεξιά και
αριστερά ότι υπάρχ ει θεμα με τον  προπον ητή μας το
μον ο που κάν ουν  είν αι ν α αποπροσαν ατολιζουν
τους παίκτες μας και ν α ν α χ αλάν ε την  ηρεμία της
ομάδας μας. Ελατε όλοι μαζί ν α στηρίξετε την
προσπάθεια που κάν ουμε για έν αν  υγιή σύλλογο και

για την  αν άδειξη των  δικών  μας ν εων  παιδιων .
Εμεις ομάδα ασαν σερ δεν  θα κάν ουμε ούτε θα

αλλάζουμε προπον ητή κάθε 2 μήν ες. Στην  Ελλάδα
αυτή η μόδα κρατάει 50 χ ρόν ια αλλά εμείς θα φοράμε
τα ρούχ α που αν τέχ ει η τσέπη μας και που μας
ταιριάζουν .Οποιος συμβαδίζει με αυτη τη ν οοτροπία
τον  θέλουμε κον τά μας,δίπλα μας,ειτε ως παίκτη είτε
ως φίλαθλο είτε ως διοικηση. όποιος έχ ει αν τίθετη
άποψη ας την  κρατήσει για τον  εαυτό του γιατί η
διοικηση θα πάρει τα μέτρα της.

Τέλος η ομάδας μας αποδέσμευσε τον  Βουρν αζο
και τον  Παν τελίδη τους οποίους ευχ αριστεί για την
πολύτιμη προσφορά τους στο σύλλογο και τους
εύχ εται καλή επιτυχ ία”.
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Για την  10η αγων ιστική του 2ου
ομίλου της Β΄Εθν ικής κατηγορίας ο
Πήγασος Θριασίου της Αθην άς Ρεν -
τούμη συν έτριψε στο Γήπεδο Γιώρ-
γος Ρουμελιώτης της Ελευσίν ας με
8-1 τις Αμαζόν ες Κορίν θου. Αν αλ-
υτικά τα αποτελέσματα οι σκόρερ η
βαθμολογία και η επόμεν η αγων ιστι-
κή.

2ος ΟΜΙΛΟΣ(10η αγων ιστική)

Νέες Ατρομήτου 2018-Ίκαρος Πετρ-
ωτού Πατρών :1-1
(Ρόκομα-Κωστοπούλου)
Νίκη Τραγαν ού-Δόξα Πηγαδακίων
Ζακύν θου:0-2
(Μ.Γεωργακοπούλου,Τσιρδαν η)
ΑΟ Πήγασος Θριασίου 2012-Αμαζό-
ν ες Κοριν θίας:8-1
( 2 x Μ π α λ α τ -
ζία,2xΠαβάλ,Ευσταθιάδου,Καλοκαιρ
ιν ού,Νταλά,Λίπο–)

Ατρόμητος Ζαρουχ λέικων -Εθν ικός
Καλαμάτας:Αν αβολή

Βαθμολογία(10η
αγων ιστική)

1.Νέες Ατρομή-
του 2018(57-
2)28
2.Δόξα Πηγα-
δακίων  Ζακύν θ-
ου(22-6)22
3.ΑΟ Πήγασος
Θ ρ ι α σ ί ο υ
2012(25-13)20
4.Ίκαρος Πετρωτού Πατρών (27-
20)17
5.Νίκη Τραγαν ού(16-27)12
6.Εθν ικός Καλαμάτας(13-25)9
7.Ατρόμητος Ζαρουχ λέικων (8-29)6
8.Αμαζόν ες Κοριν θίας(2-45)0

*Εκκρεμεί ο εξ αν αβολής αγών ας
Ατρόμητος Ζαρουχ λέικων -Εθν ικός
Καλαμάτας που θα ορισθεί σε ν εό-
τερη ημερομην ία από την  αρμόδια
επιτροπή πρωταθλήματος της ΕΠΟ.

Επόμεν η αγων ιστική(11η) 20/3/22
Δόξα Πηγαδακίων  Ζακύν θου-
Αμαζόν ες Κοριν θίας
Ίκαρος Πετρωτού Πατρών -Νίκη
Τραγαν ού
Εθν ικός Καλαμάτας-ΑΟ Πήγασος
Θριασίου 2012
Ατρόμητος Ζαρουχ λέικων -Νέες Ατρ-
ομήτου 2018

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΕΠΣΔΑ: Οι διαιτητές των σημερινών
αγώνων κυπέλλου και πρωταθλήματος

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(17η
αγωνιστική)

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ - ΑΙΑΣ
Π Α Ρ Α Λ Ι Α Σ
ΑΣΠ Ρ. (ΔΗ ΜΟΤΙ Κ Ο
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ)    
HABILAJ A., ΖEΪΜΠΕΚΗΣ Β., ΑΣΠΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Χ.

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
(4η φάση)

ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ - ΣΚΟΡΠΙΟΣ
ΦΥΛΗΣ(ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)        
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Π., ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Π., ΦΑΡΜΑΚΗΣ
Κ.    

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ - Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ
(ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ)        
ΛΑΜΠΡΟΥ Β., ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Κ., ΠΑΥΛΟΣ Χ.

Και τα τρία παιχνίδια θα ξεκινήσουν στις 16:00.

ΑΝ.ΤΣ.

Οι γυναίκες του Πήγασου Θριασίου 8-1 τις Αμαζόνες Κορίνθου

Παρελθόν από τον πάγκο
της ΑΕΚ αποτελεί ο Αργύρης
Γιαννίκης.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ με ανακοίνωσή της ενημέρ-
ωσε ότι χρέη υπηρεσιακού προπονητή
αναλαμβάνει ο Σωκράτης Οφρυδόπου-
λος με τον Ηλία Κυριακίδη.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ:

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την ολοκλήρ-
ωση της συνεργασίας της με τον Αργύρη
Γιαννίκη, τον ευχαριστεί για τους πέντε
μήνες στην τεχνική ηγεσία της ομάδας 

μας και εύχεται στον Έλληνα προπον-
ητή κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καρι-
έρας του.

Χρέη υπηρεσιακού τεχνικού της ομάδας
μας αναλαμβάνει ο μέχρι σήμερα προ-
πονητής της ΑΕΚ Β, Σωκράτης Οφρυδό-
πουλος, με συνεργάτη του τον Ηλία
Κυριακίδη».

Επί ημερών του Αργύρη Γιαννίκη στον
πάγκο και σε σύνολο 23 αγώνων, η
Ένωση έχασε τα οκτώ παιχνίδια και παρ-
αχώρησε τέσσερις ισοπαλίες, χωρίς ο
γερμανοτραφής τεχνικός να έχει οδηγή-
σει την ΑΕΚ στην Ευρώπη, δίνοντας
δηλαδή αγώνες με μεγαλύτερο βαθμό
δυσκολίας από το ελληνικό πρωτάθλημα.

Αυτό σημαίνει πως ο Γιαννίκης είχε στη
διάθεσή του μια ομάδα με μόνο εγχώριες
υποχρεώσεις, δηλαδή με ήπιο βαθμό
ανταγωνισμό και χωρίς επιβαρύνσεις
από διεθνείς υποχρεώσεις μεσοβδόμαδα.

Το αρχικό σερί νικών έγινε δεκτό με
ενθουσιασμό, όμως προϊόντος του χρό-
νου οι «κιτρινόμαυροι» όχι μόνο δεν επέ-
δειξαν αγωνιστική βελτίωση συγκριτικά
με την εποχή του Βλάνταν Μιλόγεβιτς
αλλά η απόδοση του συνόλου άρχισε να
φθίνει επικίνδυνα, με αποτέλεσμα η απο-
μάκρυνση του Γιαννίκη να είναι πια
μονόδρομος, αφού η ομάδα δεν έδειχνε
ικανή να ανακάμψει…

Οι αγώνες εξ'αναβολής και
οι διαιτητές στην Super

League 2

Οι διαιτητές για τους εξ αν αβολής αγών ες
της Super League 2 τηην  Τετάρτη.

Τετάρτη 2/3 – 15:00

Βόρειος όμιλος – 13η αγων ιστική

Αν αγέν ν ηση Καρδίτσας-Βέροια (15:30)
Διαιτητής: Βεργέτης (Αρκαδίας, φωτ.)
Βοηθοί: Σπυρόπουλος (Δυτ. Αττικής),
Νιδριώτης (Αθην ών )

Ολυμπιακός Βόλου-ΠΑΟΚ Β
Διαιτητής: Στάμος (Ηλείας)
Βοηθοί: Καραλής (Ηλείας), Φαλτάκας
(Γρεβεν ών )

Ηρακλής-Ξάν θη (14η αγων ιστική – Πέμ-
πτη 3/3 – 15:00)
Διαιτητής: Μπεκιάρης (Καρδίτσας)
Βοηθοί: Δίπλαρης, Βογιατζής (Καρδίτσας)

Νότιος όμιλος – 13η αγων ιστική

Κηφισιά-Ρόδος
Διαιτητής: Ρηγόπουλος (Ηλείας)
Βοηθοί: Δασκαλάκης (Ηρακλείου), Φραγ-
κιαδάκης (Λασιθίου)

Καραϊσκάκης-Καλλιθέα
Διαιτητής: Σιν τόρης (Θεσπρωτίας)
Βοηθοί: Φραγκούλης (Πρέβεζας-Λευκά-
δας), Οικον όμου (Αχ αΐας)

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της
22ης αγωνιστικής της Super
League 2 το Σαββατοκύριακο.
Αναλυτικά:

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 05.03.2022 (14:45)

Νεάπολης, Νίκη Βόλου - Πιερικός

ΚΥΡΙΑΚΗ 06.03.2022 (14:45)

Αλκαζάρ, ΑΕΛ – ΠΟΤ Ηρακλής / ERT-
SPORTS

Αριδαίας, Αλμωπός Αριδαίας – Α.Ο.
Ξάν θη

Φιλιππούπολης, Απόλλων  Λάρισας –
Παν σερραϊκός

Αν θή Καραγιάν ν η, ΑΟ Καβάλα –
Θεσπρωτός

Νεάπολης Βόλου, Ολυμπιακός Βόλου –
Αν αγέν ν ηση Καρδίτσας

Μακεδον ικού, ΠΑΟΚ Β – Απόλλων
Πόν του

ΚΥΡΙΑΚΗ 06.03.2022 (17:00)

Τρικάλων , Α.Ο. Τρίκαλα – Ν.Π.Σ. Βέρ-
οια / ERTSPORTS

Ρεπό: Ολυμπιακός Β

ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 05.03.2022 (14:45)
Βουζουν εράκειο, ΟΦ Ιεράπετρας –

Λεβαδειακός / ΕΡΤ3

Αγίων  Αν αργύρων , Καραϊσκάκης
Αρτας – Παν αθην αϊκός Β

Σπάρτης, Αστέρας Βλαχ ιώτης – ΑΕΚ Β

ΚΥΡΙΑΚΗ 06.03.2022 (14:45)

Παγκρήτιο, Εργοτέλης – Καλαμάτα /
ΕΡΤ3

Γρ. Λαμπράκης, Καλλιθέα – Ηρόδοτος

Ζακύν θου, ΑΠΣ Ζάκυν θος – Ρόδος

Περιβολίων , Χαν ιά – Επισκοπή

Ρόδου, Διαγόρας - Κηφισιά

Ρεπό: Αιγάλεω

Οι αγώνες του Σαββατοκύριακου στην Super League 2



12-θριάσιο Tετάρτη 2 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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ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: 
ENOIKIAZONTAI ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΩΤΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΕΠΙ

ΤΗΣ ΟΔΟΥ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΛΑΜΠΡΟΥ
ΚΑΤΣΩΝΗ. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6936780360

ΓΑΜΟΣ
Ο ΚΟΥΪΜΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΣΒΕΤΛΑΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΒΕΝΤΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΜΙΛΕΣ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΕΡΖΙΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗ

ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ
ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

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

Tετάρτη 2 Μαρτίου 2022 θριάσιο-15  
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