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Α
ντιπροσωπεία της Κεντρι-
κής Ένωσης Δήμων Ελλά-
δος, αποτελούμενη από τον

Πρόεδρο και Δήμαρχο Τρικκαίων
Δημήτρη Παπαστεργίου, τον Α’
Αντιπρόεδρο και Δήμαρχο Αμπελο-
κήπων Μενεμένης Λάζαρο
Κυρίζογλου και τον Γενικό Διευθυ-
ντή Γιάννη Καραγιάννη, συναν-
τήθηκε  με τον αναπληρωτή Υπο-
υργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα ,
παρουσία του Γ.Γ. του Υπουργείου
Μιχάλη Σταυριανουδάκη και υπηρε-
σιακών στελεχών.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η
προώθηση του διαλόγου που διεξά-
γεται ήδη μεταξύ της Αυτοδιοίκησης
Α’  Βαθμού και της πολιτικής
ηγεσίας του ΥΠΕΣ κι άλλων συνα-
ρμόδιων Υπουργείων, για την
εξεύρεση ουσιαστικών λύσεων στα
οξυμένα οικονομικά προβλήματα
που αντιμετωπίζουν όλοι οι Δήμοι
της χώρας.

Η κάλυψη του αυξημένου ενερ-
γειακού κόστους , στην κορυφή
της ατζέντας

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δ. Παπα-
στεργίου υποστήριξε ότι η τεράστια
αύξηση του ενεργειακού κόστους
απειλεί με κατάρρευση τους Δήμους.
Τόνισε πως τον Ιανουάριο του
2021, η τιμή της ΜWh ήταν 63€ ,
ενώ ένα χρόνο μετά, τον Ιανουάριο
του 2022, η τιμή εκτοξεύτηκε στα
252 € , δηλ. τέσσερις φορές επάνω.
Το κόστος αυτό είναι δυσβάστακτο,
ακόμη κι αν υπολογιστεί η επιδότ-
ηση που έχει ήδη δώσει το Κράτος
κι ανέρχεται στα 65€/MWh.  Για το
σκοπό αυτό κρίνεται απαραίτητο να
υπάρξει έκτακτη οικονομική
ενίσχυση προς τους Δήμους, ώστε
να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε
αυτή την αδιανόητη κατάσταση που
έχει δημιουργηθεί. To ΥΠΕΣ επιβε-
βαίωσε πως επεξεργάζεται μέτρα
για την αντιμετώπιση του προβλήμα-
τος, τα οποία θα ανακοινωθούν
σύντομα.

Ρεαλιστικές λύσεις και για τις
ΔΕΥΑ – Άμεση οικονομική
ενίσχυση και πρόγραμμα virtual
net metering

Αντίστοιχο πρόβλημα οικονομικής
βιωσιμότητας αντιμετωπίζουν και οι
ΔΕΥΑ των Δήμων αλλά και οι Δήμοι
με Διευθύνσεις ύδρευσης, που
έχουν την ευθύνη διαχείρισης των
δημοτικών δικτύων ύδρευσης. Το
γεγονός αυτό τις καθιστά ξεχωρι-
στές περιπτώσεις που χρήσουν άμε-
σης οικονομικής στήριξης, αφού
διακινούν το πιο πολύτιμο αγαθό
για την ανθρώπινη ζωή, το νερό.
Για την αντιμετώπιση του υψηλού
λειτουργικού κόστους των ΔΕΥΑ
από πλευράς ΚΕΔΕ προτάθηκαν
δύο λύσεις.

Η πρώτη άμεση λύση για την
ΚΕΔΕ είναι να υπάρξει έκτακτη,
ειδική επιδότηση πλέον των 65
€/MWh, για τη βραχυπρόθεσμη
αντιμετώπιση του προβλήματος αλλά
και επιπλέον στήριξη ρευστότητας,
αφού είναι δεδομένο ότι αρκετοί
δημότες θα καθυστερήσουν την
αποπληρωμή των λογαριασμών.

Και για το επόμενο διάστημα, να
σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί ένα
ειδικό πρόγραμμα για virtual net
metering σε Δήμους και ΔΕΥΑ, στο
πλαίσιο λειτουργίας των ενεργει-
ακών κοινοτήτων, μέσω του οποίου
θα καλύπτονται οι ενεργειακές τους
ανάγκες μέσα από την αυτοπαρα-
γωγή. 
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ΚΚοορρωωννοοϊϊόόςς::  ΣΣτταα  1155..778833  τταα  ννέέαα
κκρροούύσσμμαατταα  --  6633  θθάάννααττοοιι  κκααιι  339933
δδιιαασσωωλληηννωωμμέέννοοιι
Εντοπίστηκαν 5.501 κρούσματα στην Αττική και 1.807 στη Θεσσαλονίκη -  Ανεμβολίαστοι οι 280 ασθενείς
από αυτούς που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι - 292 οι εισαγωγές νέων εισαγωγών στα νοσοκομεία

ΟΟΕΕΟΟΔΔΥΥ  αανναακκοοίίννωωσσεε  ττηηνν  ΠΠέέμμππττηη  ππωωςς  τταα  ννέέαα  εερργγαασσττηηρριιαακκάά  εεππιιββεεββααιιωωμμέένναα  κκρροούύσσμμαατταα  ττηηςς
ννόόσσοουυ  πποουυ  κκααττααγγρράάφφηηκκαανν  ττιιςς  ττεελλεευυττααίίεεςς  2244  ώώρρεεςς  εείίννααιι  1155..778833,,  εεκκ  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  2244
εεννττοοππίίσσττηηκκαανν  κκααττόόππιινν  εελλέέγγχχωωνν  σσττιιςς  ππύύλλεεςς  εειισσόόδδοουυ  ττηηςς  χχώώρρααςς..

ΟΟ  σσυυννοολλιικκόόςς  ααρριιθθμμόόςς  ττωωνν  κκρροουυσσμμάάττωωνν  ααννέέρρχχεεττααιι  σσεε  22..447700..221122  ((ηημμεερρήήσσιιαα  μμεεττααββοολλήή  ++00..66%%)),,  εεκκ
ττωωνν  οοπποοίίωωνν  4499..55%%  άάννδδρρεεςς..  ΜΜεε  ββάάσσηη  τταα  εεππιιββεεββααιιωωμμέένναα  κκρροούύσσμμαατταα  ττωωνν  ττεελλεευυττααίίωωνν  77  ηημμεερρώώνν,,
227733  θθεεωωρροούύννττααιι  σσχχεεττιιζζόόμμεενναα  μμεε  ττααξξίίδδιι  ααππόό  ττοο  εεξξωωττεερριικκόό  κκααιι  11..994466  εείίννααιι  σσχχεεττιιζζόόμμεενναα  μμεε  ήήδδηη
γγννωωσσττόό  κκρροούύσσμμαα..
ΑΑππόό  γγεεωωγγρρααφφιικκήήςς  ππλλεευυρράάςς,,  εεννττοοππίίσσττηηκκαανν  55..550011  κκρροούύσσμμαατταα  σσττηηνν  ΑΑττττιικκήή,,  11..880077  σσττηη  ΘΘεεσσσσαα--
λλοοννίίκκηη,,  11..449966  σσττηηνν  ΚΚρρήήττηη,,  446677  σσττηηνν  ΑΑχχααΐΐαα,,  338855  σσττηη  ΛΛάάρριισσαα,,  330099  σσττηηνν  ΕΕύύββοοιιαα  κκααιι  330022  σσττηη  ΜΜααγγ--
ννηησσίίαα..
ΟΟιι  ννέέοοιι  θθάάννααττοοιι  αασσθθεεννώώνν  μμεε  CCOOVVIIDD--1199  εείίννααιι  6633,,  εεννώώ  ααππόό  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττηηςς  εεππιιδδηημμίίααςς  έέχχοουυνν  κκαατταα--
γγρρααφφεείί  σσυυννοολλιικκάά  2266..003366  θθάάννααττοοιι..  ΤΤοο  9955..11%%  εείίχχεε  υυπποοκκεείίμμεεννοο  ννόόσσηημμαα  ήή//κκααιι  ηηλλιικκίίαα  7700  εεττώώνν  κκααιι
άάννωω..    
ΟΟ  ααρριιθθμμόόςς  ττωωνν  αασσθθεεννώώνν  πποουυ  ννοοσσηηλλεεύύοοννττααιι  δδιιαασσωωλληηννωωμμέέννοοιι  εείίννααιι  339933  ((6633..44%%  άάννδδρρεεςς))..  ΗΗ  δδιιάάμμεε--
σσηη  ηηλλιικκίίαα  ττοουυςς  εείίννααιι  6677  έέττηη..  TToo  8899..66%%  έέχχεειι  υυπποοκκεείίμμεεννοο  ννόόσσηημμαα  ήή//κκααιι  ηηλλιικκίίαα  7700  εεττώώνν  κκααιι  άάννωω..
ΜΜεεττααξξύύ  ττωωνν  αασσθθεεννώώνν  πποουυ  ννοοσσηηλλεεύύοοννττααιι  δδιιαασσωωλληηννωωμμέέννοοιι,,  228800  ((7711..2255%%))  εείίννααιι  ααννεεμμββοολλίίαασσττοοιι  ήή
μμεερριικκώώςς  εεμμββοολλιιαασσμμέέννοοιι  κκααιι  111133  ((2288..7755%%))  εείίννααιι  ππλλήήρρωωςς  εεμμββοολλιιαασσμμέέννοοιι..  ΑΑππόό  ττηηνν  ααρρχχήή  ττηηςς  ππαανν--
δδηημμίίααςς  έέχχοουυνν  εεξξέέλλθθεειι  ααππόό  ττιιςς  ΜΜΕΕΘΘ  44..228899  αασσθθεεννεείίςς..
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Σημαντική αύξηση της τάξης του
28,56% καταγράφει σήμερα η χον-
δρεμπορική τιμή του ρεύματος στο
ελληνικό σύστημα ηλεκτρισμού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ενερ-
γειακού χρηματιστηρίου η τιμή θα
διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στα
362,22 ευρώ/MWh, από 281,75
ευρώ/MWh σήμερα. Σημειώνεται ότι
η μέγιστη τιμή θα φτάσει στα 446,52
ευρώ/MWh ενώ η ελάχιστη στα
281,21 ευρώ/MWh. 

Αλλεπάλληλες συσκέψεις για την
επάρκεια του συστήματος ηλεκτρι-
σμού

Υπενθυμίζεται ότι προχθες, πραγ-
ματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη υπό
την προεδρία της ΡΑΕ και με τη
συμμετοχή της ΔΕΠΑ, του ΔΕΣΦΑ,

της ΔΕΗ καθώς και εκπροσώπων
των ηλεκτροπαραγωγών (Elpedison,
Ήρων) με θέμα την ομαλή τροφο-
δοσία της αγοράς ηλεκτρικής ενέρ-
γειας.

Αφορμή για τη σύσκεψη στάθηκαν
οι πληροφορίες ότι ενδεχομένως ένα
φορτίο LNG που ήταν προγραμματι-
σμένο να αφιχθεί στις 7 του μήνα, θα
καθυστερούσε για 2 ημέρες.

Ωστόσο κατά τη διάρκεια της
σύσκεψης διαπιστώθηκε ότι λόγω
των συνθηκών της αγοράς και καθώς
η Ελλάδα εμφάνιζε για σήμερα (3/3)
χαμηλότερες τιμές από τις γειτονικές
της χώρες, πραγματοποιούνται
σημαντικές εξαγωγές.

Είναι χαρακτηριστικό ότι προ ημε-
ρών είχαμε εισαγωγές 14 χιλιάδες
μεγαβατώρες και για σήμερα προβ-
λέπεται να γίνουν εξαγωγές 13 χιλιά-

δες μεγαβατώρ-
ες. Η διαφορά
των 27 χιλιά-
δων μεγαβα-
τωρών ισοδυναμεί με την παραγωγή
περίπου 4 μονάδων φυσικού αερίου.

Για να πραγματοποιηθούν αυτές οι
εξαγωγές, διαπιστώθηκε ότι οι παρα-
γωγοί ηλεκτρισμού, "τραβούν" από
το σύστημα μεγαλύτερες ποσότητες
φυσικού αερίου σε σχέση με τις αρχι-
κές τους δηλώσεις, με αποτέλεσμα οι
ανάγκες τους να καλύπτονται από το
αέριο εξισορρόπησης του ΔΕΣΦΑ
και να σπαταλώνται αποθέματα από
τους αποθηκευτικούς χώρους της
Ρεβυθούσας.

Σημειώνεται ότι στην εγχώρια
αγορά συμμετέχουν κυρίως οι μονά-
δες αερίου, οι οποίες δίνουν χαμηλό-
τερες προσφορές από τους λιγνίτες

της ΔΕΗ, οι οποίοι παραμένουν
stand by, όπως και τα υδροηλεκτρι-
κά.

Αν και επί του παρόντος, διαπι-
στώθηκε ότι δεν υφίσταται άμεσος
κίνδυνος για την επάρκεια του
συστήματος, εντούτοις αποφ-
ασίστηκε η σύσκεψη να επαναληφθεί
σήμεραΠαρασκευή, προκειμένου να
επανεξεταστεί η κατάσταση.

Εάν μέχρι τότε δεν έχει εξομαλυνθ-
εί από μόνη της η αγορά, τότε η ΡΑΕ
εξετάζει το ενδεχόμενο να ζητήσει
από τους ηλεκτροπαραγωγούς να
καταναλώνουν αυστηρά τις ποσότ-
ητες που δηλώνουν και να μην
κάνουν υπερβάσεις που μειώνουν τα
αποθέματα της Ρεβυθούσας.

Αλλεπάλληλες συσκέψεις για την επάρκεια 
του συστήματος ηλεκτρισμού

""ΈΈκκρρηηξξηη""  ττηηςς  χχοοννδδρριικκήήςς  
ττιιμμήήςς  ττοουυ  ρρεεύύμμααττοοςς

Σ
το 13,3% διαμορφώθηκε το
ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα
τον Ιανουάριο (από 13% το

Δεκέμβριο του 2021), έναντι 6,8% στην
Ευρωζώνη και 6,2% στην ΕΕ, σύμφωνα
με τα στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν
σήμερα στη δημοσιότητα.

Τον Ιανουάριο του 2022, το εποχικά
προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας στη
ζώνη του ευρώ ήταν 6,8%, από 7% τον
Δεκέμβριο του 2021 και από 8,3% τον
Ιανουάριο του 2021. Το ποσοστό ανε-
ργίας στην ΕΕ ήταν 6,2%, από 6,3% τον
Δεκέμβριο του 2021 και από 7,5% τον
Ιανουάριο του 2021.

Η Eurostat εκτιμά ότι 13,346 εκατομ-
μύρια άνδρες και γυναίκες στην ΕΕ, εκ
των οποίων 11,225 εκατομμύρια στη
ζώνη του ευρώ, ήταν άνεργοι τον Ιανο-
υάριο του 2022.

Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας στην
ΕΕ καταγράφουν τον Ιανουάριο, η Ελλά-
δα (13,3%), η Ισπανία (12,7%) και η
Ιταλία (8,8%). Τα χαμηλότερα ποσοστά
ανεργίας καταγράφουν η Πολωνία
(2,8%) και η Γερμανία (3,1%).

Σε ό,τι αφορά την ανεργία των νέων
(κάτω των 25 ετών) το ποσοστό ανε-
ργίας τον Ιανουάριο ήταν 14% στην ΕΕ
και 13,9% στη ζώνη του ευρώ.

Στην Ελλάδα το ποσοστό ανεργίας των
νέων αυξήθηκε στο 31,4% τον Ιανουάρ-
ιο, από 28,7% το Δεκέμβριο του 2021.
Μετά την Ελλάδα, το δεύτερο υψηλότερο
ποσοστό ανεργίας των νέων στην ΕΕ,
καταγράφει η Ισπανία με 29.4%

Στην Ελλάδα το ποσοστό ανεργίας τον
Ιανουάριο του 2022 ήταν 10,4% για τους
άνδρες και 16,8% για τις γυναίκες.

ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ 

Eurostat: Στο 13,3% η ανεργία στην
Ελλάδα τον Ιανουάριο

Ο
Δήμος Ελευσίνας συμμετέχει
στη δράση που διοργανώνει
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» για

να στηρίξει τα παιδιά στην Ουκρανία.
Για το σκοπό αυτό, το Κέντρο
Κοινότητας, που εποπτεύεται από τη
Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας
Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου
Ελευσίνας, ενημερώνει ότι όσοι
πολίτες ενδιαφέρονται και επιθυμούν
να προσφέρουν είδη πρώτης ανάγ-
κης για τα παιδιά στην Ουκρανία,
μπορούν να τα παραδώσουν στο
Κέντρο Κοινότητας, επί των οδών
Εθνικής Αντιστάσεως και Ελευθερίου
Βενιζέλου, τις ακόλουθες ημέρες και
ώρες:
�� την Παρασκευή 4/3/2022 και ώρες

8:00-15:00,
�� την Τρίτη 8/3/2022 και ώρες 8:00-

15:00,
�� την Τετάρτη 9/3/2022 και ώρες 8:00-

15:00, και
�� την Πέμπτη 10/3/2022 και ώρες

8:00-15:00

Γίνεται συγκέντρωση των ακόλουθων
ειδών πρώτης ανάγκης:
Για τα νεογνά και βρέφη:
Πάνες
Μωρομάντηλα
Βρεφικό γάλα νο 1 και νο 2 (σκόνη)
Ρυζάλευρο
Έτοιμες βρεφικές τροφές
Κρέμες συγκάματος (Sudocream,
Fissan,Penaten)
Μάρσιπους
Θερμός

Για τα παιδιά κάθε ηλικίας:
Ατομικά νερά
Μπάρες δημητριακών
Απαραίτητα είδη:
Sleeping bags
Χαρτί υγείας

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
Δήμος Ελευσίνας: Δίπλα στα παιδιά της Ουκρανίας 
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Παράλληλα οι ενεργειακές κοινότητες θα
έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν ένα
ποσοστό της ενέργειας που θα παράγουν
για την κάλυψη της ενεργειακής φτώχιας
και τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικά ομά-
δων.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορεί να
αποτελέσει συνέχεια της ΑΤ03 του προ-
γράμματος «Αντ. Τρίτσης» και να χρηματο-
δοτηθεί από τους πόρους του Ταμείου Ανά-
καμψης ή και με χαμηλότοκο δανεισμό από
το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Έτσι Δήμοι και τις ΔΕΥΑ από καταναλωτές
ακριβής ενέργειας,, θα μετατραπούν σε
παραγωγούς φθηνής και «πράσινης ενέρ-
γειας», ενώ παράλληλα θα τους δώσει τη
δυνατότητα να στηρίξουν ευπαθείς
συμπολίτες μας. Επισημάνθηκε επίσης πως
απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία
του προγράμματος είναι πέραν της εξασφά-
λισης της αναγκαίας χρηματοδότησης, να
δοθεί κατά προτεραιότητα επαρκής ηλεκτρ-
ικός χώρος στα δίκτυα ενέργειας του
ΔΕΔΔΗΕ.

Άμεσες εκκαθαρίσεις των οφειλών
προς τους Δήμους  από τους παρόχο-
υς ενέργειας 

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ έθεσε το ζήτημα
της γρήγορης εκκαθάρισης των ποσών που
εισπράττουν οι Δήμοι για τα ανταποδοτικά
τέλη, μέσω των παρόχων ενέργειας. Τόνισε
ότι πλέον μετά και την άσκηση των ένδικων
μέσων που έγινε από πλευράς Δήμων, η
κατάσταση έχει βελτιωθεί, όμως απαιτούνται
πρόσθετα μέτρα για τη μόνιμη λύση του 

προβλήματος και την αποφυγή δυσάρε-
στων καταστάσεων που ζήσαμε στο παρε-
λθόν.

Στο πλαίσιο αυτό από πλευράς ΚΕΔΕ προ-
τάθηκαν δύο μέτρα.

Να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση που θα
προβλέπει την υποχρεωτική εκκαθάριση
ανά δίμηνο από πλευράς παρόχων των
χρημάτων που δικαιούνται οι Δήμοι, ώστε
να αποδίδονται άμεσα.

Να δημιουργηθεί μια ηλεκτρονική πλατφ-
όρμα μέσω της οποίας θα καταγράφονται οι
πληρωμές των καταναλωτών σε κάθε πάρ-
οχο, ώστε να οι Δήμοι ανά πάσα στιγμή να
γνωρίζουν πόσα χρήματα πρόκειται να
εισπράξουν και να μην εξαρτώνται από την
ενημέρωση που τους δίνουν οι εταιρείες. Με
τον τρόπο αυτό θα διασφαλιστεί η διαφάνεια
της διαδικασίας και ο καλύτερος προγραμ-
ματισμός των Δήμων όσον αφορά την αξιο-
ποίηση των εσόδων τους.

Πρωτοβουλία του ΥΠΕΣ για επίλυση
του ζητήματος των ναυαγοσωστών

Η Αντιπροσωπεία της ΚΕΔΕ έθεσε στον
Αν. Υπουργό Στέλιο Πέτσα και το θέμα της
ναυαγοσωστικής κάλυψης έτσι ώστε να μην
παρατηρηθούν και το  2022 οι σοβαρές
δυσλειτουργίες του 2021. Στόχος είναι να
δοθεί έγκαιρα και πριν ξεκινήσει η τουριστι-
κή περίοδος, οριστική λύση στο ζήτημα με
τους ναυαγοσώστες και την οικονομική
υποστήριξη του προγράμματος, πάντα σε
συνεργασία με το Υπουργείο Νησιωτικής
Πολιτικής.

Οι Δήμοι δεν μπορούν να σηκώσουν
σε αυτή τη συγκυρία, το οικονομικό
βάρος από την επιβολή του τέλους
ταφής 

Η ΚΕΔΕ έθεσε ξανά το ζήτημα της επιβο-

λής του τέλους ταφής στους Δήμους από
01.01.2022, το οποίο σε αυτή τη συγκυρία
και στο ύψος που έχει καθοριστεί, δεν μπο-
ρεί να καταβληθεί από τους Δήμους, σε
συνδυασμό με το τεράστιο ενεργειακό
κόστος που ήδη αντιμετωπίζουν, χωρίς να
αναγκαστούν να το μεταφέρουν στους
πολίτες, κάτι που πρέπει να αποφευχθεί με
κάθε τρόπο.

Η Αυτοδιοίκηση αντιλαμβάνεται τόσο το
θέμα της αιρεσιμότητας του τέλος ταφής στο
Ταμείο Ανάκαμψης όσο και την ανάγκη να
υπάρξει ένα νέο σύστημα χρέωσης που θα
επιβραβεύει όσους ανακυκλώνουν και θα
επιβάλλει επιπλέον χρεώσεις σε όσους
ρυπαίνουν. 

μως αυτό δεν μπορεί να εφαρμοσθεί αν
δεν έχουν δημιουργηθεί οι απαραίτητες
νέες υποδομές για ένα άλλο μοντέλο
διαχείρισης των απορριμμάτων. Μέχρι τότε,
και με δεδομένες τις κοσμογονικές ενεργει-
ακές και οικονομικές αλλαγές που συντε-
λούνται το τελευταίο διάστημα, θα πρέπει να
αναζητηθεί άμεσα τρόπος εκλογίκευσης του
ύψους του.

Ρύθμιση για την καταβολή του τέλους
0,5% των επιχειρήσεων

Τέλος, έγινε αναφορά και στο ζήτημα της
καταβολής του τέλους παρεπιδημούντων
0,5% παρελθόντων ετών. 

Η ΚΕΔΕ αντιλαμβανόμενη τις δυσκολίες
των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέρ-
οντος, ζήτησε να υπάρξει νομοθετική ρύθ-
μιση, ώστε να μπορέσουν να το καταβάλ-
λουν οι επιχειρήσεις χωρίς να πληρώσουν
υπέρογκα πρόστιμα, ιδιαίτερα σε αυτή τη
δύσκολη συγκυρία.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ
Γεν ική Διεύθυν ση Στρατηγι-

κού Σχεδιασμού και Έργων
ΣΔΙΤ                                                                                   

Διεύθυν ση Συμβάσεων
Έργων  & Προμηθειών                                                      

Τμήμα Διαγων ισμών
Έργων

Αθήν α, 02.03.2022
Αρ. πρωτ.: 3005

ΑΔΑ: 6ΓΛΑΟΞΧΔ-ΡΥΓ

ΑΔΑΜ: 22PROC010138403 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

1. Η Κτιριακές Υποδο-
μές Α.Ε προκηρύσσει αν οιχτό
διαγων ισμό για την  αν άθεση
της μελέτης:

Μελέτες Εφ αρμογής του
έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
"ΘΡΙΑΣΙΟ" – ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ
ΣΗΘΥΑ/ΑΠΕ ΚΑΙ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕΤΡΩΝ
Ε Ξ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Η Σ Η Σ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», με συν ολική
προεκτιμώμεν η δαπάν η
80.571,30 ευρώ, πλέον  ΦΠΑ
24% .  Η αν ωτέρω προεκ-
τιμώμεν η αμοιβή αν αλύεται
αν ά κατηγορία μελέτης: 

1. 12.271,80 € για μελέτη κατ-
ηγορίας 6 (Αρχιτεκτον ικές
μελέτες κτιριακών  έργων )

2. 43.943,65 € για μελέτη κατ-
ηγορίας 9 (Μηχαν ολογικές,
ηλεκτρολογικές μελέτες)

3. 12.621,15 € για μελέτη κατ-
ηγορίας 14 (Εν εργειακές μελέ-
τες)

4.   1.225,40 € για ΣΑΥ - ΦΑΥ
και 10.509,30 € για απρόβλε-

πτες δαπάν ες.

Αν τικείμεν ο της μελέτης
είν αι η εκπόν ηση πλήρους
μελέτης εφ αρμογής των  απαι-
τούμεν ων  παρεμβάσεων  για
την  εν εργειακή αν αβάθμιση
του Γεν ικού Νοσοκομείου
Ελευσίν ας «Θριάσιο». 

2. Δικαίωμα συμμετοχής
έχουν  φ υσικά ή ν ομικά πρό-
σωπα, ή εν ώσεις αυτών  που
δραστηριοποιούν ται στην
εκπόν ηση μελετών  των  κατ-
ηγοριών  6 (αρχιτεκτον ικές
μελέτες), 9 (Μηχαν ολογικές,
ηλεκτρολογικές μελέτες και 14
(Εν εργειακές μελέτες) και που
είν αι εγκατεστημέν α σε:

α) σε κράτος-μέλος της
Έν ωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρ-
ωπαϊκού Οικον ομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που
έχουν  υπογράψει και κυρώσει
τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό
αν άθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήμα-
τα 1, 2, 4 και 5 και τις γεν ικές
σημειώσεις του σχετικού με
την  Έν ωση Προσαρτήματος I
της ως άν ω Συμφ ων ίας,
καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν
εμπίπτουν  στην  περίπτωση γ́
της παρούσας παραγράφ ου
και έχουν  συν άψει διμερείς ή
πολυμερείς συμφ ων ίες με την
Έν ωση σε θέματα διαδικα-
σιών  αν άθεσης δημοσίων
συμβάσεων . 

3. Οι προσφ ορές  υποβάλ-
λον ται από τους εν διαφ ερομέ-
ν ους ηλεκτρον ικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov .gr του
ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την  καταληκτι-
κή ημερομην ία και ώρα που
ορίζεται στο άρθρο 14 της δια-
κήρυξης, σε ηλεκτρον ικό
φ άκελο του υποσυστήματος.
Συστημικός αριθμός διαγων ι-
σμού Α/Α: 185380.

Προσφ έρεται δωρεάν  ηλεκ-
τρον ική πρόσβαση στα έγγρα-
φ α της σύμβασης στον  ειδικό
χώρο «ηλεκτρον ικοί διαγων ι-
σμοί» της πύλης
www.promitheus.gov .gr, στο
ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην

ιστοσελίδα της εταιρείας
www.ktyp.gr. Πληροφ ορίες:
Θεων άς Γρηγόριος, τηλ.:
2105272366 / email:
theonas@ktyp.gr. 

4. Ως ημερομην ία και ώρα
λήξης της προθεσμίας υποβο-
λής των  προσφ ορών  ορίζεται
η 06η  Απριλίου 2022 ημέρα
Τετάρτη και ώρα 15:00. Ως ημε-
ρομην ία και ώρα ηλεκτρον ικής
αποσφ ράγισης των  προσφ ο-
ρών  ορίζεται η 12η Απριλίου
2022 ημέρα Τρίτη και ώρα
10:00..

5.  Η συν ολική προθεσμία
για την  περαίωση του αν τικει-
μέν ου της σύμβασης ορίζεται
σε εξήν τα (60)  ημερολογιακές
ημέρες από την  υπογραφ ή του
συμφ ων ητικού. 

6. Η διαδικασία υποβολής
των  προσφ ορών  γίν εται
σύμφ ων α με το άρθρο 3 της
Διακήρυξης.

7. Για τη συμμετοχή στο δια-
γων ισμό απαιτείται η κατάθε-
ση εγγυητικής επιστολής
ύψους 1.611,00 €  ισχύος του-
λάχιστον  κατά τριάν τα (30)
ημέρες μεγαλύτερη από το
χρόν ο ισχύος των  προσφ ο-
ρών . Ο χρόν ος ισχύος των
προσφ ορών  είν αι 12 μήν ες
από την  καταληκτική ημερομ-
ην ία υποβολής προσφ ορών .

8. Η μελέτη έχει εν ταχθεί  και
η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί
από το το Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ
5087810 σε βάρος του εν άριθ-
μου 2021ΣΕ27510074 της
ΣΑΕ2751

9.  Κριτήριο αν άθεσης της
σύμβασης είν αι η «πλέον
συμφ έρουσα από οικον ομική
άποψη προσφ ορά» βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας –
τιμής.

10.Εν αλλακτικές προσφ ο-
ρές δεν  γίν ον ται δεκτές

11.Η σύμβαση δεν  υποδιαι-
ρείται σε τμήματα

Τα έξοδα δημοσίευσης της
διακήρυξης βαρύν ουν  τον
αν άδοχο της μελέτης.

Αθήν α, Μάρτιος 2022  

Ο  Διευθύν ων  Σύμβουλος

Αθαν άσιος Γ. Γιάν ν αρης

Κωδικός Αριθμός
Καταχώρησης ΓΕ.ΜΗ:
2659685

Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Ταμείο                          
Περιφερειακής Ανά-
πτυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

2014-2020»

Οι Δήμοι δεν μπορούν να σηκώσουν σε αυτή τη συγκυρία, το οικονομικό βάρος 
από την επιβολή του τέλους ταφής 



ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΜ. ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ
Υπ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
Δήμο Φυλής
ΤΗΛ: 213-2038819
EMAIL : t.koinonikis.politikis@fyli.gr
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ : ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΝΑΝΤΙ

ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ
ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

Από τον Μάρτιο του 2020 και εξ αιτίας της μη
εύρυθμης λειτουργίας των ΚΕΠΑ λόγω κορωνο-
ϊού ο ΟΠΕΚΑ πλήρωνε σε όσους δικαιούχους
Αναπηρικών επιδομάτων έκαναν αίτηση παράτα-
σης ΕΝΑΝΤΙ το μηνιαίο ποσό μέχρι να βγει η
οριστική απόφαση.

Η ισχύς του έκτακτου αυτού μέτρου έληξε και
έτσι τη Δευτέρα 28/02/2022 πληρώθηκαν μόνο
οι δικαιούχοι που έχουν απόφαση ΚΕΠΑ σε
ισχύ. Επειδή αυτές τις  δύο μέρες παρατηρήθη-
καν πολλές περιπτώσεις αιτούντων που δεν
έχουν ολοκληρώσει τους φακέλους τους ή έχουν
περάσει επιτροπή και δεν έχουν παραλάβει τις
αποφάσεις,παρακαλούνται  να το κάνουν το
συντομότερο γιατί στο εξής και δεν θα πληρώνον-
ται και κινδυνεύουν να τους ζητηθεί να επιστρέ-
ψουν χρήματα τα οποία έχουν ήδη πάρει.

Επίσης συμβουλεύουμε αυτούς που οι αποφ-
άσεις τους λήγουν εντός του επομένου τριμήνου
να έρθουν από την Υπηρεσία μας στο Δημαρχείο
Ζεφυρίου το συντομότερο και να κάνουν αίτηση
παράτασης, γιατί η διαδικασία κρατάει αρκετούς 

μήνες και κινδυνεύουν σε όλο αυτό το διά-
στημα να στερηθούν τα ποσά των επιδομάτων
τους.

Για όσους δεν πληρώθηκαν χτες η Υπηρεσία
αναζητεί την αιτία με το ΑΜΚΑ του καθενός
ξεχωριστά προκειμένου να τον ενημερώσει για
το τι ακριβώς συμβαίνει στην δική του περίπτω-
ση. Η προσωπική σας παρουσία δεν είναι απαρ-
αίτητη, μπορείτε να

επικοινωνείτε από 08:00 – 14:00 στο 213-
2038819 ή οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας

και της εβδομάδας ηλεκτρονικά μέσω του
email t.koinonikis.politikis@fyli.gr

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ O 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΔΕΒΟΥΛΗΣ

O ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ
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Ξεκινά νέα επένδυση logistics στον Ασπρόπυργο η
Trastor, μετά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του
νέου σύγχρονου κέντρου αποθήκευσης.

Συγκεκριμένα, η Trastor AEEAΠ ανακοίνωσε την υπογρα-
φή σύμβασης κατασκευής από την 100% θυγατρική της εται-
ρεία ΔΩΡΙΔΑ Α.Ε. για την προσθήκη νέου Κέντρου Αποθή-
κευσης και Διανομής ξηρών και ψυκτικών εγκαταστάσεων
συνολικής επιφανείας 6.800 τ.μ περίπου, σε ιδιόκτητη έκτασή
της με ήδη υφιστάμενα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής
στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της ανωτέρω κατασκευής, η
ΔΩΡΙΔΑ ΑΕ θα είναι ιδιοκτήτης ενός μοναδικού και σύγχρο-
νου συμπλέγματος αποθηκών 3PL, συνολικής επιφάνειας
31.900 τ.μ. στην πιο προνομιακή περιοχή της διαμετακομι-
στικής ζώνης της Δυτικής Αττικής.

Το μεγάλο κέντρο logistics στη Δυτική Αττική

Υπενθυμίζουμε ότι το Νοέμβριο του 2021, η Trastor είχε
ανακοινώσει την υπογραφή δεσμευτικού προσυμφώνου για
την απόκτηση του 100% των μετοχών της Πηλέας Κτηματι-
κή, ιδιοκτήτριας οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 39,9 χιλ.
τ.μ. στον Ασπρόπυργο Αττικής, στο οποίο θα ανεγερθεί ένα
σύγχρονο κέντρο ψύξης, αποθήκευσης και διανομής με
εκτιμώμενη συνολική επιφάνεια 22 χιλ. τ.μ. περιβαλλοντικά
πιστοποιημένο σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η εν λόγω επένδυση
θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή του οριστικού συμφωνητι-
κού μεταβίβασης των μετοχών της Πηλέας Κτηματική μετά
την πλήρωση συγκεκριμένων αιρέσεων που προβλέπονται
στο προσύμφωνο.

To συνολικό τίμημα για την αγορά των μετοχών της Πηλέας
Κτηματική θα ισούται με την αξία της καθαρής θέσης (NAV)
της προς απόκτηση εταιρείας, όπως αυτή θα προσδιοριστεί
κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής σύμφωνα με τους
ειδικότερους όρους του προσυμφώνου.

O κ. Τάσος Καζίνος, Διευθύνων Σύμβουλος της Trastor 

ΑΕΕΑΠ, με αφορμή την πραγματοποίηση της ως άνω
συμφωνίας, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

“Καθώς οι επιχειρήσεις ευθυγραμμίζονται όλο και περισσό-
τερο με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, η Trastor αυξάνει
την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών, κοινωνικών και εταιρικής
διακυβέρνησης κριτηρίων στη λήψη των επενδυτικών της
αποφάσεων.

Στο πλαίσιο αυτό η Εταιρεία, ηγείται στην υιοθέτηση πρακ-
τικών πράσινων επενδύσεων στον κλάδο των Logistics, διατ-
ηρώντας τη δέσμευση της ως προς τον σχηματισμό του πιο
σύγχρονου χαρτοφυλακίου αποθηκευτικών χώρων στην
Αττική”.

Ξεκινά νέα επένδυση Ξεκινά νέα επένδυση logistics logistics στον Ασπρόπυργο η στον Ασπρόπυργο η TrastorTrastor

Μετρό: Επανέρχεται 
από σήμερα  Παρασκευή)
η επέκταση του ωραρίου 
λειτουργίας

Η επέκταση του ωραρίου λειτουργίας στις
γραμμές 2 και 3 του μετρό έως τη 01:30 τα
ξημερώματα επανέρχεται από την Παρασκευή
(4.3.2022) και για κάθε Παρασκευή και Σάβ-
βατο βράδυ.

Ειδικότερα, στις Γραμμές 2 & 3 του μετρό οι
τελευταίοι συρμοί θα αναχωρούν από το
Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στη
01:30 και από τους τερματικούς σταθμούς.
Έτσι, τα ωράρια λειτουργίας διαμορφώνονται
ως εξής:

Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στη 01:09
ΝΙΚΑΙΑ στη 01:11
ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στη 01:14
ΕΛΛΗΝΙΚΟ στη 01:11
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ στις  23:32                            
ΝΙΚΑΙΑ προς ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ στις  23:01      

Οι χρονοαποστάσεις των δρομολογίων
κατά την επέκταση του ωραρίου λειτουργίας
(00:20-01:30) διαμορφώνονται στα 15′. Την
περίοδο του Πάσχα προγραμματίζεται να επα-
νέλθει η επέκταση του ωραρίου λειτουργίας
και για το τραμ.

ΖΕΦΥΡΙ - Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΕΝΗΜ ΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜ ΩΝ ΕΝΑΝΤΙΕΝΗΜ ΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜ ΩΝ ΕΝΑΝΤΙ
ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜ ΑΤΩΝΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜ ΑΤΩΝ
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Αυξημένα μέτρα της Τροχαίας για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας ΣΕ ΦΕΚ Η ΚΥΑ 

Ειδικό πλέγμα στήριξης  
των ρητινοκαλλιεργητών σε

βάθος 7ετίας.

Αθ. Μπούρας: Το πρόγραμμα θα επιχορηγήσει
την απασχόληση των ρητινοκαλλιεργητών-μελών

των συνεταιρισμών στις τοπικές δασικές 
υπηρεσίες των πυρόπληκτων περιοχών των

Γερανείων Όρων και των Βιλίων

Υ πεγράφη και δημοσιεύτηκε στην Εφημε-
ρίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουρ-
γική Απόφαση των Υπουργών Εργασίας

και Κοινωνικών Υποθέσεων, Οικονομικών,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που αφορά σε
ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για τους ρητι-
νοκαλλιεργητές που επλήγησαν από τις μεγά-
λες πυρκαγιές που κατέκαψαν,  μεταξύ άλλων,
την περιοχή των Γερανείων Όρων και των
Βιλίων κατά το περασμένο έτος.

Η εν  λόγω Κοιν ή Υπουργική Απόφαση, που προβ-
λέπει τη διάθεση συν ολικά 63 εκ. Ευρώ σε 590 ωφε-
λούμεν ος συμπολίτες μας,  παρέχ ει έν α σημαν τικό
πλέγμα στήριξης του κλάδου των  ρητιν οκαλλιεργητών
σε βάθος 7ετίας. Ειδικότερα, το πρόγραμμα θα επιχο-
ρηγήσει την  απασχ όληση των  ρητιν οκαλλιεργητών -
μελών  των  συν εταιρισμών  στις τοπικές δασικές
υπηρεσίες των  πυρόπληκτων  περιοχ ών  των  Γερα-
ν είων  Όρων  και των  Βιλίων , με αν τικείμεν ο εργασίας
τη βιώσιμη αν άπτυξη και την  αποκατάσταση του
δάσους.

Από την  πρώτη στιγμή, ο Αν τιπρόεδρος της Βου-
λής και Βουλευτής Δυτικής Αττικής, Θαν άσης Μπούρ-
ας, βρέθηκε στο πλευρό των  ρητιν οκαλλιεργητών  της
περιοχ ής, υποσχ όμεν ος ότι θα καταβάλλει κάθε
δυν ατή προσπάθεια, προκειμέν ου ν α στηριχ θεί ο
κλάδος τους.

Ο Αν τιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Δυτικής
Αττικής, Θαν άσης Μπούρας, είχ ε συν εργασία με τον
υφυπουργό Περιβάλλον τος και Εν έργειας Γιώργο
Αμυρά, αρμόδιο και για τα δάση, στον  οποίο μεταξύ
των  άλλων  έθεσε και το θέμα των  ρητιν οκαλλιεργητών
Μεγάρων . Ο κος Αμυράς εν ημέρωσε τον  κο Μπούρα
ότι δρομολογούν ται άμεσα οι εν έργειες υλοποίησης
ειδικού προγράμματος απασχ όλησης ρητιν εργατών
που δραστηριοποιούν ται στην  ευρύτερη περιοχ ή
των  Μεγάρων , όπου επλήγησαν  από την  μεγάλη
δασική πυρκαγιά του Μαΐου του 2021.

Η εν  λόγω πυρκαγιά είχ ε ως συν έπεια ν α κάψει
πάν ω από 48.000 στρέμματα δάσους, με αποτέλεσμα
ν α πληγεί, εκτός των  άλλων , ο τομέας επαγγελματικής
δραστηριότητας των  ρητιν οσυλλεκτών . 

Η Κυβέρν ηση αν τιλαμβάν εται άμεσα τις αν άγκες
των  αν θρώπων  του δάσους και αν ταποκρίν εται
πλήρως με την  εν εργοποίηση του εν  λόγω προγράμ-
ματος του ΟΑΕΔ για διάρκεια 7 ετών . 

ΚΚΥΥΝΝΗΗΓΓΕΕΤΤΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΛΛΛΛΟΟΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΧΧΑΑΡΡΝΝΩΩΝΝ
ΔΔΗΗΜΜΩΩΝΝ  ΑΑΧΧΑΑΡΡΝΝΩΩΝΝ  &&  ΦΦΥΥΛΛΗΗΣΣ

ΕΔΡΑ: ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 31 ΑΧΑΡΝΑΙ - ΤΚ 136
74 - ΤΗΛ./FAX. 210 2463256

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Δ΄ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Email: kinigitikosaxarnon@gmail.com

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥ ΝΕΛΕΥ ΣΗΣ ΜΕΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥ ΝΕΛΕΥ ΣΗΣ ΜΕ
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου καλεί τα μέλη
του ν α λάβουν  μέρος στη Γεν ική Συν έλευση που θα
πραγματοποιηθεί στις 03-04-2022 ημέρα Κυριακή και
ώρα 09:30 π.μ. στα γραφεία του Συλλόγου με θέματα:

1. Εκλογή Προέδρου Γεν ικής Συν έλευσης
2. Έγκριση οικον ομικού απολογισμού έτους 2021 και

προϋπολογισμού έτους 2022

3. Πεπραγμέν α απερχ όμεν ου Δ.Σ.
4. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής
5. Αρχ αιρεσίες για την  εκλογή ν έου Δ.Σ. και Ελεγκτι-

κής επιτροπής.

Επειδή την  αν ωτέρω ημερομην ία είν αι αδύν ατο ν α
υπάρχ ει απαρτία, σύμφων α με το καταστατικό, η Γεν ι-
κή Συν έλευση θα πραγματοποιηθεί την  επόμεν η 

ΚΥΡΙΑΚΗ 10-04-2022

Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων  έως 24-03-
2022.

Η παρουσία σας κρίν εται απαραίτητη.

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΛΑΖΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ          ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                                                   

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 

Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,

210 5570337, 210 5580816

Η
Ελλην ική Αστυν ομία, εν όψει του εορτασμού
των  Αποκριών  και της Καθαράς Δευτέρας,
λαμβάν ει αυξημέν α μέτρα τροχ αίας, κατά το

διάστημα από 4 έως 7 Μαρτίου 2022, σε όλο το οδικό
δίκτυο της Χώρας, με σκοπό την  ασφαλή μετακίν ηση
των  πολιτών  και την  πρόληψη των  τροχ αίων
ατυχ ημάτων .

Ο σχ εδιασμός πραγματοποιήθηκε με μέριμν α της
Διεύθυν σης Τροχ αίας Αστυν όμευσης του Αρχ ηγείου
της Ελλην ικής Αστυν ομίας και περιλαμβάν ει τις βασι-
κές κατευθύν σεις για την  αν άπτυξη των  μέτρων  σε
όλο το οδικό δίκτυο της χ ώρας, καθώς και τις επιμέρ-
ους παρεμβάσεις, με βάση τα τοπικά προβλήματα και
τις ιδιαίτερες κυκλοφοριακές συν θήκες που επικρα-
τούν , αν ά ευρύτερη περιοχ ή ή περιφέρεια.

Παράλληλα, ο σχ εδιασμός προβλέπει τη διάθεση
των  αν αγκαίων  πόρων  για την  υλοποίηση των  μέτρ-
ων , καθώς και τον  απαιτούμεν ο συν τον ισμό και επο-
πτεία των  εμπλεκομέν ων  Υπηρεσιών , προκειμέν ου
ν α επιτευχ θούν  τα καλύτερα δυν ατά αποτελέσματα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής των  μέτρων , θα
βρίσκον ται σε αυξημέν η επιχ ειρησιακή ετοιμότητα
τόσο το προσωπικό όσο και τα μέσα της Ελλην ικής
Αστυν ομίας, κυρίως των  Υπηρεσιών  Τροχ αίας
Αστυν όμευσης. Συγκεκριμέν α, θα διατεθούν  περιπο-
λικά, μοτοσικλέτες και συμβατικά οχ ήματα, με το αν ά-
λογο προσωπικό και εξοπλισμό για την  αποτελεσματι-
κή αστυν όμευση του οδικού δικτύου της χώρας.

Τα μέτρα οδικής ασφάλειας στοχ εύουν  στην  προλ-
ηπτική και αποτρεπτική παρουσία, αλλά και στη διε-
ν έργεια τροχ ον ομικών  ελέγχ ων  και ελέγχ ου μέθης
(αλκοτέστ) για την  αν τιμετώπιση των  «επικίν δυν ων »
παραβάσεων , που αποτελούν  τις βασικότερες αιτίες,
κυρίως των  θαν ατηφόρων  τροχ αίων  ατυχ ημάτων .

Τα κεν τρικά σημεία του σχ εδιασμού περιλαμβά-
ν ουν :

αστυν όμευση του οδικού δικτύου κατά τομείς, βάσει
των  ιδιαίτερων  κυκλοφοριακών  συν θηκών  κάθε περ-
ιοχ ής,

αυξημέν η αστυν ομική παρουσία και εν ισχυμέν η
αστυν όμευση των  σημείων  του οδικού δικτύου, όπου
παρατηρείται συχ ν ότητα πρόκλησης τροχ αίων
ατυχ ημάτων ,

αυξημέν α μέτρα τροχ αίας αστυν όμευσης στις εισό-
δους-εξόδους μεγάλων  αστικών  κέν τρων , όπου παρ-
ατηρείται μεγάλη κίν ηση οχ ημάτων ,

έγκαιρη εξασφάλιση συν εργασίας και συν τον ισμού
με όλους τους συν αρμόδιους Φορείς – Υπηρεσίες,
όπου αυτό απαιτείται,

ρύθμιση της κυκλοφορίας με πεζούς τροχ ον όμους,
σε βασικές διασταυρώσεις, για την  αποφυγή κυκλοφ-
οριακής συμφόρησης,

συγκρότηση συν εργείων  γεν ικών  και ειδικών
τροχ ον ομικών  ελέγχ ων  (ιδιαίτερα για τη βεβαίωση
επικίν δυν ων  παραβάσεων  καθώς και παραβάσεων
που βάσει στατιστικών  στοιχ είων  ευθύν ον ται για την
πρόκληση σοβαρών  τροχ αίων  ατυχ ημάτων  όπως
υπερβολική ταχ ύτητα, οδήγηση υπό την  επήρεια
αλκοόλ, αν τικαν ον ική προσπέραση, κ.λπ., χ ρήση
κιν ητών  τηλεφών ων  κατά την  οδήγηση, μη χ ρήση
προστατευτικού κράν ους – ζών ης, φθαρμέν α ελαστι-
κά),

αυξημέν α μέτρα τροχ αίας σε χ ώρους όπου παρατ-
ηρείται μαζική διακίν ηση επιβατών  (αεροδρόμια, λιμά-
ν ια, σταθμοί, κ.λπ.),

κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τόπους που θα πραγ-
ματοποιηθούν  εορταστικές εκδηλώσεις,

έλεγχ οι για αυθαίρετη κατάληψη δημόσιων  χ ώρων
και τμημάτων  οδών  και πεζοδρομίων  για την  εξασφά-
λιση θέσεων  στάθμευσης και

εν ημέρωση των  πολιτών  μέσω των  αρμοδίων
Υπηρεσιών  επικοιν ων ίας του Σώματος, σε κάθε
περίπτωση που καθίσταται αν αγκαία η ευρεία πληρο-
φόρηση του κοιν ού για την  ύπαρξη τυχ όν  κυκλοφορ-
ιακών  και άλλων  προβλημάτων .

Σημειών εται ότι, κατά την  εορταστική περίοδο, θα
ισχ ύουν  οι απαγορεύσεις κίν ησης φορτηγών  αυτοκι-
ν ήτων  ωφέλιμου φορτίου άν ω του 1,5 τόν ου.

Η Ελλην ική Αστυν ομία, με αφορμή την  επικείμεν η
εορταστική περίοδο, υπεν θυμίζει και πάλι σε όλους
τους οδηγούς και τους χ ρήστες του οδικού δικτύου
ότι, η οδική ασφάλεια είν αι υπόθεση όλων  μας.
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Σε μια
σημαν-
τ ι κ ή

πρωτοβουλία
προέβη ο
Δήμος Φυλής
με τον Αναπ-
ληρωτή Δήμα-
ρχο και Πρόε-
δρο της Δημοτι-
κής Επιτροπής
Παιδείας Νίκο
Χατζητρακόσια
σχετικά με την
αντιμετώπιση
του αρνητικού
φαινομένου του
Σχολικού Εκφο-
βισμού. 

Αφορά την
έκδοση και δια-
νομή 8.500
ενημερωτικών
φ υ λ λ α δ ί ω ν
στους εκπαι-
δ ε υ τ ι κ ο ύ ς ,
μαθητές και
γονείς, όλων
των σχολικών
βαθμίδων της
πόλης μας με αφορμή την 6η Μαρτίου 2022 ως
«Πανελλήνια Ημέρα κατά του Σχολικού Εκφοβι-
σμού». 

Η ενέργεια που τέθηκε υπό την αιγίδα του
Δημάρχου Φυλής Χρήστου Παππού, αποσκοπεί
όχι μόνο στην ενημέρωση για το τι περιλαμβάνει,
πως συντελείται και τι προκαλεί ο Σχολικός Εκφ

ο β ι σ μ ό ς ,
αλλά και σε
προτεινόμενες
δράσεις και
ο υ σ ι α σ τ ι κ έ ς
π ρ ο τ ά σ ε ι ς
σχετικά με την
αντιμετώπισή
του.

Ο Δήμαρχος
Χρήστος Παπ-
πούς ανέφερε,
ότι επιθυμία
μας είναι οι
μαθητές των
σχολείων του
Δήμου μας να
είναι όχι μόνο
καλοί στην
μ ό ρ φ ω σ η ,
αλλά και να
λειτουργούν με
π ν ε ύ μ α
αλληλεγγύης
και κοινωνικής
ευα ισθησ ίας
απέναντι σε
κάθε μορφή
βίας και
αδικίας.

Επίσης ο
Νίκος Χατζητρακόσιας τόνισε ότι τέτοιες δράσεις
θα είναι διαρκείς και επαναλαμβανόμενες στις
σχολικές μονάδες, αναλογιζόμενοι όλοι το πραγ-
ματικό κοινωνικό όφελος που επιτυγχάνεται για
τα μέλη της σχολικής κοινότητας, ώστε μελλοντι-
κά οι σημερινοί μαθητές να εξελιχθούν σε εξίσου
κοινωνικά ευαισθητοποιημένοι δημότες.

Διανομή φυλλαδίου κατά του 
σχολικού εκφοβισμού στα Γυμνάσια

και Λύκεια του Δήμου Φυλής 

ΟΟ  ΓΓ..  ΚΚώώττσσηηρρααςς  γγιιαα  ττηηνν  έέννττααξξηη  22  ννέέωωνν  έέρργγωωνν  σσττοο  ΔΔ..  ΜΜεεγγααρρέέωωνν  σσττοο  ΠΠρρόόγγρρααμμμμαα  ««ΑΑννττώώννηηςς  ΤΤρρίίττσσηηςς»»

«Συνεχείς προσπάθειες προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματα 
των αυτοδιοικητικών φορέων της Δυτικής Αττικής και των τοπικών κοινωνιών»

ΤΤην ένταξη προς χρηματοδότηση
98 νέων έργων, συνολικού
προϋπολογισμού 257 εκατ.

ευρώ, στο Πρόγραμμα «Αντώνης
Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών,
ανακοίνωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών, κ. Στέλιος Πέτσας, κατόπιν
σχετικής εισήγησης της Επιτροπής
Αξιολόγησης.

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα την περιοχή
της Δυτικής Αττικής, στο αναπτυξιακό
πρόγραμμα εντάχθηκε το έργο αστικής
αναζωογόνησης «Νέα διαμόρφωση και
ανάπλαση περιοχής Μεγαρέων και περ-
ιοχής Ακρογιάλι», προϋπολογισμού
8.451.319,82 ευρώ, που αφορά σημαντι-
κές βιοκλιματικές παρεμβάσεις.

Η πράξη αποτελείται από τρία (3)
Υποέργα: 

- «ΝΕΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ» (6.530.000,00
€), η οποία αφορά στην ανάπλαση του

κέντρου της πόλης
των Μεγάρων και τη
διαμόρφωση της
ευρύτερης περιοχής
του κέντρου της
πόλης. Η μελέτη
παρεμβαίνει σε έναν
άξονα και έναν
μεγάλο δακτύλιο
που περικλείει το
ιστορικό, αρχαιολο-
γικό, διοικητικό,
εμπορικό και τέλος
κοινωνικό κέντρο
της πόλης. 

- «ΑΝΑΠΛΑΣΗ
Π Ε Ρ Ι Ο Χ Η Σ
Α Κ Ρ Ο Γ Ι Α Λ Ι »
(1.915.243,82 €), η
οποία αφορά στην ανάπλαση της περ-
ιοχής Ακρογιάλι της Νέας Περάμου, η
οποία περιλαμβάνει τη νέα διαμόρφωση

του παραλιακού οδικού άξονα και των
κύριων καθέτων αξόνων.

- «Υπηρεσίες σύνταξης φακέλου
αίτησης χρηματοδότησης» (6.076,00 €).

Σχετικά με τη θετική αυτή εξέλιξη για
τον Δήμο Μεγαρέων, ο Υφυπουργός
Δικαιοσύνης και Βουλευτής Δυτικής Αττι-
κής της Ν.Δ., κ. Γιώργος Κώτσηρας,
δήλωσε:

«Το έργο αστικής αναζωογόνησης που
αφορά την ανάπλαση της περιοχής του
κέντρου της πόλης των Μεγάρων και της
περιοχής Ακρογιάλι στη Νέα Πέραμο θα
συμβάλλει στη βελτίωση της καθημερ-
ινότητας των συμπολιτών μας, μέσω
παρεμβάσεων και έργων υποδομής που
θα αλλάξουν την εικόνα του Δήμου Μεγα-
ρέων.

Θέλω να ευχαριστήσω τον Αναπληρω-
τή Υπουργό Εσωτερικών, κ. Στέλιο
Πέτσα, για τη στενή συνεργασία που έχο-
υμε αναπτύξει και τις συνεχείς προσπάθ-
ειες που καταβάλλει, προκειμένου να ικα-
νοποιηθούν τα αιτήματα των αυτοδιοικ-
ητικών φορέων της Δυτικής Αττικής και
των τοπικών κοινωνιών».

H Υφυπουργός Τουρισμού
Σοφία Ζαχαράκη συναντήθηκε

με τα μέλη της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΤΟ ΑΧΑΡΝΩΝ –

ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 

Κοινός παρανομαστής η αξιοποίηση των
εγκαταστάσεων του καζίνου της Πάρνηθας, 

σε συνεννόηση με τον Δήμο Αχαρνών
Την Τρίτη 1/3/2020 η  Υφυπουργός Τουρισμού κ. Σοφία Ζαχα-

ράκη επισκεψφθηκε τα γραφεία της ΔΗΜ ΤΟ ΝΔ ΑΧΑΡΝΩΝ –
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ .
Κατά την επίσκεψη της Υφυπουργού αναλύθηκαν θέματα που

άπτονται της αρμοδιότητας της, καθώς και τα περιθώρια
αξιοποίησης των πολιτιστικών μνημείων των Αχαρνών ως
σημεία επίσκεψης τουριστών από όλη την Ελλάδα καθώς και
από μαθητές.

Επίσης η κ Ζαχαράκη έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα
σημεία οπού μπορούν να πραγματοποιηθούν τουριστικές
δραστηριότητες όπως περιηγήσεις , ορεινή ποδηλασία ,
πεζοπορία και ότι άλλο μπορεί να ενταθεί στον βουνό μας την
Πάρνηθα.

Τέλος υπήρξε κοινός παρανομαστής ως προς την αξιο-
ποίηση των εγκαταστάσεων του καζίνου, σε συνεννόηση με
τον Δήμο Αχαρνών , μετά την μεταφορά του σε άλλο μέρος
στο λεκανοπέδιο.
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Αποκριάτικες εκδηλώσεις για όλη την οικογενεια στον Δήμο Ασπροπύργου την Κυριακή 6 /3
Για την τελευταία  Κυριακή της Αποκριάς, ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου και η Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου, κ. Γεωργία

Πηλιχού, σας προσκαλούν σε δύο διοργανώσεις, για όλη την οικογένεια:
1. Δωρεάν  διαν ομή χαρταετών  (με ζύγια, ουρά και  σπάγγο) για τους μικρούς  μας  φίλους, στην ισόγεια αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρ-

ου (πλατεία Αγίου Δημητρίου) από τις 10:00 έως τις 12:00. Οι ενδιαφερόμενοι θα παραλαμβάνουν  το χαρταετό τους, φορώντας  προστατευτική μάσκα.
2. Παραδοσιακή μουσικοχορευτική εκδήλωση με δωρεάν είσοδο, στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο «Γαλαξίας»,  ώρα 19:00, με τη συμμετοχή του

Τμήματος Παραδοσιακών Χορών του Πνευματικού Κέντρου, της Ορχήστρας Παραδοσιακής Μουσικής  «ΘΡΙΑ» και του Σπύρου Μπρέμπου στο τραγούδι.

Υπενθυμίζουμε: Για την είσοδο στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο «Γαλαξίας»  είναι απαραίτητη η επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης, 
έγγραφο ταυτοπροσωπίας και η χρήση προστατευτικής μάσκας  καθ’ όλη τη διάρκεια της  εκδήλωσης.

ΚΚΚΚοοοούύύύλλλλοοοουυυυμμμμαααα::::
Ποιά η σημασία τους και
γιατί τα γιορτάζουμε;

Λ
ίγα 24ωρα μας χ ωρίζουν  από την
Καθαρά Δευτέρα και ως είθισται, οι
περισσότεροι από εμάς ετοιμαζόμα-

στε για το καθιερωμέν ο πέταγμα του
χ αρταετού..
Εξάλλου, πρόκειται για έν α από τα πιο

χ αρακτηριστικά έθιμα της ημέρας. 
Ωστόσο, η Καθαρά Δευτέρα, εκτός από

το πέταγμα του χ αρταετού, σηματοδοτεί
τη λήξη της Αποκριάς και την  έν αρξη 

της ν ηστείας της Σαρακοστής, η οποία
διαρκεί μέχ ρι το Πάσχ α.

Μάλιστα, γιορτάζεται, κυρίως στην
ύπαιθρο με γλέν τι, χ ορούς, και διάφορα
ν ηστίσιμα εδέσματα: Τα γν ωστά σε
όλους, Κούλουμα.

Ωστόσο, γν ωρίζετε τι σημαίν ει η λέξη
«Κούλουμα» και γιατί την  γιορτάζουμε
την  Καθαρά Δευτέρα; Η αλήθεια είν αι ότι
οι απόψεις για την  προέλευσή της,
διίσταν ται.

Σύμφων α με την  Wikipedia, με την
ον ομασία Κούλουμα χ αρακτηρίζεται ο
υπαίθριος παν ηγυρισμός της Καθαράς
Δευτέρας. Η γιορτή αυτή είν αι παν ελλή-

ν ια και κατ’ άλλους έχ ει αθην αϊκή κατα-
γωγή, εν ώ κατ’ άλλους βυζαν τιν ή. 

Στην  Αθήν α, από πολλές δεκαετίες προ
του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, τα Κούλο-
υμα γιορτάζον ταν  στις πλαγιές του
λόφου του Φιλοπάππου, όπου οι Αθη-
ν αίοι τρωγόπιν αν  καθισμέν οι στους
βράχ ους από το μεσημέρι μέχ ρι τη δύση
του ήλιου.

Οι περισσότεροι χ όρευαν  υπό τους
ήχ ους πλαν όδιων  μουσικών , κατά
παρέες, είτε δημοτικούς είτε λαϊκούς
χ ορούς υπό τους ήχ ους της λατέρν ας.

Σχ ετικά με την  ετυμολογία της, οι από-
ψεις διαφέρουν . 

Μία εκδοχ ή είν αι ότι προήλθε από τον
αν αγραμματισμό της λατιν ικής λέξης
«cumulus», που 

σημαίν ει σωρός, αφθον ία ή επίλογος,
υποδηλών ον τας έτσι το πολύ φαγοπότι
με χ ορό, ή το τέλος της Αποκριάς.

Η άλλη εκδοχ ή θέλει τον  όρο «Κούλο-
υμα» ν α είν αι καθαρά αθην αϊκός και ν α
προέρχ εται από τις κολών ες του ν αού
του Ολυμπίου Διός που τις αποκα-
λούσαν  στη ν εότερη ιστορία οι Αθην αίοι
columna, κόλουμν α, κούλoυμν α, κούλο-
υμα, χ ωρίς όμως αυτό και ν α προσδιο-
ρίζει την  αρχ ή της εορτής που πιθαν ο-
λογείται κατά την  περίοδο της τουρκοκρ-
ατίας.
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Στην καμπάνια του Strong-Me συμμε-
τέχει ο Δήμος Ελευσίνας για την Παγ-
κόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Πιο συγκεκριμένα, στις 8 Μαρτίου, με αφορμή
την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, ο Δήμος
Ελευσίνας ενώνει τις δυνάμεις του με το  κίνημα
Strong me και τον Δήμο Θεσσαλονίκης - υπό την
αιγίδα της  Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος
(ΚΕΔΕ) - με τη συμμετοχή 30 Δήμων όλης της
Χώρας.

Στη μνήμη των γυναικών που έχασαν τη ζωή
τους επειδή ήταν γυναίκες, δημιουργούμε ένα
μνημείο-γροθιά στο στομάχι, ένα μνημείο φόρο
τιμής σε Εκείνες που δολοφονήθηκαν, σε Εκείνες
που ως κοινωνία δεν καταφέραμε να σώσουμε.

Το κίνημα Strong me για την πρόληψη και την
καταπολέμηση της έμφυλης βίας, για πρώτη
φορά στην Ελλάδα, δημιουργεί μια διαδραστική
καμπάνια κατά των Γυναικοκτονιών, με στόχο την
νομική αναγνώριση του όρου και την αλλαγή του
νομικού πλαισίου.

Από τις εμβληματικές "Ομπρέλες" στη νέα παρ-
αλία της Θεσσαλονίκης  θα δοθεί το σύνθημα
ώστε να φωταγωγηθούν ταυτόχρονα μνημεία σε
30 πόλεις σε όλη την χώρα στη μνήμη των
γυναικών που δολοφονήθηκαν.

Έτσι, ρίχνουμε φως στην πιο ακραία μορφή
έμφυλης βίας, για να δούμε όλοι ξεκάθαρα την
γυναικοκτονία στο πραγματικό της μέγεθος, ως
ένα έγκλημα με κοινωνικές διαστάσεις το οποίο
χρήζει άμεσης αντιμετώπισης.

Συγκεκριμένα την Τρίτη 8 Μαρτίου,  στις 18:30,
με φόντο τις "Ομπρέλες" του Ζογγόπουλου ένα
πιάνο, ένα βιολί και μια παρέα παιδιών θα
στείλουν με τον πιο καθηλωτικό τρόπο το μήνυμα
ότι τα κορίτσια που χάθηκαν δεν ξεχάστηκαν και
μας δείχνουν τον δρόμο να "αλλάξουμε" ως κοι-
νωνία. 

Θα ακολουθήσουν σύντομοι χαιρετισμοί από τις
Ευρωβουλεύτριες Εύα Καϊλή  και Έλενα Κουντο-
υρά και τον Ευρωβουλευτή Στέλιο Κυμπουρόπου-
λο, αλλά και μηνύματα από εκπροσώπους των 30
Δήμων από όλη την χώρα που συμμετέχουν στην
καμπάνια.

Την αντίστροφη μέτρηση για να φωταγωγ-
ηθούν ταυτόχρονα τα μνημεία στους 30

Δήμους, στις 20:00, θα κάνει η Αλεξάνδρα
Μάκου, μητέρα της Γαρυφαλλιάς που δολοφ-
ονήθηκε τον περασμένο Ιούλιο στην Φολέ-

γανδρο, συνοδεία του τραγουδιού "Πόλεμος"
που γράφτηκε για την καμπάνια.

Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από την Κοι-
νωφελή Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας & τον
Συμβουλευτικό Σταθμό Υποστήριξης Γυναικών
Θυμάτων Βίας του Δήμου Ελευσίνας.

Η τοποθέτηση του μνημείου θα πραγματοποι-
ηθεί στον προαύλιο χώρο του Δημαρχείου Ελευ-
σίνας, ενώ θα μεταδοθεί και σε live μετάδοση από
τα διαδικτυακά μέσα του Δήμου και της Κοινωφε-
λούς Επιχείρησης.

Το πρωτοποριακό αυτό  και δύσκολο εγχείρημα,
επιμελήθηκε καλλιτεχνικά ο Μάριος Τσικνής.

Το έργο του Strong me υποστηρίζεται έμπρακ-
τα με την δωρεάν δημιουργία πρωτότυπων
εκστρατειών επικοινωνίας (τηλεοπτικών, ραδιοφ-
ωνικών μηνυμάτων και εντύπων καταχωρήσεων)
από την συνεργασία της διαφημιστικής εταιρείας
4 wise monkeys, την εταιρεία παραγωγής top cut
Modiano και το sound & music Bounce.

Χορηγοί επικοινωνίας:  Love 106,5 Θεσσα-
λονίκη & Star 95,5 Χαλκιδική.

Χορηγός μεταφοράς: Heraklion Travel
Μέγας χορηγός: SEPTONA  

Στο κίνημα Strong me ο δήμος Ελευσίνας 
Φόρος τιμής στις γυναίκες που δολοφονήθηκανΦόρος τιμής στις γυναίκες που δολοφονήθηκαν

Τοποθέτηση μνημείου κατα της έμφυλης βιας στον προαύλιο χώρο του Δημαρχείου Ελευσίνας στις 8 Μαρτίου

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΠΟΥ ΛΕΝΕ ΤΗΝΟΙ ΔΗΜΟΙ ΠΟΥ ΛΕΝΕ ΤΗΝ
ΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΙΑ ΜΕ ΤΟΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΙΑ ΜΕ ΤΟ
ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ :ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ :

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΝΩΓΕΙΑ ΚΡΗΤΗ ΑΝΩΓΕΙΑ ΚΡΗΤΗ 
ΒΥΡΩΝΑΣ ΒΥΡΩΝΑΣ 
ΦΛΩΡΙΝΑΦΛΩΡΙΝΑ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ -ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ -
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΚΟΖΑΝΗΚΟΖΑΝΗ
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΥΡΓΟΣ    ΠΥΡΓΟΣ    
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
ΩΡΩΠΟΣΩΡΩΠΟΣ
ΑΓ.ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ       ΑΓ.ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ       

ΚΑΤΕΡΙΝΗ              ΚΑΤΕΡΙΝΗ              
ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ
ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ -ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ -
ΚΑΡΥΤΑΙΝΑΚΑΡΥΤΑΙΝΑ
ΚΗΦΙΣΙΑΚΗΦΙΣΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΖΩΓΡΑΦΟΥΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΛΕΥΚΑΔΑ             ΛΕΥΚΑΔΑ             
Π. ΦΑΛΗΡΟΠ. ΦΑΛΗΡΟ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ -ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ -
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΔΡΑΜΑΔΡΑΜΑ
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΠΑΓΓΑΙΟ             ΠΑΓΓΑΙΟ             
ΣΠΕΤΣΕΣΣΠΕΤΣΕΣ
ΛΗΜΝΟΣ ΛΗΜΝΟΣ 



10 -θριάσιο Παρασκευή 4 Μαρτίου 2022

OOι αγώνεςι αγώνες
της Σούπερτης Σούπερ
Λίγκα 2 τοΛίγκα 2 το
Σαββατο-Σαββατο-
κύριακοκύριακο

Το πρόγραμμα της
22ης αγωνιστικής το
σαββατοκύριακο

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.
Ξάνθη

Φιλιππούπολης,
Απόλλων Λάρισας –
Πανσερραϊκός

Ανθή Καραγιάννη, ΑΟ
Καβάλα – Θεσπρωτός

Νεάπολης Βόλου,
Ολυμπιακός Βόλου –
Αναγέννηση Καρδίτσας

Μακεδονικού, ΠΑΟΚ
Β – Απόλλων Πόντου

ΚΥΡΙΑΚΗ 06.03.2022
(17:00)

Τρικάλων, Α.Ο.
Τρίκαλα – Ν.Π.Σ.
Βέροια / ERT-
SPORTS

Ρεπό: Ολυμπιακός Β

ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ

05.03.2022 (14:45)

Βουζουνεράκειο, ΟΦ
Ιεράπετρας –
Λεβαδειακός / ΕΡΤ3

Αγίων Αναργύρων,
Καραϊσκάκης Αρτας –
Παναθηναϊκός Β

Σπάρτης, Αστέρας
Βλαχιώτης – ΑΕΚ Β

ΚΥΡΙΑΚΗ 06.03.2022
(14:45)

Παγκρήτιο, Εργοτέλης
– Καλαμάτα / ΕΡΤ3

Γρ. Λαμπράκης,
Καλλιθέα – Ηρόδοτος

Ζακύνθου, ΑΠΣ
Ζάκυνθος – Ρόδος

Περιβολίων, Χανιά –
Επ
Ρόδου, Διαγόρας –
Κηφισιά

Ρεπό: Αιγάλεω

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(18η αγων ιστική)

ΣΑΒΒΑΤΟ(15:00)
Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ - Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ
(ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΦΥΛΉΣ)            
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΣΚΟΡΠΙΟΣ
ΦΥΛΗΣ    (ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ)            
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ - ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ
(ΜΑΓΟΥΛΑΣ)            
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ -
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ  (ΒΥΖΑ)            
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ (ΣΤΑΔΙΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ)    

ΚΥΡΙΑΚΗ(15:00)

ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ - ΠΑΟ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ
(ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ)            
ΒΥΖΑΣ - ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΩΝ (ΒΥΖΑ)            
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ - ΝΕΑ
ΠΕΡΑΜΟΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)        

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(18η αγων ιστική)
ΣΑΒΒΑΤΟ(15:00)

ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. - ΑΣΤΕΡΑΣ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ (ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ)        
ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ - ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ
(ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΣ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ(ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 11:00)        
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ - ΚΡΙΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ 15:00)        
ΑΣ ΔΥΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ -
ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο.(ΔΥΝΑΜΗΣ
15:00)   

ΕΠΣΔΑ:  Οι αγώνες του
Σαββατοκύριακου στην Δυτική Αττική

Ένωση Πανασπροπυργιακού - Δόξας Ασπροπύργου
Ο ΚΩΣΤΑΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΞΑΝΑΓΥΡΙΣΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ!!!

Η Έν ωση Ασπροπύργου αν ακοιν ών ει την  απόκτηση του μπακ
Κώστα Φραγκόπουλου. Παρά το γεγον ός ότι στην  τρέχουσα μεταγρα-
φική περίοδο αποτέλεσε το "μήλο της έριδος" για αρκετούς συλλόγο-
υς της κατηγορίας είμαστε πολύ χαρούμεν οι που ο Κώστας αποφάσι-
σε με την  καρδιά και επέστρεψε στο σπίτι του.
Ο Κώστας έχει αγων ιστεί σε Ολυμπιακό αν θουσας - Ασπροπυργο -
Ελευσιν ιακο - Ατταλο - Απόλλων α - Ολυμπιακος Λιοσίων .
Η διοίκηση της Έν ωσης Ασπροπύργου καλωσορίζει τον  Κώστα
Φραγκόπουλο στην  οικογέν ειά της και του εύχεται υγεία κάθε επιτ-
υχία.
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ΓΈΘΝΙΚΗ 
6ος Ομιλος: 

Ο Πανελευσινιακός στην Βάρη

Ενα αναβληθέντα παιχνίδι θα γίνει την
Κυριακή για τον 6ο όμιλο της Γ΄Εθνικής.

Συγκεκριμένα ο Αστέρας Βάρης θα
υποδεχτεί τον Πανελευσινιακό.

Διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι ο
Στέφανος Ξηρογιάννης απο την Βοι-

ωτία. Βοηθοί: Χαράλαμπος Χλαμπογιάν-
νης και Νίκος Πλέσσας από την

Φωκίδα.

Το παιχνίδι θα ξεκινήσεις στις 15:00.

ΑΝ.ΤΣ.

Επιασε κορυφή ο Αίας 
Παραλίας 3-1 τον 
Μανδραικό στη Νέα Πέραμο

Σε αν αβληθέν τα παιχ ν ίδι της 17ης αγων ιστικής της
Β΄κατηγορίας ο Αίας Παραλίας επικράτησε στο ουδέ-
τερο γήπεδο της Νέας Περάμου
του Μαν δραικού με 3-1 και είν αι μόν ος πρώτος στην
βαθμολογία.

Τα τέρματα της ομάδος του Ηλία Αμπαζάι σημείωσαν
οι Σπαχ ίγια, Ρούπας, Λαν άι.
Για λογαριασμό της ομάδος του Γιώργου Σωτήρχ ου
σκόραρε ο Κριστιάν  Βάσα.

Διαιτήτευσε ο HABILAJ A.Βοηθοί: ΖEΪΜΠΕΚΗΣ Β.,
ΑΣΠΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Χ.

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ(προπον ητής Γιώργος Σωτήρχ ος):
Κοπαλάς, Πρίφτι, Κατσίλης, Βάσα, Μπακατσέλος,
Δουδέσης,
Παπαν ικολάου, Κακατσάι, Χαμηλάκης, Λόλι.

ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ(προπον ητής Ηλίας Αμπαζάι):
Θωμάς, Μπραχ αμάι, Ντερβισάι(Λαν άι), Δρούγγος Μ.,
Ντούρος,
Σπαχ ίγια, Καρόλι(Αγγελόπουλος), Ρούπας, Σότα,
Δρούγγος Δ, Ρεν τζέπης.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ(17η αγων ιστική)

ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ.33

ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 32
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 32
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 31
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 31
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ 20
ΑΣ ΔΥΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 15
Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 13
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 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

Στον Αστέρα Μαγούλας ο Πέτρος Βουρνάζος

Ο Αστέρας Μαγούλας πραγματοποίησε μια πολύ σπουδαία μετα-
γραφή αφού απέκτησε τον 31 χρονο αμυντικό Πέτρο Βουρνάζο
που αγωνιζόταν στον Απόλλωνα Ποντίων Ασπροπύργου.
Εχει αγωνιστεί ακόμα σε Ένωση Μιδέα, Αγία Παρασκευή, Βύζαντα
Μεγάρων, Θήβα, Αχαρναϊκό, Θύελλα Ραφήνα, ΑΟ Χαλκίδας, Πανα-
ργειακό και Ακράτητο.

Το "ΘΗΡΙΟ" όπως είναι γνωστός στο χώρο, ήρθε
στα γραφεία του Ομίλου μαζί με τον προπονητή
του Ν ασο Λιούρα .
Ένα παιδί διαμάντι από την πόλη μας που μας
κάνει υπερήφανους σε όλο τον κόσμο. Σημειώνο-
υμε ότι κάποτε ήταν αριστερό μπακ στον Μανδραϊ-
κό!
Το ΔΣ του έδωσε συμβολικά μια φανέλα με το
σήμα της ομάδας και τον τίτλο του μπροστά:
WORLD CHAMPION POWER LIFTING και στην
πίσω πλευρά τα συνολικά κιλά που σήκωσε: 715
Είναι για μας και τους αθλητές μας, ένα σύμβολο
σκληρή δουλειάς, υπομονής και επιμονής. 
Του ευχόμαστε υγεία και επιτυχίες στους επόμε-

νους αγώνες. Θα κάνουμε
κάθε προσπάθεια να τον
υποστηρίξουμε κι εμείς
όσο μπορούμε.

Στην φωτογραφία ο Πρόε-
δρος του Μανδραϊκός
Αθλητικός Όμιλος δεξιά ο
κ. Cristos
Papakonstantinou, ο
Γιώργος Ράντος στη μέση
και ο προπονητής του κ
Νάσος Λιούρας.
Συγχαρητήρια!

Ο Μανδραϊκός Αθλητικός Όμιλος τίμησε 
τον Γιώργο Ράντο.



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 (ΑΕΙ-
ΤΕΙ)Γνώση 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 (ΑΕΙ-
ΤΕΙ)Γνώση 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:  Χειρι-
στής Ανυψωτικού Μηχανήμα-
τος
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:  
Άδεια Χειριστή
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο χειρι-
σμό ανυψωτικών μηχανημά-
των σε περιβάλλον αποθήκης 

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

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

Απαραίτητα προσόντα:  
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο χειρι-
σμό ανυψωτικών μηχανημά-
των 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 (ΑΕΙ-
ΤΕΙ)Γνώση ΑγγλικώνΕυχέρεια
χρήσης λογιστικών προγραμ-
μάτων

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 οδήγ-
ησης Γ’ κατηγορίας
Ψηφιακός Ταχογράφος

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

1)Περιγραφή θέσης:  Χειρι-
στής Ανυψωτικού Μηχανήμα-
τος
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:  
Άδεια Χειριστή
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο χειρι-
σμό ανυψωτικών μηχανημά-
των σε περιβάλλον αποθήκης 

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

2)Περιγραφή θέσης: Βοηθός

Χειριστή Ανυψωτικού Μηχανή-
ματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

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

3)Περιγραφή θέσης:
Ανειδίκευτοι Εργάτες Αποθήκ-
ης
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: Υπάλ-
ληλος 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:  Χειρι-
στής Ανυψωτικού Μηχανήμα-
τος
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:  
Άδεια Χειριστή
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο χειρι-
σμό ανυψωτικών μηχανημά-
των σε περιβάλλον αποθήκης 

Κύρια καθήκοντα: 
Αποτελεσματική μετακίνηση
των εμπορευμάτων εντός της
αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος
2)Περιγραφή θέσης: Βοηθός
Χειριστή Ανυψωτικού Μηχανή-
ματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:  
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο χειρι-
σμό ανυψωτικών μηχανημά-
των 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:  Μηχα-
νικός 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: Πικαδόρ-
οι 
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
Προϋπηρεσία στην προετοι-
μασία παραγγελιών
Γνώση χρήσης παλετοφόρου

2)Περιγραφή θέσης: Φορτοε-
κφορτωτές
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 Εκπαίδευ-
σης
Βασικές Γνώσεις Αγγλικών
Βασικές Γνώσεις Η/Υ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ,ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
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

12-θριάσιο Παρασκευή 4 Μαρτίου 2022
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Έρχονται μόνιμες προσλήψεις στον
ΟΣΕ μέσω ΑΣΕΠ (τροπολογία)
Προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου στο ΟΣΕ προβλέπει τρο-
πολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπο-
υργείο Μεταφορών.

Οι προσλήψεις αφορούν  τις κάτωθι ειδικότητες: ΔΕ
Προσωπικού Ελιγμών  Κλειδούχ ων , ΔΕ Σταθμαρχ ών ,
ΔΕ Τεχ ν ιτών  Ηλεκτρον ικών , ΔΕ Τεχ ν ιτών  Ηλεκτρ-
ολόγων  και ΔΕ Χειριστών  Μηχ αν ημάτων  ’Εργου, από
Οργαν ισμό Σιδηροδρόμων  Ελλάδος Α.Ε. (Ο.Σ.Ε.
Α.Ε.).

Οι προσλήψεις διεν εργούν ται από την  εταιρεία
Ο.Σ.Ε. Α.Ε., βάσει σειράς προτεραιότητας και των
κριτηρίων  του άρθρου 29 του ν . 4765/2021 (Α’ 6)
σύμφων α τις διαδικασίες που προβλέπον ται παρόν
και κατόπιν  υπ’ αρ. 50/4.11.202 1 πράξης έγκρισης
Επιτροπής παρ. του άρθρου 2 Πράξης Υπουργικού
Συμβουλίου 33/2006 (Α 280).

Η προκήρυξη εκδίδεται από Υπουργό και Μεταφο-
ρών , κατόπιν  εισήγησης εταιρείας Ο.Σ.Ε. Α.Ε. και
ύστερα από έγκριση του Α.Σ.Ε.Π., οποία διαβιβάζεται
δέκα (10) ημερών  από ημέρα παραλαβής του αιτήμα-
τος του εν διαφερόμεν ου Φορέα, άλλως Θεωρείται εγκρ-
ιθείσα

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν  τις αιτήσεις τους, μαζί τα
απαραίτητα δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως,
συστημέν η επιστολή ηλεκτρον ικά, οικείο φορέα, τις
αξιολογεί

και συν τάσσει προσωριν ούς πίν ακες κατάταξης,
προσληπτέων  και απορριπτέων  μέσα έν αν  (1) μήν α
από πάροδο προθεσμίας υποβολής των  αιτήσεων . Οι
προσωριν οί πίν ακες

καταχ ωρίζον ται ιστοσελίδα του φορέα και αποστέλ-
λον ται Α.Σ.Ε.Π., μαζί τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
για έλεγχ ο ν ομιμότητας.

Θρίλερ με 4 
φόνους στην
Ανδραβίδα:
- Τι εξετάζουν οι αρχές

Συγκλον ίζει η αγριότητα ενός πρωτοφ-
ανούς εγκλήματος στην  Ανδραβίδα
όπου μητέρα, πατέρας και τα δύο παι-
διά τους 2 και 3 ετών βρέθηκαν νεκροί.
Όπως επισημαίνει το ilialive, ο δράστης
που τους εκτέλεσε εν  ψυχρώ παραμέ-
νει για την ώρα άγνωστος. Οι λεπτο-
μέρειες της τετραπλής δολοφονίας στην
Ανδραβίδα, όπου μια οικογένεια βρέθη-
κε νεκρή μέσα στο σπίτι της σοκάρ-
ουν. Η ιατροδικαστική εξέταση πραγμα-
τοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης,
καθώς το βράδυ δεν υπήρχε ηλεκτρ-
οδότηση στο σπίτι.

Οι αστυνομικοί που ερευνούν την
υπόθεση έχουν πλέον στη διάθεσή
τους νέα στοιχεία από τους χώρους του
σπιτιού της Ανδραβίδας, όπου
εντοπίστηκαν  δολοφονημένοι το
βράδυ της Τετάρτης ο 32χρονος πατέρ-
ας, η 37χρονη μητέρα και τα δύο παιδιά
τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι σοροί
του 32χρονου και της 37χρονης
εντοπίστηκαν πάνω σε τρέιλερ στην

αποθήκη του σπιτιού, ενώ το ηλικίας
δύο ετών παιδί βρέθηκε πάνω σε κλι-
νοσκεπάσματα στο πάτωμα της αποθ-
ήκης, δίπλα από το τρέιλερ.

Σημειώνεται πως το μόλις ενός έτους
παιδί, βρέθηκε νεκρό μέσα στο σπίτι
από τον 12χρονο αδερφό του. Ακόμη,
μέσα στο σπίτι έχουν εντοπιστεί διά-
σπαρτες κηλίδες αίματος, ενώ τα
τραύματα που φέρουν οι σοροί του
άνδρα και της γυναίκας παραπέμπουν,
σύμφωνα με πληροφορίες, σε πλήγμα-
τα από πυροβόλο όπλο.

Το χρονικό του τετραπλού φονικού

Η άγρια δολοφονία αποκαλύφθηκε
όταν το μεγαλύτερο παιδί της οικογένει-
ας, που η μητέρα είχε αποκτήσει από
τον πρώτο της γάμο, επέστρεψε στο
σπίτι. Το παιδί απουσίαζε από το σπίτι
από τις 2 μέχρι τις 7 και έπαιζε με τους
φίλους τους στην πλατεία της γειτον ιάς.

Σε αυτό το διάστημα ο δράστης μπήκε
στο σπίτι και σκότωσε τον 32χρονο
και την 37χρονη με πυροβολισμούς.
Ωστόσο, το μένος του δεν σταμάτησε
στη δολοφονία του ζευγαριού και απο-
φάσισε να σκοτώσει και τα δύο ανήλικα
παιδιά τους.

Με τερατώδη ψυχραιμία προκάλεσε
ασφυξία στο δίχρονο και στη συνέχεια
στο μωρό που βρισκόταν στην κούν ια
του. Στη συνέχεια προσπάθησε να
φορτώσει τα πτώματα σε τρέιλερ στην
αποθήκη του σπιτιού, όμως κάτι τον
τρόμαξε και εγκατέλειψε την προσπάθ-
εια.

Στις 7 περίπου το απόγευμα το
μεγαλύτερο παιδί επέστρεψε στο σπίτι
και ανοίγοντας την πόρτα του σπιτιού
αντίκρυσε νεκρούς τους γονείς του. 

Βλέποντας νεκρό το μωρό αδερφάκι
του το πήρε αγκαλιά και βγήκε έντρομο
τρέχοντας από το σπίτι καλώντας σε
βοήθεια…

Αρχικά οι πρώτες πληροφορίες ανέφ-
εραν ότι ο πατέρας δολοφόνησε την
οικογένειά του και αυτοκτόνησε, γρήγο-
ρα όμως το σενάριο αυτό εγκαταλείφθη-
κε και πλέον οι αρχές στρέφουν τις
έρευνες στον πρώην σύζυγο της οικο-
γένειας.

«Δεν ακούστηκε τίποτα»

«Ο πρώην σύζυγος της ξέρω ότι μένει
στο Λουτράκι. Είχαν τα τελείως τυπικά,
όπως κάθε χωρισμένο ζευγάρι. Τώρα
στο χωριό λέγεται πως ίσως το φον ικό
να μην το έχει κάνει ο Γιώργης ή ο
πρώην σύζυγος, αλλά να το έχει κάνει
ένα εντελώς άλλο άτομο. Τι να πω δεν
έχω λόγια γιατί στην ουσία εμείς δεν
ακούσαμε τίποτα. 

Η αστυνομία ήρθε γύρω στις 19:30 και
μας χτύπησε το κουδούνι και μας
ενημέρωσε» αποκάλυψε.

Όπως είπε η γειτόν ισσα το ζευγάρι
δεν φαινόταν να αντιμετωπίζει οικονο-
μικά προβλήματα και πρόσθεσε: «Η
κοπέλα επειδή τα παιδιά ήταν μικρά
δεν έβγαινε έξω από το σπίτι. Ο Γιώρ-
γος έφερνε τα ψώνια. Ακόμα και τον
καφέ της, τον έφερναν στο σπίτι. Άντε
μέχρι την πόρτα της, μια βόλτα στη γει-
τον ιά και το καλοκαίρι μέχρι την πλα-
τεία. 

Έχω συγκλον ιστεί γιατί σαν ζευγάρι
πέρα από κάτι μικροτσακωμούς δεν
είχαν κάτι άλλο. Δεν φαινόταν να την
ζήλευε, τα πήγαιναν καλά μαζί. Δεν
είμαστε και στο μυαλό κανενός βέβαια
αλλά τι να πω».
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ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: 
ENOIKIAZONTAI ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΩΤΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΕΠΙ

ΤΗΣ ΟΔΟΥ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΛΑΜΠΡΟΥ
ΚΑΤΣΩΝΗ. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6936780360

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

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

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

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

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

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

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

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100

ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

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

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

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ

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

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

ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΠΟΛΥΤΗ
ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 

ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η εταιρία ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ Α.Ε., που δραστηριοποιείται
στην επεξεργασία ανθρακικού ασβεστίου, επιθυμεί την
κάλυψη της παρακάτω θέσης εργασίας για τις εγκατα-
στάσεις της στη Μάνδρα Αττικής:



ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 56ΤΜ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ,
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΛΑ,
ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΠΡΟΣΟΨΕΩΣ, ΣΤΗΝ
ΟΔΟ ΚΟΝΤΟΥΛΗ
ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΡΩΗΝ
ΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6938036179

Διατίθεται οικόπεδο
εντος σχεδίου
1573τ.μ.,προς ενοικια-
ση ή πώληση στα Νε-
όκτιστα Ασπροπύρ-
γου,τριφατσο με
εύκολη πρόσβαση πρ-
ος όλες τις  εθνικές  ο-
δούς.Πληροφοριες στο
τηλέφω-
νο:6944589444

Ενοικιάζεται επαγγε-
λματικός χώρος (ισό-
γειο) στη διασταύρωση
Ασπροπύργου
(πλησίον ΙΚΑ και στά-
σης λεοφωρείου), 126
τεραγωνικά μέτρα, κα-
τάλληλο για φαρμα-
κείο.Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6945106860

Ενοικιάζεται οικία
(1ος οροφος) στη δια-
σταύρωση Ασπροπύρ-
γου κοντά στο ΙΚΑ 86
τετραγωνικά μέτρα, σε

οικογένεια που να έχει
σταθερή εργασία
Διατίθεται και για ε-
παγγελματικός χώρος
Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6945106860
(29.10.19)

Ενοικιάζεται επαγ-
γελματικός χώρος 105
τετραγωνικών μέτρων
στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου (Σαλαμίνος
& Κολοκοτρώνη). Δεν
διατίθεται για χώρο
εστίασης (προτίμηση
φαρμακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6974792931
κος Σταύρος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τμ.
στα Νεόκτιστα Ασπρ-
οπύργου στη θέση Δε-
μερτζή πίσω από το
Δημοτικό σχολείο κάθ-
ετα στην Ηρώων Πολ-
υτεχνείου.
Διαθέτει κήπο 100 τ.μ.
, μπάρμπεκιου και
υπέρ οχη θέα στο Θρ-
ιάσιο και τον κόλπο
του καραμαγκά.Μόνο
για οικογένειες τηλ.
6944636483

EΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 
ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. 

ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC,
ΑIRCONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6
946288952
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ
ΠΟΛΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
2105571925 &
6949073467 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Πωλείται Οικόπεδο
Στον Ασπρόπυργο
στη θέση Ρυκιά, σε
τιμή ευκαιρίας.
Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6987305649

Πωλείται επιχείριση
καφέ στο κέντρο
του Ασπροπύρ-
γου!Πληροφορίες
κ.Σοφια
τηλ.6909156985

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ημε-
ρος τοπος, μονοκα-
τοικία 280 τ.μ., ισό-
γεια, 2 υ/δ (το 1 mas-
ter), μπάνιο, καλή κα-
τάσταση, τιμή 
60.000€, συζητήσιμη.
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΒΝ Νέα Ζωή, μονοκα-
τοικία 100 τ.μ., ισό-

γεια, προσόψεως, 3
υ/δ (το 1 master), κα-
τασκευή '78, μπάνιο,
wc, σε οικόπεδο 400
τ.μ., θέα βουνό, ανοικ-
τό πάρκιν, αποθήκη,
κήπος, ελεύθερη, άρι-
στη κατάσταση, ανα-
καίνιση '00, τιμή
35.000€ 6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νε-
όκτιστα, μονοκατοικία
90 τ.μ., 3 υ/δ, κήπος
60 τ.μ., καρποφόρα
δέντρα, πωλείται λόγω
ανάγκης, τιμή
20.000€τηλ:
2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδει-
σος, ημιτελής μεζονέτα
162 τ.μ., 2 επίπεδα,
ισόγεια, γωνιακή, 4 υ/δ
(το 1 master), 2 μπά-
νια, σε οικόπεδο 183
τ.μ., πάρκιν, αποθήκη
25 τ.μ., τιμή 309.000€,
συζητήσιμη

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία ζητά εργασία
εντός σπιτιού στις
περιοχές  Ελευσίνα
και Ασπρόπυργο
Τηλ. 6995524143

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ
ΕΤΩΝ 43 ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ
ΠΡΟΥΠΥΡΕΣΙΑ ΣΤΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΒΡΕΦΩΝ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ

ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΉ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΙΔΙΩΝ.
ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΩΙΝΟ.
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ-
ΜΑΓΟΥΛΑ- ΜΑΝΔΡΑ.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

ΑΤΟΜΟ ΖΗΤΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΣΤΙΣ ΓΥΡΩ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 
ΚΙΝ 6947882562

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ
ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΙ
ΕΝΕΣΕΙΣ) ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ 
ΜΑΝΔΡΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ  6987708872

Ελληνίδα αποκλει-
στική με πείρα ζητά
εργασία για φροντίδα
ηλικιωμένων στην περ-
ιοχή του Θριασίου
Πεδίου.Τηλ.
6971700804
ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΕ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΗΛ
6986712390 Κα Βάσω.

ΣΤΕΛΙΟΣ
ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνο: 210-
5573042. 
Fax: 210-5576988

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 
γκαρσονιέρα στον
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
Κυρία ζητά μικρό 
διαμέρισμα ή γκαρσονι-
έρα για ενοικίαση στην
περιοχή του Ασπρ-
οπύργου 
Τηλ. επικοινωνίας  
6977616480

Ζ Η Τ Ε Ι Τ Α Ι
Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο  
«ΟΔΗΓΟΣ Πωλητής, με
δίπλωμα Γ' κατηγορίας,
ζητείται από εταιρεία
γαλακτοκομικών πρ-
οϊόντων στον Ασπρόπ-
υργο Αττικής. Επιθ-
υμητή προϋπηρεσία σε
ex-van πώληση.  Επι-
κοινωνία 10:00-17:00,
2105577698 , email:
info@dikomas.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ
ΣΕ ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
2105575342, 6973236156

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ .
ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1000-1200 ΕΥΡΩ ΑΝΑΛΟΓΩΣ
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ . ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ.

2130993031, MAIL:
ktl.diametaforiki@gmail.com

Ζητείται τεχνίτρια
νυχιών 

για  κατάστημα 
στην Ελευσίνα
Τηλ.6938437614

Παρασκευή 4 Μαρτίου 2022 θριάσιο-15  



16-θριάσιο Παρασκευή 4 Μαρτίου 2022

ΟΟ..ΛΛ..ΕΕ  ΑΑΕΕ::    ΗΗμμεερρίίδδαα  μμεε  θθέέμμαα  ““ΑΑσσφφααλλεείίςς  εερργγαασσίίεεςς
σσεε  θθάάλλαασσσσαα  κκααιι  λλιιμμεεννιικκέέςς  εεγγκκαατταασσττάάσσεειιςς””

Η
μερίδα με θέμα "Ασφα-
λείς εργασίες σε θάλασ-
σα και λιμενικές εγκατα-
σ τ ά -
σεις" συνδιοργανώνουν

ο Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας
(Ο.Λ.Ε.) ΑΕ, η Ελληνική  Ένωση
Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλ-
λοντος -HELMEPA και το Ελληνικό
Ινστιτούτο Ναυτικής Τεχνολογίας
(ΕΛ.Ι.Ν.Τ), την Τετάρτη, 9 Μαρτίου
2022 στην αίθουσα εκδηλώσεων
του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου
Ελευσίνας-Δυτικής Αττικής, με την
συμμετοχή του Συνδέσμου Φορτοε-
κφορτωτών Λιμένα Ελευσίνας, του
Ναυταθλητικού Ομίλου Ελευ-
σίνας, του Εργατοϋπαλληλικού Κέν-
τρου Ελευσίνας-Δυτικής Αττικής και
του Αγροτικού-Αλιευτικού Συλλό-
γου Αλιέων Νέας Περάμου & Πάχης
Μεγάρων "Ο Άγιος Γεώργιος".

Πρόγραμμα Ημερίδας

10:00 – 10:30       
Χαιρετισμοί διοργαν ωτών  και

επίσημων  προσκεκλημέν ων

10:30 – 10:50
"Εν ισχύον τας το πν εύμα Ναυ-

τικής Ασφάλειας στην  Αν ατολική
Μεσόγειο"

Κ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, Επικεφα-
λής Στρατηγικής και Αν άπτυξης,
HELMEPA

10:50 – 11:10
"Ασφάλεια βασισμέν η στην

προσωπική συμπεριφορά και
πρόληψη ατυχημάτων  σε λιμεν ι-
κές εγκαταστάσεις" 

Ζ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ,
Eπιθεωρήτρια, Lloyd’s Register

11:10– 11:30
"Υγιειν ή και ασφάλεια λιμε-

ν ικών  εγκαταστάσεων "
Χ. ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ,

Μέλος ΔΣ Ελλην ικού Ιν στιτούτου
Ναυτικής Τεχν ολογίας (ΕΛ.Ι.Ν.Τ.),
D P A / C S O - N e w b u i l d i n g s
Manager, Ariston Nav igation
Corp.

11:30 – 11:50 Διάλειμμα

11:50 – 12:10
"Κατάρτιση και εκπαίδευση

στην  Ελλην ική Λιμεν ική Βιομ-
ηχαν ία – Προκλήσεις και Προο-
πτικές"

Δρ. A. ΒΛΑΧΟΣ – Σύμβουλος
Αν άπτυξης, Διευθυν τής Κατάρτι-
σης Ιν στιτούτου «ΕΞΑΝΤΑΣ»

12:10 – 12:30
"Αποφεύγον τας τις παγίδες του

καιρού – εισαγωγή στη ν αυτική

μετεωρολογία" 
Δρ. Ν. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ, Φυσικός -

Μετεωρολόγος | Καθηγητής Ναυ-
τικής Μετεωρολογίας

12:30 – 13:00
"Ασφάλεια σε ιστιοπλοϊκά

σκάφη"
Κ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Γραμ-

ματέας της Επιτροπής Αν οικτής
Θαλάσσης της Ελλην ικής Ιστιοπ-
λοϊκής Ομοσπον δίας, Πρόεδρος
Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πατρών

Μ. ΡΟΥΔΑΣ, Μέλος ΔΣ Παν ελ-
λην ίου Ομίλου Ιστιοπλοΐας
Αν οικτής Θαλάσσης – ΠΟΙΑΘ

13:00 – 13:30  Ερωτήσεις –
Απαν τήσεις - ΣυζήτησηΗ εκδήλω-
ση πραγματοποιείται με την
ευγεν ική υποστήριξη του Lloyd's
Register Foundation.


