
Η 1η Θεματική Διαβούλευση για την
εκπόνηση του Σχεδίου
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Διάθεση microchips για δεσποζό-
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Συμβολική κίνηση τιμής στις
γυναίκες των δημόσιων δομών

υγείας της Δυτικής Αττικής

Λ. Κοσμόπουλος: «Πρέπει να τιμούμε και να
σεβόμαστε τις γυναίκες και την ισότητα των

φύλων κάθε μέρα»

Κ. Μητσοτάκης: Έρχεται
εφαρμογή "panic button"

στο κινητό για τις
γυναίκες σε κίνδυνο

Κατασχέθηκαν
70 κιλά

ακατέργαστης
κάνναβης στον
Ασπρόπυργο

Οι αρχές συνέλαβαν τον έμπορο,
τους διακινητές, αλλά και έναν…

πελάτη
σσεελλ..  22

21.121 νέα
κρούσματα, 365 
διασωληνωμένοι

και 54 νεκροί 
254 κρούσματα στην Π.Ε.

Δυτικής Αττικής 

Καμία συζήτηση για άρση 
των περιορισμών που ισχύουν 

για τους ανεμβολίαστους 

Κανονικό Πάσχα για
τους εμβολιασμένους

σσεελλ..  55

σσεελλ..  33

Ήττα της ΝΕ Μεγαρίδος στην
παράταση. 

Φωνάζει ο Πανελευσινιακός για
την διαιτησία

Oι αγώνες και οι διαιτητές σήμε-
ρα στην Γ΄ Εθνική 1ο και 6ο

όμιλο σσεελλ..  1100--  1111σσεελλ..  99

σσεελλ..  33

Το σχέδιο της Κομισιόν
για απεξάρτηση από το
ρωσικό
φυσικό
αέριο 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
παρουσίασε τις προτάσεις

ώστε η ΕΕ να πάψει 
να τελεί εν ομηρία και να

έχει ανάγκη τον Πούτιν για να
ζεσταθεί τον χειμώνα. 

σσεελλ..  99

σσεελλ..  77

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
Βίβιαν , Ηλιαν ός,  Ηλιάν α, Λιάν α, Ιλιάν α, Ηλιάν ν α
Λυσίμαχ ος, Λυσιμάχ η, Ξάν θος,  Ξαν θή, Ξαν θούλα
Σμαράγδα,  Σμαραγδή, Σμαρώ, Σμαραγδία, Σμαραγ-

δούλα, Σμάρα, Φιλοκτήμων , Φιλοκτήμον ας
Σαράν της, Σαράν τος, Σαραν τούλα 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Μαγγίνα Πηγή Ν., Μπότσαρη Μάρκου 2 &

Λεωφόρος Δημοκρατίας, 
Έναντι Δημαρχείου, 2105573484

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Κοντούλη 1, 2105542410

MANΔΡΑ
ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Δήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη, 2105551232

Άνω Λιόσια
Αεράκης Νικόλαος Λ.

Αιγαίου Πελάγους 32, 2102470189

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΚΑΛΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΜΠΗΛΟΜΑΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΟΕ
Αθηνών 23, 2102465432

Με  σταθερά βήματα η χώρα μας
οδεύει προς την αποκλιμάκωση από
την πανδημία και συνεπώς πλησιά-
ζει η στιγμή που θα έρθει επιπλέον
χαλάρωση των υφιστάμενων μέτρ-
ων. Αξίζει να σημειωθεί πως η επι-
τροπή των εμπειρογνωμόνων συνε-
δριάζει σήμερα 9 Μαρτίου.

«Κανονικό Πάσχα και καλύτερο
το καλοκαίρι»

Τα στοιχεία είναι ενθαρρυντικά,
όπως ανέφερε η αναπληρώτρια
υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα, στο
πλαίσιο των τακτικών επισκέψεων
της στα νοσοκομεία του ΕΣΥ σε όλη
την Ελλάδα και συγκεκριμένα στο
νοσοκομείο της Σπάρτης.

Σε δηλώσεις της τόνισε πως η
πανδημία αποκλιμακώνεται αργά
αλλά σταθερά, ενώ παρατηρείται
μείωση των νοσηλευόμενων ασθ-
ενών. «Μπορούμε να αισιοδοξούμε
για ένα κανονικό Πάσχα και ένα
καλύτερο καλοκαίρι», είπε συγκεκρ-
ιμένα.

Και πράγματι. Μετά από ένα αργό-
συρτο χειμώνα κατά τη διάρκεια του
οποίου οι σκληροί δείκτες της παν-
δημίας σημείωναν δραματική
αύξηση, εδώ και ενάμισι μήνα η

κατάσταση έχει αναστραφεί.

Ποια μέτρα θα αρθούν μέχρι το
Πάσχα

Ο Μάρτιος αποτελεί μήνα ορόσημο
για τις χώρες της Ευρώπης, ως
προς την αποκλιμάκωση των μέτρ-
ων κατά της πανδημίας. Πολλά
κράτη μάλιστα φρόντισαν ήδη να
άρουν τους περιορισμούς, ενώ άλλα
-μεταξύ αυτών και η χώρα μας- θα
χρειαστούν περισσότερο χρόνο.

Έως τα τέλη Μαρτίου, μέτρα που
ισχύουν σήμερα μόνο για τους
εμβολιασμένους και επηρεάζουν
την κανονικότητα θα έχουν αρθεί,
ενώ κάποια θα παραμείνουν. Έως
το Πάσχα στα τέλη Απριλίου, δεν
αποκλείεται οι εμβολιασμένοι να
έχουν επιστρέψει στην ομαλότητα.

Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να
καταργηθούν:

η επίδειξη του πιστοποιητικού
εμβολιασμού για την πρόσβαση σε
δημόσιους χώρους,

η δήλωση των ασυμπτωματικών
φορέων της νόσου Covid,

η πενθήμερη απομόνωση των
θετικών ατόμων και η καραντίνα

των επαφών τους,
το εκτεταμένο testing σε ειδικούς

χώρους, όπως π.χ. στα σχολεία.
Κάποια από τα παραπάνω μέτρα

δεν αποκλείεται να καταργηθούν
και να αντικατασταθούν από περισ-
σότερο “κανονικές” διαδικασίες που
παραπέμπουν σε ενδημικούς λοι-
μογόνους ιούς, όπως είναι η γρίπη.

«Δεν πάμε για αποκλιμάκωση
μέτρων για τους ανεμβολίαστους
σύντομα »

Ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρ-
ης, , σε δηλώσεις του έχει αποκ-
λείσει τη χαλάρωση των μέτρων για
τους ανεμβολίαστους πολίτες και
τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς.

Καμία συζήτηση για άρση των περιορισμών που ισχύουν 
για τους ανεμβολίαστους 

Κανονικό Πάσχα για τους εμβολιασμένους

Συνεδριάζει σήμερα το Δ.Σ της ΚΕΔΕ
– Πρόταση για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και το ρόλο των

Δήμων και των Τοπικών Κοινωνιών

Τ
ο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ συν έρχ εται,
σήμερα Τετάρτη 9 Μαρτίου 2022 και ώρα 11:00, δια
ζώσης στα γραφεία της ΚΕΔΕ (Ακαδημίας 65 και

Γεν ν αδίου 8, 3ος όροφος).
Στη συν εδρίαση θα παραστεί ο Γεν ικός Γραμματέας

Κοιν ων ικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της
Φτώχ ειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοιν ων ικών
Υποθέσεων , Γεώργιος Σταμάτης, για ν α παρουσιάσει
τη Νέα Εθν ική Στρατηγική για την  Κοιν ων ική Έν ταξη
των  ΡΟΜΑ και του Σχ εδίου Δράσης 2021-2030.
Η συν εδρίαση του Δ.Σ. θα μεταδοθεί ζων ταν ά μέσω

της ιστοσελίδας της ΚΕΔΕ (www.kede.gr).

Αν αλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είν αι τα
εξής:

Εν ημέρωση Προέδρου
Παρατηρήσεις επί του σχ εδίου ν όμου του Υπουργείου
Εσωτερικών  «Εθν ικό Στρατηγικό Σχ έδιο
Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για την
ολοκλήρωση της 

μεταφοράς των  δασικών  υπηρεσιών  στο Υπουργείο
Περιβάλλον τος και Εν έργειας, διατάξεις για την
εφαρμογή του Εθν ικού Σχ εδίου Αν άκαμψης και
Αν θεκτικότητας ‘Ελλάδα 2.0’ και άλλες επείγουσες
διατάξεις»
Εισηγητής: Ι. Μουράτογλου, Πρόεδρος Επιτροπής
Οικον ομικών  Ο.Τ.Α.

Τοποθέτηση – Πρόταση για τις Αν αν εώσιμες Πηγές
Εν έργειας και το ρόλο των  Δήμων  και των  Τοπικών
Κοιν ων ιών .
Εισηγητής: Γ. Παπαν αστασίου, Πρόεδρος Επιτροπής
Εν έργειας, Περιβάλλον τος & Διαχ είρισης
Απορριμμάτων

Νομοθετική ρύθμιση αν αφορικά με τη σύν ταξη
συμβάσεων  κ.λπ. από τους ειδικούς συμβούλους,
ειδικούς συν εργάτες και επιστημον ικούς συν εργάτες
των  Δήμων  χ ωρίς πρόσθετη αμοιβή.
Εισηγητής: Γ.

Συνεχίζεται στη σελ. 10
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Σε 21.121 ανέρχονται τα νέα κρούσματα
κορονοϊού, τα οποία κατεγράφησαν στην
Ελλάδα το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με

τον ΕΟΔΥ. Αυτά προέκυψαν από 133.937 τεστ που
έγιναν σε όλη τη χώρα και έτσι η θετικότητα διαμο-
ρφώνεται στο 15,76%. Στην Αττική εντοπίζονται τα
7.561 κρούσματα και στη Θεσσαλονίκη τα 1.984.
Από το σύνολο των κρουσμάτων που καταγράφη-
καν τις τελευταίες 24 ώρες, τα 29 εντοπίστηκαν
κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. 

Ετσι, ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων
ανέρχεται σε 2.538.168, εκ των οποίων , το 49,4%
είναι άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσμα-
τα των τελευταίων επτά ημερών, τα 183 θεωρ-
ούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και
τα 1.402 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό
κρούσμα. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19
είναι 54, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν
καταγραφεί συνολικά 26.303 θάνατοι.  Ο αριθμός
των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι
είναι 365 (64,4% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους
είναι 68 έτη. To 88,2% έχει υποκείμενο νόσημα ή
και ηλικία 70 ετών και άνω. 

Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται διασωλ-
ηνωμένοι, 247 (67,67%) είναι ανεμβολίαστοι ή μερ-
ικώς εμβολιασμένοι και 118 (32,33%) είναι πλήρως
εμβολιασμένοι. Από την αρχή της πανδημίας,
έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 4.307 ασθενείς. 

Οι εισαγωγές νέων ασθενών με Covid-19 στα

νοσοκομεία της επικράτει-
ας είναι 245 (ημερήσια
μείωση 3,92%). Ο μέσος
όρος εισαγωγών του
επταημέρου είναι 275
ασθενείς. 

Γεωγραφική κατανομή
948 κρούσματα στην Π.Ε.
Ανατολικής Αττικής 

1241 κρούσματα στην
Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθη-
νών 

254 κρούσματα στην
Π.Ε. Δυτικής Αττικής
1.035 κρούσματα στην

Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών 
2.095 κρούσματα στην Π.Ε. Κεντρικού Τομέα

Αθηνών 943 κρούσματα στην Π.Ε. Νοτίου Τομέα
Αθηνών 

81 κρούσματα στην Π.Ε. Πειραιώς 
164 κρούσματα στην Π.Ε. Νήσων 

21.121 νέα κρούσματα ,365 διασωληνωμένοι είναι 365 και 54 νεκροί 

Η
Ημέρα της Γυν αίκας μας υπεν θυμίζει ότι 365

μέρες τον  χ ρόν ο πρέπει ν α εργαζόμαστε για
την  ισότητα των  φύλων  και  τη στήριξη των

γυν αικών  στους πολλαπλούς ρόλους τους στην  κοι-
ν ων ία. 

Στο πλαίσιο αυτό, με χ αρά αν ακοιν ών ω ότι μέσα
στον  μήν α Μάρτιο ξεκιν ούν  στον  Δήμο Χαϊδαρίου μια
σειρά στοχ ευμέν ες υπηρεσίες για την  εν δυν άμωση
των  γυν αικών  και την  εξασφάλιση ισότιμων  ευκαιριών
προσωπικής αν άπτυξης. Ιδιαίτερη έμφαση δίν εται σε
γυν αίκες μέλη ευάλωτων  ομάδων  του πληθυσμού,
μον ογον εϊκές οικογέν ειες, έφηβες και ν έες γυν αίκες
εκτός των  μηχ αν ισμών  της εκπαίδευσης και της
εργασίας. 

Οι δράσεις υλοποιούν ται από την  Κοιν ων ική Υπηρ-
εσία του Δήμου σε συν εργασία με το έργο «Ολοκληρ-
ωμέν ες Υπηρεσίες και Δράσεις Πρόληψης και Αν τι-
μετώπισης των  Διακρίσεων , Βελτίωσης της Ποιότητας
Ζωής, της Κοιν ων ικής Έν ταξης καθώς και Δράσεις
Αν τιμετώπισης της Φτώχ ειας και Παροχ ή Υπηρεσιών
Αν οιχ τής Ειδικής Φρον τίδας των  Ειδικών  και
Ευπαθών  Ομάδων  του Δήμου Χαϊδαρίου», που
χ ρηματοδοτείται από τη ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθή-
ν ας.  

Με  συγκεκριμέν ες και αποτελεσματικές δράσεις
οικοδομούμε μια τοπική κοιν ων ία ισότητας και
αλληλεγγύης.

Χρόν ια πολλά σε όλες τις Χαϊδαριώτισσες!

Δήμος Χαϊδαρίου : Μέσα στον Μάρτιο ξεκινούν 
στοχευμένες υπηρεσίες για την ενδυνάμωση 

των γυναικών και την εξασφάλιση ισότιμων ευκαιριών

Συμβολική κίνηση τιμής
στις γυναίκες των 

δημόσιων δομών υγείας
της Δυτικής Αττικής 

Λ. Κοσμόπουλος: «Πρέπει να τιμούμε και να
σεβόμαστε τις γυναίκες και την ισότητα των

φύλων κάθε μέρα»

Σ
υμβολική κίνηση τιμής για τις γυναίκες
ιατρούς, νοσηλεύτριες και κάθε ειδικότ-
ητας προσωπικού που εργάζονται στις

δημόσιες δομές υγείας της Δυτικής Αττικής
έκανε ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής
Λευτέρης Κοσμόπουλος, με αφορμή την Παγκό-
σμια Ημέρα της Γυναίκας και σχετικά δήλωσε: 

«Οι γυναίκες αγωνίζονται κάθε μέρα και κάθε
μέρα πρέπει να τις τιμούμε και να τις σεβόμαστε! 

Σήμερα επέλεξα να επισκεφτώ δομές της Δυτι-
κής Αττικής, τα Κέντρα Υγείας Ελευσίνας και
Μεγάρων για να ευχηθώ συμβολικά με ένα τριαν-
τάφυλλο ειδικά σε εκείνες τις γυναίκες που
υπηρετούν τη δημόσια υγεία ακατάπαυστα τα δύο
τελευταία χρόνια της πρωτόγνωρης πανδημίας.

Χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες!».
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ν Ο Μ Ο Σ
ΑΤΤΙΚΗΣ 

Δ Η Μ Ο Σ
ΦΥΛΗΣ

Τ ε χ ν ι κ ή
Υπηρεσία                                         

Κωστή Παλαμά & Καρ-
καβίτσα                                                                

13341 Άν ω Λιόσια                                                                                                                                                                                                                                                
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 2482233
FAX: 210 2486196 
Email:  dtexnyp@fyli.gr
Άν ω Λιόσια 08/03/2022
Αριθ. Πρωτ. :  7352

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ
ΦΥΛΗΣ  ΔΥΟ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗ
Δ.Ε ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

Ο Δήμαρχος Φυλής διακ-
ηρύσσει ότι:

Προκειμέν ου ν α προβεί σε
φ αν ερή Μειοδοτική προφ ορι-
κή και φ αν ερή Δημοπρασία
σύμφ ων α με την  υπ΄αριθμ.
270/81 Π.Δ και τον  εν  ισχύ
Ν.3463/06 ΦΕΚ
114/Α΄/08.06..06 «Κώδικας
Δήμων  και Κοιν οτήτων » και
τον  Ν. 3130/28-3-2003 ΦΕΚ Α
76 για την  «ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΥΟ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΦΥΛΗΣ», βάση της υπ’ αριθμ.
Μελέτης 382/2021 της Τεχν ικής
Υπηρεσίας.

ΚΑΛΕΙ
Τους εν διαφ ερόμεν ους που

θέλουν  ν α συμμετάσχουν  στη
δημοπρασία, όπως εν τός
αποκλειστικής προθεσμίας
είκοσι ημερών  ( 20 ) από τη
δημοσίευση της παρούσης ν α
παραλάβουν  τους αν αλυτικούς
όρους διακήρυξης και ν α υπο-
βάλλουν  ή ν α αποστείλουν
αίτηση εν διαφ έρον τος για την
«ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΥΟ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΣΤΗ Δ.Ε ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» μαζί με φ άκε-
λο με όλα τα δικαιολογητικά που
ζητούν ται από την  Διακήρυξη,
στη Δ/ν ση Περιουσίας & Προμ-
ηθειών  του Δήμου, υπ΄όψιν
της Εκτιμητικής Επιτροπής,
στην  Δ/ν ση:  Δημαρχιακό
Μέγαρο Δήμου Φυλής, Πλατεία
Ηρώων  1 Άν ω Λιόσια Τ.Κ
13341 .        

Οι προσφ ορές εν διαφ έρον -
τος γίν ον ται δεκτές μέχρι και
29/03/2022 ημέρα Τρίτη, εργά-
σιμες ημέρες και ώρες.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:
Ο Δήμος Φυλής στα πλαίσια

της προσπάθειάς του:
α) για αποσυμφ όρηση της

Πολεοδομικής Εν ότητας «Κέν -
τρο»  της Δ.Ε  Άν ω Λιοσίων
από σταθμευμέν α οχήματα  και
για την  καλύτερη εξυπηρέτηση
των  δημοτών , των  κατα-
στημάτων  και των  υπηρε-
σιών  του Δήμου και 

β) για την  κάλυψη αν αγκών
άθλησης, κοιν ων ικοποίησης
και ψυχαγωγίας των  δημοτών
και επισκεπτών  του

προτίθεται ν α μισθώσει:
A) Έν α οικόπεδο έκτασης

300-350  m2 στην  Πολεοδομική
Εν ότητα «Κέν τρο» της Δ.Ε
Άν ω Λιοσίων , που θα χρησι-
μοποιηθεί ως υπαίθριος
χώρος στάθμευσης οχημάτων
για την  αποσυμφ όρηση της
κυκλοφ ορίας επί της οδού
Δημαρχείου και των  παρα-
κείμεν ων  αυτής δρόμων .

Β) Έν α οικόπεδο έκτασης
περίπου 1500 m2 στην  Πολεο-
δομική Εν ότητα «Δρο-
σούπολη» της Δ.Ε  Άν ω
Λιοσίων ,  με σκοπό τη δημιο-
υργία αθλητικού χώρου.

Τα οικόπεδα πρέπει ν α είν αι
εύκολα προσβάσιμα από επι-
βατικά οχήματα και η μορφ ο-
λογία τους ν α τα καθιστά
κατάλληλα για τους λόγους που
θα χρησιμοποιηθούν , δηλ. ν α
είν αι ομαλά, μικρής κλίσης  και
ελεύθερα κτισμάτων - εγκατα-
στάσεων  που εμποδίζουν  τη
χρήση τους και πυκν ών  δεν -
δροστοιχιών , σε ότι αφ ορά και
τις δύο περιπτώσεις.

Επιπροσθέτως, δίν εται η
δυν ατότητα, όσον  αφ ορά την
περίπτωση μίσθωσης οικοπέ-
δου με σκοπό τη δημιουργία
αθλητικού χώρου, ν α μισθωθεί
ακέραιο οικόπεδο ή τμήμα
αυτού, αρκεί το τμήμα αυτό του
ακέραιου οικοπέδου  ν α πληροί
τις προϋποθέσεις που θέτει η
παρούσα μελέτη, όσον  αφ ορά
το εμβαδόν  του  και τα ποιοτι-
κά του χαρακτηριστικά.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ν Ο Μ Ο Σ
ΑΤΤΙΚΗΣ 

Δ Η Μ Ο Σ
ΦΥΛΗΣ

Τ ε χ ν ι κ ή
Υπηρεσία                                         

Κωστή Παλαμά & Καρ-
καβίτσα                                                                

13341 Άν ω Λιόσια                                                                                                                                                                                                                                                
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 2482233
FAX: 210 2486196 
Email:  dtexnyp@fyli.gr
Άν ω Λιόσια 08/03/2022
Αριθ. Πρωτ. :  7349

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ
ΦΥΛΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

Ο Δήμαρχος Φυλής διακ-
ηρύσσει ότι:

Προκειμέν ου ν α προβεί σε
φ αν ερή Μειοδοτική προφ ορι-
κή και φ αν ερή Δημοπρασία
σύμφ ων α με την  υπ΄αριθμ.
270/81 Π.Δ και τον  εν  ισχύ
Ν.3463/06 ΦΕΚ
114/Α΄/08.06..06 «Κώδικας
Δήμων  και Κοιν οτήτων » και
τον  Ν. 3130/28-3-2003 ΦΕΚ Α
76 για την  «ΜΙΣΘΩΣΗ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΦΥΛΗΣ», βάση της υπ’ αριθμ.
Μελέτης 310/2021 της Τεχν ικής
Υπηρεσίας.

ΚΑΛΕΙ
Τους εν διαφ ερόμεν ους που

θέλουν  ν α συμμετάσχουν  στη
δημοπρασία, όπως εν τός
αποκλειστικής προθεσμίας
είκοσι ημερών  ( 20 ) από τη
δημοσίευση της παρούσης ν α
παραλάβουν  τους αν αλυτικούς
όρους διακήρυξης και ν α υπο-
βάλλουν  ή ν α αποστείλουν
αίτηση εν διαφ έρον τος για την
«ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΦΥΛΗΣ» μαζί με φ άκελο με όλα
τα δικαιολογητικά που
ζητούν ται από την  Διακήρυξη,
στη Δ/ν ση Περιουσίας & Προμ-
ηθειών  του Δήμου, υπ΄όψιν
της Εκτιμητικής Επιτροπής,
στην  Δ/ν ση:  Δημαρχιακό
Μέγαρο Δήμου Φυλής, Πλατεία
Ηρώων  1 Άν ω Λιόσια Τ.Κ
13341 .        

Οι προσφ ορές εν διαφ έρον -
τος γίν ον ται δεκτές μέχρι και
29/03/2022 ημέρα Τρίτη, εργά-
σιμες ημέρες και ώρες.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:
Ο Δήμος Φυλής στα πλαίσια

της προσπάθειάς του:
α) για αποσυμφ όρηση της

Πολεοδομικής Εν ότητας «Κέν -
τρο»  της Δ.Ε  Άν ω Λιοσίων
από σταθμευμέν α οχήματα  και
για την  καλύτερη εξυπηρέτηση
των  δημοτών , των  κατα-
στημάτων  και των  υπηρε-
σιών  του Δήμου και 

β) για την  κάλυψη αν αγκών
αποθήκευσης - φ ύλαξης διαφ -
όρων  μηχαν ημάτων -εργα-
λείων  των  υπηρεσιών  του,

προτίθεται ν α μισθώσει:
A) Έν α οικόπεδο έκτασης

300-350 m2 στην  Πολεοδομική
Εν ότητα «Κέν τρο» της Δ.Ε

Άν ω Λιοσίων , που θα χρησι-
μοποιηθεί ως υπαίθριος
χώρος στάθμευσης οχημάτων
για την  αποσυμφ όρηση της
κυκλοφ ορίας επί της οδού Ελε-
υθερίας και των  παρακείμε-
ν ων  αυτής δρόμων .

Β) Έν α οικόπεδο έκτασης
1300-1500 m2 στην  Πολεοδο-
μική Εν ότητα «Δροσούπολη»
της Δ.Ε Άν ω Λιοσίων  για την
εγκατάσταση κιν ητών  ή λυόμε-
ν ων  χώρων  αποθήκευσης -
φ ύλαξης μηχαν ημάτων -εργα-
λείων  των  διαφ όρων  υπηρε-
σιών  του.

Τα οικόπεδα πρέπει ν α είν αι
εύκολα προσβάσιμα από επι-
βατικά οχήματα και η μορφ ο-
λογία τους ν α τα καθιστά
κατάλληλα για τους λόγους που
θα χρησιμοποιηθούν , δηλ. ν α
είν αι ομαλά, μικρής κλίσης  και
ελεύθερα κτισμάτων - εγκατα-
στάσεων , σε ότι αφ ορά το
οικόπεδο της περίπτωσης Α)
και πυκν ών  δεν δροστοιχιών ,
σε ότι αφ ορά και τις δύο περι-
πτώσεις.

Επιπροσθέτως και για κάθε
μία από τις παραπάν ω περι-
πτώσεις, μπορεί ν α μισθωθ-
ούν  και δύο όμορα οικόπεδα,
αρκεί η κυριότητά τους ν α
είν αι του ιδίου ιδιοκτήτη και ν α
πληρούν  τις προϋποθέσεις,
όσον  αφ ορά το εμβαδόν
συν ολικά και τα ποιοτικά τους
χαρακτηριστικά.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ν Ο Μ Ο Σ
ΑΤΤΙΚΗΣ 

Δ Η Μ Ο Σ
ΦΥΛΗΣ

Τ ε χ ν ι κ ή
Υπηρεσία                                         

Κωστή Παλαμά & Καρ-
καβίτσα                                                                

13341 Άν ω Λιόσια                                                                                                                                                                                                                                                
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 2482233
FAX: 210 2486196 
Email:  dtexnyp@fyli.gr
Άν ω Λιόσια 08/03/2022
Αριθ. Πρωτ. :  7346

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ
ΦΥΛΗΣ  ΤΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ
ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

Ο Δήμαρχος Φυλής διακ-
ηρύσσει ότι:

Προκειμέν ου ν α προβεί σε
φ αν ερή Μειοδοτική προφ ορι-
κή και φ αν ερή Δημοπρασία
σύμφ ων α με την  υπ΄αριθμ.
270/81 Π.Δ και τον  εν  ισχύ
Ν.3463/06 ΦΕΚ
114/Α΄/08.06..06 «Κώδικας
Δήμων  και Κοιν οτήτων » και
τον  Ν. 3130/28-3-2003 ΦΕΚ Α
76 για την  «ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΡΙΩΝ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΦΥΛΗΣ», βάση της υπ’ αριθμ.
Μελέτης 265/2021 της Τεχν ικής
Υπηρεσίας.

ΚΑΛΕΙ
Τους εν διαφ ερόμεν ους που

θέλουν  ν α συμμετάσχουν  στη
δημοπρασία, όπως εν τός
αποκλειστικής προθεσμίας
είκοσι ημερών  ( 20 ) από τη
δημοσίευση της παρούσης ν α
παραλάβουν  τους αν αλυτικούς
όρους διακήρυξης και ν α υπο-
βάλλουν  ή ν α αποστείλουν
αίτηση εν διαφ έρον τος για την
«ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» μαζί με φ άκε-
λο με όλα τα δικαιολογητικά που
ζητούν ται από την  Διακήρυξη,
στη Δ/ν ση Περιουσίας & Προμ-
ηθειών  του Δήμου, υπ΄όψιν
της Εκτιμητικής Επιτροπής,
στην  Δ/ν ση:  Δημαρχιακό
Μέγαρο Δήμου Φυλής, Πλατεία
Ηρώων  1 Άν ω Λιόσια Τ.Κ
13341 .        

Οι προσφ ορές εν διαφ έρον -
τος γίν ον ται δεκτές μέχρι και
29/03/2022 ημέρα Τρίτη, εργά-
σιμες ημέρες και ώρες.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:
Ειδικότερα εν διαφ έρεται ν α

μισθώσει :
Α) Έν αν  ισόγειο χώρο,

συν ολικής επιφ άν ειας 250-
300 m2, στην  Π.Ε «Κέν τρο»,
εν τός των  ορίων  της Δ.Ε
Άν ω Λιοσίων , για κάλυψη των
αν αγκών  στέγασης των  Κέν -
τρων  Ψυχικής Υγείας του
Δήμου Φυλής. Απαραίτητη
κρίν εται η ύπαρξη  υπογείου,
επιφ άν ειας αν τίστοιχης με
την  επιφ άν εια του ισογείου
που θα χρησιμοποιηθεί ως
αποθηκευτικός χώρος και ως
χώρος στάθμευσης αυτοκιν ή-
των  και για το λόγο αυτό θα
πρέπει ν α διαθέτει ξεχωριστή
είσοδο με ράμπα. Απαραίτητη
επίσης κρίν εται ή ύπαρξη περ-
ιβάλλον τος χώρου που θα χρη-
σιμοποιηθεί ως χώρος στάθ-
μευσης αυτοκιν ήτων .

Β) Έν αν  ισόγειο χώρο,
συν ολικής επιφ άν ειας 150-
200 m2, στην  Π.Ε «Κέν τρο»,
εν τός των  ορίων  της Δ.Ε
Άν ω Λιοσίων , για κάλυψη
αν αγκών  στέγασης της Πολιτι-
κής Προστασίας του Δήμου
Φυλής.

Γ) Έν αν  ισόγειο χώρο,
συν ολικής επιφ άν ειας  έως
200 m2, στην  Π.Ε «Άγιος
Γεώργιος», εν τός των  ορίων
της Δ.Ε Άν ω Λιοσίων , αποτε-
λούμεν ο κατά προτίμηση από
τρεις αυτοτελείς χώρους με
αν εξάρτητες εισόδους, για κάλ-

υψη των  αν αγκών  στέγασης
τμημάτων  της Δ/ν σης Περι-
βάλλον τος και Πρασίν ου του
Δήμου Φυλής.

Απαραίτητη κρίν εται η ύπα-
ρξη  υπογείου, επιφ άν ειας του-
λάχιστον  300 m2 που θα χρη-
σιμοποιηθεί ως αποθηκευ-
τικός χώρος και ως χώρος
στάθμευσης αυτοκιν ήτων  και
για το λόγο αυτό θα πρέπει ν α
διαθέτει ξεχωριστή είσοδο με
ράμπα. Απαραίτητη επίσης
κρίν εται ή ύπαρξη περιβάλλον -
τος χώρου που θα χρησιμοποι-
ηθεί ως χώρος στάθμευσης
αυτοκιν ήτων .

Οι ελάχιστες προδιαγραφ ές-
αν άγκες που πρέπει ν α
καλύπτουν  όλα τα προς μίσθω-
ση κτίρια είν αι:

Για την  εύκολη πρόσβαση
του κοιν ού ν α βρίσκον ται σε
κεν τρικά, ευπροσδιόριστα
σημεία, εύκολα προσβάσιμα
από δρόμους ευρείας κυκλοφ -
ορίας.

Να διαθέτουν  οικοδομική
άδεια.

Να υπάρχουν  τουαλέτες .
Να διαθέτουν  κλιματισμό,

ψύξη & θέρμαν ση, όπως
επίσης και εξαερισμό.

Να διαθέτουν  δεύτερη έξοδο,
η οποία θα χρησιμοποιείται ως
έξοδος κιν δύν ου.

Να διαθέτουν  πρόσβαση
ΑΜΕΑ.

Τα προς μίσθωση κτίρια θα
πρέπει επίσης ν α είν αι κατασ-
κευασμέν α σύμφ ων α με το
γεν ικό οικοδομικό καν ον ισμό,
ν α διαθέτουν  αν εξάρτητη είσο-
δο, ηλεκτρισμό και παροχή
ν ερού με δικούς τους αν εξάρτ-
ητους μετρητές, σύστημα πυρ-
αν ίχν ευσης και σύστημα πυρ-
ασφ άλειας, ν α εξασφ αλίζουν
επαρκή φ υσικό φ ωτισμό και
αερισμό, καθώς και τους απαρ-
αίτητους βοηθητικούς χώρους
(κουζίν α, αποθήκες, λεβητο-
στάσιο, wc κ.λπ.).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ν Ο Μ Ο Σ
ΑΤΤΙΚΗΣ 

Δ Η Μ Ο Σ
ΦΥΛΗΣ

Τεχν ική Υπηρεσία                                         
Κωστή Παλαμά & Καρ-

καβίτσα                                                                
13341 Άν ω Λιόσια                                                                                                                                                                                                                                                
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 2482233
FAX: 210 2486196 
Email:  dtexnyp@fyli.gr
Άν ω Λιόσια 08/03//2022
Αριθ. Πρωτ. :  7348

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ
ΦΥΛΗΣ  ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΜΕ
ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΤΗ Δ.Ε
ΦΥΛΗΣ

Ο Δήμαρχος Φυλής διακ-
ηρύσσει ότι:

Προκειμέν ου ν α προβεί σε
φ αν ερή Μειοδοτική προφ ορι-
κή και φ αν ερή Δημοπρασία
σύμφ ων α με την  υπ΄αριθμ.
270/81 Π.Δ και τον  εν  ισχύ
Ν.3463/06 ΦΕΚ
114/Α΄/08.06..06 «Κώδικας
Δήμων  και Κοιν οτήτων » και
τον  Ν. 3130/28-3-2003 ΦΕΚ Α
76 για την  «ΜΙΣΘΩΣΗ
ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΜΕ
ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΤΗ Δ.Ε
ΦΥΛΗΣ», βάση της υπ’ αριθμ.
Μελέτης 270/2021 της Τεχν ικής
Υπηρεσίας.

ΚΑΛΕΙ
Τους εν διαφ ερόμεν ους που

θέλουν  ν α συμμετάσχουν  στη
δημοπρασία, όπως εν τός
αποκλειστικής προθεσμίας
είκοσι ημερών  ( 20 ) από τη
δημοσίευση της παρούσης ν α
παραλάβουν  τους αν αλυτικούς
όρους διακήρυξης και ν α υπο-
βάλλουν  ή ν α αποστείλουν
αίτηση εν διαφ έρον τος για την
«ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΜΕ
ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΤΗ Δ.Ε
ΦΥΛΗΣ»» μαζί με φ άκελο με
όλα τα δικαιολογητικά που
ζητούν ται από την  Διακήρυξη,
στη Δ/ν ση Περιουσίας & Προμ-
ηθειών  του Δήμου, υπ΄όψιν
της Εκτιμητικής Επιτροπής,
στην  Δ/ν ση:  Δημαρχιακό
Μέγαρο Δήμου Φυλής, Πλατεία
Ηρώων  1 Άν ω Λιόσια Τ.Κ
13341 .        

Οι προσφ ορές εν διαφ έρον -
τος γίν ον ται δεκτές μέχρι και
29/03/2022 ημέρα Τρίτη, εργά-
σιμες ημέρες και ώρες.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:
Το μεγάλο πρόβλημα ύδρευ-

σης που αν τιμετωπίζει ο
Δήμος Φυλής εστιάζεται στο
μεγάλο κόστος άν τλησης και
μεταφ οράς του ν ερού, που
απαιτείται σε ορισμέν α Δημοτι-
κά διαμερίσματα, λόγω υψο-
μέτρου. Κοιν ή διαπίστωση
τόσο της ΕΑΓΜΕ όσο και των
εκπροσώπων  του Δήμου είν αι
ότι η οικον ομικότερη λύση
είν αι η κατασκευή ν έων  υδρο-
γεωτρήσεων  ή η μίσθωση
υπαρχουσών  υδρογεωτρή-
σεων  σε κον τιν ές θέσεις , σε
σχέση με τα υφ ιστάμεν α

δίκτυα ύδρευσης και τις δεξα-
μεν ές. 

Εξαιτίας της χρον οβόρας
διαδικασίας που απαιτείται για
την  κατασκευή των  ν έων  υδρ-
ογεωτρήσεων , η οποία έχει
ήδη δρομολογηθεί με την
305/2020 μελέτη της Τεχν ικής
Υπηρεσίας του Δήμου
«ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΕΞΙ (6)
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ
ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ», ο Δήμος Φυλής
προτίθεται ν α μισθώσει  έν α
οικόπεδο, στα όρια της Δ.Ε
Φυλής, το οποίο θα περιέχει
υδρογεώτρηση με ν ερό κατάλ-
ληλο για αν θρώπιν η καταν ά-
λωση.

Το οικόπεδο πρέπει ν α   έχει
εύκολη πρόσβαση και ν α
συμφ έρει οικον ομικά το Δήμο
η σύν δεση της γεώτρησης που
αυτό περιέχει με το υφ ιστάμε-
ν ο δίκτυο ύδρευσης. Προς
μίσθωση, θα προτιμηθεί το
ακίν ητο με τη γεώτρηση  που
θα έχει το πλέον  ικαν ό
αν τλητικό συγκρότημα και θα
βρίσκεται πιο κον τά στο
υπάρχον  υδρευτικό δίκτυο
ώστε ν α μην  προβεί ο Δήμος
σε επιπλέον  μεγάλες δαπάν ες
κατασκευής έργων  σύν δεσης.
Η ελάχιστη απαιτούμεν η παρ-
οχή ν ερού της εν  λόγω γεώτρη-
σης θα πρέπει ν α είν αι 25
m3/ώρα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ



Τετάρτη 9 Μαρτίου 2022 θριάσιο-5 

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του
Δήμου Ασπροπύργου, κ. Μελέτιος Μπουραντάς,
στο πλαίσιο της  πολιτικής του Δήμου, αναφορικά
με  τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφ-
ιάς, ενημερώνει τους δημότες για την συνέχιση της
πρωτοβουλίας της Υπηρεσίας, που ξεκίνησε  από
τον περασμένο Οκτώβριο.  

Η πρωτοβουλία συνίσταται στη δυνατότητα των
πολιτών, που διαμένουν εντός των διοικητικών
ορίων του Ασπρόπυργου να σημάνουν ηλεκτρονι-
κά με microchips τα κατοικίδιά τους, με το ελάχιστο
δυνατό κόστος. 

Η ενεργεία αυτή θα πραγματοποιείται από
συμβεβλημένο κτηνίατρο  στο Δημοτικό Κτηνιατρ-
είο, επί της οδού Αχαρνών 3.   

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος
Μελετίου, ως μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής
της ΚΕΔΕ, έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτά-
σεις για το νομικό περιεχόμενο που πρέπει να διέ-
πει την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Με την παραπάνω ενέργεια αποδεικνύεται στην 

πράξη η ενεργός πολιτική του Δήμου για τα
δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς.  

Για περισσότερες πληροφορίες και για τον καθα

ρισμό ραντεβού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επικοινωνούν με το Γραφείο του αρμόδιου Αντιδ-
ημάρχου, στα τηλέφωνα 2132006455 – 59. 

Διάθεση Διάθεση microchips microchips για δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα από για δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα από 
το Δημοτικό Κτηνιατρείο Ασπροπύργου το Δημοτικό Κτηνιατρείο Ασπροπύργου 

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 

Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,

210 5570337, 210 5580816

Την 1η Θεματική Διαβούλευση
για την εκπόνηση του Σχεδίου
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότ-
ητας (ΣΒΑΚ), διοργανώνει ο
Δήμος Αχαρνών, την Τετάρτη 9
Μαρτίου 2022 στις 18.00.

Ο σύνδεσμος για τη δια-
βούλευση είναι:

https://lever.webex.com/lever
/j.php?MTID=m1b8237b082273c
526bae41294cc40508 1

Εφαρμόζοντας τις εθν ικές και ευρω-
παϊκές οδηγίες για επιδίωξη βιώσιμων
αστικών μεταφορών, ο Δήμος Αχα-
ρνών προχωρά στην εκπόνηση του
Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότ-
ητας (ΣΒΑΚ), το οποίο θα προδιαγρά-
ψει το μελλοντικό σύστημα μετακινή-
σεων της πόλης μας.

Θεμελιώδης στόχος του ΣΒΑΚ είναι
να διαμορφώσει ένα σύστημα που
από τη μία θέτει στο επίκεντρο την
εξυπηρέτηση των  ήπιων  μορφών
μετακίνησης (πεζή και ποδήλατο) και
από την άλλη να περιορίσει την αλόγι-
στη χρήση του ιδιωτικού αυτοκινήτου.

Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται ένα
αστικό περιβάλλον απαλλαγμένο από
οχλήσεις και ρύπους που προέρχον-
ται από τις μεταφορές και φιλικότερο
προς τον άνθρωπό, γεγονός που
βελτιώνει σημαντικά την παρεχόμενη
ποιότητα ζωής.

Ο Δήμος Αχαρνών, θέλοντας να
εξασφαλίσει το καλύτερο δυνατό απο-
τέλεσμα, επιθυμεί την ενεργή συμμε-
τοχή της τοπικής κοινωνίας, τόσο
μέσω των θεματικών διαβουλεύσεων
με τη μορφή εργαστηρίων που θα διο-
ργανωθούν όσο και των διαδικτυακών
ερευνών που θα πραγματοποιηθούν,

ώστε το περιεχόμενο του ΣΒΑΚ να
αποτελέσει προϊόν συμμετοχικών δια-
δικασιών που λαμβάνουν υπόψη το
σφυγμό της τοπικής κοινωνίας.

Στο πλαίσιο της 1ης Θεματικής Δια-
βούλευσης, θα πραγματοποιηθεί
συνάντηση του δικτύου εμπλεκομέ-
νων φορέων προκειμένου:

Να ενημερωθεί για το ΣΒΑΚ του
Δήμου Αχαρνών, καθώς και για τα
στάδια εκπόνησής του.

Να διατυπώσει τον ρόλο που διαδρ-
αματίζει στο σύστημα μεταφορών της
πόλης.

Να τοποθετηθεί υπεύθυνα και τεκ-

μηριωμένα σχετικά με τα προβλήματα
που εντοπίζει στη λειτουργία του υφι-
στάμενου συστήματος μεταφορών.

Το ερωτηματολόγιο για την τοποθέτ-
ησή σας σχετικά με την αστική κιν-
ητικότητα στο Δήμο μας το οποίο θα
σας προετοιμάσει και για την 1η Δια-
βούλευση, μπορείτε να το βρείτε ακο-
λουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμό :
https://forms.gle/CXy9MNkFHR9FZf
GV7

Η 1η Θεματική Διαβούλευση για την εκπόνηση
του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

(ΣΒΑΚ) στον Δήμο Αχαρνών 
- Σήμερα 9 Μαρτίου 2022 στις 18.00

Μήνυμα του Υφυπουργού 
Δικαιοσύνης Γ. Κώτσηρα για την 
Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Ο Υφυπουργός Δικαιοσύν ης και Βουλευτής Δυτικής
Αττικής της Ν.Δ., κ. Γιώργος Κώτσηρας με αφορμή
την  Παγκόσμια Ημέρα της Γυν αίκας έστειλε το εξής
μήν υμα:

«Την 8η Μαρτίου, τιμούμε την Παγκόσμια Ημέρα
της Γυναίκας που σηματοδοτεί τις θυσίες και τα
επιτεύγματα των γυναικών ανά την υφήλιο,
ορίζοντας με συγκεκριμένο τρόπο τον στόχο της
ισότητας μεταξύ των φύλων.
Τη σημερινή εποχή, η θέση και ο αναγνωρισμέ-
νος ρόλος του γυναικείου φύλου στην κοινωνία
μας είναι ένα δημοκρατικό κεκτημένο, το οποίο
οφείλουμε να διαφυλάξουμε και να ενισχύσουμε
στον δρόμο για πλήρη ισότητα σε όλους τους
τομείς της ζωής, όπως η οικογένεια, η εργασία
και η πολιτική, αποκρούοντας τις έμφυλες προ-
καταλήψεις και τα στερεότυπα.
Η περαιτέρω ενίσχυση των δικαιωμάτων των
γυναικών είναι ζήτημα δικαιοσύνης και ισότητας.
Η 8η Μαρτίου κάθε έτους έρχεται να υπενθυμίσει
σε όλους εμάς ότι η επίτευξη της ισότητας των
φύλων απαιτεί συνεργασία όλων των θεσμικών
φορέων και οργάνων, έτσι ώστε να ενισχυθεί περ-
αιτέρω ο ρόλος των γυναικών στα κέντρα λήψης
αποφάσεων.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης συμμετέχει ενεργά στις
οριζόντιες δράσεις της Κυβέρνησης για τη θεσμι-
κή ενίσχυση αυτής της προσπάθειας και θα
συνεχίσει να το πράττει με κάθε δυνατό μέσο».
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Δ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ: 7ο WEBINAR 
"ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 
ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ECOMMERCE

ΕΕΤΑΑ – Αιτήσεις έως 18
Μαρτίου για κάλυψη αναγκών απο

προσωπικό με απόσπαση  

Η Ελλην ική Εταιρεία Τοπικής Αν άπτυξης και Αυτο-
διοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. προκειμέν ου ν α καλύψει
αν άγκες σε προσωπικό, προσκαλεί προσωπικό ειδι-
κοτήτων :

- ΠΕ Πολιτικών  Μηχ αν ικών ,

- ΠΕ Ηλεκτρολόγων  – Μηχ αν ικών ,

- ΠΕ Οικον ομικού – Λογιστικού,

- ΠΕ Πληροφορικής,

- ΤΕ Πληροφορικής,

που υπηρετούν  σε Φορείς της Γεν ικής Κυβέρν ησης
ν α εκδηλώσουν  το εν διαφέρον  τους για ν α προσφέρ-
ουν  τις υπηρεσίες τους στην  Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., μετά
από απόσπασή τους σε αυτήν .

Η απόσπαση διεν εργείται κατά παρέκκλιση του
ν .4440/2016, έχ ει διάρκεια 2 ετών , με δυν ατότητα
ισόχ ρον ης αν αν έωσης και πραγματοποιείται με Κοιν ή
Απόφαση των  αρμόδιων  για το διορισμό οργάν ων  του
Φορέα προέλευσης και του Φορέα υποδοχ ής, ύστερα
από την  υποβολή Αίτησης του εν διαφερομέν ου και
σύμφων η γν ώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της
Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

Η αξιολόγηση των  αιτήσεων  θα πραγματοποιηθεί
από τον  Πρόεδρο και τον  Διευθύν ον τα Σύμβουλο της
Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. κατόπιν  συν έν τευξης οι οποίοι στη
συν έχ εια θα εισηγηθούν  σχ ετικά στο Διοικητικό
Συμβούλιο της Εταιρείας.

Οι εν διαφερόμεν οι, που έχ ουν  τα τυπικά προσόν -
τα και επιθυμούν  ν α αποσπαστούν , καλούν ται ν α
υποβάλλουν  στην  Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., μέχ ρι την  18η
Μαρτίου 2022 και ώρα 13.00 τα οριζόμεν α στην  Αν α-
κοίν ωση Πρόσκλησης εν διαφερομέν ων  Υπαλλήλων
για απόσπαση.

ΠΠρρόόσσκκλληησσηηΠΠρρόόσσκκλληησσηη

OO  ΠΠοολλιιττιισσττιικκόόςς  ΣΣύύλλλλοογγοοςς
ΜΜεεγγάάρρωωνν  ««ΟΟ  ΘΘέέοογγννιιςς»»  δδιιοορρ--
γγααννώώννεειι  εεκκδδήήλλωωσσηη--ααννοοιιχχττήή
σσυυζζήήττηησσηη  μμεε  θθέέμμαα::

««ΟΟ  ΠΠόόλλεεμμοοςς  σσττιιςς  ΟΟθθόόννεεςς  &&
ττιιςς  ΨΨυυχχέέςς  ΜΜααςς»»

ττηηνν  ΔΔεευυττέέρραα,,  1144  ΜΜααρρττίίοουυ
22002222,,  ώώρραα  έέννααρρξξηηςς  77::0000  μμ..μμ..

σσττηηνν  ααίίθθοουυσσαα  ττοουυ  σσυυλλλλόό--
γγοουυ  ««ΟΟ  ΘΘέέοογγννιιςς»»,,  2288ηηςς
ΟΟκκττωωββρρίίοουυ  6622,,  ΜΜέέγγααρραα..

ΟΟμμιιλληηττέέςς::
ΔΔηημμήήττρρηηςς  ΜΜπποούύρρααςς,,  ΑΑννθθρρωωπποολλόόγγοοςς

φφωωττοογγρράάφφοοςς--εερρεευυννηηττήήςς

ΜΜααρρίίαα  ΣΣοούύννττηη,,  ΨΨυυχχοολλόόγγοοςς  MM..SScc..,,  ΥΥπποο--
ψψήήφφιιαα  ΔΔιιδδάάκκττοορρααςς  ΕΕΚΚΠΠΑΑ,,  ΕΕκκππ..  ΜΜέέλλοοςς
ΕΕλλλληηννιικκήήςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  ΨΨυυχχααννααλλυυττιικκήήςς
ΨΨυυχχοοθθεερρααππεείίααςς  ΟΟμμάάδδααςς..

ΘΘαα  αακκοολλοουυθθήήσσεειι  ααννοοιιχχττήή  σσυυζζήήττηησσηη..

**ΗΗ  εεκκδδήήλλωωσσηη  θθαα  δδιιεεξξααχχθθεείί  μμεε  ββάάσσηη  τταα
υυγγεειιοοννοομμιικκάά  ππρρωωττόόκκοολλλλαα  γγιιαα  ττηηνν  ππρροο--
σστταασσίίαα  ααππόό  ccoovviidd--1199..  

ΗΗ  εείίσσοοδδοοςς  θθαα  γγίίννεεττααιι  μμεε  ππιισσττοοπποοιιηηττιικκόό
εεμμββοολλιιαασσμμοούύ//ννόόσσηησσηηςς  κκααιι  μμεε  σσεειιρράά  ππρροοττεε--
ρρααιιόόττηηττααςς  μμεε  ββάάσσηη  ττηηνν  χχωωρρηηττιικκόόττηητταα  ττηηςς
ααίίθθοουυσσααςς..

Σας περιμένουμε διαδικτυακά την Τετάρτη, 9
Μαρτίου 2022 στις 18:00,  στο 7ο Webinar του
2ου κύκλου με θέμα «Εκτέλεση Ηλεκτρονικών
Αγορών και Συναλλαγών ecommerce» στο κανά-
λι YouTube και στη σελίδα Facebook του Ψηφια-
κού Εγγραμματισμού.

Κεντρική εισηγήτρια είναι η Δρ. Φραϊδάκη Αικα-
τερίνη, Πρόεδρος GRECA (Greek e-commerce
Association), senior researcher & συντονίστρια
των δράσεων Ηλεκτρονικού Εμπορίου στο Εργα-
στήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν- ELTRUN

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

Η συμμετοχή στο συγκεκριμένο webinar είναι
ανοικτή σε όλους τους δημότες και η παρακο-

λούθησή 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 επιθ-
υμούν. 

Με την ολοκλήρωση του webinar οι συμμε-
τέχοντες θα λάβουν σχετική βεβαίωση παρακο-
λούθησης, εφόσον το επιθυμούν. Θα μας βοηθ-
ούσε πολύ στο να βελτιωθούμε αν μπορούσατε
να διαθέσετε λίγο χρόνο για να συμπληρώσετε
την παρακάτω φόρμα αξιολόγησης για τα
Webinars που έχετε παρακολουθήσει :
https://tinyurl.com/evaluateDL.

«Ο Πόλεμος στις Οθόνες & τις Ψυχές Μας»
- Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022, ώρα έναρξης 7:00 μ.μ.

στην αίθουσα του συλλόγου «Ο Θέογνις», στα Μέγαρα.
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OΣ ύ λ λ ο γ ο ς
Γ υ ν α ι κ ώ ν
Ελευσίνας, μαζί με

τα εργατικά σωματεία, την
έ ν ω σ η
αυτοαπασχολούμενων και
φορείς της περιοχής, τιμά
αγωνιστικά την Παγκόσμια
Μέρα της Γυναίκας με μια
μαχητική εβδομάδα
δράσεων.   

Ξεκινώντας από την
Παρασκευή 4 Μαρτίου με τις
πολύμορφες παρεμβάσεις
μας, βάλαμε στόχο να
απλώσει παντού το μήνυμα
πως η φετινή 8η Μάρτη είναι
μέρα πάλης για την ισοτιμία
και τη χειραφέτηση της
γυναίκας ενάντια στην
εκμετάλλευση, τη μήτρα της
βίας και του ιμπεριαλιστικού
πολέμου που ξέσπασε στην
Ουκρανία. 

Με εξορμήσεις στα
σούπερ μάρκετ της πόλης,
στην αποθήκη logistic
Διακίνηση στον Ήμερο
Τόπο, στο εργοστάσιο
τροφίμων Κανάκη αλλά και
μέσα στην πόλη στον
κεντρικό πεζόδρομο
συζητήσαμε με τις γυναίκες
για τη σημασία της 8ης
Μάρτη και τις καλέσαμε να
μπουν στον αγώνα και να
συμμετέχουν στη
συγκέντρωση στο Σύνταγμα.

Σε χώρους δουλειάς όπως
τα συνεργεία του Δήμου
Ελευσίνας βρεθήκαμε χθες
το πρωί σε σύσκεψη με τις
εργαζόμενες αλλά και τους
εργαζόμενους για την 

ιστορική σημασία της 8ης
Μάρτη και ποια η σημασία
της σήμερα. 

Καλέσαμε τις εργαζόμενες
να ξεσηκωθούν ενάντια
στους ιμπεριαλιστικούς
πολέμους που βάζουν τους
λαούς σε θανάσιμους
κινδύνους και τους
καταδικάζουν στη φτώχεια
και στην προσφυγιά. 

Να αντιπαλέψουν την
πολιτική Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των
κυβερνήσεων, που στο
όνομα της "συμφιλίωσης
οικογενειακής και
επαγγελματικής ζωής" και
των "ίσων ευκαιριών" μας
καταδικάζουν σε ωράρια και
ζωή λάστιχο, για να
κερδίζουν οι επιχειρηματικοί
κολοσσοί από την ακόμα
μεγαλύτερη εκμετάλλευσή
μας.

Συνεχίζουμε τις
παρεμβάσεις μας και την
επόμενη μέρα. Δε θα
σταματήσουμε σήμερα. Με
οδηγό τις σύγχρονες
ανάγκες μας θα
συνεχίσουμε να παλεύουμε
για να γίνει πραγματικότητα
η γυναικεία ισοτιμία.

Συγκέντρωση την Τρίτη
8/3/2022, στις 18.30 στο
Σ ύ ν τ α γ μ α .
Πουλμαν θα αναχωρήσει
από το δημοτικό πάρκινγκ
στις 17.00
(Χατζηδάκη &
Χατζηγεωργίου)

Εκδήλωση το Σάββατο
12/3/2022, στις 18.00
προβολή ταινίας "Δύο
ημέρες, μια νύχτα"  Εργατικό
Κέντρο Ελευσίνας (
Χαριλάου 28) 

Μπροστά στην 8η Μάρτη
δυναμώνουμε το σύνθημα
“Εκμετάλλευση, πόλεμοι και
βία. Ασπίδα προστασίας η

Σύλλογος Γυναικών Ελευσίνας 

Μαχητική εβδομάδα δράσεων   

T
ην  εφαρμογή "panic but-
ton" με την  οποία,
γυν αίκες που βρίσκον ται

σε κίν δυν ο θα μπορούν  ν α
ζητούν  βοήθεια,
προαν ήγγειλε ο
πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια
ειδικής συν εδρίαση
κοιν οβουλευτικών
επιτροπών  για την
Παγκόσμια Ημέρα της
Γυν αίκας.

Συγκεκριμένα ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι
"σύντομα, με την βοήθεια της vodafone θα
δημιουργηθεί εφαρμογή που θα επιτρέπει στην
γυναίκα που κινδυνεύει να ζητά βοήθεια με το
πάτημα ενός κουμπιού στο κινητό της. Το πανικ
μπάτον χρησιμοποιείται σε πολλές χώρες και
ήταν αίτημα πολλών γυναικείων οργανώσεων".

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι το μήνυμα της
Hμέρας της Γυναίκας "αποτυπώνεται στη γυναίκα
της Ουκρανίας. Εκείνης που έμεινε στην πατρίδα
της για να την υπερασπιστεί από την Ρωσική
εισβολή. Αλλά και εκατοντάδες άλλες γυναίκες
που μαζί με τα παιδιά τους πήραν τον δρόμο της
προσφυγιάς. Ενας άδικος πόλεμος που χτυπά
πρώτα τους πιο αδύναμους".
"Ολοι οι πόλεμοι διευρύνουν τις ανισότητες

όμως η δύναμη του πολιτικού φιλελευθερισμού
είναι ότι μπορεί να διευρύνει τις
συμπεριληπτικές του αξίες ακόμα και μέσα από

παγκόσμιες δοκιμασίες. 
Γι' αυτό και η συμπαράταξή μας με τις γυναίκες

της Ουκρανίας συνοδεύεται από τον αγώνα μας
για να βρει η γυναίκα παντού στον κόσμο τον
ρόλο που της αξίζει" είπε ο πρωθυπουργός.

Όσον αφορά στη χώρα μας ο κ. Μητσοτάκης
ανέφερε ότι για πρώτη φορά η χώρα μας
απέκτησε εθνικό σχέδιο για την ισότητα των
φίλων."Γεφυρώθηκαν νομοθετικά οι ανισότητες
στις αμοιβές. Οι γυναίκες θωρακίζονται από κάθε
διάκριση. Το επίδομα γένησης και επέκταση
γονικών αδειών βοηθούν κυρίως τις γυναίκες να
συνδυάζουν καριέρα και οικογένεια. Αυτό τον
μήνα ξεκινά ο θεσμός νταντάδες της γειτονιάς.
Ξεκινά η λειτουργία του κέντρου καινοτομίας
γυναικών" σημείωσε μεταξύ άλλων.

"Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα δίνεται σε
όλες τις φιλοξενούμενες στους ξενώνες
κακοποιημένων γυναικών" τόνισε μεταξύ άλλων
ο Πρωθυπουργός. Πρόσθεσε επίσης ότι
δημιουργήθηκε πιλοτικά ο θεσμός των γραφείων

Μήνυμα  Δημάρχου
Φυλής Χ. Παππού για
την Παγκόσμια Ημέρα της
Γυναίκας  
Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας είναι ηΗ Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας είναι η
αφορμή για να αναλογιστούμε ότι δεν έχειαφορμή για να αναλογιστούμε ότι δεν έχει
επιτευχθεί η πλήρης ισότητα των φύλλων.επιτευχθεί η πλήρης ισότητα των φύλλων.
Οι γυναίκες στις θέσεις ευθύνης είναιΟι γυναίκες στις θέσεις ευθύνης είναι
λιγότερες, υφίστανται βία και αμείβονται μελιγότερες, υφίστανται βία και αμείβονται με
λιγότερα χρήματα για ίδια εργασία. Παράλλιγότερα χρήματα για ίδια εργασία. Παράλ--
ληλα ο ΟΗΕ εκτιμά ότι η πανδημία χειροληλα ο ΟΗΕ εκτιμά ότι η πανδημία χειρο--
τέρεψε τη θέση των γυναικών, σε παγκότέρεψε τη θέση των γυναικών, σε παγκό--
σμιο επίπεδο. Το μήνυμα είναι ότι οισμιο επίπεδο. Το μήνυμα είναι ότι οι
μητέρες, οι σύντροφοι, οι αδελφές και οιμητέρες, οι σύντροφοι, οι αδελφές και οι
κόρες μας αξίζουν περισσότερα. κόρες μας αξίζουν περισσότερα. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ                                                                                                    ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ                                                                                                    
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ 

Κ. Μητσοτάκης: Έρχεται εφαρμογή "panic button"
στο κινητό για τις γυναίκες σε κίνδυνο

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: «Η αναγνώριση των δικαιωμάτων των
γυναικών είναι ζήτημα παιδείας, δικαιοσύνης, ισότητας, ηθικής και

κοινής λογικής»

Η Βουλή των  Ελλήν ων  τίμησε με ιδιαίτερο τρόπο
την  Παγκόσμια Ημέρα της Γυν αίκας, με κοιν ή συν ε-
δρίαση στην  Ολομέλεια της Ειδικής Μόν ιμης Επιτρο-
πής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων  του Αν θ-
ρώπου και της Διαρκούς Επιτροπής Κοιν ων ικών
Υποθέσεων , παρουσία της Προέδρου της Ελλην ικής
Δημοκρατίας, κας Κατερίν ας Σακελλαροπούλου και του
Πρωθυπουργού, κου Κυριάκου Μητσοτάκη και είχ ε ως
θέμα τους αγών ες για τη θεμελίωση των  δικαιωμάτων
των  γυν αικών . 

Η Α.Ε. Πρόεδρος της Δημοκρατίας, απευθύν ον -
τας χ αιρετισμό, δήλωσε: «το μυαλό και η καρδιά όλων
μας βρίσκεται στις γυν αίκες της Ουκραν ίας. Γυν αίκες
που αν αγκάζον ται ν α επιλέξουν  δύο δρόμους. Ο
έν ας είν αι ν α παραμείν ουν  και ν α αν τιμετωπίσουν
τις δυσκολίες του πολέμου και ο άλλος είν αι ο δρόμος

της προσφυγιάς. Η σημεριν ή κατάσταση ξυπν ά μν ήμες της δικής μας προσφυγιάς της Μικρασιατικής Καταστρ-
οφής και της Κύπρου. Συμπαραστεκόμεν οι στις γυν αίκες της Ουκραν ίας τιμούμε τη μν ήμη των  δικών  μας
προγόν ων .  Ας συστρατευτούμε όλοι, αν εξαρτήτως φύλου, στις μάχ ες που δίν ον ται σήμερα σε πολλαπλά
μέτωπα, τα οποία παραμέν ουν  αν οιχ τά, είτε αφορούν  τον  αγών α για ζωή, είτε τον  αγών α για ίσα δικαιώματα».

Με αφορμή τη σημεριν ή μέρα, ο Πρωθυπουργός στην  ομιλία του έστειλε μήν υμα στοχ ασμού. Αν αφέρ-
θηκε τόσο στη γυν αίκα της Ουκραν ίας, που αν τιμετωπίζει οριακές καταστάσεις, όσο και στη Ρωσίδα μάν α.
Στη συν έχ εια έκαν ε ειδική αν αφορά στο εθν ικό σχ έδιο για την  ισότητα των  δύο φύλων . Έκλεισε την  ομιλία
του με το ρητό του Ντοστογιέφσκι «οι γυν αίκες είν αι ικαν ές από το μηδέν  ν α κάν ουν  το παν ». 
Κατά τη σημεριν ή Ειδική Συν εδρίαση των  Επιτροπών , τον  λόγο πήραν  και εκπρόσωποι όλων  των  κομμάτων
της Βουλής των  Ελλήν ων .

Με αφορμή την  ημέρα της Γυν αίκας, ο Αν τιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Δυτικής Αττικής,
Θαν άσης Μπούρας, έκαν ε την  ακόλουθη δήλωση: «Η αν αγν ώριση των  δικαιωμάτων  των  γυν αικών  είν αι ζήτ-
ημα παιδείας, δικαιοσύν ης, ισότητας, ηθικής και κοιν ής λογικής. Οι σκέψεις όλων  μας βρίσκεται στη γυν αίκα
μάν α, κόρη, αδερφή του δοκιμαζόμεν ου ουκραν ικού λαού. Ας γίν ει η σημεριν ή μέρα αφορμή για ν α γίν ει
πράξη η ισότητα των  δυο φύλων  σε όλα τα επίπεδα, για ν α καταλάβει η γυν αίκα τη θέση που της αξίζει στην
παγκόσμια κοιν ων ία».
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Θέμα χρόνου είναι οι επίσημες
ανακοινώσεις για το έκτακτο

επίδομα που θα δοθεί
ως «Δώρο Πάσχα» για το 2022 σε

οικονομικά ευάλωτους

Το ύψος της ενίσχυσης δεν έχει διευκρινιστεί
ακόμα, ωστόσο, υπολογίζεται ότι θα φτάσει μέχρι
τα 300 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι τα Χριστούγεννα
δόθηκε κοινωνικό μέρισμα ύψους 250 ευρώ.

Οι δικαιούχοι θα είναι οικονομικά ευάλωτοι
πολίτες, δηλαδή:

Χαμηλοσυνταξιούχοι
Δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδή-

ματος
Άτομα με αναπηρία
Ωστόσο, δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμα αν θα

πάρουν επίδομα οι μακροχρόνια άνεργοι, ή οι
χαμηλόμισθοι, οι μονογονεϊκές οικογένειες και οι
μη επιδοτούμενοι άνεργοι.

Τα εισοδηματικά κριτήρια ωστόσο είναι ασφυκτι-
κά, αφού αν δοθεί με τα δεδομένα που έγινε τα
Χριστούγεννα -που ήταν κάτω από 600 ευρώ τον
μήνα- σημαίνει ότι θα πάρουν το έκτακτο «Δώρο
Πάσχα» όσοι έχουν κάτω από 12.000 ευρώ τον
χρόνο.Ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωρ-
γιάδης, αναφέρθηκε χθες το πρωί στο συγκεκριμέ-
νο ζήτημα, λέγοντας πως στην επιταγή ακρίβειας
λέγοντας ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να αδιαφο-
ρήσει για όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και θα
τους βοηθήσει από το υστέρημα του κράτους.
Εξήγησε ότι θα αφορά άτομα με χαμηλό εισόδημα
ενώ οι όροι και το ύψος εξειδεικεύεται από το
υπουργείο Οικονομικών και αναμένεται το επόμε-
νο διάστημα.

Εκτακτη προειδοποίηση ΕΜΥ: Ο «Φίλιππος» φέρνει
δριμύ ψύχος, χιόνια και παγετό μέχρι την Κυριακή 

Κύριο χαρακτηριστικό της νέας κακοκαιρίας σχεδόν στο σύνολο της χώρας, οι πολύ χαμηλές για την
εποχή θερμοκρασίες. Αναλυτικά οι περιοχές με τις πυκνότερες χιονοπτώσεις 

Γ
ια την  επέλαση της κακοκαιρίας «Φίλιππος» τις
επόμεν ες ημέρες (και μέχ ρι την  Κυριακή) προ-
ειδοποιεί με έκτακτο δελτίο της η Εθν ική

Μετεωρολογική Υπηρεσία. Κύρια χ αρακτηριστικά της
κακοκαιρίας θα είν αι οι πολύ χ αμηλές για την  εποχ ή
θερμοκρασίες, οι πυκν ές χ ιον οπτώσεις κατά διαστή-
ματα και ο ισχ υρός παγετός. Εκτιμάται ότι τα φαιν ό-
μεν α θα διατηρηθούν  έως την  Κυριακή. 

Ο «Φίλιππος» θα φέρει χ ιον οπτώσεις από το πρωί
της Τετάρτης ακόμα και σε πεδιν ές περιοχ ές της
Ηπείρου, της Μακεδον ίας και της Θράκης, εν ώ τα
φαιν όμεν α θα επεκταθούν  σε Θεσσαλία, κεν τρική
Στερεά, Σποράδες, Εύβοια και τα ν ησιά του Βορείου
Αιγαίου. 

Αν αλυτικά το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ έχ ει ως εξής: 

Ψυχ ρές αέριες μάζες από τη βόρεια Ευρώπη θα κιν ηθούν  ν οτιότερα και θα επηρεάσουν  τη χ ώρα με κακο-
καιρία που θα έχ ει το όν ομα «Φίλιππος» («Filippos»). 

Η κακοκαιρία θα έχ ει κύρια χ αρακτηριστικά τις πολύ χ αμηλές για την  εποχ ή θερμοκρασίες, τον  κατά τόπο-
υς ισχ υρό παγετό και τις κατά τόπους και κατά διαστήματα πυκν ές χ ιον οπτώσεις και σύμφων α με τις πρώτες
εκτιμήσεις θα διατηρηθεί μέχ ρι την  Κυριακή (13-03-2022). 

Πιο αν αλυτικά: Από τις πρώτες ώρες της Τετάρτης (09-03-2022) χ ιον οπτώσεις θα σημειωθούν  στα ορειν ά και
ημιορειν ά της ηπειρωτικής χ ώρας και σε πεδιν ές περιοχ ές της Ηπείρου, της Μακεδον ίας και τη Θράκης. Στα-
διακά οι χ ιον οπτώσεις θα επεκταθούν  και σε περιοχ ές της Θεσσαλίας και της κεν τρικής Στερεάς με χ αμηλό
υψόμετρο καθώς και στα ορειν ά της Κρήτης. Το βράδυ θα χ ιον ίσει στις Σποράδες, την  Εύβοια και τα ν ησιά του
βορείου Αιγαίου.

Την  Πέμπτη (10-03-2022) οι χ ιον οπτώσεις θα επηρεάσουν  τα ορειν ά και ημιορειν ά της ηπειρωτικής χ ώρας,
των  ν ησιών  του Αιγαίου και της Κρήτης, τις πεδιν ές περιοχ ές της Θεσσαλίας, της αν ατολικής Στερεάς και της
αν ατολικής Πελοπον ν ήσου και μέχ ρι το απόγευμα τις πεδιν ές περιοχ ές της κεν τρικής και της αν ατολικής
Μακεδον ίας και της Θράκης.  

Την  Παρασκευή (11-03-2022) και το Σαββατοκύριακο (12 και 13-03-2022) οι χ ιον οπτώσεις θα συν εχ ιστούν
στα ορειν ά – ημιορειν ά καθώς και σε περιοχ ές με χ αμηλό υψόμετρο στην  αν ατολική ηπειρωτική χ ώρα και την
Εύβοια, τις Σποράδες, τα ν ησιά του βορείου και αν ατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την  Κρήτη. 

ΠΦΣ: Δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα 
σκευάσματα ιωδίου για προφύλαξη από ραδιενέργεια

Δ
εν κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά σκευάσματα με την ένδειξη
ιωδίου ενημερώνει ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ),
με αφορμή τις πληροφορίες και τα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν

το τελευταίο διάστημα σχετικά με χρήση τους για προφύλαξη από ενδεχό-
μενη ραδιενέργεια από την Ουκρανία.

Τα σκευάσματα ιωδίου που κυκλοφορούν στην Ελλάδα ως συμπληρώμα-
τα διατροφής έχουν χαμηλότερη περιεκτικότητα σε ιώδιο, έως και 500
φορές μικρότερη, από τις δόσεις εκείνες τις οποίες αναφέρει ο Παγκόσμιος
Οργανισμός Υγείας ότι πρέπει να χορηγηθούν σε περίπτωση ραδιενεργού
ατυχήματος και ως εκ τούτου είναι ακατάλληλα για τη σχετική ένδειξη.

Στην περίπτωση τέτοιου συμβάντος, αρμόδιες είναι οι εθνικές αρχές
υγείας κάθε χώρας για να αποφασίσουν αν θα πρέπει να χορηγήσουν σκε-
υάσματα ιωδίου, καθώς και για τις ακριβείς δόσεις ανά ηλικιακή ομάδα,
όπως και για την έναρξη και τη διάρκεια της προληπτικής αγωγής, επι-
σημαίνει ο ΠΦΣ

Τ
έσσερις ανήλικοι
που ταυτοποι-
ήθηκαν, από την

Υποδιεύθυνση Αντι-
μετώπισης Βίας στους
Αθλητικούς Χώρους
της Διεύθυνσης Ασφά-
λειας Αττικής, για
συμμετοχή σε επίθεση
κατά άλλου ανηλίκου
με οπαδικά κίνητρα
συνελήφθησαν εντός
των ορίων του αυτο-
φώρου, κάτι παραπά-
νω από έναν μήνα
από τη δολοφονία του
Άλκη Καμπανού στη
Θεσσαλονίκη.

Τη φορά αυτή, απο-
γευματινές ώρες του
Σαββάτου, μετά τη
λήξη ποδοσφαιρικού
αγώνα που διεξήχθη
στο γήπεδο Νεάπολης
Νίκαιας, ομάδα
περίπου 15 ατόμων,
φορώντας χειρουργι-
κές μάσκες, βγήκε από
το γήπεδο και κινήθη-

κε απειλητικά εναντίον
του ανήλικου, που
βρισκόταν στην πλα-
τεία Σπάθα έναντι του
γηπέδου, μαζί με άλλα
δύο άτομα.

Ο εν λόγω ανήλικος,
φοβούμενος για τη
σωματική του ακεραι-
ότητα, προσπάθησε
να διαφύγει τρέχοντας,
πλην όμως οι δράστες
τον καταδίωξαν και
κατάφεραν να τον
ακινητοποιήσουν.

Στη συνέχεια, αφού
τον ρώτησαν για τις

οπαδικές προτιμήσεις
του, τον κτύπησαν
από κοινού με κλωτσι-
ές και γροθιές και του
αφαίρεσαν το κινητό
του τηλέφωνο και το
δελτίο ταυτότητας.

Ο παθών μεταφέρ-
θηκε σε Νοσοκομείο
για την παροχή
πρώτων βοηθειών.

Οι συλληφθέντες, με
τη δικογραφία που
σχηματίσθηκε σε
βάρος τους, οδηγήθη-
καν στον αρμόδιο
εισαγγελέα.

Νίκαια: Ανήλικοι οι τέσσερις συλληφθέντες για
ομαδική επίθεση σε ανήλικο μετά από αγώνα
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Τις προτάσεις της για τη σταδιακή απεξάρτηση
της ΕΕ από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα πριν το
2030, αλλά και μέτρα για την αντιμετώπιση των

αυξανόμενων τιμών της ενέργειας στην Ευρώπη παρ-
ουσίασε την Τρίτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη σκιά της
ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. «Πρέπει να ανεξαρτ-
ητοποιηθούμε από το
ρωσικό πετρέλαιο, τον
άνθρακα και το φυσικό
αέριο. Δεν μπορούμε να
βασιζόμαστε σε έναν
προμηθευτή που μας
απειλεί ρητά», δήλωσε η
Πρόεδρος της Επιτροπής
Ούρσουλα φον ντερ
Λάιεν. «Πρέπει να δρά-
σουμε τώρα για να
αμβλύνουμε τον
αντίκτυπο της αύξησης
των τιμών της ενέργειας, να διαφοροποιήσουμε τον
εφοδιασμό μας με φυσικό αέριο για τον επόμενο
χειμώνα και να επιταχύνουμε τη μετάβαση στην καθαρή
ενέργεια. Όσο πιο γρήγορα στραφούμε στις ανανεώσι-
μες πηγές ενέργειας και το υδρογόνο, σε συνδυασμό με
περισσότερη ενεργειακή απόδοση, τόσο πιο γρήγορα
θα είμαστε πραγματικά ανεξάρτητοι και θα κυριαρχήσο-
υμε στο ενεργειακό μας σύστημα», τόνισε η φον ντερ
Λάιεν. Ειδικότερα, το σχέδιο της Επιτροπής για την εξά-
λειψη της εξάρτησης της ΕΕ από το ρωσικό αέριο πριν
το 2030 (REPowerEU), περιλαμβάνει τα εξής:

♦ Διαφοροποίηση των προμηθειών φυσικού αερίου,
μέσω υψηλότερων εισαγωγών LNG (από ΗΠΑ, Κατάρ
κλπ.) και αγωγών από μη ρώσους προμηθευτές.

♦  Μεγαλύτερο όγκο παραγωγής και εισαγωγών βιο-
μεθανίου και ανανεώσιμων πηγών υδρογόνου.

Remaining Time-0:00 Fullscreen Mute
♦  Ταχύτερη μείωση της χρήσης ορυκτών καυσίμων

στα σπίτια, τα κτίρια, τη βιομηχανία και το ηλεκτρικό
σύστημα, ενισχύοντας την ενεργειακή απόδοση και
αυξάνοντας τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

♦  Πλήρη εφαρμογή των προτάσεων της Επιτροπής
για την πράσινη μετάβαση
«Fit for 55», η οποία θα
μπορούσε να μειώσει την
ετήσια κατανάλωση ορυ-
κτού αερίου κατά 30%, που
ισοδυναμεί με 100 δισεκα-
τομμύρια κυβικά μέτρα
(bcm), έως το 2030. 

Σύμφωνα με το σχέδιο,
επίσης, η μείωση κατά 1°C
στους θερμοστάτες θα μπο-
ρούσε να εξοικονομήσει
επιπλέον 10 δισ. κυβικά

μέτρα φέτος, ενώ έως το 2030, η αντικατάσταση των
λεβήτων αερίου με 30 εκατομμύρια αντλίες θερμότητας
θα μπορούσε να εξοικονομήσει επιπλέον 35 δισ. κυβι-
κά μέτρα. Ουσιαστικά δηλαδή, η Κομισιόν απευθύνεται
και στους ευρωπαίους πολίτες καλώντας τους να
μειώσουν όσο μπορούν την κατανάλωση ενέργειας. 

Με τα μέτρα στο σχέδιο REPowerEU, η Επιτροπή
εκτιμά ότι θα μπορούσαν να καταργηθούν σταδιακά
τουλάχιστον 155 bcm χρήσης ορυκτών αερίων, που
ισοδυναμούν με τον όγκο που εισήχθη από τη Ρωσία το
2021. Σχεδόν τα δύο τρίτα αυτής της μείωσης μπορούν
να επιτευχθούν εντός ενός έτους, τερματίζοντας την
υπερβολική εξάρτηση της ΕΕ από έναν μόνο προμηθ-
ευτή. Η Επιτροπή προτείνει να συνεργαστεί με τα κράτη
μέλη για τον εντοπισμό των καταλληλότερων έργων για
την επίτευξη αυτών των στόχων, βασιζόμενη στην εκτε-

ταμένη εργασία που έχει ήδη γίνει στα εθνικά σχέδια
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. 

Σημειώνεται ότι η Ρωσία παρείχε περίπου το 45%
των συνολικών εισαγωγών φυσικού αερίου της ΕΕ
το 2021. 

Οι άλλοι κύριοι προμηθευτές αερίου στην ΕΕ ήταν η
Νορβηγία (23%), η Αλγερία (12%), οι Ηνωμένες Πολι-
τείες (6%) και το Κατάρ (5%). Για το αργό πετρέλαιο, η
Ρωσία ήταν επίσης ο μεγαλύτερος προμηθευτής εισα-
γωγών από την ΕΕ (27%), ενώ στον τομέα του λιθάνθ-
ρακα, παρόλο που οι όγκοι των εισαγωγών έχουν μει-
ωθεί τα τελευταία χρόνια, η Ρωσία παραμένει επίσης ο
πρώτος προμηθευτής (46%), ακολουθούμενη από τις
ΗΠΑ (15%) και την Αυστραλία (13%). Η Επίτροπος
Ενέργειας Κάντρι Σίμσον δήλωσε: «Για τις υπόλοιπες
εβδομάδες αυτού του χειμώνα, η Ευρώπη έχει επαρκείς
ποσότητες φυσικού αερίου, αλλά πρέπει να αναπ-
ληρώσουμε τα αποθέματά μας επειγόντως για το επό-
μενο έτος.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα προτείνει έως την 1η
Οκτωβρίου, η αποθήκευση φυσικού αερίου στην ΕΕ να
έχει πληρωθεί έως τουλάχιστον 90%». Εξάλλου, σε
συνέχεια της «Εργαλειοθήκης τιμών ενέργειας» που
πρότεινε η Επιτροπή τον περασμένο Οκτώβριο,
βοηθώντας τα κράτη-μέλη να μετριάσουν τον αντίκτυπο
των υψηλών τιμών στους ευάλωτους καταναλωτές,
σήμερα η Επιτροπή παρουσιάζει πρόσθετα έκτακτα
μέτρα. Δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης των τιμών σε
εξαιρετικές περιστάσεις και τα κράτη-μέλη να μπορούν
να αναδιανέμουν στους καταναλωτές, τα έσοδα από τα
υψηλά κέρδη του ενεργειακού τομέα και την εμπορία
εκπομπών. 

Η Επιτροπή θα διαβουλεύεται με τα κράτη-μέλη σχε-
τικά με τις ανάγκ ες.

Το σχέδιο της Κομισιόν για απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τις προτάσεις ώστε η ΕΕ να πάψει να τελεί εν ομηρία και να έχει

ανάγκη τον Πούτιν για να ζεσταθεί τον χειμώνα. 

Η Δίωξη Ναρκωτικών κατάσχεσε στον
Ασπρόπυργο, εβδομήντα κιλά ακατέργαστης
κάνναβης συλλαμβάνοντας τον έμπορο, τους
διακινητές, αλλά και έναν… πελάτη.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της αυτόφωρης
διαδικασίας, συνελήφθησαν στις 3 Μαρτίου
στον Ασπρόπυργο από αστυνομικούς της υπο-
διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της διεύθυ-
νσης Ασφάλειας Αττικής, δύο αλλοδαποί, που
για λογαριασμό ενός 61χρονου Έλληνα
επιχείρησαν να πουλήσουν τρία γραμμάρια
κάνναβης σε νάιλον συσκευασία, σε 40χρονο
ημεδαπό, ο οποίος επίσης συνελήφθη για
παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογό-
νων ουσιών.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις
οικίες των εμπλεκομένων ατόμων βρέθηκαν
και κατασχέθηκαν:

70,098 κιλά ακατέργαστης κάνναβης
4 ζυγαριές ακριβείας
μεταλλικός τρίφτης, βάζα, πλαστικές

ταινίες και πλήθος νάιλον συσκευασιών δια-
μοιρασμού

χρηματικό ποσό 3.120 ευρώ
2 αυτοκίνητα και
9 κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγε-
λέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Ξεμπλοκάρουν άμεσα 50.000 εκκρεμείς 
συντάξεις παράλληλης ασφάλισης

Α
πό αυτόν τον μήνα αναμένεται το ξεμπλοκάρισμα της
έκδοσης 50.000 εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης για
τους παράλληλα ασφαλισμένους.

Αυτό αναφέρουν στο Capital.gr, καλά πληροφορημένες πηγές στον e-ΕΦΚΑ,
τονίζοντας πως το "μέτωπο” αυτό αποτελεί πλέον "πρώτη προτεραιότητα”, μετά τη
δρομολόγηση της διαδικασίας ψηφιακής αίτησης και απονομής των επικουρικών
συντάξεων και νωρίτερα, της υπόθεσης των διεθνών συντάξεων και, φυσικά, των
συντάξεων από ένα και μόνο ταμείο και διαδοχικής σύνταξης.
Έτσι, ήρθε πλέον η ώρα για τη δρομολόγηση και της έκδοσης και της δεύτερης
σύνταξης για εκείνους τους συνταξιούχους, οι οποίοι έχουν ήδη λάβει την πρώτη
σύνταξη από το βασικό ταμείο τους, δηλαδή εκείνους που είχαν παράλληλη ασφάλιση
(πχ είχαν ασφάλιση στο τέως ΙΚΑ και ταυτόχρονα στον τέως ΟΑΕΕ).

Οι ίδιες πηγές του Capital.gr από τον e- ΕΦΚΑ εκτιμούν, μάλιστα, πως ο χρόνος ο
οποίος θα χρειαστεί για την εκκαθάριση των συντάξεων παράλληλης ασφάλισης θα
ανέλθει κοντά στους 3-4 μήνες.

Αυτό σημαίνει πως εφόσον από τον Μάρτιο εγκατασταθεί το κατάλληλο λογισμικό, οι
εκκρεμείς αυτές συντάξεις - προσαυξήσεις στις ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις των
παράλληλα ασφαλισμένων θα μπορούν να έχουν καταβληθεί έως το ερχόμενο καλο-
καίρι.
Μαζί τους θα καταβληθούν και τα αναδρομικά που τους αναλογούν. Δεδομένου ότι
υπάρχουν εκκρεμείς αιτήσεις από τον Μάιο του 2016, τα αναδρομικά φτάνουν ακόμα
και τα 6 έτη.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως οι συνταξιούχοι αυτοί ανήκουν σε δύο βασικές κατ-
ηγορίες:

- Στην πρώτη ανήκουν ασφαλισμένοι του τέως ΙΚΑ με παράλληλη ασφάλιση στον
τέως ΟΑΕΕ.

- Στη δεύτερη ιδίως αυταπασχολούμενοι ιατροί και μηχανικοί (ασφάλιση στο τέως
ΕΤΑΑ) με παράλληλη ασφάλιση στο Δημόσιο.

Κατασχέθηκαν 70 κιλά ακατέργαστης 
κάνναβης στον Ασπρόπυργο
Οι αρχές συνέλαβαν τον έμπορο, τους διακινητές, 

αλλά και έναν… πελάτη
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Ο Βάτσιος στο ντέρμπι
της Γκορυτσάς, ο Αλιάγας
στη Νέα Πέραμο

Αν ακοιν ώθηκαν  από την  επιτροπή
διαιτησίας οι διαιτητές και οι βοηθοί για
τους αγών ες της 19ης αγων ιστικής
στην  Α΄κατηγορία Τετάρτη και Πέμπτη.

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(19η αγων ιστική)16:00

Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ - ΠΑΟ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ
(ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

ΧΡΕΛΙΑΣ Θ., ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Κ.,
ΓΙΑΠΙΤΖΟΓΛΟΥ Χ.

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟΥ)        

ΑΛΙΑΓΑΣ Α., ΜΑΝΟΥΡΑΣ Ν.,
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Π.    

ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ - ΑΣ
ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ
(ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)    

ΜΑΝΟΥΡΑΣ Χ., ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Β.,
ΝΑΚΟΣ Π.    

Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ -
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (ΒΥΖΑ)    

ΛΑΜΠΡΟΥ Β., ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Π.,
ΖEΪΜΠΕΚΗΣ Β.

ΠΕΜΠΤΗ 10/3  16:00

ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ -
Α Κ Ρ Α Τ Η Τ Ο Σ ( Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ)        

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Π.,
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Κ., ΜΠΟΥΡΔΟΣ Ν.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ - ΒΥΖΑΣ
ΜΕΓΑΡΩΝ(ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ)

ΒΑΤΣΙΟΣ Α., ΠΛΑΚΑΣ Χ., ΠΑΥΛΟΣ
Χ.

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ -
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ     (ΔΗΜ.
ΣΤΑΔΙΟ ΦΥΛΉΣ)        

ΦΑΡΜΑΚΗΣ Κ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Ν., ΠΛΑΚΑΣ Σ.    

ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ - ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-
ΔΟΞΑ (ΒΥΖΑ)    

HABILAJ A., ΖEΪΜΠΕΚΗΣ Β.,
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Π.

Ηττα της ΝΕ Μεγαρίδος στην
παράταση. 
Φωνάζει ο Πανελευσινιακός
για την διαιτησία

Για το πρωτάθλημα μπάσκετ Β΄Εθνικής μπάσκετ
ανδρών 18η αγωνιστική στο 1ο και 2ο όμιλο η ΝΕ
Μεγαρίδος γνώρισε την ήττα εκτός έδρας απο το
Παλαιό Φάληρο ενώ ο Πανελευσινιακός φωνάζει
για την διαιτησία αλλά και τους ανθρώπους της
Κάτω Αχαγιά' 82.Το άλλο παιχνίδι του Πανιωνίου με
τον Μανδραικό αναβλήθηκε. Αναλυτικά.

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Αχαγιά ‘82 - Πανελευσινιακός 57-56

Διαιτητές: Λιότσιος, Χουγιάζος, Καραμπιτσάκος
Δεκάλεπτα: 14-18, 27-31, 46-43, 57-56
Αχαγιά '82 (Λιόνας): Καφέζας 12 (2), Νεόφυτος 4 (1),
Οικονομόπουλος Α. 7 (1), Καλογιάννης, Φραντζής 16
(2), Τάρναρης 3 (1), Δαβάνης 4 (1), Λυμπέρης 1,
Οικονομόπουλος Αγγ. 10 (2).

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ (Βούλγαρης): Νίκου 10
(2), Κούτουλας 2, Καράμπελας 6 (1), Σεργιένκο 2,
Θεοδοσίου 10 (2), Κρασάκης, Δενδρινός 4, Λεκάκης
3 (1), Παπαφλωράτος, Ρεκουνιώτης 19.
Εκτός από τους διαιτητές, οι Ελευσίνιοι "τα έχουν" και
με μερίδα ανθρώπων του Πατρινού Συλλόγου, κατ-
ηγορώντας τους για απρεπή συμπεριφορά απέ-
ναντι στον πρόεδρο και την ομάδα του Πανελευσι-
νιακού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Πανελευσι-
νιακού:

«Κλοπή αποτελέσματος στην Αχαγιά

Γίναμε μάρτυρες μιας απαράδεκτης διαιτησίας,
που με τα σφυρίγματα της έκρινε το τελικό αποτέ-
λεσμα! Είναι αρχή μας εδώ και χρόνια να μην σχο-
λιάζουμε τους διαιτητές. Η σημερινή όμως παρου-
σία των κκ Χουγιάζου και Καραμπιτσάκου, ξεπέρα-
σε τα εσκαμμένα και την κόκκινη γραμμή που έχο-
υμε θέσει… Δηλώνουμε λοιπόν με τον πιο κατηγορ-
ηματικό τρόπο ότι δεν θα ανεχθούμε κανένα ίχνος
έλλειψης σεβασμού προς την ομάδα μας από εδώ
και στο εξής από κανέναν κύριο διαιτητή. Ό,τι αξίζο-
υμε να παίρνουμε μέσα στο γήπεδο θα το παίρνο-
υμε, χωρίς εκπτώσεις!
Τέλος, θέλουμε να σταθούμε στην απαράδεκτη
συμπεριφορά μερίδας ανθρώπων του Συλλόγου
της Αχαγιάς 82 για τον τρόπο που αντιμετώπισαν
τον Πρόεδρο του Πανελευσινιακού και μέλη της
αποστολής μας! Είναι ίσως η μοναδική φορά στα
τόσα χρόνια που ομάδα δεν εκτίμησε και σεβά-
στηκε την φιλοξενία που τους παρείχαμε στην Ελευ-
σίνα! Έχει ο καιρός γυρίσματα, αγαπητοί φίλοι της
ΑΧΑΓΙΑ '82…»

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ ΤΗΣ 18ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Μιλεντίγιεβιτς (Φανάρια Νάξου) 27
Σγούρος (Αργοναύτης Ραφήνας) 24
Κόης (Παπάγος) 22
Βαβάτσικος (ΝΕΟΛ) 22
Μανούσος (ΑΕΝΚ) 21

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Παπάγος 14-3 (1368-1265) 31
-----------------------------------------------
2. ΦΕΑ Ν.Φ./Ν.Χ 13-3 (1296-1162) 29
3. Φανάρια Νάξου 12-5 (1310-1218) 29
4. Εσπερος Καλλιθέας 11-6 (1386-1301) 28
5. ΝΕΟΛ 9-7 (1192-1176) 25
6. Πανελευσινιακός 8-8 (1227-1176) 24
7. Αργοναύτης Ραφήνας 8-8 (1148-1188) 24
8. Αχαγιά ’82 7-10 (1138-1245) 24
9. ΑΕΝΚ 7-9 (1217-1196) 23
10. Ένωση Ιλίου 6-11 (1199-1250) 23
-------------------------------------------------

11. ΚΑΟ Κορίνθου 6-11 (1189-1266) 23
12. Εθνικός 5-12 (1175-1254) 22
13. Πεντέλη 2-15 (1154-1300) 19

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (19Η - 13/3, 17:00)
Πανελευσινιακός - Φανάρια Νάξου (12:30)
Εθνικός - ΚΑΟ Κορίνθου (18:00)
Εσπερος Καλλιθέας - ΝΕΟΛ (13:00)
Ένωση Ιλίου - Αργοναύτης Ραφήνας
ΑΕΝΚ - Αχαγιά ‘82
ΦΕΑ Ν.Φ./Ν.Χ. - Παπάγος

Ρεπό: Πεντέλη

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Παλαιό Φάληρο - NE Mεγαρίδας 79-75 (παρ.)

Διαιτητές: Ζακεστίδης, Καλογερόπουλος Φ., Παπα-
φωτίου
Δεκάλεπτα: 17-12, 36-29, 54-50, 69-69 (κ.α.), 79-75
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ (Γούναρης): Λυτόπουλος, Σκόρ-
δος, Κομποδιέτας 15 (2), Αγγελόπουλος 10 (1), Σταθ-
όπουλος 10 (2), Καλιανιώτης 14, Μπολάτογλου 20
(1), Βλασσόπουλος 2, Χαρούνι 8.
ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ (Μάνταλος): Παλαιοχωρίτης 21 (4),
Γκάτζιας 8 (1), Αγγελόπουλος 11 (2), Γερομιχαλός
12, Μπέμπης 7 (2), Τζάιδας 1, Νικολακόπουλος 3
(1), Χάσα 2, Καλλινικίδης 10.

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ ΤΗΣ 18ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Βάρσος (ΕΦΑΟΖ) 36
Κυριλής (Πρωτέας Βούλας) 36
Μπακέας (Μελίσσια) 27
Χουχούμης (ΑΟΚ Χανιά) 25
Παλαιοχωρίτης (ΝΕ Μεγαρίδας) 21
Πιτούλης (Κρόνος Αγίου Δημητρίου) 21
Μπολάτογλου (Παλαιό Φάληρο) 20

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΝΕ Μεγαρίδας 15-3 (1347-1191) 33
2. Αιγάλεω 15-3 (1430-1272) 33
3. ΕΦΑΟΖ 13-5 (1401-1266) 31
4. ΑΟΚ Χανιά 11-7 (1464-1375) 29
5. Πρωτέας Βούλας 11-6 (1240-1118) 28
6. Παλαιό Φάληρο 9-9 (1231-1158) 27
7. Ηλυσιακός 8-10 (1250-1260) 26
8. Πανιώνιος 8-9 (1297-1329) 25
9. Δούκας 7-10 (1230-1299) 24
10. ΟΦΗ 7-10 (1156-1292) 24
---------------------------------------------
11. Κρόνος Αγίου Δημητρίου 5-13 (1198-1333) 23
12. Μελίσσια 4-14 (1158-1276) 22
13. Μανδραϊκός 5-11 (1012-1071) 21
14. Άρης Νίκαιας 4-12 (1075-1249) 20

* Εκκρεμούν οι (3) αγώνες Άρης Νίκαιας - ΟΦΗ
(11η αγωνιστική, 18/3, 16:00), Δούκας - Άρης Νίκαιας
(13η αγωνιστική, 9/3, 16:00), Πρωτέας Βούλας -
Μανδραϊκός (13η αγωνιστική, 9/3, 18:00).

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (19Η - 13/3, 17:00)
Δούκας - Κρόνος Αγίου Δημητρίου
Άρης Νίκαιας - Αιγάλεω (16:00)
ΟΦΗ - Παλαιό Φάληρο
NE Mεγαρίδας - Πανιώνιος
Μελίσσια - Μανδραϊκός
ΑΟΚ Χανιά - ΕΦΑΟΖ
Ηλυσιακός - Πρωτέας Βούλας

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Αποτελέσματα - Βαθμο-
λογία και Επόμενη αγωνι-
στική στην Δυτική Αττική

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(18η αγωνιστι-
κή)

ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ –
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ
ΜΑΝΔΡΑΣ 4-1
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ –
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ 3-0
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ –
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ 5-0
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ – Δ.Α.Ο
ΖΩΦΡΙΑΣ 1-3
ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ–
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1-
0
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ –
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ 2-1
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ –
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 2-1
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ –
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ 1-
3

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 42
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ 39
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 39
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 37
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

36
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ

34
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 32
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ 30
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 24

ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ
21

ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 21
Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 15
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ

13
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ

ΜΑΝΔΡΑΣ 10
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

3
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ 2

Η ΕΠΟΜΕΝΗ(19η αγωνιστι-
κή) ΤΕΤΑΡΤΗ 9/3

Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ – ΠΑΟ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ –
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ –
ΒΥΖΑΣ
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ – ΑΣ
ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ –
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ –
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ –
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(18η αγωνιστι-
κή)

ΑΣ ΔΥΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ –
ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο 2-0
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ – ΚΡΙΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 1-1
ΑΕ ΖΕΦΥΡΙΟΥ-ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 5-
1
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. –

ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 3-0
α.α.
ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ –
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ 2-3

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 36
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 35
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 33
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 32
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 31
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ Α.Ο 23
ΑΣ ΔΥΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

18
Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 13
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

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

Η ΕΠΟΜΕΝΗ(19η αγωνιστι-
κή)

ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – ΑΙΑΣ
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ.
Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ –
ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – ΑΣ
ΔΥΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ – ΖΕΦΥΡΙΟΥ
ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ –
ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο.

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ



Τετάρτη 9 Μαρτίου 2022 θριάσιο-11 

Oι διαιτητές της 23ης αγων. στην Super League 2
Οι αγώνες και οι διαιτητές των

σημερινών αγώνων της 23ης
αγωνιστικής της Super League 2.
Αναλυτικά οι  ορισμοί  της
αγωνιστικής:

Τετάρτη 9 Μαρτίου

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Θεσπρωτός - Αλμωπός Αριδαίας
(15.00, Ηγουμενίτσας)
Διαιτητής: Γκάμαρης (Αθήνας)
Βοηθοί : Παγουρτζής (Πειραιά),
Νιδριώτης (Αθήνας

Ξάνθη - Νίκη Βόλου (15.00, Ξάνθη
Arena)
Διαιτητής: Μαλούτας (Ημαθίας)
Βοηθοί : Καραγκιζόπουλος,
Χριστοδούλου (Ημαθίας)

Πιερικός - Ολυμπιακός Βόλου
(15.00, Α' ΔΑΚ Κατερίνης)
Διαιτητής: Μπακογιάννης (Αθήνας)
Βοηθοί : Στεφανής, Δίπλαρης
(Καρδίτσας)

Αν. Καρδίτσας - ΠΑΟΚ Β (15.00,

Δημ. Στάδιο Καρδίτσας)

Διαιτητής: Ζαμπαλάς (Ηπείρου)
Βοηθοί: Στάικος (Λάρισας), Θανασιάς
(Ηπείρου)

Απόλλων Πόντου - Τρίκαλα (15.00,
Μακεδονικού)
Διαιτητής: Πολυχρόνης (Πιερίας)
Βοηθοί : Βρούζος, Μηνούδης
(Πιερίας)

Βέροια - ΑΕΛ (15.30 ΕΡΤ3, Δημ.
Στάδιο Βέροιας)
Διαιτητής: Μπέμπεκ (Κροατία)
Βοηθοί: Πάτακι, Τόμας (Κροατία)

Ηρακλής - Απόλλων Λάρισας
(15.00, Καυτανζόγλειο)
Διαιτητής: Τσέτσιλας (Γρεβενών)
Βοηθοί : Μωυσιάδης, Φαλτάκας
(Γρεβενών)

Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός Β
(15.00, Δημ. Σερρών)
Διαιτητής: Κατσικογιάννης (Ηπείρου)
Βοηθοί : Νατσιόπουλος, Αϊναλής
(Μακεδονίας)

Ρεπό: Καβάλα

ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Ηρόδοτος - Αιγάλεω (14.00, Ν.
Αλικαρνασσού)
Διαιτητής: Τσαγκαράκης (Χανίων)

Βοηθοί: Σινιοράκης, Αναστασάκης
(Χανίων)
Παναθηναϊκός Β - Εργοτέλης (15.00,
Ασπροπύργου)
Διαιτητής: Ανδριανός (Αχαΐας)
Βοηθοί : Μπαλτάς, Οικονόμου
(Αχαΐας)

Καλαμάτα - Αστ. Βλαχιώτη (15.00,
Μεσσήνης)
Διαιτητής: Περράκης (Αθήνας)
Βοηθοί : Φωτόπουλος, Κολλιάκος
(Αθήνας)

ΑΕΚ Β - Διαγόρας (15.00, «Γ.
Καμάρας»)
Διαιτητής: Τζαμουτζαντώνης (Χίου)
Βοηθοί : Κολοσιώνης (Αιτ/νίας),
Κωνσταντίνου (Πρέβεζας / Λευκάδας)

Κηφισιά - Χανιά (15.00, «Μ.
Κρητικόπουλος»)

Διαιτητής: Κουκούλας (Λέσβου)
Βοηθοί : Παπαδάκης, Μαυρουδής
(Ηρακλείου)

Επισκοπή - Ζάκυνθος (15.00, Π.Ι.
Βαρδινογιάννης)
Διαιτητής: Κατοίκος (Αθήνας)
Βοηθοί: Γεωργακόπουλος (Πειραιά),
Δημόπουλος (Δυτ. Αττικής)

Ρόδος – ΟΦ Ιεράπετρας (15.00,
Δημ. Ρόδου)
Διαιτητής: Χ. Βεργέτης (Αρκαδίας)
Βοηθοί: Δ. Βεργέτης (Αργολίδας),
Κύριος (Αρκαδίας)

Λεβαδειακός - Καλλιθέα (15.00
ERTSPORTS, Δημ. Λιβαδειάς)
Διαιτητής: Αγγελάκης (Μακεδονίας)
Βοηθοί: Δημητριάδης (Καστοριάς),
Μωυσιάδης (Ηπείρου)

Ρεπό: Καραϊσκάκης Άρτας

Γ’ Εθν ική – 18η αγω-
ν ιστική

Τετάρτη 9/3 – 15:00

1ος όμιλος

Απόλλων  Παραλιμ-
ν ίου-Θερμαϊκός

Διαιτητής: Ρηγόπου-
λος (Ημαθίας)

Βοηθοί: Ζουρν ατ-
ζίδης, Σαμαράς
(Ημαθίας)

Άρης Αβάτου-Παν δρα-
μαϊκός

Διαιτητής: Στρατούδης
(Έβρου)

Βοηθοί: Κυριαζής,
Νούσιας (Έβρου)

Μέγας Αλέξαν δρος
Ορφαν ίου-Εθν ικός
Σοχού

Διαιτητής: Λάπατας
(Θράκης)

Βοηθοί: Σαββόγλου,
Δαν δαν όπουλος
(Ξάν θης)

Αλεξαν δρούπολη FC-
Αγροτικός Αστέρας

Διαιτητής: Γκαϊτατζής
(Δράμας)

Βοηθοί: Σιαμάν ης,
Κοταν ίδου (Δράμας)

Νέστος Χρυσούπου-
λης-Ορφέας Ξάν θης

Διαιτητής: Σταφυλάς
(Έβρου)
Βοηθοί: Τερζόπουλος,
Κολιπέτρος (Έβρου)

Δόξα Δράμας-Αν α-
γέν ν ηση Πλαγιάς
Διαιτητής: Παπαδό-
πουλος (Μακεδον ίας)

Βοηθοί: Ε. Κουν το-
υράς, Ν. Κουν τουράς
(Μακεδον ίας)

6ος όμιλος

ΑΟ Πυλίου Κω-Αιο-
λικός (13:00)

Διαιτητής: Αν δρικό-
πουλος (Κυκλάδων )

Βοηθοί: Σοφιάς,
Αλεξόπουλος (Αν ατ.
Αττικής)

Αίας Σαλαμίν ας-Προο-
δευτική

Διαιτητής: Φωκάς
(Αχαΐας)

Βοηθοί: Ζούλης, Σταθ-
οπούλου (Αχαΐας)

Θύελλα Ραφήν ας-
Αστέρας Βάρης

Διαιτητής: Καλογερό-
πουλος

Βοηθοί: Γαλάν ης
(Αθην ών ), Ρούσσος
(Αθην ών )

Αήττητος Σπάτων -
Εθν ικός

Διαιτητής: Ψαρίδης
(Αθην ών )

Βοηθοί: Αργυριάδης,
Βαμβακάς (Αθην ών )

ΑΟ Καραβά-Κερατσίν ι

Διαιτητής: Ρεν τίφης
(Αν ατ. Αττικής)

Βοηθοί: Σούζας
(Αιτ/ν ίας), Τσέλιος
(Αν ατ. Αττικής)

Ρεπό: Παν ελευσι-
ν ιακός

Oι αγώνες και οι διαιτητές σήμερα στην Γ΄ Εθνική 1ο και 6ο όμιλο EΠΣΔΑ: Ποινές ποδοσφαιριστών

Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Σ.Δ.Α. αφού
έλαβε υπόψη της τις σχετικές διατάξεις του
άρθρου 10 του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο.
καθώς επίσης τα Φύλλα Αγώνων της Α'
κατηγορίας  του Πρωταθλήματος (18ης
Αγωνιστικής ) , επιβάλλει ποινές στους κάτωθι
ποδοσφαιριστές  ως εξής:

ΔΟΥΚΑΣ  Α  - ΑΡΙΘ.ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ :1189405
- ΤΗΣ ΟΜΑΔΟΣ ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ
ΜΑΝΔΡΑΣ  , 3 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ  ΕΚΤΟΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ   ΚΑΙ 30 ΕΥΡΩ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ .
ΚΑΣΣΟΣ  Β.   - ΑΡΙΘ.ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ

:1431874 , ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ  ,  2
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ  ΕΚΤΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΑΙ 20 ΕΥΡΩ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ .



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:
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 (ΑΕΙ-
ΤΕΙ)Γνώση 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:  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 Τετάρτη 9 Μαρτίου 2022

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααμμίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  ΔΔηημμααρρχχεείίοουυ..  
ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  &&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ν Ο Μ Ο Σ
ΑΤΤΙΚΗΣ 

Δ Η Μ Ο Σ
ΦΥΛΗΣ

Τ ε χ ν ι κ ή
Υπηρεσία                                         

Κωστή Παλαμά & Καρ-
καβίτσα                                                                

13341 Άν ω Λιόσια                                                                                                                                                                                                                                                
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 2482233
FAX: 210 2486196 
Email:  dtexnyp@fyli.gr
Άν ω Λιόσια 08/03/2022
Αριθ. Πρωτ. :  7351

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ
ΦΥΛΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε
ΦΥΛΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ
ΧΩΡΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Ο Δήμαρχος Φυλής διακ-
ηρύσσει ότι:

Προκειμέν ου ν α προβεί σε
φ αν ερή Μειοδοτική προφ ορι-
κή και φ αν ερή Δημοπρασία
σύμφ ων α με την  υπ΄αριθμ.
270/81 Π.Δ και τον  εν  ισχύ
Ν.3463/06 ΦΕΚ
114/Α΄/08.06..06 «Κώδικας
Δήμων  και Κοιν οτήτων » και
τον  Ν. 3130/28-3-2003 ΦΕΚ Α
76 για την  «ΜΙΣΘΩΣΗ
ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε ΦΥΛΗΣ
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΧΩΡΟΣ
Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ», βάση της υπ’
αριθμ. Μελέτης 365/2021 της
Τεχν ικής Υπηρεσίας.

ΚΑΛΕΙ
Τους εν διαφ ερόμεν ους που

θέλουν  ν α συμμετάσχουν  στη
δημοπρασία, όπως εν τός
αποκλειστικής προθεσμίας
είκοσι ημερών  ( 20 ) από τη
δημοσίευση της παρούσης ν α

παραλάβουν  τους αν αλυτικούς
όρους διακήρυξης και ν α υπο-
βάλλουν  ή ν α αποστείλουν
αίτηση εν διαφ έρον τος για την
«ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΤΗ
Δ.Ε ΦΥΛΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
ΩΣ ΧΩΡΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ» μαζί με φ άκε-
λο με όλα τα δικαιολογητικά που
ζητούν ται από την  Διακήρυξη,
στη Δ/ν ση Περιουσίας & Προμ-
ηθειών  του Δήμου, υπ΄όψιν
της Εκτιμητικής Επιτροπής,
στην  Δ/ν ση:  Δημαρχιακό
Μέγαρο Δήμου Φυλής, Πλατεία
Ηρώων  1 Άν ω Λιόσια Τ.Κ
13341 .        

Οι προσφ ορές εν διαφ έρον -
τος γίν ον ται δεκτές μέχρι και
09/03/2022 ημέρα Τρίτη, εργάσι-
μες ημέρες και ώρες.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:
Ο Δήμος Φυλής στα πλαίσια

της προσπάθειάς του για  κάλ-
υψη των  πολιτιστικών  και κοι-

ν ων ικών  αν αγκών  των
δημοτών  και επισκεπτών  του,
εν διαφ έρεται για τη μίσθωση
εν ός  οικοπέδου, με σκοπό τη
χρήση του ως χώρος κοιν ω-
ν ικών  εκδηλώσεων .

Τα οικόπεδο πρέπει ν α
βρίσκεται στη Δ.Ε Φυλής, ν α
είν αι επιφ άν ειας  800-1000 m2
περίπου, ν α βρίσκεται σε
σημείο τέτοιο ώστε ν α είν αι
εύκολα προσβάσιμο στο κοιν ό,
με χρήση  επιβατικών  οχημά-
των  και συγκοιν ων ίας και η
μορφ ολογία του ν α το καθιστά
κατάλληλο για υπαίθριο χώρο
διεξαγωγής πολιτιστικών -κοι-
ν ων ικών  εκδηλώσεων .
Επίσης θα πρέπει ν α είν αι
ελεύθερο κτισμάτων , εγκατα-
στάσεων  και πυκν ών  δεν δρο-
στοιχιών .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

04 / 03 /2022

Λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. 130/20-7-
2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Ασπροπύργου, οι κύριοι και νομείς των ακι-
νήτων της περιοχής τμήματος της Ζώνης
Χονδρεμπορίου Δήμου Ασπροπύργου, όπως
αυτή προσδιορίζεται στα σχετικά διαγράμμα-
τα κλίμακας 1:2000 και 1:1000

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Για δεύτερη φορά (2η ανάρτηση της πολεο-
δομικής μελέτης της περιοχής τμήματος της
Ζώνης Χονδρεμπορίου Δήμου Ασπροπύρ-
γου):

-Να λάβουν γνώση της πολεοδομικής
μελέτης και να υποβάλουν τις τυχόν παρατ-
ηρήσεις ή ενστάσεις

-Να υποβάλουν τυχόν συμπληρωματικές
δηλώσεις ιδιοκτησίας ή ενστάσεις επί του
ιδιοκτησιακού καθεστώτος, στο πρωτόκολλο
για την Δ/νση Πολεοδομίας & ΤΥ.

Η ανάρτηση θα γίνει στο δημοτικό κατά-
στημα του Δήμου Ασπροπύργου. 

Προθεσμία υποβολής παρατηρήσεων –
ενστάσεων – δηλώσεων ιδιοκτησίας, ορίζε-
ται δεκαπέντε (15) ημέρες από την τελευταία
δημοσίευση της πρόσκλησης.

Ο Δήμαρχος                              

ΜΕΛΕΤΙΟΥ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η συν εχ εια απο σελ. 2

Συζήτηση και λήψη απόφασης για
θέματα Ναυαγοσωστικής Κάλυψης.
Εισηγητής: Γ. Κων σταν τέλλος,
Πρόεδρος Επιτροπής Θεσμών  &
Διαφάν ειας

Εν ημέρωση σχ ετικά με την  εκδοθ-
είσα ν ομολογία του Ελεγκτικού
Συν εδρίου για τη σύν αψη Προγραμ-
ματικών  Συμβάσεων  με Αν απτυξια-
κούς Οργαν ισμούς Δήμων .
Εισηγητές: Ι. Καραγιάν ν ης, Γεν ικός
Διευθυν τής ΚΕΔΕ, Θ. Αλεξίου,

Προϊσταμέν η Νομικής Υπηρεσίας
ΚΕΔΕ

Εν ημέρωση σχ ετικά με πρόσφατη
απόφαση του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας για την  επιβολή τελών
υπεδάφους.
Εισηγητές Ν. Μελετίου, Δήμαρχ ος
Ασπροπύργου, Θ. Αλεξίου, Προϊ-
σταμέν η Νομικής Υπηρεσίας ΚΕΔΕ

Έγκριση σύν αψης Προγραμματικής
Σύμβασης μεταξύ της ΚΕΔΕ και της
«ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Α.Ε.» για την  υλο-
ποίηση του έργου: «Τεχ ν ική και
γραμματειακή υποστήριξη της λειτο-

υργίας και των  δράσεων  του Δικ-
τύου Ελλήν ων  Αιρετών  Αυτο-
διοίκησης της Ευρώπης 2022-
2023».
Εισηγήτρια: Δ. Λουκάκη, Αν απ-
ληρώτρια Γεν ική Διευθύν τρια ΚΕΔΕ

Ορισμός εκπροσώπων .
Εισηγητής: Λ. Κυρίζογλου, Α΄ Αν τι-
πρόεδρος ΚΕΔΕ

Έγκριση Αποφάσεων  Προέδρου.
Εισηγήτρια: Δ. Λουκάκη, Αν απ-
ληρώτρια Γεν ική Διευθύν τρια ΚΕΔΕ

Διάφορα θέματα και αν ακοιν ώσεις.



14-θριάσιο Τετάρτη 9 Μαρτίου 2022

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ ΑΠΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ
ΑΤΟΜΑ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΓΙΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΞΑΩΡΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ, ΜΕ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ
ΑΠΟΛΑΒΕΣ.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΣΧΕΤΙΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΕ ΤΑ ΑΤΟΜΑ
ΑΜΕΑ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ.
Παρακαλούμε αποστείλα-
τε το βιογραφικό σας στο
email afroditirigafarma-
ki@gmail.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας
:6978814347

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

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

Τετάρτη 9 Μαρτίου 2022 θριάσιο-15  



16-θριάσιο Τετάρτη 9 Μαρτίου 2022

Τ
ο 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 ανάγκης 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 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

Γίν εται συγκέν τρωση των  ακόλουθων
ειδών  πρώτης αν άγκης:
Για τα ν εογν ά και βρέφη:
Πάν ες

Μωρομάν τηλα
Βρεφικό γάλα ν ο 1 και ν ο 2 (σκόν η)
Ρυζάλευρο
Έτοιμες βρεφικές τροφές
Κρέμες συγκάματος (Sudocream,
Fissan,Penaten)
Μάρσιπους
Θερμός

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

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
Δήμος Ελευσίνας: Δίπλα στα παιδιά της Ουκρανίας 

ΚΚΥΥΝΝΗΗΓΓΕΕΤΤΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΛΛΛΛΟΟΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΧΧΑΑΡΡΝΝΩΩΝΝ  ΔΔΗΗΜΜΩΩΝΝ
ΑΑΧΧΑΑΡΡΝΝΩΩΝΝ  &&  ΦΦΥΥΛΛΗΗΣΣ

ΕΕΘΘΕΕΛΛΟΟΝΝΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΙΙΜΜΟΟΔΔΟΟΣΣΙΙΑΑ

ΟΟ  ΚΚυυννηηγγεεττιικκόόςς  ΣΣύύλλλλοογγοοςς
ΑΑχχααρρννώώνν  σσυυννεερργγααζζόόμμεεννοοςς  μμεε
ττοονν  ΕΕρρυυθθρρόό  ΣΣττααυυρρόό,,  σσεε
σσυυννέέχχεειιαα  ττηηςς  ππρροοσσππάάθθεειιααςς
ααύύξξηησσηηςς  ττηηςς  δδύύννααμμηηςς  ττωωνν
μμεελλώώνν  ττηηςς  ττρράάππεεζζααςς  ααίίμμααττοοςς,,
θθαα  ππρρααγγμμααττοοπποοιιήήσσεειι  εεθθεελλοοννττιι--
κκήή  ααιιμμοολληηψψίίαα  σσττιιςς  1133//0033//22002222
ηημμέέρραα  ΚΚυυρριιαακκήή  κκααιι  ώώρραα  0099::0000
––  1133::3300  σστταα  γγρρααφφεείίαα  ττοουυ
ΣΣυυλλλλόόγγοουυ  ΑΑρρχχααίίοουυ  ΘΘεεάάττρροουυ  

3311  σσττιιςς  ΑΑχχααρρννέέςς..
ΓΓιιαα  δδηηλλώώσσεειιςς  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς

μμπποορρεείίττεε  νναα  εεππιικκοοιιννωωννήήσσεεττεε
σσττοο  22110022446633225566  κκααθθηημμεερριιννάά
κκααιι  ώώρρεεςς  0099::0000  ––  1177::0000    

ΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ                                                                                                        
ΛΛΑΑΖΖΑΑΡΡΟΟΥΥ  ΒΒΑΑΣΣΙΙΛΛΕΕΙΙΟΟΣΣ                                                                                          

ΟΟ  ΓΓΕΕΝΝ..  ΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΕΕΑΑΣΣ
ΜΜΑΑΡΡΙΙΑΑΝΝΟΟΣΣ  ΝΝΙΙΚΚΟΟΛΛΑΑΟΟΣΣ


