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η κυκλοφορία στην Παλαιά Εθνική
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Πρωτοβουλία Μητσοτάκη
για επιβολή πλαφόν στις

ευρωπαϊκές τιμές
του φυσικού αερίου

Επιστολή με 6 σημεία στην Φον Ντερ Λάιεν

Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων:

Στο 75% η χωρητικότητα στα
γήπεδα στο 100% στα πλοία

– Την άλλη εβδομάδα η μείωση
των self test στα σχολεία

ΚΚΛΛΕΕΙΙΣΣΤΤΑΑ
ΣΣΗΗΜΜΕΕΡΡΑΑ  ΤΤΑΑ

ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΑΑ    
σσεε  ΒΒίίλλιιαα  --  

ΕΕρρυυθθρρέέςς  --  ΦΦυυλλήή  
&&  ΑΑχχααρρννέέςς    

σσεελλ..  33

277 ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 

23.335 κρούσματα,
61 θάνατοι, 360 

σε ΜΕΘ

Ενώνουμε δυνάμεις & προσφέρουμε βοήθεια
στον δοκιμαζόμενο Ουκρανικό Λαό

Συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης
& φαρμακευτικών ειδών 

στον Δήμο Ελευσίνας μέχρι το
Σάββατο 12 Μαρτίου 

σσεελλ..  55

σσεελλ..  99

ΕΠΣΔΑ:  
Τα αποτελέσματα 

της 19ης αγωνιστικής

Super League playoffs: 
Αυτό είναι το πρόγραμμα του

Σαββατοκύριακου
σσεελλ..  1100--1111σσεελλ..33

σσεελλ..  55

Τεράστια ανθρωπιστική κρίση: 
Μέσα σε 14 ημέρες έγιναν πρόσφυγες

2,2 εκατομμύρια Ουκρανοί

σσεελλ..  77

σσεελλ..  33

σσεελλ..  22--44
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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: Τσουχτερο κρύο  και  βροχές       

Θερμοκρασία απο 3  έως 8  βαθμους Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Κοδράτου του εν Κορίνθω και των συν αυτώ,

Νεομάρτυρος Μιχαήλ Μαυροειδή του εν 
Αδριανουπόλει, Οσίας Αναστασίας της πατρικίας

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Λεωφόρος Δημοκρατίας & Παναγούλη - Πλατεία
Ωρολογίου, 2105575614

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Παππά Ιωάννα Κ.

Νέζη Νικολάου 44, 2105547707

MANΔΡΑ
Ρούτης Κωνσταντίνος Χ.

Κοροπούλη Βαγγέλη 15, 2105551954

Άνω Λιόσια

Δεληστάθη Μαρία Σ.28ης Οκτωβρίου 21, 
Ζεφύρι, 2102322141

ΑΧΑΡΝΕΣ
Παγώνας Σπυρίδων Χ.

Πλατεία Αγίου Νικολάου 8, 2102467156

Ο αριθμός των ανθρώπων που
έχουν εγκαταλείψει την Ουκρανία
από την έναρξη της ρωσικής εισβο-
λής έχει πιθανώς φτάσει τώρα τα
2,1-2,2 εκατομμύρια.

Αυτό δήλωσε χθες ο επικεφαλής
της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ 

για τους Πρόσφυγες (UNHCR).
Ο Φιλίπο Γκράντι σημείωσε στη

διάρκεια συνέντευξης Τύπου που
παραχώρησε σε επίσκεψή του στην
Στοκχόλμη ότι “τώρα είναι ώρα να
προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε
στα σύνορα”, παρά να έχουμε 

συζητήσεις για την κατανομή των
προσφύγων ανάμεσα στις χώρες.

Ο Γκράντι πρόσθεσε ότι ιδιαιτέρως
η Μολδαβία, η οποία δεν είναι
χώρα μέλος της ΕΕ, είναι πολύ ευά-
λωτη στην τρέχουσα κατάσταση.

Τεράστια ανθρωπιστική κρίση: 
Μέσα σε 14 ημέρες έγιναν πρόσφυγες 2,2 εκατ. Ουκρανοί

Σε επιφυλακή ο μηχανισμός του Δήμου
Φυλής λόγω της κακοκαιρίας  

Σ
ε ετοιμότητα, εν  όψει των  έν τον ων  καιρικών
φαιν ομέν ων  του διήμερου 10 και 11 Μαρτίου
2022, τέθηκε ο Δήμος Φυλής.

Η πρόγν ωση του καιρού κάν ει, επί του παρόν τος,
λόγο για μικρή χ ιον όπτωση στα μεγαλύτερα υψόμετρα,
αλλά ο Δήμαρχ ος Χρήστος Παππούς δεν  εφησυχ άζει.
Με εν τολή του, η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας έχ ει
ήδη μεταφέρει το Κέν τρο Επιχ ειρήσεων  στην  Παν αγία
Καν άλα, ώστε, αν  χ ρειαστεί, ν α επιχ ειρήσει άμεσα, με
προτεραιότητα τους τρεις κρίσιμους οδικούς άξον ες,
δηλαδή τη Λεωφόρο Φυλής, την  Περιφερειακή Λεωφόρο
Αιγάλεω και την  Λεωφόρο ΝΑΤΟ (Μεγάλου
Αλεξάν δρου). Εξ άλλου ο Χρήστος Παππούς
συμμετείχ ε σε τηλεδιάσκεψη, το μεσημέρι της Τετάρτης
9ης Μαρτίου 2022, με τον  Περιφερειάρχ η και τους
Δημάρχ ους της Αττικής, με αν τικείμεν ο το γεν ικότερο
συν τον ισμό εν  όψει της ν έας  κακοκαιρίας. 

Όπως αν αφέρει ο αρμόδιος Αν τιδήμαρχ ος Μιχ άλης
Οικον ομάκης, οι συν δημότες μας θα πρέπει, για το
επόμεν ο διήμερο, ν α προγραμματίσουν  τις
υποχ ρεώσεις τους με βασικό σκεπτικό τον  περιορισμό

των

μετακιν ήσεων  στις απολύτως αν αγκαίες.
Εξυπακούεται ότι οι ηλικιωμέν οι θα πρέπει ν α μείν ουν
στο σπίτι τους και για το λόγο αυτό θα πρέπει ν α
κάν ουν  από σήμερα τις αν αγκαίες προμήθειες για τους
ίδιους και για τα κατοικίδιά τους. 

Για όσους είν αι αν αγκαίο ν α μετακιν ηθούν , τα
οχ ήματά τους θα πρέπει ν α είν αι εφοδιασμέν α με
αν τιολισθητικές αλυσίδες, τις οποίες εν δέχ εται ν α
χ ρησιμοποιήσουν  και μετά το κρίσιμο διήμερο, δηλαδή
στις 12 και 13 Μαρτίου 2022, καθώς οι προβλέψεις
κάν ουν  λόγο για παγετό. 

Επίσης συν ιστά προσοχ ή, ώστε ν α μην
προκληθούν  βλάβες στο δίκτυο υδροδότησης των
κατοικιών  και ν α γίν εται λογική χ ρήση της ηλεκτρικής
εν έργειας, ώστε ν α μην  υπερφορτωθεί το δίκτυο και
προκληθεί διακοπή της ηλεκτροδότησης. 

Επισημαίν εται  ότι, για κάθε εξέλιξη, ο Δήμος θα
εν ημερών ει διαρκώς τους συν δημότες μας μέσω της
ιστοσελίδας f y li.gr, των  Μέσων  κοιν ων ικής δικτύωσης
και των  τοπικών  Μέσων  μαζικής εν ημέρωσης προς τα
οποία θα στέλν ει Δελτία Τύπου.  

Συνεχίζεται στη σελ. 4
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Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα Πέμ-
πτη 10 Μαρτίου τα σχολεία στη βορει-
οανατολική Αττική λόγω της κακοκαι-

ρίας «Φίλιππος».

Ειδικότερα, συμφωνήθηκε να μην πραγματοποι-
ηθούν αύριο δια ζώσης μαθήματα σε όλα τα σχο-
λεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης στις εξής περιοχές:

1. Στο σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Βόρ-
ειου Τομέα Αττικής

2. Σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής
Αττικής, με εξαίρεση το δήμο Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης στο οποίο θα είναι όλα ανοιχτά εκτός
από το 3ο Δημοτικό Πανοράματος και το 2ο -3ο
γυμνάσιο Βούλας τα οποία θα είναι κλειστά.

3. Στην Περιφερειακή ενότητα Δυτικής Αττικής θα
είναι κλειστά όλα τα σχολεία του Δήμου Φυλής,
ενώ στο Δήμο Μάνδρας- Ειδυλλίας κλειστά θα είναι
τα σχολεία στις Δημοτικές ενότητες Βιλίων και
Ερυθρών.

Ανοιχτά θα είναι όλα τα
σχολεία Πρωτοβάθμιας και
Δ ε υ τ ε ρ ο β ά θ μ ι α ς
Εκπαίδευσης στις παρα-
κάτω Περιφερειακές ενότ-
ητες:

• Στην Περιφερειακή
Ενότητα Κεντρικού Τομέα

• Στην Περιφερειακή
Ενότητα Πειραιώς

• Στην Περιφερειακή
Ενότητα Νήσων

• Στην Περιφερειακή
Ενότητα Νότιου Τομέα

• Στο Δυτικό τομέα Αθηνών

Σχετικά με τα σχολεία ο περιφερειάρχης Αττικής
επισήμανε:

«Δεδομένου ότι μέχρι τη στιγμή αυτή η εικόνα
των μετεωρολόγων είναι ότι το ψυχρό κύμα της
κακοκαιρίας είναι σε εξέλιξη και αναμένεται να
ενταθεί αύριο Πέμπτη αποφασίσαμε για προληπτι

κούς λόγους τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε συγκεκριμένες περ-
ιοχές του Βορείου Τομέα του Ανατολικού και του
Δυτικού τομέα να μην λειτουργήσουν δια ζώσης.
Στην απόφαση αυτή καταλήξαμε για να διαφυλάξο-
υμε την υγεία και την ασφάλεια, τόσο των μαθητών
και του εκπαιδευτικού προσωπικού, όσο και αυτών
που μετακινούνται από και προς τα σχολεία για να
μεταφέρουν τα παιδιά». 

Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα  τα σχολεία σε Βιλία - Ερυθρές   
Φυλή & Αχαρνές  

H
Κοιν ωφελής Επιχ είρηση του
Δήμου Ελευσίν ας σε
συν εργασία με την  Ουκραν ική

Πρεσβεία και την  Έν ωση Ουκραν ικής
Διασποράς στην  Ελλάδα,
συγκεν τρών ει από χ θες Τετάρτη 09
Μαρτίου και μέχ ρι το Σάββατο 12
Μαρτίου 2022 απαραίτητα είδη για τη
στήριξη του Λαού της Ουκραν ίας που
δοκιμάζεται σκληρά.

10:00 – 14:00 στην  Είσοδο του
ΠΑΚΠΠΑ  (Κίμων ος και Παγκάλου) 

10:00 – 14:00 στο Πάρκο
Κυκλοφοριακής Αγωγής  (Αδελφών
Κυπραίου 110).

Τα είδη θα παραδοθούν  από τις υπηρεσίες του
Δήμου στις Αποθήκες που λειτουργούν  στο Στάδιο
Ειρήν ης και Φιλίας, για το σκοπό αυτό.

Συγκεκριμέν α για την  ουσιαστικότερη και
στοχ ευμέν η παροχ ή βοήθειας σε είδη πρώτης
αν άγκης, η λίστα που συν εχ ώς αν αν εών εται και μας
κοιν οποιήθηκε διαμορφών εται ως εξής:

Μη αποστειρωμέν α γάν τια, μη τραυματικό ψαλίδι,
επίδεσμοι (αποστειρωμέν οι και μη, ελαστικοί,
εγκαυμάτων ), μη υδραργυρικά θερμόμετρα, θερμικές
κουβέρτες, βακτηριδιακά επιθέματα, ορμον ικές
αλοιφές, αν τισηπτικά και αν τιπυρετικά, επιθέματα
ματιών  (ασπίδες), υποθερμικές σακούλες.

Θερμικά εσώρουχ α, Κουβέρτες, ζεστά ρούχ α
Μπαταρίες, φακοί
Προϊόν τα μεγάλης διάρκειας: κον σέρβες, δημητριακά,

ξηρά τροφή, ζυμαρικά

Φάρμακα/Ιατρικά είδη:

Σύριγγες 2 ml,  Πιεσόμετρα,  Θερμόμετρο πυρετού, 

Παυσίπον α - χ άπια, εν έσεις
Παλμικά οξύμετρα, Εν εργός άν θρακας, Γάζες,

Αυτοκόλλητα επιθεμάτα - ρολό
Παρακεταμόλη και άλλα αν τιπυρετικά
Αν τιβίωση σε χ άπια, Ηρεμιστικά χ άπια
Αιμοστατικό (τραν εξαν ικό οξύ-εν έσεις, et-amsy late -

δραστική ουσία)
Φυσιολογικός ορός (NaCl 0,9%), My ramistin
Μετοκλοπραμίδη (δραστική ουσία - χ άπια)
Αποφρακτικοί επίδεσμοι
Βελόν ες για αποσυμπίεση ριν οφαρυγγικών

αν ιχ ν ευτών
Αποστειρωμέν οι κόφτες γάζας, Γύψος, Καθετήρες,

Ψαλίδι
Υπεροξείδιο του υδρογόν ου, Αδρεν αλίν η, Ατροπίν η,

Παν θεν όλη
Εν ών ουμε δυν άμεις, προσφέρουμε βοήθεια, μεταφ-

έρουμε  μήν υμα Ειρήν ης και Αλληλεγγύης στον  δοκι-
μαζόμεν ο Ουκραν ικό Λαό.

Ενώνουμε δυνάμεις & προσφέρουμε βοήθεια στον
δοκιμαζόμενο Ουκρανικό Λαό.

Συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης & φαρμακευτικών ειδών στον
Δήμο Ελευσίνας μέχρι το Σάββατο 12 Μαρτίου 

Κακοκαιρία «Φίλιππος»: 
Μόνο με αντιολισθητικές 
αλυσίδες η κυκλοφορία 
στην Παλαιά Εθνική Οδό 
Ελευσίνας – Θηβών

Τ
ην απαγόρευση της κυκλοφορίας παντός
είδους βαρέων οχήματων μέγιστου επιτρ-
επομένου βάρους άνω των 3,5 τόνων,

καθώς και όλων των οχημάτων τα οποία δεν
έχουν αντιολισθητικές αλυσίδες στην Παλαιά
Εθνική Οδό Ελευσίνας – Θηβών, αποφάσισε η
Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής για λόγους ασφα-
λείας λόγω της κακοκαιρίας «Φίλιππος».

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, η
απαγόρευση ισχύει από τις 9.30 το πρωί σήμε-
ρα, έως την ύφεση των φαινομένων και στα δύο
ρεύματα κυκλοφορίας της ΠΕΟ Ελευσίνας-
Θηβών, στο τμήμα της από το 5ο χιλιόμετρο
(πρατήριο υγρών καυσίμων REVOIL – πρώην
CYCLON) έως τα όρια του Ν. Αττικής με το Ν.
Βοιωτίας, στο 30ό χιλιόμετρο.

Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρούνται τα
οχήματα οδικής βοήθειας, τα φορτηγά που μετα-
φέρουν αλάτι και τα οχήματα εκτάκτου ανάγκης.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, η απαγόρευ-
ση μπορεί να παραταθεί ή να μειωθεί και πέραν
των καθορισμένων ωρών, εφόσον οι κυκλοφορ-
ιακές συνθήκες το επιβάλλουν.



Εκδήλωση της ΟΜ Μάνδρας 13/3 στις 11.00 πμ

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Μάνδρας θα πραγματοποιήσει ανοικ-
τή εκδήλωση, την Κυριακή 13 Μαρτίου, στις 11.00
πμ, στο Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο
«Μίμης Δούκας» (Σακελλαρίου και Νικολαϊδου,
Μάνδρα) με θέμα: 

«2019-2022: Το Επιτελικό Κράτος & Οι Απώλειες
της Κοινωνίας σε Εισοδήματα, Υγεία, Δικαιώματα,
Ασφάλεια» 
και ομιλήτρια τη:Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου,
Βουλευτής Β1΄ Βόρειου Τομέα Αθηνών
Παρεμβαίνουν
Άνδρέας Νεφελούδης, πρ ΓΓ Υπουργείου Εργασίας
Γιώτα Παππα, Περιφερειακή Σύμβουλος

Θα τηρηθούν όλα τα ισχύοντα υγειονομικά πρω-
τοκόλλα Covid.
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Ο Ουκρανός
π ρ ό ε δ ρ ο ς
Β ο λ ο ν τ ί μ ι ρ
Ζελένσκι κατήγ-
γειλε χθες το
απόγευμα τη
Ρωσία ότι εξα-
πέλυσε αεροπο-
ρική επιδρομή
σε ένα νοσοκο-
μείο στη Μαρ-
ιούπολη.

Μεταξύ άλλων
α ν θ ρ ώ π ω ν ,
παιδιά βρίσκον-
ται «κάτω από
τα συντρίμμια»,
είπε.

Νωρίτερα οι δημοτικές αρχές της πόλης ανέφε-
ραν ότι ένα νοσοκομείο παίδων στην πολιορκ-
ημένη πόλη καταστράφηκε από ρωσικές αερο-
πορικές επιδρομές.

«Οι ρωσικές δυνάμεις κατοχής έριξαν πολλές
βόμβες στο νοσοκομείο παίδων. Η καταστροφή
είναι κολοσσιαία», ανέφεραν, προσθέτοντας ότι
δεν έχει ακόμη γνώση για πιθανά θύματα.

Η πληροφορία δεν κατέστη δυνατό να επαληθ-
ευτεί άμεσα από το Reuters.

Η Ρωσία αρνείται ότι θέτει στο στόχαστρο
αμάχους στην εισβολή που έχει εξαπολύσει στην
Ουκρανία.

Ωστόσο, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρ-

ανίας Ντμίτρο Κουλέμπα –  λίγο πριν γίνει γνω-
στός ο βομβαρδισμός του νοσοκομείου- είχε κατ-
ηγορήσει τη Ρωσία ότι κρατεί ομήρους 400.000
κατοίκους της Μαριούπολης βομβαρδίζοντας την
πόλη-λιμάνι στη νότια Ουκρανία παρά τις προ-
σπάθειες να δημιουργηθεί ένας ασφαλής διάδρο-
μος για την απομάκρυνση των αμάχων.

“Περίπου 3.000 νεογέννητα στερούνται φαρμά-
κων και τροφίμων“, έγραψε στο Twitter. “Η
Ρωσία εξακολουθεί να κρατά ομήρους πάνω από
400.000 ανθρώπους στη Μαριούπολη, εμποδίζει
την ανθρωπιστική βοήθεια και την εκκένωση. Οι
βομβαρδισμοί αδιακρίτως συνεχίζονται.”

Η Ρωσία έχει αρνηθεί ότι στοχοθετεί αμάχους
σε αυτό που αποκαλεί”ειδική επιχείρηση” στην
Ουκρανία.

Η συνέχεια απο σελ. 2

ΓΓΓΓιιιιαααα    ππππεεεερρρριιιισσσσσσσσόόόόττττεεεερρρρεεεεςςςς    ππππλλλληηηηρρρροοοοφφφφοοοορρρρίίίίεεεεςςςς     κκκκααααιιιι     γγγγιιιιαααα    ττττοοοονννν    κκκκααααθθθθααααρρρριιιισσσσμμμμόόόό    
ρρρρααααννννττττεεεεββββοοοούύύύ,,,,     οοοοιιιι     εεεεννννδδδδιιιιααααφφφφεεεερρρρόόόόμμμμεεεεννννοοοοιιιι     μμμμπππποοοορρρροοοούύύύνννν    νννναααα    εεεεππππιιιικκκκοοοοιιιιννννωωωωννννοοοούύύύνννν

μμμμεεεε     ττττοοοο    ΓΓΓΓρρρρααααφφφφεεεε ίίίίοοοο    ττττοοοουυυυ    ααααρρρρμμμμόόόόδδδδιιιιοοοουυυυ    ΑΑΑΑννννττττιιιιδδδδηηηημμμμάάάάρρρρχχχχοοοουυυυ,,,,    
σσσστττταααα    ττττηηηηλλλλέέέέφφφφωωωωνννναααα    2222111133332222000000006666444455555555    ––––     55559999....     

Διάθεση Διάθεση microchips microchips για δεσποζόμενα για δεσποζόμενα 
και αδέσποτα ζώα από και αδέσποτα ζώα από 

το Δημοτικό Κτηνιατρείο Ασπροπύργου το Δημοτικό Κτηνιατρείο Ασπροπύργου 

Κανένα έλεος – απόλυτο έγκλημα: Ρωσικοί βομβαρδι-
σμοί σε νοσοκομείο παίδων στη Μαριούπολη
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ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 

Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,

210 5570337, 210 5580816

“Εν ισχ ύον τας το σύστημα
διακυβέρν ησης των  ΟΤΑ”, είν αι το
θέμα της διαδικτυακής ημερίδας
που συν διοργαν ών ουν  το
Υπουργείο Εσωτερικών , η
Κεν τρική Έν ωση Δήμων  Ελλάδος
(ΚΕΔΕ) και η Εθν ική Αρχ ή
Διαφάν ειας (ΕΑΔ) σε συν εργασία
με το Εθν ικό Κέν τρο Δημόσιας
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
(ΕΚΔΔΑ), την  Πέμπτη, 10.3.2022,
από τις 11.00 έως τις 13.00, στις
εγκαταστάσεις του ΕΚΔΔΑ
(Πειραιώς 211, Ταύρος Αττικής)

Σκοπός της Ημερίδας είν αι η
εν ημέρωση και ευαισθητοποίηση
των  φορέων  της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Α’ & Β’ Βαθμού)
για τους μηχ αν ισμούς, τα εργαλεία
και τα μέτρα εν ίσχ υσης της
λογοδοσίας και των  διαδικασιών
εσωτερικού ελέγχ ου με στόχ ο την
αποτελεσματική λειτουργία και τη
χ ρηστή διακυβέρν ηση των  ΟΤΑ.
Μέσα από την  παρουσίαση καλών
πρακτικών , χ ρήσιμων  εγχ ειριδίων
και Κωδίκων , οι συμμετέχ ον τες θα
εν ημερωθούν  για την  αξία που
προσθέτει στους ΟΤΑ έν α
συν εκτικό Σύστημα Εσωτερικού
Ελέγχ ου, με έμφαση στην
αποτελεσματική και αποδοτική
διαχ είριση των  δημοσιον ομικών
πόρων  των  Οργαν ισμών  Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.

Xαιρετισμούς θα απευθύν ουν :

Ο Υπουργός Εσωτερικών , κ. Μ.
Βορίδης

Ο Αν απληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών , κ. Στ. Πέτσας (TBC)

Ο Διοικητής Εθν ικής Αρχ ής
Διαφάν ειας, κ. Αγγ. Μπίν ης

Ο Πρόεδρος ΕΝΠΕ, κ. Απ.
Τζιτζικώστας

Ο Πρόεδρος ΚΕΔΕ, κ. Δημ.
Παπαστεργίου

Ο Πρόεδρος ΠΕΔΑ, κ. Γ.
Μαρκόπουλος

Η Πρόεδρος ΕΚΔΔΑ, Δρ. Π.
Δραμαλιώτη

Σύν τομη εισαγωγή, καθώς και
τον  συν τον ισμό των  χ αιρετισμών
θα κάν ει η δημοσιογράφος της
ΕΡΤ Μαρία Μαγκλάρα

——————————————
Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας

θα διεξαχ θούν  τρεις συζητήσεις με
τις παρακάτω θεματικές εν ότητες:

1η Θεματική: Κώδικας Συμπερ-
ιφοράς Αιρετών  Οργάν ων  της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (διάρκεια
30’) 

Στελέχ η της ΚΕΔΕ – ΕΕΤΑΑ –
ΕΑΔ και μέλη της ομάδας εργασίας
που διαμόρφωσαν  τον  Κώδικα θα
συζητήσουν  για τα ν έα δεδομέν α
που αυτός εισάγει στην  κατεύθυ-

ν ση της εν ίσχ υσης της διαφάν ειας
και της δημόσιας λογοδοσίας και
θα αν αφερθούν  στην  καθημεριν ή
εφαρμογή του μέσα από πρακτικά
παραδείγματα και καλές πρακτι-
κές.

Εισηγήσεις:
Υπουργείο Εσωτερικών ,

Γεν ικός Γραμματέας Εσωτερικών
και Οργάν ωσης, κ. Μιχ άλης I. Στα-
υριαν ουδάκης

Κεν τρική Έν ωση Δήμων  Ελλά-
δας (ΚΕΔΕ), Γεν . Διευθυν τής, κ.
Γ. Καραγιάν ν ης

Έν ωση Περιφερειών  Ελλάδας
(ΕΝΠΕ), Νομικός Σύμβουλος κ.
Αργ. Παπακων σταν τίν ου

Κεν τρική Έν ωση Δήμων  Ελλά-
δας (ΚΕΔΕ), Προϊσταμέν η Νομι-
κής Υπηρεσίας, κα Ντ. Αλεξου

Συν τον ισμός: Εθν ική Αρχ ή Δια-
φάν ειας, Προϊστάμεν ος Διεύθυ-
ν σης Πολιτικών  και Προτύπων
Ακεραιότητας , κ. Χρήστος Κούρτ-
ης.

“Ενισχύοντας το σύστημα 
διακυβέρνησης των ΟΤΑ”

Διαδικτυακή ημερίδα συνδιοργανώνουν ΥΠΕΣ -ΚΕΔΕ - ΕΚΔΔΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ "ΠΡΟΣΦΕΡΩ"
ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ - ΑΧΑΡΝΑΙ

......ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ..........

2η ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ 

Φίλοι μας σας ενημερώνουμε ότι ετοιμά-
ζουμε την 2η ανθρωπιστική βοήθεια για
τους άμαχους της Ουκρανίας.
Από ενημέρωση που έχουμε χρειάζονται

καθαρές κουβέρτες και ζωοτροφές (
σκύλους, γάτες ) για τα ζώα που έχουν
μείνει πίσω.

Μετά από επικοινωνία που έχουμε με
ιδιώτη, ο οποίος θα μεταβεί με νταλίκα
γεμάτη ανθρωπιστική βοήθεια, στα σύνο-
ρα Ρουμανίας - Ουκρανίας στις 15/3/2022,
ώστε να τα παραδώσει.

Τα είδη θα συγκεντρώνονται από
9/3/2022 έως τις 12/3/2022.
Όποιος φίλος - φίλη επιθυμεί να μας προ-
σφέρει τα είδη να επικοινωνήσει στα τηλέφ-
ωνα 6937191968 - 6971724357 Παρασ-
κευάς Γαρυφάλλου ώστε να τα παραλάβο-
υμε.

Κορωνοϊός: 23.335 νέα κρούσματα, 61 θάνατοι, 360 σε ΜΕΘ

O
ΕΟΔΥ αν ακοίν ωσε την  Τετάρτη ν έα αύξηση κρουσμάτων  και θαν άτων . Συγκεκριμέν α, 61 ασθεν είς έχ α-
σαν  τη ζωή τους, εν ώ 360 ν οσηλεύον ται διασωλην ωμέν οι. Παράλληλα εν τοπίστηκαν  23.335 ν έα
κρούσματα έπειτα από 496.409 τεστ, εν ώ έγιν αν  261 εισαγωγές και δόθηκαν  202 εξιτήρια.

Τα ν έα εργαστηριακά επιβεβαιωμέν α κρούσματα της ν όσου που καταγράφηκαν  τις τελευταίες 24 ώρες είν αι
23.335, εκ των  οποίων  33 εν τοπίστηκαν  κατόπιν  ελέγχ ων  στις πύλες εισόδου της χ ώρας. 

Ο συν ολικός αριθμός των  κρουσμάτων  αν έρχ εται σε 2.561.503 (ημερήσια μεταβολή +0.9%), εκ των  οποίων
49.4% άν δρες. Με βάση τα επιβεβαιωμέν α κρούσματα των  τελευταίων  7 ημερών , 201 θεωρούν ται σχ ετιζόμεν α
με ταξίδι από το εξωτερικό και 1.222 είν αι σχ ετιζόμεν α με ήδη γν ωστό κρούσμα.

To Rt για την  επικράτεια βάσει των  κρουσμάτων  εκτιμάται σε 0.99 (95% ΔΕ: 0.89 – 1.09).
Οι ν έοι θάν ατοι ασθεν ών  με COVID-19 είν αι 61, εν ώ από την  έν αρξη της επιδημίας έχ ουν  καταγραφεί συν ο-

λικά 26.366 θάν ατοι. 
Το 95.2% είχ ε υποκείμεν ο ν όσημα ή/και ηλικία 70 ετών  και άν ω.
Ο αριθμός των  ασθεν ών  που ν οσηλεύον ται διασωλην ωμέν οι είν αι 360 (64.4% άν δρες). Η διάμεση ηλικία τους

είν αι 68 έτη. To 88.1% έχ ει υποκείμεν ο ν όσημα ή/και ηλικία 70 ετών  και άν ω. Μεταξύ των  ασθεν ών  που
ν οσηλεύον ται διασωλην ωμέν οι, 241 (66.94%) είν αι αν εμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμέν οι και 119 (33.06%)
είν αι πλήρως εμβολιασμέν οι. Από την  αρχ ή της παν δημίας έχ ουν  εξέλθει από τις ΜΕΘ 4.317 ασθεν είς.

Οι εισαγωγές ν έων  ασθεν ών  Cov id-19 στα ν οσοκομεία της επικράτειας είν αι 261 (ημερήσια μεταβολή +6.53%).
Ο μέσος όρος εισαγωγών  του επταημέρου είν αι 273 ασθεν είς.

Η διάμεση ηλικία των  κρουσμάτων  είν αι 35 έτη (εύρος 0.2 έως 108 έτη), εν ώ η διάμεση ηλικία των  θαν όν των
είν αι 79 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη).
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Ελληνικά αγροτικά προϊόντα «χωρίς μεσάζοντες»,
την Κυριακή 13 Μαρτίου στο Χαϊδάρι

Ενημερωτική Εκδήλωση για
τον γυναικείο καρκίνο από τον

Αντικαρκινικό 
Σύλλογο Φυλής ΚερδίΖΩ

Ε
λληνικά αγροτικά
προϊόντα «χωρίς
μεσάζοντες», την

Κυριακή 13 Μαρτίου 2022
στην οδό Ηρακλέους στο
Χαϊδάρι.

Η Κοινωφελής Επιχείρη-
ση ∆ήμου Χαϊδαρίου διορ-
γανώνει εκδηλώσεις διάθ-
εσης ελληνικών αγροτικών
προϊόντων στους δημότες,
σε συνεργασία με τον
Πανελλήνιο Σύλλογο Παρα-
γωγών Χωρίς Μεσάζοντες
«Ελληνική Παραγωγή».

Τα προϊόντα θα διατίθεν-
ται σε χαμηλές τιμές και το
5% από τα έσοδα των
πωλήσεων θα προσφέρε-
ται από τους παραγωγούς
για την ενίσχυση του Κοι-
νωνικού Παντοπωλείου
του Δήμου.

Οι εκδηλώσεις θα πραγ-
ματοποιούνται τη δεύτερη
Κυριακή κάθε μήνα, στην
οδό Ηρακλέους (δίπλα στο
Πάρκο Ιστορικής Μνήμης).

Δίνεις αίμα, δίνεις ζωή!
Ενίσχυσε και εσύ την Τράπεζα Αίματος του Δ. Αχαρνών

Ο Δήμος Μεγαρέων και
«Όλοι μαζί μπορούμε»

μαζεύουν φάρμακα για το
Κοινωνικό Φαρμακείο

O Δήμος Μεγαρέων και  ο ραδιοτηλεοπτικός
σταθμός Σκάϊ, με το “ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ”,
διοργανώνει δράση συγκέντρωσης φαρμάκων με
σκοπό την ενίσχυση του Κοινωνικού Φαρμακείου
του Δήμου.

Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο
19 Μαρτίου 2022, από τις 10:00 μέχρι τις 14:00
στην Πλατεία Λιτάρα, στα Μέγαρα.
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Την μνήμη της
Φ ώ φ η ς
Γ ε ν ν η μ α τ ά

τίμησε ο Δήμος Ιλίου,
δίνοντας το όνομα της
στην τοπική κοινωνική
δομή, «Δίκτυο Αγωγής
Υγείας – Φώφη
Γεννηματά». Η τελετή
πραγματοποιήθηκε το
απόγευμα της Τρίτης με
αφορμή την Παγκόσμια
Ημέρα της Γυναίκας.
Παρόντες ήταν ο σύζυγος
της Φώφης Γεννηματά,
Ανδρέας Τσούνης και οι
δύο κόρες της Αιμιλία και
Κατερίνα καθώς και η
αδερφή της κ. Μαίρη
Γεννηματά.

Από την
Κοινοβουλευτική Ομάδα
ήταν η Νάντια
Γιαννακοπούλου, η Τόνια
Αντωνίου και ο Βασίλης
Κεγκέρογλου, ο
εκπρόσωπος Τύπου του
ΠΑΣΟΚ/Κίνημα Αλλαγής,

Δημήτρης Μάντζος, ο
γραμματέας Οργανωτι

κού του κόμματος,
Στέφανος Παραστατίδης
και ο πρωην
εκπροσωπος Παύλος
Χρηστίδης.

Επιπλέον το παρών
έδωσαν  οι στενοί
συνεργάτες της Φώφης
Γεννηματά, Χρήστος
Πρωτόπαπας, Μανώλης
Όθωνας, Νίκος
Βοσδογάνης, ενώ ήταν
παρόντες οι κ.κ
Π ο λ υ ζ ω γ ό π ο υ λ ο ς ,
Τσούρας, Παπαϊωάννου.

Ο δήμαρχος Ιλίου, κ.
Νίκος  Ζενέτος μίλησε με
ζεστά και συγκινητικά
λόγια για την Φώφη
Γεννηματά, λέγοντας,
μεταξύ άλλων, πως η
αείμνηστη πρόεδρος του
Κινήματος Αλλαγής,
πάλεψε για την δημόσια
υγεία και το ΕΣΥ. Πίστευε,
όπως είπε, στην

Δίκτυο Αγωγής Υγείας Δίκτυο Αγωγής Υγείας 
Φώφη Γεννηματά Φώφη Γεννηματά 

– Πραγματοποιήθηκε η τελετή   
ονοματοδοσίας στο Ίλιον

Μ
ε ηχηρό μήν υμα κατα της εμφυλης
βίας  διεξήχθη η διαδραστική εκδήλω-
ση που διοργάν ωσε ο Δήμος Θεσσα-

λον ίκης, η Κεν τρική Έν ωση Δήμων  Ελλάδος
και το κίν ημα Strong Me, στην  οποία και
συμμετείχε εν εργά ο Δήμος Ελευσίν ας.

Ο Δήμος Ελευσίν ας, βρισκόταν  αν άμεσα στους 33
Δήμους από όλη την  Ελλάδα που έν ωσε τη δύν αμη
και τη φων ή του απέν αν τι στην  έμφυλη βία.

Στην  εκδήλωση παρευρέθηκαν
Δημοτικοί & Τοπικοί Σύμβουλοι, ο
Αν τιπρόεδρος της Βουλής & Βουλευ-
τής Δυτικής Αττικής, Αθαν άσιος
Μπούρας, ο Βουλευτής Δυτικής Αττι-
κής, Βαγγέλης Λιάκος και πολίτες της
Ελευσίν ας και της Μαγούλας.

Από τις 18:30 της Τρίτης 8
Μαρτίου και με αφορμή την  Παγκό-
σμια Ημέρα της Γυν αίκας, στήθηκε
–στον  προαύλιο χ ώρο του Δημα-
ρχ είου Ελευσίν ας- το μν ημείο των
17 δολοφον ημέν ων  γυν αικών  του
2021.

Τα 17 άδεια ζευγάρια παπούτσια
που εκτέθηκαν  στον  χώρο κατέδει-
ξαν  με τον  πιο συμβολικό τρόπο τη
σκληρή πραγματικότητα και την
έκταση της έμφυλης βίας, η οποία
στις μέρες μας έχ ει λάβει δραματικές
διαστάσεις.

Η εκδήλωση μεταδόθηκε και δια-
δικτυακά αλλά και σε liv e streaming
–μέσω οθόν ης- στον  χ ώρο του
Δημαρχ είου Ελευσίν ας, εν ώ
ακούστηκαν  τα μην ύματα όλων  των
εκπροσώπων  των  Δήμων  και των
φορέων  που συμμετείχ αν .

Την  αν τίστροφη μέτρηση για την  ταυτόχ ρον η
φωταγώγηση όλων  των  μν ημείων  των  Δήμων  που
συμμετείχ αν , έκαν ε η κυρία Αλεξάν δρα Μάκου,
μητέρα της Γαρυφαλλιάς, που δολοφον ήθηκε το περα-
σμέν ο καλοκαίρι στη Φολέγαν δρο.

Κατά τη διακαν αλική σύν δεση, ο Δήμαρχ ος Ελευ-
σίν ας, Αργύρης Οικον όμου, δήλωσε: «Και ο Δήμος

Ελευσίν ας, στηρίζει τον  αγών α του Strong me για την
αν τιμετώπιση της πιο ακραίας μορφής έμφυλης βίας
,της Γυν αικτον ίας. Η σημεριν ή μέρα, δεν  αποτελεί γιο-
ρτή αλλά μία αφορμή για ν α αν αλογιστούμε τι πάει
λάθος στην  κοιν ων ία μας. Ο δραματικός κατάλογος
των  δολοφον ημέν ων  γυν αικών  ολοέν α και αυξάν εται
και έχ ουμε χ ρέος, ως άν θρωποι αλλά και ως κοιν ων ία
ν α δράσουμε. Οφείλουμε ν α μάθουμε στα παιδιά μας,
στη ν έα γεν ιά, την  αγάπη και τον  σεβασμό. Τόσο
προς τους άν δρες όσο και προς τις γυν αίκες. Καν έν α

από αυτά τα εγκλήματα δεν  ήταν  εγκλήματα πάθους ή
αγάπης, αλλά δολοφον ίες που ως επί το πλείστον
στηρίζον ταν  στα κοιν ων ικά στερεότυπα που πρέπει
ν α αποβάλλουμε. Είν αι στο χ έρι μας ν α φτιάξουμε την
κοιν ων ία μας, μία κοιν ων ία με αλτρουϊσμό, ασφάλεια,
σεβασμό και αλληλεγγύη από και προς όλους».

Φωταγωγήθηκε το μνημείο των 17 δολοφονημένων γυναικών του 2021

Ηχηρό μήνυμα κατά της έμφυλης βίας
από τον Δήμο Ελευσίνας 

ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ
ΗΜΕΡΩΝ Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ SELF

TESTS ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 
Αυξάνεται η πληρότητα στα γήπεδα

Τ ην επόμενη εβδομάδα αναμένεται να
αποφασιστεί η μείωση των self test στα
σχολεία, απο την Επιτροπη Λοιμωξιολό-

γων 
Στη χθεσινη σύσκεψη  της Επιτροπής , μετά

από εξέταση των επιδημιολογικών στοιχείων οι
επιστήμονες αποφάσισαν πως υπάρχουν προϋ-
ποθέσεις για χαλάρωση και επιπλέον μέτρων στη
χώρα. Συγκεκριμένα αποφασίστηκε η αύξηση
της χωρητικότητας στα πλοία στο 100% και στα
γήπεδα στο 75%.

Το μέτρο του περιορισμού των τεστ στα σχο-
λεία απο 2 σε ένα την εβδομάδα μπαίνει στον
επιστημονικό διάλογο, καθώς τελευταία παρατ-
ηρείται  μια αποκλιμάκωση -δυστυχώς όχι
μεγάλη- στα κρούσματα του κορονοϊού που
εντοπίζονται σε σχολεία.

Ενδεχομένως, μάλιστα, να καταργηθούν πλήρ-
ως τα self test για τους μαθητές μετά τις διακο-
πές του Πάσχα.
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Με το διευρυμένο Πρόγραμμα
Ανανέωσης Παγίων, προϋ-
πολογισμού 200 εκατ. ευρώ,

ο Διαχειριστής αντικαθιστά το 60%
των υφιστάμενων στοιχείων του
Συστήματος με υπερσύγχρονο εξοπ-
λισμό έως το 2026. 

Ο σχεδιασμός του νέου Προγράμμα-
τος 2021-2026 είναι ιδιαίτερα εμπροσθο-
βαρής, καθώς μέχρι το τέλος του 2023
θα έχει ολοκληρωθεί ο εκσυγχρονισμός
του πλέον κρίσιμου εξοπλισμού Υψηλής
και Υπερυψηλής Τάσης και θα έχουν
επενδυθεί 150 εκατ. ευρώ του συνολικού
προϋπολογισμού. 

Το 2021 ο ΑΔΜΗΕ ολοκλήρωσε την
αντικατάσταση ή την πλήρη ανακαίνιση
74 στοιχείων του Συστήματος.

Με τον ρυθμό αυτό, εκτιμάται ότι Πρό-
γραμμα μπορεί να ολοκληρωθεί και πριν
από το 2026, ανάλογα με τις δυνατότ-
ητες των επόμενων ετών.

Εκατοντάδες έργα αντικαταστάσεων
βρίσκονται σε εξέλιξη σε ολόκληρη τη
χώρα για την τεχνολογική αναβάθμιση
κρίσιμων  ηλεκτρικών υποδομών.

******
Διεύρυνση του Προγράμματος Ανα-

νέωσης Παγίων 2021-2026 
Η επιδείνωση της κλιματικής κρίσης

επέβαλε την αναβάθμιση των προδιαγρ-
αφών ανθεκτικότητας κρίσιμων υπο-
δομών του ηλεκτρικού συστήματος της
χώρας. 

Ο ΑΔΜΗΕ ανταποκρίνεται με αποτελε-
σματικότητα στην αυξανόμενη ανάγκη
θωράκισης του Συστήματος Μεταφοράς, 

οι αντοχές του οποίου δοκιμάζονται
ολοένα και πιο συχνά τα τελευταία χρό-
νια, λόγω των ακραίων καιρικών φαινο-
μένων. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο Διαχειριστής έχει
τοποθετήσει στο επίκεντρο του μεσοπρ-
όθεσμου στρατηγικού του σχεδιασμού
την ενίσχυση της ασφάλειας και της ανθ-
εκτικότητας του Εθνικού Συστήματος
Μεταφοράς: 

Στα τέλη του 2020 ο ΑΔΜΗΕ
προχώρησε σε σημαντική αναβάθμιση
του κυλιόμενου Προγράμματος Ανανέω-
σης Παγίων, το οποίο κατάρτισε και
έθεσε για πρώτη φορά σε εφαρμογή το
2018.

Ο Διαχειριστής αύξησε τον αρχικό
προϋπολογισμό του Προγράμματος από
80 εκατ. ευρώ σε 200 εκατ. ευρώ και
διαμόρφωσε ένα διευρυμένο και εμπρο-
σθοβαρές Πρόγραμμα Ανανέωσης
Παγίων, το οποίο προβλέπει την αντικα-
τάσταση του 60% των υφιστάμενων
στοιχείων του Συστήματος, με ορίζοντα 

το 2026.Κάθε στοιχείο εξοπλισμού με
ηλικία άνω των 24 ετών εντάσσεται
στους κυλιόμενους 6ετείς κύκλους ανα-
νέωσης.

Εμπροσθοβαρής σχεδιασμός
Ενδεικτικό του εμπροσθοβαρούς χαρ-

ακτήρα του Προγράμματος Ανανέωσης
Παγίων 2021-2026 είναι ότι ο πλέον
κρίσιμος εξοπλισμός του Συστήματος θα
έχει ανανεωθεί πλήρως μέχρι το τέλος
του 2023, ενώ το σύνολο σχεδόν των
διακοπτών 400 kV (69 από 74), θα έχουν
αντικατασταθεί έως το 2024. 

Σε απόλυτους αριθμούς, με την ολοκ-
λήρωση του Προγράμματος το 2026,
πάνω από 1.300 στοιχεία κύριου εξοπλι-
σμού στο ηλεκτρικό σύστημα Υψηλής και
Υπερυψηλής Τάσης θα έχουν αντικατα-
σταθεί από εξοπλισμό υπερσύγχρονης
τεχνολογίας.

Επιτάχυνση των έργων το 2021 
Από το 2021, πρώτο έτος εφαρμογής

του διευρυμένου Προγράμματος Ανα-
νέωσης Παγίων, ο ΑΔΜΗΕ επιτάχυνε
σημαντικά τον ρυθμό ολοκλήρωσης
κρίσιμων έργων ανανέωσης ηλεκτρικού
εξοπλισμού. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο κατά την
περασμένη χρονιά, ο Διαχειριστής αντι-
κατέστησε ή ανακαίνισε πλήρως 74
στοιχεία εξοπλισμού, ενώ τα αντίστοιχα
έργα που ολοκληρώθηκαν κατά την
τριετία 2018-2020 ήταν 76.

Με τον ρυθμό αυτό, εκτιμάται ότι το
Πρόγραμμα μπορεί να ολοκληρωθεί και
πριν από το 2026, ανάλογα με τις
δυνατότητες των επόμενων ετών.

Εκσυγχρονισμός του Συστήματος
Μεταφοράς σε ολόκληρη τη χώρα

Ο ΑΔΜΗΕ μεριμνά για τον εκσυγχρονι-
σμό των ηλεκτρικών υποδομών σε όλο
το γεωγραφικό εύρος του διασυνδεδεμέ-
νου Συστήματος. 

Με την ολοκλήρωση του τρέχοντος
Προγράμματος Ανανέωσης Παγίων
2021-2026, ο Διαχειριστής θα έχει ολοκ-
ληρώσει 268 αντικαταστάσεις εξοπλι-
σμού στη Βόρεια Ελλάδα, 327 στην Κεν-
τρική Ελλάδα και τη Δυτ. Μακεδονία, 438
στη Στερεά Ελλάδα και τις Κυκλάδες, 322
στη Δυτ. Ελλάδα και την Πελοπόννησο. 

Παράλληλα δρομολογεί αναλόγως
σημαντικά έργα τεχνολογικής αναβάθμι-
σης του Συστήματος της Κρήτης, τα
οποία έχουν ενσωματωθεί και στο νέο
Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2023-
2032.

Καύσιμα: Βενζίνη στα 2,5 ευρώ το λίτρο
έως το τέλος της εβδομάδας
Ένα ράλι ανόδου χωρίς τέλος. Η ακρίβεια στα καύσιμα δείχνει να μην έχει
ταβάνι και σε ό,τι αφορά στη βενζίνη τα χειρότερα… έρχονται.

Με την κρίση στην Ουκρανία να
φέρνει  κυρώσεις στη Ρωσία,
μεταξύ των οποίων το ενεργει-
ακό εμπάργκο από ΗΠΑ και Βρε-
τανία, όλα δείχνουν πως ο καλ-
πασμός των τιμών σε πετρέλαιο,
φυσικό αέριο, ρεύμα, καύσιμα,
θα διαρκέσει για πολύ καιρό
ακόμα.

Ενδεικτική της κατάστασης η
πρόβλεψη του προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων,
Γιώργου Ασμάτογλου, που είπε ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας, μέχρι την
Παρασκευή δηλαδή, η τιμή της βενζίνης θα φτάσει στα 2,5 ευρώ το λίτρο.

Ήδη άλλωστε από το απόγευμα της Τρίτης (08.03.2022), σχεδόν μόλις…
ανακοίνωσε το εμπάργκο των ΗΠΑ ο Τζο Μπάιντεν, κάποιοι έσπευσαν να
ανεβάσουν την τιμή της βενζίνης στα 2 ευρώ!

Όπως είπε ο Γιώργος Ασμάτογλου μιλώντας στον ΑΝΤ1, τις τελευταίες
μέρες οι τιμές της βενζίνης μεταβάλλονται συνεχώς, έχοντας πλέον ξεπερά-
σει τα 2 ευρώ και «οδεύοντας» προς τα 2,20 ευρώ ανά λίτρο.

Εξήγησε, πάντως ότι, στην περίπτωση που υπάρξει μείωση στα καύσιμα, θα
φανεί αμέσως στις τιμές των πρατηρίων βενζίνης.

Π
ριν από το
Πάσχα θα δοθεί
η επιταγή

ακρίβειας στους δικαι-
ούχους, όπως επεσή-
μανε ο υπουργός Ανά-
πτυξης και Επεν-
δύσεων, Άδωνις Γεωρ-
γιάδης μιλώντας στην
τηλεόραση του ΣΚΑΙ.

“Η επιταγή θα δοθεί
πλησίον  του Πάσχ α,
όπως είπε και ο Πρωθυ-
πουργός” τόν ισε ο υπο-
υργός.

Στη συν έχ εια ρωτήθη-
κε εάν  οι δικαιούχ οι της
επιταγής θα είν αι άν ερ-
γοι και συν ταξιούχ οι.
“Είν αι αυτοί που έχ ουν
γεν ικά χ αμηλό εισόδημα.
Τους όρους θα τους εξει-
δικεύσει το υπουργείο
Οικον ομικών ”. “Έχ ουμε
αφήσει καν έν αν  μόν ο
πίσω όλα αυτά τα τρία
χ ρόν ια; Θα κάν ουμε ό,τι
χ ρειαστεί για τους αν θ-
ρώπους που έχ ουν
αν άγκη”, σημείωσε
μεταξύ άλλων  και αν έφε-

ρε “ελπίζουμε ν α επικρ-
ατήσει η ειρήν η στην
Ουκραν ία, ν α σταματή-
σει αυτό το πράγμα και
ν α επαν έλθει ο κόσμος
στο φυσιολογικό του.
Εάν  αυτό δεν  συμβεί θα
κάν ουμε ό,τι είν αι αν θρ-
ωπίν ως δυν ατό ν α
γίν ει”.

Τι είπε για το ποσό της
επιταγής ακρίβειας

Στην  ερώτηση εάν  η
επιταγή θα είν αι 300
ευρώ με 400 ευρώ. “Δεν
θα ήθελα ν α κάν ω αν α-
κοιν ώσεις. Γιατί εγώ δεν
είμαι ρεπόρτερ είμαι
υπουργός. Εάν  το πω
θα γραφτεί ότι είν αι έτσι

απάν τησε και πρόσθεσε
ότι “θα είν αι έν α ποσό
που αν τέχ ει ο προϋπο-
λογισμός μας και που για
τους αν θρώπους που
έχ ουν  χ αμηλό εισόδημα
θα κάν ει τη διαφορά”.

“Θα κάν ουμε ό,τι χ ρει-
αστεί για τους αν θρώπο-
υς που έχ ουν  αν άγκη
είν αι η σωστή η απάν -
τηση. Ελπίζουμε ν α επι-
κρατήσει η ειρήν η στην
Ουκραν ία, ν α σταματή-
σει αυτό το πράγμα και
ν α επαν έλθει ο κόσμος
στο φυσιολογικό του.
Εάν  αυτό δεν  συμβεί θα
κάν ουμε ότι αν θρ-
ωπίν ως δυν ατό ν α
γίν ει”, σημείωσε.

Ο ΑΔΜΗΕ ενισχύει την ανθεκτικότητα του Συστήματος Μεταφοράς 

Πριν από το Πάσχα θα δοθεί 
η επιταγή ακρίβειας 
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Τονίζοντας, «Πρέπει άμεσα και αποφασιστι-
κά να αντιμετωπίσουμε την αυξανόμενη
οικονομική απειλή που αφορά τη χονδρική

αγορά φυσικού αερίου. Είναι απαραίτητη μία
στοχευμένη και χρονικά περιορισμένη παρέμβαση
στην αγορά, προκειμένου να ομαλοποιήσουμε την
κατάσταση», επιστολή – σχέδιο 6 σημείων για την
αντιμετώπιση του υψηλού κόστους προμήθειας
φυσικού αερίου, απέστειλε ο Πρωθυπουργός, Κυρ-
ιάκος Μητσοτάκης, στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.

«Aγαπητή Πρόεδρε,

Σας γράφω αυτή την επιστολή σχετικά με την αυξανόμενη
οικονομική απειλή που αφορά την χονδρική αγορά φυσικού
αερίου, την οποία πιστεύω πως θα πρέπει άμεσα και αποφα-
σιστικά να αντιμετωπίσουμε, ώστε να αποτρέψουμε να επιφ-
έρει επιπλέον κόστος στις ζωές των πολιτών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, στις οικονομίες των κρατών-μελών και στην επιτυχή
εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Η εξέλιξη των τιμών αναφοράς στη χονδρική αγορά φυσικού
αερίου τους τελευταίους μήνες, και ειδικά από τον Δεκέμβριο
του 2021, δεν καθοδηγείται πια από τις κανονικές δυνάμεις της
προσφοράς, όπως προκύπτει από πρόσφατη έρευνα του
Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας
(ACER) και της Ομάδας Συντονισμού για το Φυσικό Αέριο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην πραγματικότητα, καθοριστικό
ρόλο πλέον στη διαμόρφωση των τιμών διαδραματίζουν πολι-
τικές δηλώσεις και φόβοι που πηγάζουν από τη Ρωσική εισβο-
λή στην Ουκρανία που οδηγούν σε αβεβαιότητα, τεράστιες
διακυμάνσεις τιμών και κερδοσκοπία.

Η κρίση που είναι σε εξέλιξη στην Ουκρανία έχει ουσιαστικά
παρακάμψει τους φυσικούς μηχανισμούς διαμόρφωσης των
τιμών και δυστυχώς κάθε προσπάθεια εκ μέρους της Ένωσής
μας μέχρι τώρα, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτ-
ημα, δεν κατέστη δυνατόν να αντισταθμίσει το τεράστιο βάρος
που επωμίζονται τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις. Το παρά-
δοξο είναι πως ούτε η παραγωγική δυνατότητα ούτε οι εφο-
διαστικές αλυσίδες φυσικού αερίου έχουν επηρεαστεί από την
τρέχουσα κρίση. Αυτό σημαίνει πως δεν έχουμε πρόβλημα
ποσότητας, αλλά έχουμε πρόβλημα στις τιμές.

Σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα αυτό μπορεί να αμβλυνθ-
εί, μειώνοντας την εξάρτηση της Ένωσης από το Ρωσικό
φυσικό αέριο. Σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, ωστόσο, πιστεύω
ότι μία στοχευμένη και χρονικά περιορισμένη παρέμβαση στην

αγορά είναι απαραίτητη προκειμένου να ομαλοποιήσουμε την
κατάσταση. Όλα αυτά τα μέτρα θα πρέπει να εστιάζουν στις
τιμές του φυσικού αερίου και όχι στις ποσότητες, θα πρέπει να
εφαρμοστούν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, και να
έχουν σαφώς προσδιορισμένες προϋποθέσεις ενεργο-
ποίησης, αλλά και ρήτρες εξόδου. Με μία τέτοιου είδους
παρέμβαση στην αγορά, η Ένωσή μας μπορεί να προστα-
τεύσει τα μέλη της, σταματώντας την “εργαλειοποίηση” του
φυσικού αερίου σε βάρος των οικονομιών μας και απο-
συνδέοντας την γεωπολιτική από την ενεργειακή κρίση, χωρίς
να επηρεάζεται η παραγωγή και η προσφορά του φυσικού
αερίου βραχυπρόθεσμα.

Πρέπει να σημειωθεί ότι είναι απίθανο το πρόβλημα αυτό να
εκλείψει μόλις υποχωρήσει η ζήτηση για αέριο θέρμανσης. Αν
δεν δράσουμε τώρα, το πρόβλημα θα συνεχιστεί στις τιμές του
ηλεκτρικού ρεύματος -που συνδέονται με τις τιμές του φυσικού
αερίου στις αγορές χονδρικής- τους επόμενους μήνες της
άνοιξης και του καλοκαιριού, θέτοντας ένα τεράστιο βάρος στα
νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Κατόπιν προσεκτικής αξιολόγησης των διαθέσιμων επι-
λογών, θα ήθελα να σας προτείνω ένα «Σχέδιο Έξι Σημείων.
Κάθε στοιχείο του Σχεδίου έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει την
υφιστάμενη κλιμάκωση που παρατηρείται στη χονδρική αγορά
του φυσικού αερίου.

1. Πλαφόν Τιμών: Πλαφόν στις τιμές του Ταμείου Μετα-
φοράς Τίτλων, το οποίο θα έχει ως σημείο αναφοράς την
ιστορικά υψηλότερη τιμή αερίου πριν από την κρίση

2. Ημερήσιο Όριο Τιμών ως Προστατευτικό Μέτρο: Ένα
εύρος διακύμανσης στις τιμές του Ταμείου Μεταφοράς
Τίτλων, για παράδειγμα της τάξεως του +/- 10%

3. Καθορισμός Τιμών σε περίπτωση Έκτακτης Ανάγ-
κης: Καθορισμός τιμών στο Ταμείο Μεταφοράς Τίτλων,
ως μέτρο έκτακτης ανάγκης στην περίπτωση που υπάρ-
ξουν ανακοινώσεις που αφορούν τις ροές φυσικού αερίου
μέσω αγωγών από τη Ρωσία

4. Πλαφόν στο Κέρδος: Πλαφόν στο μικτό περιθώριο
κέρδους στην χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, για
παράδειγμα της τάξεως του 5%, βάσει της παρακολούθη-
σης του κόστους παραγωγής από τους ρυθμιστές της
αγοράς και το Σταθμισμένο Κόστος Παραγωγής Ενέργει-
ας (LCOE) στις μονάδες παραγωγής.

5. Εμπόριο με Φυσική Παράδοση: Θα πρέπει να εξετα-
στεί το ενδεχόμενο να επιτραπεί, η επιλογή για συγκεκρι-

μένο χρονικό διάστημα, που θα επιτρέπει τις συναλλαγές
μόνο με φυσική παράδοση.

6. Ενίσχυση Ρευστότητας: Αύξηση της ρευστότητας
στην αγορά φυσικού αερίου συνδέοντας τις αγορές ΗΠΑ/
ΕΕ/ Ασίας. Για παράδειγμα, ενισχύοντας τη συνεργασία
με την Κίνα όσον αφορά τα φορτία Υγροποιημένου Φυσι-
κού Αερίου (LNG), με πιθανό πλαφόν στο κόστος μεταφο-
ράς για να εξουδετερωθούν κίνητρα κερδοσκοπίας.

Όλες αυτές οι επιλογές αποτελούν σημαντικές παρεμβάσεις
στην αγορά που έχουν χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν σε
έκτακτες περιπτώσεις σε άλλες αγορές, με στόχο την εξισορρ-
όπησή τους, ενώ σε κάποιες άλλες αγορές συνιστούν πάγια
χαρακτηριστικά. Πιστεύω ακράδαντα πως οι ασυνήθιστες
εποχές επιβάλλουν ασυνήθιστα μέτρα. Οι ενέργειες αυτές
αποβλέπουν μόνο στην προστασία της εύρυθμης λειτουργίας
της χονδρικής αγοράς αερίου, η οποία έχει υποστεί μεγάλη
πίεση εξαιτίας της διαρκώς εντεινόμενης κρίσης στην Ουκρ-
ανία, με σοβαρές συνέπειες και στην ηλεκτρική ενέργεια που
παράγεται από το αέριο.

Ενώ ο μεσομακροπρόθεσμος στόχος θα πρέπει να είναι η
επιστροφή σε μια αγορά που λειτουργεί κανονικά, είναι
υποχρέωση των κυβερνήσεων και των ρυθμιστών να παρεμ-
βαίνουν όταν έκτακτες περιστάσεις διαταράσσουν κατά τα άλλα
υγιείς μηχανισμούς της αγοράς.

Το Σχέδιο Έξι Σημείων έχει σχεδιαστεί για να προστατεύσει
και να επαναφέρει τις αγορές χονδρικής φυσικού αερίου και
ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και να διασφαλίσει ότι η Ευρω-
παϊκή Ένωση, οι πολίτες και οι οικονομίες των κρατών-μελών
της, αλλά και η παγκόσμια οικονομία, δεν θα υποφέρουν αδι-
καιολόγητα σε μια περίοδο που ήδη χαρακτηρίζεται από μεγά-
λες προκλήσεις.

Ελπίζω ότι θα βρείτε το σκεπτικό μου και την πρότασή μου
επίκαιρα και παραμένω στη διάθεσή σας για μια πιο λεπτομε-
ρή ανταλλαγή απόψεων πάνω στο ζήτημα.

Με εκτίμηση,

Κυριάκος Μητσοτάκης

Eπιστολή του Κ. Μητσοτάκη στην Ε.Ε για την
αντιμετώπιση του υψηλού κόστους φυσικού αερίου

Ξ
εκίνησαν  οι αιτήσεις για το
ανασχεδιασμένο πρόγραμμα
«δεύτερης επιχειρηματικής

ευκαιρίας» με έμφαση στις γυναίκες και
στην ψηφιακή οικονομία.

Για το πρόγραμμα μπορούν να υπο-
βάλουν αιτήσεις όσοι άνεργοι διέκοψαν
την επιχειρηματική τους δραστηριότητα
πριν το 2022, ενώ σκοπός του προ-
γράμματος είναι να δώσει μια δεύτερη
επιχειρηματική ευκαιρία σε πρώην
επιχειρηματίες ώστε να επανενταχτούν
στην αγορά εργασίας.

Η επιχορήγηση διαρκεί 12 μήνες, με
3μηνη δέσμευση και το ποσό επιχορήγ-
ησης κυμαίνεται από 12.000 € (για ατο-
μική επιχείρηση) έως 24.000 € (για
επιχείρηση με τρεις δικαιούχους εταίρο-
υς). Μετά την ολοκλήρωση της 3μηνης
δέσμευσης, η διάρκεια μπορεί να επεκ-
ταθεί κατά 12 μήνες και το συνολικό
ποσό της επιχορήγησης θα κυμανθεί
από 20.000 € έως 36.000 €, κατόπιν
αίτησης.

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα έχει
γίνει πιο ευέλικτο, στοχευμένο και
ελκυστικό:

Τουλάχιστον 40% των θέσεων θα
καλυφτούν από άνεργες γυναίκες

ΑμεΑ και γυναίκες θύματα έμφυλης
βίας λαμβάνουν 60% επιπλέον μόρια

Επιχειρήσεις ψηφιακής οικονομίας
λαμβάνουν 40% επιπλέον μόρια

Επιτρέπεται η συστέγαση σε θερμο-
κοιτίδες (business incubators), χώρο-
υς συνεργασίας (coworking spaces)
και άλλες δομές ενίσχυσης της επιχειρ-
ηματικότητας, καθώς και η λειτουργία
εντός οικίας για ψηφιακές επιχειρήσεις.

Δικαιούχοι και προϋποθέσεις
Δικαιούχοι είναι εγγεγραμμένοι άνερ-

γοι που πληρούν όλες τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:

έχουν διακόψει την επιχειρηματική
δραστηριότητα στο διάστημα 1/1/2012 -
31/12/2021

δεν έχουν μεταβιβάσει την επιχείρη-
σή τους ή το μερίδιό τους σε επιχείρηση
η οποία ανήκε σε συζύγους ή πρόσω-
πα α’  ή β’  βαθμού συγγένειας,

δεν έχουν ασκήσει οποιαδήποτε
επαγγελματική/επιχειρηματική δραστηρ-
ιότητα από 01/01/2022 έως τη
δημοσίευση της Υπουργικής Απόφα-

σης, και
έχουν καταβάλει στον Ειδικό Λογαρ-

ιασμό Ανεργίας τη μηνιαία εισφορά 10
€ για

τουλάχιστον 1 έτος ή την έχουν
ρυθμίσει και είναι ενήμεροι με τους
όρους της ρύθμισης.

Στο πρόγραμμα επίσης μπορούν να
υποβάλουν αίτηση και άνεργοι πρώην
επιχειρηματίες που δεν έχουν
προχωρήσει σε νέα έναρξη δραστηριότ-
ητας, με την προϋπόθεση ότι μετά την
κοινοποίηση της θετικής αξιολόγησης
(προέγκριση) του επιχειρηματικού τους
σχεδίου από τον ΟΑΕΔ θα προχωρή-
σουν στην έναρξη δραστηριότητας σε
ΔΟΥ εντός δύο μηνών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του
προγράμματος ανέρχεται σε 48 εκατ.
ευρώ.

ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα «2ης επιχειρηματικής ευκαιρίας» με επιδότηση μέχρι 36.000 ευρώ
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1ος όμιλος

Απόλλων Παραλιμνίου-
Θερμαϊκός: 2-0

Άρης Αβάτου-Πανδραμαϊ-
κός: 1-2

Μέγας Αλέξανδρος Ορφ-
ανίου-Εθνικός Σοχού: 0-0

Αλεξανδρούπολη FC-
Αγροτικός Αστέρας: 1-0

Νέστος Χρυσούπουλης-
Ορφέας Ξάνθης: 1-0

Δόξα Δράμας-Αναγέννηση
Πλαγιάς: 5-3

6ος όμιλος

ΑΟ Πυλίου Κω-Αιολικός
2-1

Αίας Σαλαμίνας-Προοδευ-
τική: 0-2

Θύελλα Ραφήνας-Αστέρας
Βάρης: 1-0

Αήττητος Σπάτων-
Εθνικός: 0-2

ΑΟ Καραβά-Κερατσίνι: 0-
1

Ρεπό ο Πανελευσινιακός

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1.Προοδευτική 37
2.Εθνικός Πειραιά 35
3.Πανελευσινιακός 32
4.Αιολικός 26
5.Θύελλα Ραφήνας 25
6.ΑΟ Πυλίου Κω 27
7.Αστέρας Βάρης 18
---------------------
8.Κερατσίνι 20
9.Αίας Σαλαμίνας 16
10.Καραβάς 10
11.Αήττητος Σπάτων 10

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

48

ΓΑΜΟΣ
Ο ΚΟΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΛΤΙΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΙΡΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΜΑΡΑΣΙ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΚΟΛΛΙΑ ΤΡΙΒΕΛΛΑ ΑΙΜΙΛΙΑ ΤΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΡΙΒΕΛΛΑ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

ΓΑΜΟΣ
Ο ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΣΤΕΛΛΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΚΟΛΛΙΑ

ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΤΡΙΒΕΛΛΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Γ’ Εθνική – Τα αποτελέσματα της 18η αγωνιστικής



Πέμπτη 10 Μαρτίου 2022 θριάσιο-11 

Super League playoffs: Αυτό είναι το πρόγραμμα
του Σαββατοκύριακου

ΕΠΣΔΑ:  
Τα αποτελέσματα 
της 19ης αγωνιστικής

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(19η αγωνιστική)

Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ – ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ
ΜΑΝΔΡΑΣ 1-5

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 4-2

ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ – ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ
ΑΣΠ/ΡΓΟΥ 0-0

Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ – ΗΡΑΚΛΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 5-2

ΑΝ.ΤΣ.

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ:  
Ευχαριστήριο

Η διοίκηση του Βύζαν τα
Μεγάρων  ευχαριστεί τους
χορηγούς και συν εργάτες
μας, που έμπρακτα
στηρίζουν  το έργο και της
δραστηριότητες του ιστορικού
συλλόγου μας και ελπίζουμε
ν α συν εχίσουν  ν α μας
παρέχουν  την  αμέριστη
υλική και ηθική συμπαράστα-
σή τους.

H 1η αγωνιστική της Super
League playoffs είναι
προγραμματισμένη για το
προσεχές Σαββατοκύριακο
12/13-3 .

1η αγωνιστική
Ολυμπιακός - Άρης
Παναθηναϊκός - ΑΕΚ
ΠΑΟΚ - ΠΑΣ Γιάννινα

2η αγωνιστική
ΑΕΚ - ΠΑΟΚ
Άρης - Παναθηναϊκός
ΠΑΣ Γιάννινα - Ολυμπιακός

3η αγωνιστική
'Αρης - ΠΑΣ Γιάννινα
Ολυμπιακός - ΑΕΚ
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ

4η αγωνιστική
ΑΕΚ - Άρης
ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός
ΠΑΣ Γιάννινα - Παναθηναϊκός

5η αγωνιστική
Άρης - ΠΑΟΚ
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός
ΠΑΣ Γιάννινα - ΑΕΚ

6η αγωνιστική
Ολυμπιακός - ΠΑΣ Γιάννινα
Παναθηναϊκός - Άρης
ΠΑΟΚ - ΑΕΚ

7η αγωνιστική
ΑΕΚ - Παναθηναϊκός
Άρης - Ολυμπιακός
ΠΑΣ Γιάννινα - ΠΑΟΚ

8η αγωνιστική
ΑΕΚ - ΠΑΣ Γιάννινα
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός
ΠΑΟΚ - Άρης

9η αγωνιστική
Άρης - ΑΕΚ
Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ
Παναθηναϊκός - ΠΑΣ Γιάννινα
10η αγωνιστική
ΑΕΚ - Ολυμπιακός
ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός
ΠΑΣ Γιάννινα - Άρης

Super League:  Το πρόγραμμα
των πλέι-άουτ

Γνωστοποιήθηκε το
πρόγραμμα των αγώνων για τα
πλέι-άουτ της Super League
που θα ξεκινήσουν το Σάββατο
(12/3)

Το πρόγραμμα των πλέι-άουτ:

1η αγωνιστική

Ατρόμητος – Απόλλων Σμύρνης

Βόλος – Αστέρας

ΟΦΗ – Ιωνικός

Παναιτωλικός – Λαμία

2η αγωνιστική

Απόλλων Σμύρνης –
Παναιτωλικός

Αστέρας – Ατρόμητος

Ιωνικός – Βόλος

Λαμία – ΟΦΗ

3η αγωνιστική

Αστέρας – Ιωνικός

Βόλος – Λαμία

ΟΦΗ – Απόλλων Σμύρνης

Παναιτωλικός – Ατρόμητος
4η αγωνιστική

Απόλλων Σμύρνης – Βόλος

Ατρόμητος – ΟΦΗ

Παναιτωλικός – Αστέρας

Λαμία – Ιωνικός

5η αγωνιστική

Αστέρας – Λαμία

Βόλος – Ατρόμητος

Ιωνικός – Απόλλων Σμύρνης

ΟΦΗ – Παναιτωλικός

6η αγωνιστική

Απόλλων Σμύρνης – Λαμία

Ατρόμητος – Ιωνικός

ΟΦΗ – Αστέρας

Παναιτωλικός – Βόλος

7η αγωνιστική

Αστέρας – Απόλλων Σμύρνης

Βόλος – ΟΦΗ

Ιωνικός – Παναιτωλικός

Λαμία – Ατρόμητος

Ορίστηκε η κλήρωση για
τα πλέι οφ προβιβασμού
σε Γ’ Εθνική και Super

League 2

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας
ενέκρινε την πρόταση της αρμόδιας

υποεπιτροπής, με την κλήρωση για τα play off
προβιβασμού στην Superleague 2 και στη Γ’

Εθνική να διεξάγεται την Τρίτη 22/3 σε αίθουσα
ξενοδοχείου της Αθήνας και να μεταδίδεται

απευθείας μέσω livestreaming.
Ενέκρινε την πρόταση της Υποεπιτροπής Γ΄

Εθνικής Κατηγορίας να διεξαχθεί η κλήρωση για
τα play off προβιβασμού στην Superleague 2

και στη Γ’ Εθνική την Τρίτη 22.03.2022 σε
αίθουσα ξενοδοχείου της Αθήνας και να

μεταδοθεί απευθείας μέσω livestreaming.



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

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

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

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

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

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

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

Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΥΜΗΣ &
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ
Κ Α Τ Ε Ψ Υ Γ Μ Ε Ν Ω Ν
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

1)Περιγραφή θέσης:
Υπάλληλος Γραφείου, Άνδρας
Ηλικιακό όριο: Έως 35 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Ωράριο: Κυλιόμενο 
Απαραίτητα προσόντα:
Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης
Άριστη γνώση Η/Υ
Κύρια καθήκοντα: 
Τιμολόγηση 
Τηλεφωνική εξυπηρέτηση
στην αποθήκη
2)Περιγραφή θέσης: Εργάτες
Αποθήκης
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις
Κύρια καθήκοντα:
Φόρτωση και εκφόρτωση
εμπορευμάτων

ZHTOYNTAI ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ LOGIS-
TICS

Περιγραφή θέσης: Εργάτες
Αποθήκης
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις
Γνώσεις Picking,Scanner
Κύρια καθήκοντα:
Φόρτωση και εκφόρτωση
εμπορευμάτων
Παραλαβή και τακτοποίηση
εμπορευμάτων

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Περιγραφή θέσης: Εργάτες

Αποθήκης
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών

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

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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

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

Κύρια καθήκοντα: 
Αποτελεσματική μετακίνηση
των εμπορευμάτων εντός της
αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος
2)Περιγραφή θέσης: Βοηθός
Χειριστή Ανυψωτικού
Μηχανήματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:  
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο
χειρισμό ανυψωτικών
μηχανημάτων σε περιβάλλον
αποθήκης 
Κύρια καθήκοντα: 
Αποτελεσματική μετακίνηση
των εμπορευμάτων εντός της
αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

1.Περιγραφή θέσης:
Μηχανικός αυτοκινήτων 
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Ωράριο: 8.30-17.00
Απαραίτητα προσόντα:
Απόφοιτος Τεχνικής Σχολής
Μηχανικών     Προϋπηρεσία
τουλάχιστον 4 χρονιά

2.Περιγραφή θέσης:  Βοηθός
Μηχανικού αυτοκινήτων 
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Ωράριο: 8.30-17.00

Απαραίτητα προσόντα:
Απόφοιτος Τεχνικής Σχολής
Μηχανικών     Προϋπηρεσία
τουλάχιστον 4 χρονιά

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS 

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

Απαραίτητα προσόντα:
Προϋπηρεσία στην
προετοιμασία παραγγελιών
Γνώση χρήσης παλετοφόρου

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Περιγραφή θέσης: Φύλακες
Ασφαλείας 
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
Άδεια εργασίας προσωπικού
ασφαλείας 
Απόφοιτοι Μέσης 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 Πέμπτη 10 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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14-θριάσιο Πέμπτη 10 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 εν-
τος σχεδίου
1573τ.μ.,προς ενοικιαση
ή πώληση στα Νεόκτιστα
Ασπροπύργου,τριφατσο
με εύκολη πρόσβαση πρ-
ος όλες τις  εθνικές  ο-
δούς.Πληροφοριες στο
τηλέφωνο:6944589444

Ενοικιάζεται επαγγελμα-
τικός χώρος (ισόγειο) στη
διασταύρωση Ασπροπύρ-
γου (πλησίον ΙΚΑ και στά-
σης λεοφωρείου), 126 τε-
ραγωνικά μέτρα, κατάλ-
ληλο για φαρμα-
κείο.Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6945106860

Ενοικιάζεται οικία (1ος
οροφος) στη διασταύρω-
ση Ασπροπύργου κοντά
στο ΙΚΑ 86 τετραγωνικά

μέτρα, σε οικογένεια που
να έχει σταθερή εργασία
Διατίθεται και για επαγγε-
λματικός χώρος
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.19)

Ενοικιάζεται επαγγε-
λματικός χώρος 105
τετραγωνικών μέτρων
στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου (Σαλαμίνος &
Κολοκοτρώνη). Δεν
διατίθεται για χώρο
εστίασης (προτίμηση
φαρμακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρ-
ος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τμ. στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου
στη θέση Δεμερτζή πίσω
από το Δημοτικό σχολείο
κάθετα στην Ηρώων Πολ-
υτεχνείου.
Διαθέτει κήπο 100 τ.μ. ,
μπάρμπεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και
τον κόλπο του καραμαγ-
κά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

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

ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC, ΑIR-
CONDITION,
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 Ημερος
τοπος, μονοκατοικία 280
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), μπάνιο, καλή κα-
τάσταση, τιμή 
60.000€, συζητήσιμη.
6953058205
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΒΝ Νέα Ζωή, μονοκα-
τοικία 100 τ.μ., ισόγεια,
προσόψεως, 3 υ/δ (το 1
master), κατασκευή '78,
μπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.μ., θέα βουνό, α-
νοικτό πάρκιν, αποθήκη,
κήπος, ελεύθερη, άριστη
κατάσταση, ανακαίνιση
'00, τιμή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτι-
στα, μονοκατοικία 90
τ.μ., 3 υ/δ, κήπος 60 τ.μ.,
καρποφόρα δέντρα, πω-
λείται λόγω ανάγκης, τιμή
20.000€τηλ: 2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ημιτελής μεζονέτα 162
τ.μ., 2 επίπεδα, ισόγεια,
γωνιακή, 4 υ/δ (το 1
master), 2 μπάνια, σε
οικόπεδο 183 τ.μ., πάρ-
κιν, αποθήκη 25 τ.μ., τιμή
309.000€, συζητήσιμη

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία ζητά εργασία
εντός σπιτιού στις πε-
ριοχές  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 απο-
στείλατε το βιογραφ-
ικό σας στο email
afroditirigafarma-
ki@gmail.com
Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας :6978814347

Ελληνίδα αποκλειστι-
κή με πείρα ζητά ερ-
γασία για φροντίδα ηλι-
κιωμένων στην περιοχή
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 γκαρσονιέρα
για ενοικίαση στην περ-
ιοχή του Ασπροπύργου 
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

Πέμπτη 10 Μαρτίου 2022 θριάσιο-15  



16-θριάσιο Πέμπτη 10 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 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


