
Logistics: Εκτοξεύτηκε
το επενδυτικό ενδιαφέρον

για ακίνητα
- Φιγουράρουν στις πρώτες θεσεις

ο Ασπρόπυργος κι η Ελευσίνα

ΠΠρροοββλληημμααττιισσμμόόςς  σσττηηνν  ααγγοορράά  γγιιαα  ττηηνν  
εεππιισσιιττιισσττιικκήή  εεππάάρρκκεειιαα  λλόόγγωω  ττοουυ  πποολλέέμμοουυ  σσττηηνν

ΟΟυυκκρρααννίίαα  

Σύσκεψη υπό τον Κ. Μητσοτάκη σήμερα. Θα εξετάσουν τις επόμενες
κινήσεις της κυβέρνησης για την αποτροπή των κινδύνων
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Δήμοι: Online ραντεβού στις 
δημοτικές υπηρεσίες

Χρηματοδότηση 3 εκατ.  σε δήμους 
και περιφέρειες για αποκατάσταση 
ζημιών από θεομηνίες

 171 ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
 ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Κορωνοϊός: 13.429 
νέα κρούσματα, 

52 θάνατοι και 342
διασωληνωμένοι

Επίδομα ακρίβειας 

Τη Μ. Τρίτη 
θα δοθούν τα 200

ευρώ 
- Ποιοι οι δικαιούχοι

σσεελλ..  55

σσεελλ..  22

Η Ένωση Ασπροπύργου 3-0 
τον ΠΑΟΚ Μάνδρας

Η Νέα Πέραμος 3-2 τον 
Αστέρα Μαγούλας

Ισόπαλο το ντέρμπι του 
Ασπροπύργου Αίας - Ίκαρος

σσεελλ..  1100--1111

σσεελλ..  88σσεελλ..  33

Χειροπέδες σε 40χρονο που «ξάφριζε»
νεκροταφεία σε Ελευσίνα & Μάνδρα
Εξιχνιάστηκαν 14 περιπτώσεις κλοπών & φθορών 

συνολικής αξίας άνω των 50.000 ευρώ

σσεελλ..  88

σσεελλ..  22

ΟΟΙΙΚΚΟΟΔΔΕΕΣΣΠΠΟΟΤΤΗΗΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΣΣΠΠΟΟΥΥΔΔΑΑΙΙΑΑΣΣ
ΑΑΘΘΛΛΗΗΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΔΔΙΙΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΩΩΣΣΗΗΣΣ  

ΟΟ  ΔΔ..  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  

ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ  "ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΣΟΚΑΣ" ΟΙ ΣΧΟΛΙΚΟΙ
ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

- ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 
ΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 

ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
σσεελλ..  33

σσεελλ..  99
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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: Νεφώσεις και ισχυροί άνεμοι

Θερμοκρασία απο 4 έως 11  βαθμους Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αποστόλου και Μάρτυρος Ηρωδίων ος επισκόπου

Πατρών , Οσίου Ιλαρίων ος του ν έου ηγουμέν ου μον ής
της Πελεκητής

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Βλαζάκη Σμαραγδή Ε, Διασταύρωση

Ασπροπύργου - Παραπλεύρως ΙΚΑ, 2105575911

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Θεοτόκης Αλέξανδρος Δ.
Βενιζέλου Ελευθερίου 61, 

2105548498

MANΔΡΑ
Γκίνη Γεωργία Π.

Κοροπούλη Βαγγέλη 1, 
2105550309

Άνω Λιόσια
ΡΕΣΒΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Παναγίας Γρηγορούσας 50, Άνω Ζεφύρι

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΗΛΙΑΝΝΑ ΣΑΜΠΑΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
Αγίας Τριάδος 75, 2102442655

Οι Δήμοι πλέον θα
δέχονται τους πολίτες
μέσω ραντεβού για
την καλύτερη
εξυπηρέτηση τους. Η
πιλοτική εφαρμογή
της πλατφόρμας
myDimos.Live.gov.gr,
μέσω της οποίας οι
πολίτες έχουν τη
δυνατότητα να
κλείσουν ραντεβού με τις υπηρεσίες των δήμων,
ξεκίνησε από τον Δήμο Χανίων, αναμένεται όμως
σύντομα να επεκταθεί και σε άλλους.

Οι δέκα πρώτοι Δήμοι

Ηδη δέκα δήμοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον
για να την αξιοποιήσουν. Προκειμένου να
ενταχθεί στην πλατφόρμα, κάθε δήμος πρέπει να
υποβάλει αίτημα στη Διεύθυνση Υποστήριξης
Λειτουργίας Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης και  να
συμπληρώσει ειδική φόρμα όπου καθορίζει τις
επιχειρησιακές του απαιτήσεις, δεδομένου ότι
πολλές υπηρεσίες λειτουργούν διαφορετικά από
δήμο σε δήμο.

Επιπλέον, με γνώμονα τις οργανωτικές και λει-
τουργικές του ανάγκες, κάθε δήμος μπορεί να
επιλέξει τους παρεχόμενους τρόπους εξυπηρέτ-
ησης των ραντεβού. Η πιλοτική λειτουργία της
πλατφόρμας ξεκίνησε από τα Χανιά και θα επεκ-
ταθεί σύντομα και σε άλλους δήμους.

Τι μπορούν να κάνουν μέσω της πλατφόρμας

Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να κλείσουν
ραντεβού την ημέρα και ώρα που επιθυμούν είτε
για να επισκεφθούν οι ίδιοι τον δήμο είτε για να 

έχουν τηλεφωνική επικοινωνία που αφορά
συγκεκριμένο θέμα είτε για να πραγματοποιή-
σουν τηλεδιάσκεψη με τον υπάλληλο που έχει
αναλάβει την υπόθεσή τους.

Προκειμένου οι πολίτες να χρησιμοποιήσουν
την υπηρεσία θα πρέπει να πιστοποιηθούν μέσω
των κωδικών Taxisnet που διαθέτουν, στη
συνέχεια να επιλέξουν τον δήμο με τον οποίο
θέλουν να επικοινωνήσουν και να εντοπίσουν τη
λίστα με τα διαθέσιμα ραντεβού. Μπορούν ωστό-
σο να κλείσουν ραντεβού και μέσω τρίτου
προσώπου. Σε περίπτωση εξυπηρέτησης με
τηλεδιάσκεψη, κατά την έναρξη της βιντεοκλήσης
ο υπάλληλος ελέγχει την ταυτοπροσωπία του
συναλλασσόμενου με επίδειξη του ταυτοποιητι-
κού του εγγράφου και εν συνεχεία διεκπεραιώνει
το αίτημα για το οποίο ορίστηκε το ραντεβού.

Δήμοι: Online ραντεβού στις
δημοτικές υπηρεσίες

Εξιχνιάστηκαν 14 περιπτώσεις
κλοπών & φθορών συνολικής αξίας

άνω των 50.000 ευρώ

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, συν ελήφθη
στο Κοιμητήριο Ελευσίν ας, από αστυν ομικούς της
Υποδιεύθυν σης Ασφάλειας Δυτικής Αττικής, 40χ ρον ος
ημεδαπός για διακεκριμέν ες κλοπές, φθορά ξέν ης
ιδιοκτησίας και προσβολή μν ήμης ν εκρού κατ’ εξακο-
λούθηση.

Συγκεκριμέν α, στο πλαίσιο διερεύν ησης περιστα-
τικών  κλοπών  μεταλλικών  και μπρούτζιν ων  αν τικειμέ-
ν ων  από ταφικά μν ημεία, εν τός κοιμητηρίων  σε Ελευ-
σίν α, Μαγούλα και Μάν δρα, συγκροτήθηκε ειδική
ομάδα αστυν ομικών  για τον  εν τοπισμό και σύλληψη
του κατηγορουμέν ου.

Ο 40χ ρον ος εν τοπίστηκε και συν ελήφθη, πρώτες
πρωιν ές ώρες της Δευτέρας (21/3), στο ν εκροταφείο
της Ελευσίν ας κατά τη διάρκεια που αφαιρούσε από
ταφικά μν ημεία μεταλλικά και μπρούτζιν α αν τικείμεν α.

Στην  κατοχ ή του, εν τός μεγάλου πλαστικού σάκου,
βρέθηκαν  και κατασχ έθηκαν : 3 καν τήλια, 7 βάσεις
καν τηλιών , 10 πλαίσια από κορν ίζες φωτογραφιών , 9
θυμιατήρια και 2 εικόν ες.

Όπως προέκυψε από την  αστυν ομική έρευν α, ο κατ-
ηγορούμεν ος κατά τις βραδιν ές ώρες εισέρχ ον ταν  στα
κοιμητήρια και αφαιρούσε από τα ταφικά μν ημεία,
μεταλλικά και μπρούτζιν α αν τικείμεν α όπως καν τήλια,
μεταλλικές ή μπρούτζιν ες κορν ίζες, καθώς και
εκκλησιαστικές εικόν ες, με προφαν ή σκοπό τη
μεταπώληση του μετάλλου.

Σε πολλές περιπτώσεις στην  προσπάθεια αφαίρεσης
αυτών , προκαλούσε φθορές στα μν ημεία.

Από την  προαν ακριτική έρευν α της Υποδιεύθυν σης
Ασφάλειας Δυτικής Αττικής, εξιχ ν ιάστηκαν  14 περι-
πτώσεις κλοπών  και φθορών  στα προαν αφερόμεν α
κοιμητήρια, συν ολικής αξίας άν ω των  50.000 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον  εισαγγελέα Πλημμελει-
οδικών  Αθην ών .

Χειροπέδες σε 40χρονο που «ξάφριζε»
νεκροταφεία σε Ελευσίνα & Μάνδρα
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Η υφυπο-
υ ρ γ ό ς
Ε ρ γ α σ ί α ς
Δόμνα Μιχα-
η λ ί δ ο υ ,
μιλώντας στην
τ η λ ε ό ρ α σ η
του OPEN,
α ν έ φ ε ρ ε
λοιπόν πως οι
δικαιούχοι θα
λάβουν τα
χρήματα τη
Μεγάλη Τρίτη.

Όπως επε-
σήμανε, «στοχεύουμε να καταβ-
ληθεί τη Μεγάλη Τρίτη και
πιστεύω θα τα καταφέρουμε.
Αυτά τα 200 ευρώ θα μπουν
κατευθείαν στους λογαριασμούς
των δικαιούχων».

Τα 200 ευρώ θα πιστωθούν
σε 1.744.962 

χαμηλοσυνταξιούχους, οικο-
γένειες με χαμηλά εισοδήματα,
άτομα με αναπηρία και δικαι-
ούχους του Ελάχιστου Εγγυημέ-
νου Εισοδήματος.

Η υφυπουργός ανέφερε ότι
και το έξτρα επίδομα παιδιού θα
δοθεί Μεγάλη Τρίτη κι έφερε ένα
παράδειγμα: 

Eνα ζευ-
γάρι με τρία
παιδιά που
έχει ετήσιο
ε ι σ ό δ η μ α
κάτω από
9000 ευρώ
θα πάρει 420
ε υ ρ ώ
Μ ε γ ά λ η
Τ ρ ί τ η ,
ελπίζω, είπε.

Για όσες
οικογένε ιες

δεν έχουν κάνει την αίτηση για
το επίδομα παιδιού σημείωσε
ότι θα καταβληθεί προσπάθεια,
ώστε να ανοίξει εκ νέου η πλα-
τφόρμα Α21 έως το τέλος του
μήνα, να κάνουν αίτηση και να
συμπεριληφθούν στην καταβο-
λή του Απριλίου.

Σ
το Γραφείο του Δημάρχου Ασπροπύργου, κ. Νικολάου Μελετίου, πραγ-
ματοποιήθηκε συνάντηση  μεταξύ του Προέδρου της Δημοτικής Επι-
τροπής Παιδείας κ. Γεώργιου Φίλη, του Προέδρου του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., κ.

Ιωάννη Κατσαρού, του Διευθυντή Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Δυτικής Αττικής, Δρ. Αθανασίου Νικολόπουλου, της Υπεύθυνης Αθλητικών
και Πολιτιστικών της Δ.Ε.  Δυτικής Αττικής, κ. Τζώρτζου Αλεξάνδρας, καθώς
και της Ειδικής Συνεργάτιδας της Δ.Ε.  Δυτικής Αττικής κ. Ανδρεάδου Σοφίας. 

Σκοπός της συνάντησης αυτής ήταν η πραγματοποίηση των Σχολικών
Αγώνων Καλαθοσφαίρισης - Πετοσφαίρισης (Α’ Φάσης) μαθητών-τριων

Λυκείων της Δυτικής Αττικής σχολικού έτους 2021-22, στο Κλειστό Γυμνα-
στήριο Ασπροπύργου «Γεώργιος Τσόκας», από τις 30 Μαρτίου έως και τις
14 Απριλίου 2022. 

Στο κλίμα συνεργασίας που διακρίνει τους φορείς, συμφωνήθηκε από κοι-
νού η διεξαγωγή των αγώνων έπειτα από την αποδοχή της πρότασης από
τον Δήμαρχο Ασπροπύργου, κ. Νικόλαο Μελετίου και τον Πρόεδρο του
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., κ. Ιωάννη Κατσαρό, οι οποίοι δήλωσαν πως είναι τιμή για
την πόλη να φιλοξενήσει αυτό το σπουδαίο αθλητικό γεγονός. 

Κόρινθος: Evτόπισαν ανθρώπινα 
οστά σε εγκαταλελειμμένο σπίτι 
μετά από πυρκαγιά

Μ
υστήριο στην Κόρινθο, με τα ανθρώπι-
να οστά που εντόπισαν πυροσβέστες
έπειτα από την κατάσβεση πυρκαγιάς σε

εγκαταλελειμμένο σπίτι.
Την κλήση για φωτιά στο εγκαταλελειμμένο

σπίτι δέχθηκε το Σάββατο  λίγο μετά τις 20:15, η
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κορίνθου, όπως αναφ-
έρει το korinthostv.gr.

Το σπίτι βρίσκεται στο πίσω μέρος του στρατο-
πέδου της πόλης. 

Η επέμβαση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση με
δύο οχήματα και τέσσερις άνδρες που έσβησαν
έγκαιρα τη φωτιά.

Μετά την επιχείρηση κατάσβεσης, πραγματο-
ποιήθηκε έρευνα από το ανακριτικό τμήμα της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου, όπου και
εντοπίστηκαν ανθρώπινα οστά. Στο σημείο
κλήθηκαν και έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί του
Τμήματος Ασφαλείας Κορίνθου, οι οποίοι και
απέκλεισαν την περιοχή.

Τα ανευρεθέντα ανθρώπινα οστά θα μεταφερθ-
ούν για ιατροδικαστική εξέταση, ενώ τη δια-
λεύκανση της υπόθεσης έχει αναλάβει το Τμήμα
Ασφαλείας Κορίνθου.

Επίδομα ακρίβειας: Τη Μ.Τρίτη θα δοθούν 
τα 200 ευρώ -Ποιοι οι δικαιούχοι

ΟΟΙΙΚΚΟΟΔΔΕΕΣΣΠΠΟΟΤΤΗΗΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΣΣΠΠΟΟΥΥΔΔΑΑΙΙΑΑΣΣ  ΑΑΘΘΛΛΗΗΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ
ΔΔΙΙΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΩΩΣΣΗΗΣΣ  ΟΟ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  

ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ  "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΚΑΣ" ΟΙ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ - ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
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Δ
εκαέξι δήμοι, δύο περιφέρειες και
μία ΔΕΥΑ χρηματοδοτούνται με
το συνολικό ποσό των 3 εκατ.

ευρώ. για την αποκατάσταση ζημιών
που προκλήθηκαν από θεομηνίες και
ακραία καιρικά φαινόμενα.

Τα έργα αφορούν  επείγουσες
εργασίες για την  αποκατάσταση
ζημιών  από πλημμύρες και πυρκαγι-
ές που προκλήθηκαν  κατά το χρο-
ν ικό διάστημα Αυγούστου 2021 –
Ιαν ουαρίου 2022, την  υλοποίηση
εργασιών  για πρόληψη από φυσικές
καταστροφές, καθώς και για εργασίες
αποκατάστασης υποδομών  και δικ-
τύων  άρδευσης και ύδρευσης.

Με αποφάσεις του αν απληρωτή
υπουργού Εσωτερικών , Στέλιου
Πέτσα προβλέπον ται μεταξύ άλλων :

Τετρακόσιες χ ιλιάδες (400.000)
ευρώ προς την  περιφέρεια Στερέας
Ελλάδας για την  αποκατάσταση
ζημιών  σε πληγείσες περιοχές μετά
την  πρόσφατη κακοκαιρία, συμπερ-
ιλαμβαν ομέν ης και της Π.Ε. Εύβοι-
ας. Ξεχ ωριστή χ ρηματοδότηση
προβλέπεται για τους δήμους
Καρύστου και Ισταίας-Αιδηψού, με
το ποσό των  150.000 ευρώ και
50.000 ευρώ, αν τίστοιχα, για την
αν τιμετώπιση των  συν επειών  που
προκλήθηκαν  από τα έν τον α καιρι-
κά και πλημμυρικά φαιν όμεν α, τον
Οκτώβριο 2021 και τον  Ιαν ουάριο
2022.

400.000 ευρώ προς την  περιφέρεια
Ιον ίων  Νήσων  για την  ολοκλήρωση
του έργου αποκατάστασης του

ποταμού της Μεσογγής στην  Κέρκ-
υρα, μετά την  πλημμύρα της 14ης
Οκτωβρίου 2021. Επιπροσθέτως, οι
τρεις δήμοι της Κέρκυρας επιχορη-
γούν ται, ξεχωριστά, με το συν ολικό
ποσό των  500.000 ευρώ (300.000
ευρώ για τον  δήμο Νότιας Κέρκυρας,
100.000 ευρώ για τον  δήμο Βόρειας
Κέρκυρας, 100.000 ευρώ για τον
δήμο Κεν τρικής Κέρκυρας & Δια-
πον τίων  Νήσων ).

Προβλέπον ται, επίσης, μεταξύ
άλλων :

200.000 ευρώ προς τον  δήμο
Ακτίου-Βόν ιτσας για έργα αποκατά-
στασης εξαιτίας των  πρόσφατων
φυσικών  καταστροφών .

150.000 ευρώ προς τον  δήμο Κισ-
σάμου για έργα αποκατάστασης
υδρευτικών  δικτύων  λόγω των  έν το-
ν ων  καιρικών  φαιν ομέν ων  που
έπληξαν  την  περιοχή τον  Ιαν ουάρ-
ιο.

150.000 ευρώ για έργα αποκατά-
στασης στην  Π.Ε. Ζακύν θου

εξαιτίας των  πλημμυρικών  φαιν ομέ-
ν ων  που έπληξαν  το ν ησί τον
Ιαν ουάριο.

Πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους
80.000 ευρώ προς τη ΔΕΥΑ Αρχαίας
Ολυμπίας για έργα αποκατάστασης
υποδομών  και την  αν τιμετώπιση
των  συν επειών  που προκλήθηκαν
από την  πυρκαγιά του περασμέν ου
Αυγούστου.

«Στεκόμαστε έμπρακτα δίπλα
στην  Αυτοδιοίκηση και συν εχ ίζο-
υμε, συν επείς στις δεσμεύσεις μας,
ν α στηρίζουμε οικον ομικά τους
δήμους και τις περιφέρειες -όπου
αυτό απαιτείται- για την  υλοποίηση
των  απαραίτητων  έργων  και την
αποκατάσταση των  υποδομών  σε
περιοχές που επλήγησαν  από ακρ-
αία καιρικά φαιν όμεν α και θεομην ίες
τους προηγούμεν ους μήν ες, τα
οποία εν τείν ον ται δυστυχώς λόγω
της κλιματικής κρίσης», δήλωσε ο κ.
Πετσας.

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ 24ΩΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΑΠΡΙΛΗ 2022

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Την Τετάρτη 6 Απριλίου συμμετέχουμε όλοι στην

24ωρη πανελλαδική απεργία που έχει προκηρύξει η
ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ.

Για τον κόσμο της εργασίας δεν υπάρχει άλλος δρό-
μος από αυτόν της διεκδίκησης για αξιοπρεπή
διαβίωση, γιατί ακόμα και αυτό είναι πλέον ζητούμε-
νο.

Μετά τα μνημόνια, μετά τον COVID και με
πρόσχημα τον πόλεμο, οι ανατιμήσεις έχουν εξαε-
ρώσει τα εισοδήματα, όποια κι αν είναι αυτά.   Οι
λογαριασμοί της ΔΕΗ από μόνοι τους προκαλούν
ηλεκτροσόκ.   Η θέρμανση είναι πια είδος πολυτελείας
και οι ανατιμήσεις σε όλα τα είδη κάνουν εφιαλτική
την καθημερινότητα.

Για όλα αυτή η Κυβέρνηση παρακολουθεί σαν
τροχονόμος και δεν φτάνει μόνο αυτό αλλά ανερυθ-
ρίαστα Υπουργοί της κάνουν και δηλώσεις που
δείχνουν ότι όντως ζουν σε άλλο κόσμο.

Σε όλα αυτά δεν μπορούμε να μείνουμε απαθείς.
Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να δώσουν δυνα-
μικό παρόν την Τετάρτη 6 Απριλίου στην απεργιακή
συγκέντρωση στις 11:00 στην πλατεία Κλαυθμώνος.

Πούλμαν θα αναχωρήσουν στις 10:00 από το δημο-
τικό πάρκινγκ.

Για την Διοίκηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΓΓ. ΛΙΓΓΟΣ         ΑΡ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Συλληπηρίο μηνυμα για το 
τραγικό ατύχημα στα Γρεβενά.
Το Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας εκφράζει τα θερμά

του συλλυπητήρια στις οικογένειες των 3 νεκρών
εργαζομένων μετά από το τραγικό ατύχημα που
έγινε στην εταιρεία ΕΛΤΕΚ στα Γρεβενά.

Για άλλη μια φορά πλήρωσαν με την ζωή τους
λάθη και παραλείψεις αλλά και πιθανά εγκληματικές
αμέλειες.

Οι κρατικοί μηχανισμοί οφείλουν να ανασκο-
υμπωθούν και να πάψουν να εξετάζουν πιθανότ-
ητες μετά από ατύχημα γιατί στον ρόλο τους είναι
και ο έλεγχος της τήρησης των μέτρων.

Είναι επίσης επίκαιρο όσο ποτέ να προχωρήσει
όσο το δυνατόν ταχύτερα η απορρύπανση του
χώρου της ΠΥΡΚΑΛ , κάτι που τελευταία είναι πολύ
πιο σημαντικό πριν γίνει ή όχι Ιστορικός τόπος να
μην γίνει « κρανίου τόπος».

Για τη Διοίκηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΑΓΓ. ΛΙΓΓΟΣ     ΑΡΙΣΤ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Όμιλος
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ενημε-
ρώνει  ότι  ολοκ-
ληρώθηκε με επιτυχία
το μεγαλύτερο μέρος
των εργασιών
σ υ ν τ ή ρ η σ η ς ,
εκσυγχρονισμού και
αναβάθμισης στο διυ-
λιστήριο της  Ελευ-
σίνας, στο πλαίσιο
του προγραμματισμέ-
νου σταματήματος
των μονάδων παρα-
γωγής (shut down). 

Από αυτό το Σαββα-
τοκύριακο, οι πρώτες
δύο κύριες μονάδες
παραγωγής θα εισέλθ-
ουν σε διαδικασία
επανεκκίνησης, ενώ
σταδιακά, θα αρχίσει η
εκκίνηση και των υπό-

λοιπων παραγω-
γικών μονάδων. 

Ο Όμιλος
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ διαβε-
βαιώνει τους κατοίκο-
υς της περιοχής ότι

τηρούνται στο ακέρ-
αιο όλα τα προβλεπό-
μενα μέτρα Ασφάλειας
& Προστασίας που
προβλέπονται  διε-
θνώς για ανάλογες
περιπτώσεις, σύμφω-

να με την ευρωπαϊκή
και ελληνική νομοθ-
εσία, ενώ για την
πρόοδο των εργα-
σιών έχουν ενημερωθ-
εί όλες οι αρμόδιες
Αρχές.

ΕΛΠΕ: ENHMEΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Χρηματοδότηση 3 εκατ. ευρώ σε δήμους και περιφέρειες 
για αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες



Λ
όγω εκτέλεσης εργασιών ,
στις 28 και 29.03.2022 και
κατά τις ώρες 07.00΄ έως

16.00΄ θα πραγματοποιηθεί προ-
σωριν ή και τμηματική διακοπή
της κυκλοφορίας των  οχημάτων
στο δεξιό τμήμα του οδοστρώμα-
τος της Π.Ε.Ο. Αθην ών  - Κορίν θ-
ου, περιοχής Δήμων  Μεγαρέων
και Ελευσίν ας, εν αλλάξ και στα
δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Κατά τις αν ωτέρω εργασίες, η
κυκλοφορία των  οχημάτων  θα
πραγματοποιείται από το εν απο-
μέν ον  πλάτος του οδοστρώματος.

Παρακαλούν ται οι οδηγοί των
οχημάτων  ν α είν αι ιδιαίτερα προ-
σεκτικοί κατά την  διέλευσή τους
από τα σημεία των  εργασιών  και
ν α ακολουθούν  την  υπάρχουσα
οδική σήμαν ση.
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Με επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση Με επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση 
στεφάνων τίμησαν τη μνήμη των πεσόντωνστεφάνων τίμησαν τη μνήμη των πεσόντων

του 1821 στα Άνω Λιόσιατου 1821 στα Άνω Λιόσια

Τ
ην  πληρωμή των  κύρ-
ιων  και επικουρικών
συν τάξεων  Απριλίου,

των  προκαταβολών  συν τά-
ξεων  για τον  ίδιο μήν α, καθώς
και των  επιδομάτων  του
ΟΠΕΚΑ για τον  Μάρτιο περι-
λαμβάν ει - μεταξύ άλλων  - ο
προγραμματισμός των  κατα-
βολών  από e-ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ
και ΟΠΕΚΑ για την  εβδομάδα
28 Μαρτίου – 1 Απριλίου.

Συν ολικά θα καταβληθούν
περί τα 2,4 δισ. ευρώ σε
σχ εδόν  5,3 εκατ. δικαιούχ ο-
υς.

Ειδικότερα:
Από τον  e-ΕΦΚΑ θα γίν ουν

οι εξής καταβολές:
Τη Δευτέρα 28 Μαρτίου θα

καταβληθεί ποσό 555,1 εκατ.
ευρώ για τις κύριες και επικο-
υρικές συν τάξεις Απριλίου σε
979.402 συν ταξιούχ ους που
προέρχ ον ται από τους τ.
ΟΑΕΕ, τ. ΟΓΑ, τ. ΕΤΑΑ, τ.
ΝΑΤ, τ. ΕΤΑΤ, τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
και ΔΕΗ.

Την  Τρίτη 29 Μαρτίου θα
καταβληθεί ποσό 740,9 εκατ.
ευρώ σε 1.470.104 δικαιούχ ο-
υς για τις κύριες και επικουρι-
κές συν τάξεις Απριλίου των
μισθωτών  (δηλαδή των
συν ταξιούχ ων  που
προέρχ ον ται από το τ. ΙΚΑ -
ΕΤΑΜ, τις Τράπεζες και τον
ΟΤΕ) και το Δημόσιο, το
ΑΜΚΑ των  οποίων  λήγει σε 1,
3, 5, 7 και 9.

Την  Τετάρτη 30 Μαρτίου θα
καταβληθεί ποσό 741,7 εκατ.
ευρώ σε 1.472.212 δικαιούχ ο-
υς για τις κύριες και επικουρι-
κές συν τάξεις Απριλίου των
συν ταξιούχ ων  που
προέρχ ον ται από το τ. ΙΚΑ -
ΕΤΑΜ, τις Τράπεζες, τον  ΟΤΕ
και το Δημόσιο, το ΑΜΚΑ των
οποίων  λήγει σε 0, 2, 4, 6 και
8.

Την  Τετάρτη 30 Μαρτίου θα
καταβληθούν  10,5 εκατ. ευρώ
σε 27.500 δικαιούχ ους για
προκαταβολές συν τάξεων
Απριλίου, στη βάση του ν .
4778/2021.

Κατά την  εβδομάδα 28
Μαρτίου- 1 Απριλίου Θα
καταβληθούν  17 εκατ. ευρώ
σε 630 δικαιούχ ους σε
συν έχ εια έκδοσης αποφά-
σεων  για εφάπαξ.

Θα καταβληθούν  επίσης
530.000 ευρώ σε 570 δικαι-
ούχ ους για παροχ ές του τ.
ΤΑΥΤΕΚΩ

Τέλος, 208.551 ευρώ θα
καταβληθούν  σε 1.600 ασφα-
λισμέν ους για πληρωμή ληξι-
πρόθεσμων  παροχ ών  υγείας

Από τον  ΟΑΕΔ θα γίν ουν
οι εξής καταβολές:

14 εκατ. ευρώ σε 36.000
δικαιούχ ους για καταβολή επι-
δομάτων  αν εργίας και λοιπών
επιδομάτων

22 εκατ. ευρώ σε 11.000
δικαιούχ ους στο πλαίσιο επι-
δοτούμεν ων  προγραμμάτων
απασχ όλησης

6,5 εκατ. ευρώ σε 10.000
μητέρες για επιδοτούμεν η
άδεια μητρότητας.

Από τον  ΟΠΕΚΑ την  Πέμ-
πτη 31 Μαρτίου θα πραγματο-
ποιηθούν  οι εξής καταβολές:

119,4 εκατ. ευρώ σε
580.673 δικαιούχ ους για οικο-
γεν ειακά επιδόματα παιδιών

70 εκατ. ευρώ σε 168.000
δικαιούχ ους για Αν απηρικά
Επιδόματα (αν απηρικά και
διατροφής)

45,8 εκατ. ευρώ σε 219.941
δικαιούχ ους για Ελάχ ιστο
Εγγυημέν ο Εισόδημα

33,8 εκατ. ευρώ σε 278.796
δικαιούχ ους για επίδομα στέ-
γασης

12,1 εκατ. ευρώ σε 12.114
δικαιούχ ους για επίδομα γέν -
ν ησης

11,6 εκατ. ευρώ σε 34.943 

δικαιούχ ους για επιδόματα
αν ασφάλιστων  υπερηλίκων

1,2 εκατ. ευρώ σε 11.209
δικαιούχ ους ως συν εισφορά
του Δημοσίου σε δάν εια του
Προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ»
(λόγω COVID-19)

169.734 ευρώ σε 2.574
δικαιούχ ους για συν εισφορά
Δημοσίου σε δάν εια (προ-
στασία κύριας κατοικίας)

223. 602 ευρώ σε 780 δικαι-
ούχ ους για επίδομα στεγαστι-
κής συν δρομής

219.012 ευρώ σε 6.194
δικαιούχ ους για επίδομα ομο-
γεν ών -προσφύγων

135.228 ευρώ σε 170 δικαι-
ούχ ους για έξοδα κηδείας αν α-
σφαλίστων

Τ
ην απότιση φόρου τιμής στη μνήμη των πεσόντων περιελάμβανε το δεύτερο
μέρος των εορταστικών εκδηλώσεων για την εθνική επέτειο στη Δημοτική
Κοινότητα Άνω Λιοσίων.

Μετά το πέρας της δοξολογίας, οι σημαιοφόροι, ο κλήρος, οι επίσημοι και ο
κόσμος, πορεύθηκαν, συνοδεία της Φιλαρμονικής του Δήμου, στην Πλατεία Ηρώων,
όπου εψάλη επιμνημόσυνη δέηση, στη μνήμη των πεσόντων.

Ακολούθησε η εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από το Δήμαρχο Χρήστο
Παππού. Στην ομιλία του ο Δήμαρχος έκανε λόγο για το ηρωικό κατόρθωμα των
αγωνιστών του 1821 και εξήρε την ανάγκη για εθνική ενότητα, εν όψει της πολεμι-
κής σύγκρουσης και των γεωπολιτικών εξελίξεων στην περιοχή μας.

Το μέρος των εκδηλώσεων μνήμης συνεχίστηκε με κατάθεση στεφάνων στο
Ηρώον, από το Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αθηναγόρα, το Δήμαρχο Χρήστο Παπ-
πού, τον Πρόεδρο του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Γιώργο Μαυροειδή
(εκ μέρους των αντίστοιχων φορέων), τον Πρόεδρο της Κοινότητας Άνω Λιοσίων
Νικόλαο Λιόση και τον αναπλ. Δήμαρχο Γεώργιο Κρητικό (εκ μέρους του ΕΕΣ), τους
εκπροσώπους των κομμάτων, των στρατιωτικών, αστυνομικών και λοιπών πολιτικών
αρχών.

Οι εκδηλώσεις μνήμης ολοκληρώθηκαν με τήρηση σιωπής ενός λεπτού και με
ανάκρουση του Εθνικού μας Ύμνου, από τη Φιλαρμονική του Δήμου Φυλής.

Συντάξεις Απριλίου: Πότε θα γίνουν οι πληρωμές
για ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΝΑΤ, Δημόσιο

ΓΙΑ ΔΥΟ 24ΩΡΑ 
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Π.Ε.Ο. 

Αθηνών- Κορίνθου
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Ο
Δήμαρχος Ασπροπύρ-
γου, κ. Νικόλαος
Μελετίου και η Πρόεδρος

Δ.Σ. του Πν ευματικού Κέν τρου,
κ. Γεωργία Πηλιχού,  σας προσ-
καλούν  τη Δευτέρα, 28 Μαρτίου
2022 και ώρα 19:00 στη διάλεξη
που θα δώσει ο Θεολόγος, Ιατρ-
ός και Ιεραπόστολος, π. Ευάγ-
γελος Παπαν ικολάου με θέμα: 

«Οι Ήρωες του 1821». Η διά-
λεξη θα λάβει χώρα στην  ισό-
γεια αίθουσα εκδηλώσεων
(Δ.Καλλιέρης) του Πν ευματικού

Κέν τρου, Αλέκου Παν αγούλη 13 στην
Πλατεία του Αγίου Δημητρίου.

Η  είσοδος θα είν αι ελεύθερη και θα
τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, καθώς η
παρακολούθηση θα είν αι ολιγομελής,
έν εκεν  των  πρωτοκόλλων  ασφαλείας
για την  αποφυγή διασποράς της παν -
δημίας. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορ-
είτε ν α  επικοιν ων είτε με την  υπεύθυ-
ν η του Αν οιχτού Παν επιστημίου κ.
Ασημίν α  Φούφα στο τηλέφων ο
2105577191 εσωτερικό 4.  

ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΠΟΨΕ ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΜΕ ΟΜΙΛΗΤΗ
ΤΟΝ ΘΕΟΛΟΓΟ - ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΟ π. ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΜΜεε  ττρρίίαα  sseellff  tteesstt  ααυυττήή  ττηηνν  
ββδδοοµµάάδδαα  σστταα  σσχχοολλεείίαα
Το υγειονοµικό πρωτόκολλο σχετικά µε τα Το υγειονοµικό πρωτόκολλο σχετικά µε τα self test self test στα σχολείαστα σχολεία
αλλάζει ελαφρώς και δείχνει τον δρόµο για ευρύτερη άρση τωναλλάζει ελαφρώς και δείχνει τον δρόµο για ευρύτερη άρση των
µέτρων για την πανδηµία του κορονοϊού.µέτρων για την πανδηµία του κορονοϊού.

Με τρία self test την εβδο-
µάδα στους µαθητές πρόκει-
ται να ανοίξουν τα σχολεία
µετά το τριήµερο της 25ης
Μαρτίου, όπως έγινε γνωστό
την Κυριακή (27/03).

ΠΠόόττεε  κκάάννοουυνν  sseellff  tteesstt  οοιι
µµααθθηηττέέςς

Συγκεκριµένα, οι µαθη-
τές θα πρέπει να εχουν

κάνουν self test απο την Κυριακή (27/03) για να προσέλθ-
ουν στα σχολεία σ’ηµερα ∆ευτέρα, και µετά κανονικά self test πάλι σήµερα το από-
γευµα (28/03) για την είσοδό τους στα σχολεία την Τρίτη, καθώς και την Πέµπτη
(31/03) το απόγευµα για την είσοδό τους την Παρασκευή.

ΚΚααττααρργγεείίττααιι  ττοο  έένναα  sseellff  tteesstt

Ο αριθµός των τεστ στα οποία θα υποβάλλονται εβδοµαδιαίως οι µαθητές και οι
εµβολιασµένοι εκπαιδευτικοί µειώνεται σε ένα -από δύο- self test την εβδοµάδα,
αρχής γενοµένης από την Παρασκευή (01/04).

Αυτό αποφασίστηκε από την αρµόδια επιτροπή του Υπουργείου Υγείας επειδή
παρατηρείται µια κάποια σταθεροποίηση τις τελευταίες µέρες, καθώς και µια µείω-
ση των κρουσµάτων στα παιδιά και στους εφήβους, µε αντίστοιχη αύξηση στις
µεγαλύτερες ηλικίες.

Μάλιστα, σύµφωνα µε τους ειδικούς, περνάµε σε µια φάση κατά την οποία θα
συνυπάρχουµε µε τον ιό, οι παραλλαγές του προκαλούν ηπιότερη νόσο, ιδιαίτερα
στους εµβολιασµένους, και η πλειονότητα των πολιτών έχει ήδη εµβολιαστεί. Έτσι,
και η εκπαιδευτική κοινότητα, όπως σε κάθε φάση της πανδηµίας, προσαρµόζεται
στα νέα δεδοµένα, ακολουθώντας τις συστάσεις των ειδικών.

ΠΠόόττεε  κκααττααρργγοούύννττααιι  οοιι  µµάάσσκκεεςς  σστταα  σσχχοολλεείίαα

Η µικρή αυτή αλλαγή του υγειονοµικού πρωτοκόλλου στα σχολεία ανοίγει τον
δρόµο, όπως όλα δείχνουν, τόσο για την κατάργηση της µάσκας σε αυτούς τους χώρ-
ους όσο και για ευρύτερη άρση των µέτρων που ισχύουν για τον κορονοϊό.

Χαρακτηριστικά, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στο ∆ηµοτικό Σχολείο Βάρης
Μάννα Σύρου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε σε µαθητές: «Πιστεύω ότι και
σύντοµα θα απαλλαγούµε από τις µάσκες εντός της τάξης, γιατί ξέρω ότι ήταν
µεγάλος µπελάς και δύσκολο για εσάς και µπράβο σας που τα καταφέρατε να είστε
τόσο πειθαρχηµένοι αλλά νοµίζω ότι τελειώνει πια η πανδηµία και θα µπορέσουµε
σιγά-σιγά να επανέλθουµε στην κανονικότητα µας».Παρ' όλα αυτά, δεν έχει ανακοι-
νωθεί επίσηµα η κατάργηση της µάσκας στα σχολεία, αν και έχει καταργηθεί στους
εξωτερικούς χώρους από τις 5 Μαρτίου.

Aνοίγει σε λίγες μέρες, ειδικό-
τερα το πρώτο δεκαήμερο του
Aπριλίου, η πλατφόρμα για την
επιδότηση ηλεκτρικών συσκευών.
Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει μέχρι
το Πάσχα και μπορείτε να αλλάξετε
τις εξής παλιές σας συσκευές:

Ψυγεία

Καταψύκτες

Κλιματιστικά

Η επιλογή θα είναι ελεύθερη, αλλά
η συσκευή που θα επιλέξετε θα
πρέπει να πληροί κάποια ελάχιστα
κριτήρια ενεργειακής απόδοσης και
ποιότητας.
Συνολικά, το ποσό της επιδότησης

θα είναι 100 εκατομμύρια ευρώ και
200.000 νοικοκυριά προβλέπεται
να πάρουν έκπτωση από 30% έως
50%.
Η επιδότηση θα αφαιρείται στο κατά-
στημα με την αγορά της συσκευής. 
Συνολικά, το ποσό της επιδότησης 

θα είναι 100 εκατομμύρια ευρώ και
200.000 νοικοκυριά προβλέπεται
να πάρουν έκπτωση από 30% έως
50%.
Εάν όμως ξεπεράσουν τις 200
χιλιάδες οι αιτήσεις, θα υπάρχει
κατάταξη των ενδιαφερόμενων και
τότε θα μπουν οικονομικά κριτήρια
και κοινωνικά κριτήρια.

Προτεραιότητα θα έχουν  τα ευά-
λωτα ν οικοκυριά, οι οικογέν ειες
με ΑΜΕΑ, οι μον ογον εϊκές και οι
πολύτεκν ες οικογέν ειες.

Ωστόσο θα οριστούν επιλαχόντες
και εφόσον βρεθούν τα χρήματα και
αυξηθεί ο προϋπολογισμός της
επιδότησης, τότε θα μπορούν και
εκείνοι  να αντικαταστήσουν τις
συσκευές τους.

Πώς θα κάν ετε αίτηση
Μόλις ανοίξει η πλατφόρμα οι

καταναλωτές θα πρέπει να κάνουν
αίτηση για το πρόγραμμα της
επιδότησης για να μπορέσουν να
αντικαταστήσουν τις παλιές και ενερ-
γοβόρες συσκευές τους.

Ανοίγει η πλατφόρμα για επιδότηση ηλεκ-
τρικών συσκευών μέσω Taxisnet
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Logistics: Εκτοξεύτηκε το επενδυτικό ενδιαφέρον για ακίνητα 
- Φιγουράρουν στις πρώτες θεσεις ο Ασπρόπυργος κι η Ελευσίνα

Δ
υναμική ανάπτυξη παρουσιάζει ο κλάδος logistics, o
οποίος έχει στραφεί επενδυτικά στην αγορά του real
estate (αποθηκών και βιομηχανικών κτηρίων), καθώς

καταγράφει υψηλές αποδόσεις, μεταξύ 7% - 7,5 % για καλά
ποιοτικά ακίνητα.

Οι αποδόσεις στην Ελλάδα είναι από τις πιο ανταγωνιστικές
σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς μια τυπική απόδοση στην Βρε-
τανία ή στην Γερμανία για προνομιούχα ακίνητα, κυμαίνεται
λίγο υψηλότερα του 3%. Η υψηλή απόδοση σε σχέση τόσο με
άλλους κλάδους του real estate, όσο και με άλλα επενδυτικά
προϊόντα (βλ. μετοχές, ομόλογα, καταθέσεις) αναμένεται να
οδηγήσει θεσμικούς και μη επενδυτές στην όλο ένα και
μεγαλύτερη τοποθέτηση σε κτίρια αποθηκών/logistics στο
άμεσο μέλλον σημειώνει σε έρευνά της η εταιρεία εκτιμήσεων,
Geoaxis.

Για παράδειγμα σήμερα, κάθε νέος χώρος logistics επιφα-
νείας πάνω από 15.000 τ.μ. μπορεί να μισθωθεί άμεσα καθώς
υπάρχει συσσωρευμένη ζήτηση και ανύπαρκτη προσφορά. Η
ανισορροπία της αγοράς οδηγεί σε αυξήσεις στις αξίες και
μείωση των συντελεστών απόδοσης, μεταξύ 7,0 - 7,5 % για
καλά ποιοτικά ακίνητα, ανάλογα την θέση και τα χαρακτηριστι-
κά κατασκευής. Όσες εταιρείες τοποθετήθηκαν στην αρχή του
παρόντος ανοδικού κύκλου εξασφάλισαν ακόμα χαμηλότερες
τιμές αγορές, με σχεδόν διψήφιες ετήσιες αποδόσεις.

Το απόθεμα των αποθηκών στην Αττική το επόμενο 16μηνο
θα είναι μεγαλύτερο κατά 180.000 τ.μ. και στα τέλη του 2024 θα
προστεθούν περίπου 250.000 τ.μ. 

«Η ζήτηση χώρων από τους χρήστες αποθηκών και βιομηχα-
νικών κτηρίων στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια του πρώτου

μισού του 2021 ήταν κατά 60% υψηλότερη του μέσου για την ίδια
περίοδο σε βάθος δεκαετίας Η Ελλάδα απολαμβάνει βασικά
πλεονεκτήματα που δύναται να την καταστήσουν σημαντικό
κόμβο στις μεταφορές και παγκόσμιο διαμετακομιστικό κέν-
τρο» σύμφωνα με τον κ. Γιάννη Ξυλά, σύμφωνα με τον ceo της,
Geoaxis.

Εντός της διετίας 2020-2021 έγιναν σημαντικές συμφωνίες
μίσθωσης, στην Αττική. 

Αναφορικά με τις επιφάνειες, η μεγαλύτερη διάμεση διαθέ-
σιμη επιφάνεια καταγράφεται στον Ασπρόπυργο με 5.250τμ,
δεύτερα σε σειρά είναι τα Οινόφυτα με 5.210τμ και τρίτα
έρχονται τα Μεσόγεια Αττικής με 4.344τμ. Τις μικρότερες επιφ-
άνειες εμφανίζουν η Ελευσίνα με διάμεση διαθέσιμη επιφά-
νεια 4.247τμ, το Καλοχώρι με διάμεση διαθέσιμη επιφάνεια
3.660τμ και τέλος η ΒΙ.ΠΕ Σίνδου με επιφάνεια 3.500τμ.

Τις μικρότερες διάμεσες διαθέσιμες επιφάνειες εμφανίζουν
τα Μεσόγεια Αττικής με επιφάνεια 3.565 τ.μ., η Ελευσίνα με
3.445 τ.μ. και το Καλοχώρι με επιφάνεια 3.030 τ.μ.

Είναι προφανές ότι η πολύ μικρή μέση επιφάνεια των ακινή-
των που βρίσκονται στην αγορά σήμερα αφορά σε παλαιότε-
ρες κατασκευές που δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τις
σύγχρονες ανάγκες της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Αναφορικά με τις τιμές πώλησης, η υψηλότερη διάμεση
ζητούμενη τιμή πώλησης καταγράφεται στον Ασπρόπυργο με
637,50 €/τ.μ., έπονται τα Μεσόγεια Αττικής με 590,51 €/τ.μ. και
ακολουθεί η ΒΙ.ΠΕ Σίνδου με 437,74 €/τ.μ. Χαμηλότερες διάμε-
σες τιμές πώλησης εμφανίζει η Ελευσίνα με 381,78 €/τ.μ., τα
Οινόφυτα με 378,21 €/τ.μ. και τελευταίο έρχεται το Καλοχώρι με
τιμή 321,17 €/τ.μ.

Ένα ενδεικτικό μέσο κόστος κατασκευής σύγχρονης αποθήκ-
ης logistics μπορεί να κυμανθεί μεταξύ: 550€/τ.μ. – 700€/τ.μ.
(αποθήκες τύπου Ζ3) που αφορά κατασκευή με το κλειδί στο
χέρι για το σύνολο της μονάδας. Σημειώνεται πως στο κόστος
αυτό περιλαμβάνονται μόνο οι εργασίες που αφορούν στην
κατασκευή του κτιρίου και κανένα κόστος εξοπλισμού.

(πηγή:imerisia.gr)

Τ
α ν έα εργαστηριακά
επιβεβαιωμέν α κρούσματα της
ν όσου Cov id-19 που

καταγράφηκαν  τις τελευταίες 24 ώρες
στην  Ελλάδα είν αι 13.429, εκ των
οποίων  20 εν τοπίστηκαν  κατόπιν
ελέγχ ων  στις πύλες εισόδου της χ ώρας.

Ο συν ολικός αριθμός των
κρουσμάτων  αν έρχεται σε 2.930.321
(ημερήσια μεταβολή +0,5%), εκ των
οποίων  49,2% άν δρες. Με βάση τα
επιβεβαιωμέν α κρούσματα των
τελευταίων  7 ημερών , 164 θεωρούν ται
σχ ετιζόμεν α με ταξίδι από το εξωτερικό
και 1.165 είν αι σχ ετιζόμεν α με ήδη
γν ωστό κρούσμα.

Οι ν έοι θάν ατοι ασθεν ών  με Cov id-19
είν αι 52, εν ώ από την  έν αρξη της
παν δημίας έχ ουν  καταγραφεί συν ολικά
27.268 θάν ατοι. Το 95,3% 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
342 (65,2% άν δρες). Η διάμεση ηλικία
τους είν αι 69 έτη. To 90,9% 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,
209 (61,11%) είν αι αν εμβολίαστοι ή
μερικώς εμβολιασμέν οι και 133 (38,89%)
είν αι πλήρως εμβολιασμέν οι. Από την
αρχ ή της παν δημίας έχ ουν  εξέλθει από
τις ΜΕΘ 4.431 ασθεν είς.

Οι εισαγωγές ν έων  ασθεν ών  Cov id-19
στα ν οσοκομεία της επικράτειας είν αι
345 (ημερήσια μεταβολή -20,51%). Ο
μέσος όρος εισαγωγών  του επταημέρου
είν αι 383 ασθεν είς. Η διάμεση ηλικία
των  κρουσμάτων  είν αι 35 έτη (εύρος
0,2 έως 112 έτη), εν ώ η διάμεση ηλικία
των  θαν όν των  είν αι 79 έτη (εύρος 0,2
έως 106 έτη).

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 171
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 725
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 451
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 893
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 628
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 1364
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 524
ΝΗΣΩΝ 101
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 628

 171 ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Κορωνοϊός: 13.429 νέα κρούσματα, 52 
θάνατοι και 342 διασωληνωμένοι

MENIΔΙ: Προσωρινή τροποποίηση της
λεωφ. Γραμμής 752 λόγω του έργου
διευθέτησης του ρέματος Εσχατιάς

Τ
ο τμήμα Μελετών Εφαρμογής & Λειτουργίας Δικτύου της
Διεύθυνσης Συγκοινωνιακού Έργου της Γενικής Διεύθυνσης
Συγκοινωνιακής & Εμπορικής Λειτουργίας του ΟΑΣΑ,

αποβλέποντας στην καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού
κοινού, αποφασίζει τημ ερική προσωρινή τροποποίηση της
διαδρομής της λεωφ. Γραμμής 752 ΑΧΑΡΝΑΙ - ΑΓ.
ΙΩΑΝΝΗΣ – ΑΓ. ΠΕΤΡΟΣ, την Τρίτη 29/3/2022 από 07.00-
15.00, λόγω έργων επί της επί της οδού Αγ. Διονυσίου (από
Θεσσαλίας έως Αναπαύσεως), στον Δήμο Αχαρνών, ως εξής:
1)Γραμμή 752 προς ΑΧΑΡΝΕΣ

Από Αγ. Διονυσίου, δεξιά Αναπαύσεως, αριστερά Εθν.
Αντιστάσεως, αριστερά Θεσσαλίας, δεξιά Αγ.Διονυσίου, συνέχεια
ως έχει.

2)Γραμμή 752 προς ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ
Από Αγ. Διονυσίου, αριστερά Θεσσαλίας, δεξιά Εθν. Αντιστάσεως,
δεξιά Αναπαύσεως, αριστερά Αγ.Διονυσίου, συνέχεια.
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Οι κίνδυνοι για τυχόν
ελλείψεις που μπορεί να
προκύψουν, εξαιτίας της

εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρ-
ανία, σε είδη διατροφής και γενικά
πρώτες ύλες στον πρωτογενή
τομέα θα βρεθούν στο τραπέζι του
Μεγάρου Μαξίμου στη συνάντηση
που θα έχουν σήμερα Δευτέρα, ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσο-
τάκης και ο υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος
Γεωργαντάς.

«Ένα θέμα που θα μας απασχολήσει
είναι η παγκόσμια επισιτιστική κρίση, έχω
συγκαλέσει μια τέτοια σύσκεψη με την
ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων για την προσεχή
Δευτέρα για να εξασφαλίσουμε την ασφ-
άλεια των τροφίμων στην πατρίδα μας»
δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης την περασμένη
Παρασκευή, μετά την ολοκλήρωση της
Συνόδου Κορυφής υπογραμμίζοντας ότι
«δεν αφορά τη χώρα μας, αλλά πρέπει
να είμαστε προετοιμασμένοι για μια
τέτοια κρίση».

H σύσκεψη ανάμεσα στον κ. Μητσο-
τάκη και τον κ. Γεωργαντά θα επικεντρ-
ωθεί επίσης σε δυο ακόμη ζητήματα.

Το πρώτο αφορά την αύξηση στις τιμές
των ζωοτροφών.

Πρόθεση της κυβέρνησης είναι να
διαθέσει 40 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση
των κτηνοτρόφων. Ο τρόπος ενίσχυσης
θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες από
τον αρμόδιο υπουργό. Σύμφωνα με τις
ίδιες πηγές, θεωρείται βέβαιο ότι αυτή
είναι η αρχή της στήριξης των κτηνοτρ-
όφων και ότι θα ακολουθήσει, ανάλογα
με την πορεία των δημοσιονομικών, και
άλλη στήριξη.

Δεύτερο εξίσου σημαντικό ζήτημα είναι
η τιμή των λιπασμάτων, η οποία από την
έναρξη της εισβολής της Ρωσίας στην
Ουκρανία, έχει «εκτοξευθεί».

Την ίδια στιγμή φορείς της ελληνικής
αγοράς διαβεβαιώνουν για επάρκεια τρο-
φίμων και ομαλή λειτουργία της εφοδια-
στικής αλυσίδας ενώ τα αρμόδια υπουρ-
γεία λαμβάνουν σειρά μέτρων για την
επισιτιστική ασφάλεια.

Τη βεβαιότητά του ότι οι επιχειρήσεις
του κλάδου «καταβάλουν κάθε προσπά-
θεια ώστε να διασφαλίσουν την αδιά-
κοπη και ομαλή λειτουργία τής εφοδιαστι-
κής αλυσίδας» εκφράζει μιλώντας στο
ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπρόεδρος του Συνδέ-
σμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων
Γρηγόρης Αντωνιάδης.

«Στην Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων
παρακολουθούμε τις εξελίξεις στην παγ-
κόσμια αγορά (επάρκεια, κόστος
πρώτων υλών/ενέργειας), που
προκύπτουν για διάφορους λόγους (κλι-
ματική, υγειονομική κρίση, κλπ.), αλλά
και λόγω της πρόσφατης γεωπολιτικής
κρίσης» αναφέρει ο κ. Αντωνιάδης και
προσθέτει: «Η βιομηχανία μας, όντας
ένας καθοριστικός κλάδος της μετα-
ποίησης σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπε-
δο, έχει πάντοτε ως στόχο και μέλημά της
την προσφορά στους καταναλωτές ασφ-
αλών και ποιοτικών προϊόντων διατροφ-
ής».

Στο ίδιο μήκος κύματος ο retail analyst
Κωνσταντίνος Μαχαίρας, σημειώνει ότι
τόσο η ελληνική βιομηχανία όσο και το
οργανωμένο λιανεμπόριο αυτή τη
κρίσιμη στιγμή «βάζει πλάτη» και ενεργεί
προς όφελος του καταναλωτή. «Η στήρ-
ιξη λιανεμπόρων και προμηθευτών είναι
άξια συγχαρητηρίων και πολύ καλύτερη
σε σχέση με άλλες χώρες. 

Παράλληλα οι τιμές των προϊόντων
είναι σε πολύ καλύτερο επίπεδο από
άλλες χώρες, παρά τα μεγάλα προβλή-
ματα που δημιουργεί στις επιχειρήσεις
τόσο η αύξηση του ενεργειακού κόστους
και των πρώτων υλών, όσο και οι γεω-
πολιτικές εξελίξεις» τονίζει ο κ. Μαχαίρ-
ας. Στο πλαίσιο αυτό, όπως αναφέρει,
υπάρχει προς το παρόν μεγάλη επάρκεια
προϊόντων στην αγορά για τους κατανα-
λωτές.

«Οι εγχώριες βιομηχανίες κάνουν
τεράστιες προσπάθειες να βρουν πρώτες

ύλες, ώστε να μην έχουν προβλήματα,
κάνοντας εισαγωγές από άλλες χώρες
εκτός Ευρώπης» επισημαίνει ο κ.
Μαχαίρας και συμπληρώνει: «Λύσεις
βρίσκονται πάντα». Ωστόσο επισημαίνει
ότι «εάν η κρίση στην Ουκρανία έχει

μεγάλη διάρκεια είναι αμφίβολη η εξέλιξη
των πραγμάτων και ευνόητο ότι θα υπάρ-
ξουν ελλείψεις στην αγορά». Παράλληλα,
εστιάζει στο πρόβλημα που υπάρχει με
τις ζωοτροφές καθώς καλπάζουν οι τιμές
των πρώτων υλών και εντείνονται τα

προβλήματα που διαπιστώνονται στις
εισαγωγές. «Το πρόβλημα με τις ζωοτρο-
φές είναι μεγάλο. Μην εκπλαγείτε αν
δείτε η τιμή του κοτόπουλου ανά κιλό να
διπλασιαστεί ή να πάει και παραπάνω.
Δυστυχώς δεν υπάρχουν πρώτες ύλες
για ζωοτροφές και εκεί είναι το μεγάλο
πρόβλημα και για τη χώρα μας» τονίζει ο
κ. Μαχαίρας.

Προβληματισμός και λήψη έκτακτων
μέτρων

Οι τρέχουσες εξελίξεις προκαλούν
προβληματισμό στο υπουργείο Ανά-
πτυξης & Επενδύσεων, το οποίο
προχώρησε στη λήψη έκτακτων μέτρων
για την εξασφάλιση της επάρκειας γεωρ-
γικών προϊόντων και τροφίμων για την
επισιτιστική ασφάλεια και την αποφυγή
αθέμιτων εμπορικών πρακτικών. Μάλι-
στα ήδη επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο
ύψους 647.000 ευρώ, με απόφαση του
υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων
Άδωνι Γεωργιάδη, σε μεγάλη αλυσίδα
σούπερ μάρκετ διότι σε έλεγχο που διε-
νήργησαν ελεγκτές της Διϋπηρεσιακής
Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ)
διαπιστώθηκε ότι πωλούσε με μεγαλύτε-
ρο μεικτό περιθώριο κέρδους κατά παρά-
βαση της νομοθεσίας. Σημειώνεται ότι
πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόστιμο
στην ιστορία της Γενικής Γραμματείας
Εμπορίου και Προστασίας του Κατανα-
λωτή.

Εξάλλου, όπως ανακοίνωσε μιλώντας
πρόσφατα στη Βουλή ο κ.Γεωργιάδης,

προβλέπεται με ρύθμιση η υποχρέωση
υποβολής δήλωσης αποθεμάτων για ορι-
σμένα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα, οι
αγορές των οποίων διαταράσσονται κατά
την τρέχουσα κρίση. Δηλαδή, επιχειρή-
σεις που δραστηριοποιούνται στην
αλυσίδα παραγωγής, εισαγωγής, εμπο-
ρίας, πώλησης, μεσιτείας, διακίνησης,
διανομής και αποθήκευσης γεωργικών
προϊόντων και τροφίμων στην ελληνική
Επικράτεια, πρέπει να υποβάλλουν τα
στοιχεία αποθεμάτων σε: α) πρώτες ύλες
για την παραγωγή λιπασμάτων, β) λιπά-
σματα, γ) ζωοτροφές, δ) ωμά δημητριακά
παντός είδους και ιδίως σιτάρι ή σμιγάδι,
σίκαλη, κριθάρι, βρώμη, καλαμπόκι,
εδώδιμο φαγόπυρο, ε) άλευρα και ιδίως
αλεύρια σιταριού ή σμιγαδιού και αλεύρ-
ια δημητριακών, στ) ηλίανθο, και ζ) φυτι-
κά έλαια, εκτός από το ελαιόλαδο, και
ιδίως ηλιέλαιο (έλαιο ηλιοτροπίου), φοινι-
κέλαιο και αραβοσιτέλαιο.

Ο υπουργός Ανάπτυξης & Επεν-
δύσεων, μιλώντας στην Βουλή, διαβε-
βαίωσε ότι υπάρχει επάρκεια προϊόντων
στα ράφια των σούπερ μάρκετ και δεν
χρειάζεται να δημιουργείται πανικός
χωρίς λόγο. Σύμφωνα με τον υπουργό, η
υποχρέωση υποβολής δήλωσης αποθε-
μάτων από τις επιχειρήσεις γίνεται «ώστε
να έχει το κράτος μας την πλήρη εικόνα
της επάρκειας αυτών των προϊόντων και
κυρίως να μην επιτρέψουμε, κάποιοι να
προκαλέσουν τεχνητή έλλειψη στην
αγορά και με την τεχνητή έλλειψη αυτή
να θησαυρίσουν είτε με τη μαύρη αγορά,
είτε αυξάνοντας τεχνητά πάρα πολύ την
τιμή τους, περισσότερο από ό,τι προκα-
λείται από τη διεθνή κρίση».

Από την πλευρά του, σε πρόσφατες
δηλώσεις του, ο πρόεδρος ΕΒΕΠ &
ΠΕΣΑ Βασίλης Κορκίδης, επισήμανε ότι
«η σημερινή πραγματικότητα της ελληνι-
κής αγοράς είναι οι μεγάλες αυξήσεις,
αλλά χωρίς ελλείψεις». Σύμφωνα με τον
κ. Κορκίδη, «η σωστή, μάλιστα, διαχείρι-
ση με την παρακολούθηση αποθεμάτων
συγκεκριμένων προϊόντων στην αγορά,
όπως το αλεύρι και το ηλιέλαιο, μπορεί
να καλύψει την απότομη αύξηση της ζήτ-
ησης, δεν θα δημιουργήσει κενά εφοδια-
σμού από τις αποθήκες στα ράφια και θα
προστατεύσει τον καταναλωτή από αυξή-
σεις πανικού, υπό τον φόβο ελλείψεων
τροφίμων, που δεν υπάρχουν».

ΠΠρροοββλληημμααττιισσμμόόςς  σσττηηνν  ααγγοορράά  γγιιαα  ττηηνν  εεππιισσιιττιισσττιικκήή  
εεππάάρρκκεειιαα  λλόόγγωω  ττοουυ  πποολλέέμμοουυ  σσττηηνν  ΟΟυυκκρρααννίίαα  

– Σύσκεψη υπό τον Κ. Μητσοτάκη σήμερα. Θα εξετάσουν τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης
για την αποτροπή κάθε επισιτιστικού κινδύνου

Προβλέπεται με ρύθμιση
η υποχρέωση υποβολής

δήλωσης αποθεμάτων για
ορισμένα γεωργικά

προϊόντα και τρόφιμα, οι
αγορές των οποίων

διαταράσσονται κατά την
τρέχουσα κρίση
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Ισόπαλο το ντέρμπι του 
Ασπροπύργου Αίας- Ίκαρος

Το Ασπροπυργιώτικο ν τέρμπι της 21ης αγων ιστικής Αίας Παρ-
αλίας-Ιακρος Νεοκτίστων  που έγιν ε στο γήπεδο της Γκορυτσάς ύστε-
ρα από έν α αμφίροπο μάτς τελείωσε ισόπαλο χωρίς τέρματα.

Αξίζει ν α σημειωθεί ότι η ομάδα του Ικάρου είχε διπλό δοκάρι στο
20' με (Αν δρεάδη-Κυριλίουκ).

Διαιτητής ήταν  ο Γιώργος  Χρόν ης. Βοηθοί Τσαγγαν ού -Καραγιάν -
ν ης.

ΑΙΑΣ: Θωμά, Μπραχιμάι, Σπαχίγια, Δρούγος Μ., Ντούρος(80′ Αν δρ-
ουτσόπουλος), Ρετζέπης, Καρόλι(88′ Κόλα), Ρούπας, Λύκα(46′ Σότα),
Δρούγος Δ., Ντερβισάι(83′ Ζύκα).

ΙΚΑΡΟΣ: Παπαθαν ασίου, Νταφόπουλος, Κάτσος Χ., Κάτσος Γ.,
Χυσολάρι Εν ., Μάμμας, Αν δρεάδης, Κυριλίουκ, Κορδέρας(90′
Σούτας), Χυσολάρι Ερ.(46′ Λούφης), Στασίν ης.



Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022 θριάσιο-11 

Η Νέα Πέραμος  3-2 τον 
Αστέρα Μαγούλας

Μ ε τ ά
από έν α
σ υ ν α ρ -
π ασ τ ι κ ό
κ α ι
σ κ λ η ρ ό
π αιχ ν ίδι
για την
24η αγω-
ν ιστική η
Νέα Πέρ-
αμος επι-
κράτησε του σκληροτράχ ηλου Αστέρα Μαγούλας με 3-
2.Δύο φορές προηγήθηκαν  οι γηπεδούχ οι στο 16‘ και
21′ με αυτογκόλ του Βουρν άζου και Τοπτίδη, και ισο-
φάρισαν  οι φιλοξεν ούν οι στο 37‘ με πέν αλτι του Χαλ-
κίδη και Μπέχ λη στο 58‘. Το τελικό 3-2 σημειώθηκε
στο 67′ από τον  Τζελάι που αποδείχ τηκε χ ρυσή αλλα-
γή του Χάρη Κοπιτσή.

Αξίζουν  συγχ αρητήρια στους αθλητές & των  δύο
ομάδων , για το θέαμα το οποίο προσέφεραν  σε όλους
τους φιλάθλους του γεμάτου γηπέδου της Νέας Περά-
μου.

Διαιτήτευσε ο Αριστείδης Αλιάγας. Βοηθοί Πλάκας
Χρήστος, Παύλος Χρήστος.

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ(Χάρης Κοπιτσής): Κεχ α-
γιάς,Πν ευματικάκης(88΄Λημν ιάτης), Δραγάσης,
Ζουμπλιός(64΄Τζελάι), Πατσιον ίδης, Γεωργιάδης,
Τοπτίδης, Κοκόσι, Σεβαστής(79’Τσαούσης), Δουκάκ-
ης, Καμπόλης.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: Νάκος, Αν αστασίου Μ, Ελά-
ν ογλου, Λουκίδης, Αν αστασίου Ι, Μπάρδης.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ(Κώστας Λιν άρδος): Μικρός,
Φυσαράκης(46΄Κακοσίμος), Δούλος, Λογοθέτης,
Βουρν άζος, Τσιαν άκας, Μπέχ λης, Απαζίδης, Παπα-
κων σταν τίν ου(41΄Μπάλλα), Χαλκίδης,
Χιον ίδης(70’Τεπετόβ).

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: Αραπάκης, Κεσόβ, Κατσαν ε-
βάκης, Οικον ομόπουλος, Μυρσίν ιας.

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Για την 21η αγωνιστική του 2ου
ομίλου, ο ΟΦΗ  επικράτησε στο
Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο
του Μανδραϊκού με 73-62, ξεφ-
εύγοντας αρκετά από τη ζώνη του
υποβιβασμού. Αυτή ήταν η πρώτη
νίκη ύστερα από δύο διαδοχικές
ήττες για τον ΟΦΗ και η 8η σερί
ήττα του Μανδραϊκού, που βυθίζε-
ται με γοργούς ρυθμούς...

ΟΦΗ - Μανδραϊκός 73-62

Διαιτητές:Χριστινάκης, Τσαχάκης,
Γεράνιος

Δεκάλεπτα: 18-21, 37-34, 51-50,
73-62

ΟΦΗ (Ράλλης): Μποχωρίδης 10
(3), Μητρόπαπας 4, Καρλάφτης 3
(1), Λιανός 27 (2), Μηλαθιανάκης,
Μαρτίνα, Αγαπιάδης 8, Πρωτογε-
ράκης 15, Καψάλης, Θεοδωρίδης 2,
Καμπάκας, Πάλλης 4.

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ (Κωνσταντώνης):
Σπυρίδωνος, Σταματίου 9 (1),
Κοψιάς 15, Αλεξανδρόπουλος 2,
Τσάμης, Θανάσαινας, Κωστόπου

λος 8 (2), Νουρτσελάρι 3 (1),
Λιούνης 11 (1), Δομπρογιάννης 2,
Κουμάνταρος 2, Τσιπίδης

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
(22Η - 3/4, 17:00)

Δούκας - Πανιώνιος
Μανδραϊκός - Άρης Νίκαιας

NE Mεγαρίδας - ΟΦΗ
ΕΦΑΟΖ - Μελίσσια
Παλαιό Φάληρο - ΑΟΚ Χανιά
Αιγάλεω - Ηλυσιακός
Κρόνος Αγίου Δημητρίου - Πρω-

τέας Βούλας

* Εκκρεμούν οι (7) αγώνες Άρης
Νίκαιας - ΟΦΗ (11η αγωνιστική,
δεν έχει οριστεί), Πρωτέας Βούλας -
Μανδραϊκός (13η αγωνιστική, 30/3, 

18:00), Πανιώνιος - Μανδραϊκός
(18η αγωνιστική, 6/4, 17:00), Άρης
Νίκαιας - Αιγάλεω (19η αγωνιστική,
δεν έχει οριστεί), Μελίσσια - Μαν-
δραϊκός (19η αγωνιστική, 13/4,
17:00), ΑΟΚ Χανιά - ΕΦΑΟΖ (19η
αγωνιστική, 30/3, 17:00),
Πανιώνιος - ΟΦΗ (20ή αγωνιστική,
δεν έχει οριστεί).

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΗΤΤΑ ΤΟΥ ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΥ 
ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΦΗ

Η Ενωση Ασπροπύργου 3-0 τον ΠΑΟΚ Μάνδρας

Η Ενωση Ασπροπύργου για την 24η αγωνιστική επικράτησε στο ουδέτερο
γήπεδο του Βύζα στα Μέγαρα του ΠΑΟΚ Μάνδρας με 3-0(ημίχρονο 0-0).
Τα τέρματα της ομάδος του Μιχάλη Κατσάφαρου σημείωσαν οι: Μακρυγιαν-
νάκης(49′, 90′) και ο Παντελής Κατσάφαρος 75'.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ Παλαιστής  απέκρουσε
πέναλτι στο 10' του Κατσάφαρου.
Η Ενωση Ασπροπύργου και δύο δοκάρια με τους Μακρυγιαννάκη(54′) και
Κατσάφαρο(68′).

Διαιτητής ήταν ο Μανούρας Χ..Βοηθοί: Ζειμπέκης-Θωμόπουλος.

ΠΑΟΚ: Παλαιστής, Φυσαράκης, Πίνης, Πατσάνι, Παυλίδης, Χατζής, Φλορέα,
Γκίνης, Νταούτι, Δούκας, Ράλλης.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: Χολέβας, Αξιώτης, Φραγκόπουλος, Καρδάμης, Τζούντι(46′
Καραλής), Τσετσάι, Τζαχρήστας, Στύλλα, Μακρυγιαννάκης, Κατσάφαρος,
Μπούρας.

Ο Ερμής Α. Λιοσίων
1-0 την ΑΕ
Ζεφυρίου

Με ένα τέρμα που σημείωσε στο
86΄ο Κεχρής,ο Ερμής Ανω Λιοσίων
για την 21η αγωνιστική της
Β΄κατηγορία επικράτησε της ΑΕ Ζεφ-
υρίου με 1-0 και μπήκε και αυτός στο
κόλπο. 
Η ομάδα της ΑΕΖ έχει ένα αγώνα
λιγότερο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα της
ΑΕΖ είχε δοκάρι με τον Κωνσταν-
τινίδη 60΄ενώ ένα λεπτό αργότερα
τραυματίστηκε ο Χατζηγιάννης και

αποχώρησε με διάστρεμμα.

Διαιτητής ήταν  ο Φαρμάκης.Βοηθοί:
Πλάκας Σ,-Δεμερτζής.

ΕΡΜΗΣ: Ματουσιάκ, Θάνος(81′
Πουμπουρίδης), Μάρκου, Κοντο-
γιάννης Η., Γεωργακόπουλος(72′
Καπογιάννης), Κοντογιάννης Γ.,
Χατουτσίδης76′ Μπουρλιαζάνι), Σαρ-
σαρίδης(76′ Λακουμέντας),
Αντωνίου, Κεχρής, Θεοφανίδης.

ΑΕ ΖΕΦΥΡΙΟΥ: Ασβεστάς, Χατ-
ζηγιάννης(61′ λ.τρ. Ζαρκαδάκης),
Βουγιαζάνος, Καραφλής, Λέλος(89′
Σωτηρόπουλος), Σπηλιόπουλος,
Σπυρίδης, Κουτσούμπας, Κωνσταν-
τινίδης, Νησίδης(81′ Μαυρομίχα-



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
Εκπαίδευσης
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.
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Γκάγκα: Δεν θα επιστρέψουν οι ανεμβολίαστοι υγειονομικοί

Η Μίν α Γκάγκα μίλησε σχ ετικά με τις μάσκες, αλλά
και τα επιδημιολογικά δεδομέν α. «Οι μολύν σεις είν αι
πολλές» είπε και πρόσθεσε ότι «θα ήθελα ν α σας
πω καλές ειδήσεις αλλά δεν  είμαστε ακόμη εκεί. Τα
ευχ άριστα ν έα είν αι ότι λόγω του καιρού μπορούμε
ν α είμαστε έξω, χ ωρίς τη μάσκα».

Απαν τών τας στο εάν  επίκειται η κατάργηση της
μάσκας στους κλειστούς χ ώρους η ίδια διέψευσε ότι

θα πετάξουμε σύν τομα τις μάσκες σε σούπερ μάρκετ
και κομμωτήρια εξαιτίας της αύξησης των  κρουσμά-
των . «Τα δεδομέν α δεν  είν αι καλά», τόν ισε η κ.
Γκάγκα.

Σχ ετικά με τους αν εμβολίαστους υγειον ομικούς
«Το πιστοποιητικό εμβολιασμού το έχ ουμε και τηρ-

ούμε τα μέτρα μέχ ρι ν α χ αλαρώσουμε. Δεν  είν αι η
ώρα τώρα», επισήμαν ε σε ερώτηση για το πότε θα
χ αλαρώσουν  τα μέτρα περιορισμού της παν δημίας.

«Πρέπει ν α είμαστε προσεχ τικοί για ν α έχ ουμε μια
καλή τουριστική περίοδο», διευκρίν ισε η αν απ-
ληρώτρια υπουργός υγείας και εστίασε ότι πρέπει ν α
είμαστε προσεχ τικοί για μην  κολλήσουμε και ν α
περάσουμε έν α καλό Πάσχ α.

Μιλών τας για τους αν εμβολίαστους υγειον ομικούς η
κ. Γκάγκα τόν ισε ότι η επιστήμη βασίζεται σε τεκ-
μήρια. «Οι υγειον ομικοί είν αι άν θρωποι που έρχ ον -
ται σε επαφή με τον  κόσμο. Είν αι έν ας “φάρος”,
ωστόσο, ζούμε με κάποιους καν όν ες», αν έφερε. Και
όπως είπε, η κυβερν ητική γραμμή είν αι ν α μην  επι-
στρέψουν  οι αν εμβολίαστοι υγειον ομικοί στο ΕΣΥ.
Πρόσθεσε, επίσης, ότι αρκετοί γιατροί συμφων ούν
με αυτή την  άποψη καθώς ο χώρος της υγείας είν αι
ευαίσθητος και όλοι πρέπει ν α ακολουθούν  τους
καν όν ες.

Σχ ετικά με το πιστοποιητικό εμβολιασμού

Να σημειωθεί ότι τις προηγούμεν ες ημέρες είχ αν
διαρρεύσει πληροφορίες ότι από την  Δευτέρα 2
Μάϊου πιθαν ότατα δεν  θα ήταν  απαραίτητο το
πιστοποιητικό εμβολιασμού για την  είσοδο σε λια-
ν εμπόριο και εστίαση και ότι καταργούν ται οι σχ ετι-
κοί έλεγχ οι.

Ομοίως, αν  οι συν θήκες το επιτρέψουν , την  ίδια
ημερομην ία, ήταν  πιθαν ή και η αφαίρεση της μάσκες
σε κλειστούς χ ώρους πλην  των  χ ώρων  υγειον ομικού
εν διαφέρον τος, όπως ν οσοκομεία και Μέσα Μαζικής
Μεταφοράς. «Την  όποια εξέλιξη στην  άρση των
μέτρων  θα την  κρίν ουν  τα υγειον ομικά δεδομέν α»,
πρόσθεσε για το θέμα η κυρία Γκάγκα.

Φορολογικές δηλώσεις 2022: Ανοίγει η
πλατφόρμα για 6,4 εκατομμύρια νοικοκυριά

Μέσα στην  επόμεν η εβδομάδα αν αμέν εται ν α
αν οίξει η πύλη του Taxisnet για ν α υποδεχ τεί τις
φορολογικές δηλώσεις από 6,4 εκατομμύρια ν οι-
κοκυριά. Αν τίστροφα μετρά ο χ ρόν ος για την
έν αρξη των  φορολογικών  δηλώσεων  2022. Αφορά
συν ολικά 6,4 εκατομμύρια ν οικοκυριά στη χ ώρα
μας. Μιλών τας το Σάββατο στο Mega ο υπουργός
Οικον ομικών  Χρήστος Σταϊκούρας, σημείωσε ότι
θα αν οίξουν  λογικά την  εβδομάδα που μας έρχ ε-
ται..
Με ν έους κωδικούς, χ ωρίς εισφορά αλληλεγγύης για τα εισοδήματα του ιδιωτικού

τομέα αλλά και πλήρη επαν αφορά των  τεκμηρίων  διαβίωσης και των  ηλεκτρον ικών
αποδείξεων  αν αμέν εται ν α κάν ουν  πρεμιέρα οι ν έες φορολογικές δηλώσεις. Οι
τρεις διμην ιαίες δόσεις που προβλέπον ταν  μέχ ρι πέρυσι για την  εξόφληση του
φόρου εισοδήματος που προκύπτει από την  εκκαθάρισή τους, αυξάν ον ται σε 8
μην ιαίες δόσεις, με έν αρξη την  31η Ιουλίου 2022.



14-θριάσιο Δευτέρα 28 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 Σκαραμαγ-
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
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ ΣΕ ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2105575342, 6973236156

Ζητείται τεχνίτρια νυχιών 
για  κατάστημα στην Ελευσίνα 

Τηλ. 6938437614

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 

Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,

210 5570337, 210 5580816

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
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