
Ανεμβολίαστοι χωρίς « rapid
test» για ψώνια και εστίαση

Δύο ημερομηνίες έχουν πέσει στο τραπέζι.
Πότε σταματά ο αποκλεισμός τους.

ΟΟιι  ΣΣχχοολλιικκέέςς  ΕΕππιιττρροοππέέςς
««σσηηκκώώννοουυνν»»  δδυυσσββάάσσττααχχττοο  

οοιικκοοννοομμιικκόό  ββάάρροοςς
Παρέμβαση του Δήμου Ελευσίνας 
για την τακτοποίηση εκκρεμοτήτων

των Επιτροπών προς τη ΔΕΗ
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28.933 κρούσματα, 
49 θάνατοι και 

351 διασωληνωμένοι
405 κρούσματα χθες στη Δυτική Αττική 

Επίσκεψη του Γιώργου
Κώτσηρα 

στον Δήμο Φυλής

Σε αν οιχτή γραμμή με τον
Υφυπουργό Δικαιοσύν ης

ο Χρήστος Παππούς για όλα
τα χρον ίζον τα προβλήματα  

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟY
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ  ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΟΥ
ΔΡΑΣΤΗ ΚΛΟΠΩΝ ΚΑΙ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΩΝ 

ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 

Σύντομα η βελτίωση της περίφραξης στο
δυτικό κομμάτι του Κοιμητηρίου και η
τοποθέτηση καμερών με 24ωρη κάλυψη 

σσεελλ..  88σσεελλ..    55

Α΄ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (21Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ): 
Ο Πανελευσινιακός 61-36 

Ήττα της Ενωσης Νέας Περάμου

Ο Πανελευσινιακός στο -4
από Προοδευτική και 

-1 από Εθνικό
σσεελλ..  1100--1111

σσεελλ..  22σσεελλ..  99

Πέφτουν οι υπογραφές για
την επένδυση στο Θριάσιο Ι
- Δημιουργία του μεγαλύτερου logistics hub της χώρας

σσεελλ..  99

σσεελλ..  22

ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ ΣΤΟΝ
ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ

ΣΥΝΕΧΕΙΣ
ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΥΣ 

ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ
Μηνύσεις κατέθεσε ο Αναπλ.

Δήμαρχος Βασίλης Γεωργιάδης

σσεελλ..  33

Υπό έλεγχο η φωτιά 
σε μάνδρα ανταλλακτικών 
αυτοκινήτων πλησίον του

ΟΔΔΥ Άνω Λιοσίων 
σσεελλ..  88
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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: Aραιή συννεφιά 

Η Θερμοκρασία απο 8 έως 17  βαθμους Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ιερομάρτυρος Ζαχαρίου του ν έου επισκόπου

Κορίν θου, Ιωάν ν ου της «Κλίμακος»

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Καμπόλης Γεώργιος Δ.

Ειρήνης 30, 2105574683

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Κοντούλη 1, 2105542410

MANΔΡΑ
Μαρτζέλης Χρήστος Ι.

Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου 56,
2105555550

Άνω Λιόσια

Μπουρούνη Αθηνά Δ.Πίνδου 42 & Χαλκίδας 1,
Άνω Λιόσια - Δροσούπολη, 2102470650

ΑΧΑΡΝΕΣ
Μπουντζάν Ρουσλάν Μ.

Αγίου Διονυσίου 82, Αχαρνές, 
2102444771

Σ
ήμερα  αναμένε-
ται ότι θα υπο-
γραφεί η αναθ-

εωρημένη σύμβαση
παραχώρησης του
logistics park στο
Θριάσιο μεταξύ της
ΓΑΙΑΟΣΕ και της εταιρ-
είας ειδικού σκοπού
ΘΕΚ με μετόχους την
Goldair και την ΕΤΒΑ
ΒΙΠΕ, σύμφωνα με όσα
ανέφερε, προχθες, ο
Γενικός Γραμματέας
Υποδομών και Μεταφ-
ορών Ιωάννης Ξιφα-
ράς σε εκδήλωση του
Ε λ λ η νο γερ μα ν ι κο ύ
Επιμελητηρίου.

Το Ελεγκτικό Συνέδρ-
ιο ενέκρινε τη σύμβαση παραχώρησης του έργου
που αποτελεί επένδυση της τάξεως των 150
εκατ. ευρώ και πλέον εκκρεμεί η κύρωσή της από
τη Βουλή. Επίσης, το προσεχές διάστημα θα
ολοκληρωθεί με συστημική τράπεζα η συμφωνία
χρηματοδότησης του έργου με 55 εκατ. ευρώ, με
το υπόλοιπο ποσό να προέρχεται από ίδια κεφ-
άλαια.

Η κοινοπραξία προβλέπεται ότι θα κατασκευά-
σει, σε διαφορετικές φάσεις, 210.000 τετραγωνι-
κά μέτρα στεγασμένων αποθηκών, 250.000 παλε-
τοθέσεις, 4.000 θέσεις για αυτοκίνητα και 120
θέσεις για φορτηγά σε έκταση 588 στρεμμάτων.
Την κατασκευή του εμπορευματικού κέντρου,
που αντιστοιχεί σε συμβατική αξία 109 εκατ.
ευρώ, θα υλοποιήσει η Mytil ineos.

Το έργο θα διαδραματίσει κομβικό ρόλο για τη
βελτίωση της θέσης της Ελλάδας στον χάρτη
των logistics, με κύρια χαρακτηριστικά της
συγκεκριμένης κατηγορίας ακινήτων να είναι ο
κατακερματισμός και  η έλλειψη ποιοτικών
χώρων. Η προσδοκώμενη έναρξη κατασκευής
του Θριάσιου Εμπορευματικού Κέντρου σηματο-
δοτεί και το κλείσιμο ενός κεφαλαίου περίπου
μισού αιώνα. 

Το εγχείρημα της κατασκευής του εμπορευματι-
κού κέντρου στο Θριάσιο χρονολογείται από το 

1970 οπότε ξεκίνησαν οι πρώτες απαλλοτρ-
ιώσεις.

Το 1994 το έργο εντάχθηκε στα συγχρηματοδο-
τούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. Το 1999 επικαιροποιήθηκε και  ολοκ-
ληρώθηκε η μελέτη γενικής διάταξης, ενώ το
2001 η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε ως προϋπόθε-
ση για τη χρηματοδότηση, τη δημιουργία εμπορ-
ευματικού κέντρου ιδιωτών. Η διαγωνιστική δια-
δικασία για την επιλογή αναδόχου ξεκίνησε το
2001, ολοκληρώθηκε το 2006 αλλά ματαιώθηκε
το 2009. 

Ακολούθησε η επαναπροκήρυξη του διαγωνι-
σμού που κηρυσσόταν άγονος επί μακρόν μέχρι
το 2016 η κοινοπραξία Goldair-ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ να
ανακηρυχθεί ως ανάδοχος του έργου.

Ωστόσο, η σύμβαση που κυρώθηκε, αρχικά,
από τη Βουλή τον Νοέμβριο του 2018, χρειά-
στηκε να αναπροσαρμοστεί βάσει των αλλαγών
που είχε ζητήσει, πριν από περίπου ένα χρόνο η
Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής (DG Comp).

Στο πλαίσιο των τροποποιήσεων αυτών, η
Goldair, με εκτελεστικό αντιπρόεδρο τον Καλ-
λίνικο Καλλίνικο, προχώρησε στην αύξηση του
ποσοστού της, στο 40% από 20%, στην εταιρεία
ειδικού σκοπού ΘΕΚ, με το υπόλοιπο 60% να
ελέγχει η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ.

Υπογραφές για το logistics 
park στο Θριάσιο

Επίσκεψη του Γιώργου Κώτσηρα 
στον Δήμο Φυλής

Σε ανοιχτή γραμμή με τον Υφυπουργό 
Δικαιοσύνης ο Χρήστος Παππούς για όλα τα

χρονίζοντα προβλήματα  

Τον  Υφυπουργό Δικαιοσύν ης και Βουλευτή της Περ-
ιφέρειάς μας Γιώργο Κώτσηρα, υποδέχ θηκε, το πρωί
της Τρίτης 29 Μαρτίου 2022, στο Δημαρχ είο Φυλής, ο
Δήμαρχ ος Χρήστος Παππούς.

Ο Δήμαρχ ος Φυλής εν ημέρωσε τον  Υφυπουργό για
τα ζητήματα του Δήμου Φυλής και ιδίως για τα αν α-
πτυξιακά σχ έδια που βρίσκον ται σε εξέλιξη. Ο Υφυ-
πουργός τόν ισε τη μεγάλη σημασία της υλοποίησης
αυτών  των  σχ εδίων  τόσο για το Δήμο Φυλής, όσο και
για τη Δυτική Αττική. 

Επεσήμαν ε ότι βρίσκεται στο πλευρό του Δήμου
Φυλής, ο οποίος εργάζεται, στο πλαίσιο της γεν ικότερ-
ης  αν απτυξιακής προσπάθειας στη Δυτ. Αττική, που
έχ ει την  προσωπική στήριξη του Πρωθυπουργού Κυρ-
ιάκου Μητσοτάκη. «Χάρη στη στήριξη αυτή, η Κυβέρν -

ηση έχ ει λύσει χ ρον ίζον τα θέματα της Δυτικής Αττι-
κής», τόν ισε χ αρακτηριστικά. 

Από την  πλευρά του ο Δήμαρχ ος Χρήστος Παππούς
ευχ αρίστησε τον  Γιώργο Κώτσηρα για την  επίσκεψή
του για το έμπρακτο εν διαφέρον  του για το Δήμο
Φυλής. «Είμαστε σε αν οιχ τή γραμμή με τον  Υφυπο-
υργό, αλλά και με όλους τους Βουλευτές, για τον  κοιν ό
μας στόχ ο, που δεν  είν αι άλλος από τη βελτίωση των
συν θηκών  ζωής των  συν δημοτών  μας» τόν ισε, χ αρ-
ακτηριστικά, ο Δήμαρχ ος Φυλής. 
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Οργή και αγανάκτηση
επικρατεί στο Δήμο
Φυλής, εξαιτίας των

επανειλημμένων βανδαλισμών
σε παιδικές χαρές, από
αγνώστους, τις τελευταίες μέρες. 

Στο στόχαστρο παραβατικών
στοιχείων βρέθηκαν οι παιδικές
χαρές στην πλατεία “Βορεινού”
της Ζωφριάς, στον Άγιο Λουκά
και στην οδό Ρωμανού Μελωδού
στον Αη Γιάννη.

Οι βανδαλισμοί, έρχονται σε

συνέχεια των περσινών, στα σχολι-
κά κτίρια, που είχαν  ως αποτέλε-
σμα τη σύλληψη των υπαιτίων από
την Αστυνομία.

Ανάλογη τακτική ακολουθεί ο
Δήμος Φυλής και στη συγκεκριμένη
περίπτωση, καθώς ο Αναπλ. Δήμα-
ρχος Βασίλης Γεωργιάδης κατέθεσε
μήνυση κατ’ αγνώστων και ζήτησε
από τις αστυνομικές αρχές τη
σύλληψη των ενόχων και την παρα-
πομπή τους στη Δικαιοσύνη. 

Ο Δήμος είναι αποφασισμένος να
συγκρουστεί μετωπικά με τους βαν-

δάλους, οι οποίοι στερούν από τα
παιδιά τις εγκαταστάσεις που έχουν
πληρώσει από το υστέρημά τους οι
συνδημότες μας. 

Μάλιστα, όταν αποκαλυφθούν τα
στοιχεία της ταυτότητάς τους, θα
ασκήσει, εναντίον τους, αγωγές,
διεκδικώντας, εκτός από την ποινι-
κή τους καταδίκη και αποζημιώσεις
στα πολιτικά δικαστήρια.

Για το λόγο αυτό, έχουν κινητο-
ποιηθεί οι αστυνομικές δυνάμεις, οι
οποίες ερευνούν τις υποθέσεις, με
σκοπό την σύλληψη των δραστών.

Σχολιάζοντας την κατάσταση που
έχει δημιουργηθεί ο Δήμαρχος Χρή-
στος Παππούς εξέφρασε τη λύπη
του, αλλά τόνισε ότι ο Δήμος δεν
έχει άλλη επιλογή από το να υπερ-
ασπιστεί την περιουσία των
δημοτών. 

“Δεν φανταζόμουνα ότι
συντοπίτες μας θα μπορούσαν να
καταστρέφουν εγκαταστάσεις κοι-
νωνικού εξοπλισμού που έχουν
παραδοθεί στα παιδιά και τις οποίες
έχουμε αποκτήσει με κόπους και
οικονομικές θυσίες. 

Όμως, δυστυχώς, δεν έχουμε
άλλη επιλογή, από την παραδειγμα-
τική τους τιμωρία. Αυτοί που δε
σέβονται τους συνδημότες τους θα
λογοδοτήσουν και θα υποστούν την
κοινωνική απαξίωση, όπως αυτή
εκφράζεται από τους νόμους της
Πολιτείας”, τόνισε χαρακτηριστικά ο
Δήμαρχος Χρήστος Παππούς.   

τ
ην  Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Ασπροπύρ-
γου συν εδρίασε η Συν τον ιστική Επιτροπή του
Ελλην ικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών  Πόλεων

– Προαγωγής Υγείας, με την  παρουσία της κ. Ντέζης
Παπαθαν ασοπούλου, και των  στελεχ ών  του προ-
γράμματος ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ, κ.  Μαριάν θης Χατζηκων -
σταν τίν ου, Δέσποιν ας Χατζηκων σταν τίν ου και κ.
Μαρίας Αραμπατζή. 

Η κ. Παπαθαν ασοπούλου με την  ιδιότητά της, ως
National Coordinator of  WHO-Hellenic Healthy  Cities
Network Member of  WHO Adv isory  Committee f or
European Healthy  Cities Networks,  παρουσίασε το
πρόγραμμα «Υγιείς Πόλεις» του Παγκόσμιου Οργαν ι-
σμού Υγείας. Συγκεκριμέν α, αν αφέρθηκε στη μεθοδο-
λογία και το σχ εδιασμό πολιτικών  με γν ώμον α την
ευζωία και την  υγιή γήραν ση. Παράλληλα, σημείωσε
και τις δράσεις για το περιβάλλον  με καλές πρακτικές
από ευρωπαϊκές πόλεις. Στη συν έχ εια, οι υπεύθυν ες
του προγράμματος ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ, αν αφέρθηκαν  στη
λειτουργία του προγράμματος εκφράζον τας την  απόλ-
υτη ικαν οποίηση του Δικτύου και του Προέδρου του,
Περιφερειάρχη κ. Γιώργου Πατούλη για την πορεία υλο-
ποίησης του στο Δήμου Ασπροπύργου. 

Ακολούθησε συζήτηση με τα στελέχη της Συντονιστι-
κής Επιτροπής αλλά και τους αιρετούς εκπροσώπους,
την Αντιδήμαρχο Κοιν ων ικής Προστασίας, Παιδείας,
Πολιτισμού και Νεολαίας, κ. Σοφία Μαυρίδη, τον
Πρόεδρο του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., κ. Ιωάν ν η Κατσαρό και

την  Πρόεδρο του Πν ευματικού Κέν τρου, κ. Γεωργία
Πηλιχ ού καθώς και τον  Γ.Γ.  Ασπροπύργου και μέλος
του Δ.Σ. του ΕΔΔΥΠΠΥ, κ. Ευστάθιο Ρεστέμη.  

Στο τέλος της συν άν τησης παρουσία του Δημάρχ ου
Ασπροπύργου, κ. Νικόλαου Μελετίου διατυπώθηκαν
απόψεις και συμπεράσματα για τα οποία ο Δήμαρχ ος,
ως πολιτικός εκπρόσωπος δήλωσε την  αμέριστη

συμπαράστασή του προς τις προτάσεις και τα προ-
γράμματα που υποβάλλον ται και έχ ουν  ιδιαίτερη
αν ταπόκριση από τους πολίτες. Ιδιαίτερα δε τα προ-
γράμματα προληπτικών  εξετάσεων  τόσο για τις
γυν αίκες όσο και για τους άν δρες. Ο Δήμος Ασπρ-
οπύργου από το 2019 εκπροσωπείται με μέλος στο
Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΔΥΠΠΥ.               

ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΧΕΙΣ  ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΥΣ 

ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ
Μηνύσεις κατέθεσε ο Αναπλ. Δήμαρχος Βασίλης Γεωργιάδης

ΣΣΥΥΝΝΕΕΔΔΡΡΙΙΑΑΣΣΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΣΣΥΥΝΝΤΤΟΟΝΝΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΕΕΔΔΔΔΥΥΠΠΠΠΥΥ  ΤΤΟΟΥΥ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΥΥ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ

ΣΣχχεεδδιιαασσμμόόςς  ππρροογγρρααμμμμάάττωωνν  ππρρόόλληηψψηηςς  κκααιι  εευυζζωωίίααςς  γγιιαα  όόλλοουυςς  ττοουυςς  δδηημμόόττεεςς  

Εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά
και σε πρατήρια καυσίμων, με στόχο την
πάταξη φαινομένων αισχροκέρδειας

Τ
ην  εν τατικοποίηση των  σχ ετικών  ελέγχ ων
στην  αγορά από τα αρμόδια κλιμάκια της Περ-
ιφέρειας με στόχ ο την  προστασία καταν α-

λωτών  και εμπόρων  από φαιν όμεν α αισχ ροκέρδειας,
ζήτησε ο Περιφερειάρχ ης Αττικής από τις αρμόδιες
υπηρεσίες. 

Ήδη έχ ουν  ξεκιν ήσει εκτεταμέν οι έλεγχ οι στην
αγορά και στο πλαίσιο αυτό ο κ. Πατούλης, συν ο-
δευόμεν ος από τον  Αν τιπεριφερειάρχ η Κεν τρικού
Τομέα Γ. Δημόπουλο, επισκέφθηκαν  τη Βαρβάκειο
Αγορά και εμπορικά καταστήματα στο κέν τρο της
Αθήν ας. Επισημαίν εται πως οι έλεγχ οι έχ ουν  εστια-
στεί αυτό το διάστημα σε καταστήματα υγειον ομικού
εν διαφέρον τος και πρατήρια καυσίμων  σε όλες τις
Περιφερειακές εν ότητες της Αττικής. 

Κατά την  επίσκεψη του ο Περιφερειάρχ ης εν ημε-
ρώθηκε για την  πορεία των  ελέγχ ων  από τα αρμόδια
κλιμάκια της Περιφέρειας και είχ ε την  ευκαιρία ν α
συζητήσει με καταστηματάρχ ες και εμπόρους για τα
προβλήματα που αν τιμετωπίζουν , κυρίως λόγω του
κύματος ακρίβειας που πλήττει και τη χ ώρα μας, με
αφορμή τον  πόλεμο στην  Ουκραν ία.   

Τον  κ. Πατούλη υποδέχ θηκε ο Πρόεδρος της Βαρ-
βακείου Γ. Ευρυπιώτης, ο οποίος είχ ε την  ευκαιρία ν α
τον  εν ημερώσει για την  αγοραστική κίν ηση και τα
επίπεδα που κυμαίν ον ται οι τιμές, αλλά και για τα
μέτρα που λαμβάν ουν  οι επαγγελματίες ώστε ν α απο-
ρροφήσουν  τις αν ατιμήσεις.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ.4



4-θριάσιο Tετάρτη 30 Μαρτίου 2022

Συν εχ εια από σελ. 3

Ο Προϊστάμεν ος της
Διεύθυν σης Βιώσιμης
Αν άπτυξης Κεν τρικού
Τομέα της Περιφέρειας
Γ. Στρατιδάκης τόν ι-
σε:Κατόπιν  εν τολών
του κ. Περιφερειάρχ η
βρισκόμαστε καθημεριν ά
στους δρόμους πραγμα-
τοποιών τας ελέγχ ους
στην  αγορά, προκειμέ-
ν ου ν α συμβάλουμε ως
ελεγκτικοί μηχ αν ισμοί,
στον  περιορισμό της
ακρίβειας που οφείλεται
σε αισχ ροκέρδεια και
που έχ ει επέλθει κυρίως
λόγω του πολέμου. Ως
προς τα περιστατικά
παραβάσεων , σε
περίπου 20 με 30% των
ελέγχ ων  διαπιστών ουμε
παραβάσεις, συμπερι-
λαμβαν ομέν ων  και των
ελέγχ ων  στα πρατήρια
καυσίμων .

Αρκεί ν α πω ότι επι-
βάλαμε πρόστιμο 400

χ ιλιάδες ευρώ για αισχ ρ-
οκέρδεια σε πρατήριο
καύσιμων  όπου διαπι-
στώθηκε ν οθεία σε
ποσοστό 80%. Αυτό
από μόν ο του λέει
πολλά. 

Οφείλουμε και πρέπει
και με αίσθηση του καθ-
ήκον τός μας για το δημό-
σιο συμφέρον  αλλά και
από αν θρωπιστική
άποψη, και πάν τα
σύμφων α με τις οδηγίες
του Περιφερειάρχ η Αττι-
κής, ν α βοηθήσουμε
τους συμπολίτες μας και
την  κοιν ων ία ν α αν τέξει
υπό τις συν θήκες αυτές. 

Ο Πρόεδρος της Βαρ-
βακείου Γ. Ευρυπιώτης
τόν ισε:

Οι τιμές έχ ουν  αν έβει
σε όλα τα είδη. Εμείς, ως
Βαρβάκειος αγορά προ-
σπαθούμε ν α τις κρατή-
σουμε σε σταθερά
επίπεδα κατά το
δυν ατόν  έχ ον τας απο-

ρροφήσει μεγάλο ποσο-
στό των  αυξήσεων , με
αποτέλεσμα ν α έχ ουμε
εδώ στη Βαρβάκειο
ακόμα χ αμηλές τιμές.
Την  αύξηση αυτή την
αποδίδουμε στην
ακρίβεια του ρεύματος,
του πετρελαίου, των
ζωοτροφών  κλπ. 

Ζούμε σε μία εποχ ή
αχ αρτογράφητη όπου
δεν  μπορούμε ν α προβ-
λέψουμε με ακρίβεια το τι
θα συμβεί, αλλά ούτε και
ν α συγκρίν ουμε.

Ο κόσμος δυσα-
ν ασχ ετεί για την
ακρίβεια που υπάρχ ει
και έχ ει περιορίσει τις
αγορές του στα άκρως
απαραίτητα, αλλά και
από την  άλλη καταλα-
βαίν ει και βλέπει ότι στη
Βαρβάκειο αυτή τη στιγ-
μή οι τιμές είν αι πολύ
χ αμηλές σε σχ έση με
την  ακρίβεια που
υπάρχ ει γεν ικότερα. 

Γενική συνέλευση της Ένωσης
Πανασπροπυργιακού - Δόξας

Γενική συνέλευση θα πραγματοποιήσει η
Ένωση Πανασπροπυργιακού - Δόξας 

στις 7 Απριλίου 2022 (6:00μμ) 
στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου

Ασπροπύργου κατόπιν της παραίτησης
του τωρινού Δ.Σ.

48



Tετάρτη 30 Μαρτίου 2022 θριάσιο-5 

Η Παν ελλήν ια
Ομοσπον δία Εργα-
ζομέν ων  Οργαν ι-
σμών  Τοπικής
Α υ τ ο δ ι ο ί κ η σ η ς
(ΠΟΕ-ΟΤΑ) αν α-
κοιν ών ει την
συμμετοχ ή της
στην  24ωρη Παν ε-
ργατική-Παν ελλαδι-
κή Απεργία που προκήρυξε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για την
ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022, «προκειμέν ου ν α
μπει έν α τέλος στη συν εχ ιζόμεν η ακρίβεια, τη φορ-
οληστεία και στο ξεπούλημα της Δημόσιας και Δημο-
τικής περιουσίας».

Σε αν ακοίν ωσή της αν αφέρει:
Η απεργία αυτή γίν εται στη σκιά του πολέμου στην

Ουκραν ία, εν ός πολέμου που ξεκίν ησε με την
εισβολή της Ρωσίας στα εδάφη της γειτον ικής χώρας,
καταπατών τας κάθε έν ν οια Διεθν ούς Δικαίου και με
τίμημα το αίμα αθώων  αν θρώπων . 

Προκαλούν ται επίσης ν έα κύματα προσφύγων  και
φτώχεια. Φτώχεια που απλών εται σε όλον  τον
κόσμο, με τα βασικά κοιν ων ικά αγαθά ν α παίρν ουν

«φωτιά», τους εργαζόμε-
ν ους ν α εξαθλιών ον ται
και το λαϊκό εισόδημα ν α
εξαν εμίζεται. 

Κυρίαρχ ο αίτημα της
απεργίας λοιπόν  είν αι ν α
σταματήσει αυτός ο άδι-
κος πόλεμος, που έχει ως
συν έπειες ν α σκοτών εται
άμαχ ος πληθυσμός και

ν α «σαρών ει» η ακρίβεια.
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καλεί τους εργαζόμεν ους στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση ν α συμμετάσχ ουν  μαζικά
και εν ωτικά στις Συγκεν τρώσεις και τα Συλλαλ-
ητήρια που θα πραγματοποιηθούν  την  ημέρα της
24ΩΡΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ
την  ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022. Είν αι η ώρα ν α
διεκδικήσουμε αξιοπρεπείς μισθούς και όχ ι μισθ-
ούς πείν ας. Να διεκδικήσουμε την  επαν αφορά
των  δικαιωμάτων  μας που καταργήθηκαν  με τα
μν ημόν ια. Να διεκδικήσουμε το δικαίωμα μας στη
ζωή…

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙΚΑ ΣΤΙΣ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ

Δίκτυο Υπηρεσιών  Πληροφόρησης και
Συμβουλευτικής Εργαζομέν ων  του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

στις 7 Απριλίου στο ΕΚΕΔΑ 

Σας ενημερώνουμε πως για τον μήνα Απρίλιο
το Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης και
Συμβουλευτικής Εργαζομένων του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ,
για θέματα εργατικού δικαίου (συμβάσεις, απο-
δοχές, άδειες κλπ.) και σε θέματα δικαίου κοινω-
νικής ασφάλισης (θεμελίωση και κατοχύρωση
συνταξιοδοτικού δικαιώματος, συντάξεις χηρείας,
συντάξεις αναπηρίας, πλήρεις και μειωμένες
συντάξεις, απασχόληση συνταξιούχων κλπ), 

θα βρίσκεται στο Εργατικό Κέντρο   μόνο την
πρώτη   Πέμπτη  του μήνα αυτήν την φορά, δηλα-
δή στις  7  Απριλίου  2022, (γιατί η τρίτη Πέμπτη
του μήνα είναι η Μεγάλη Πέμπτη), κατά τις ώρες
12:00 έως 16:00 (οδός Χαριλάου – αρ. 28 - 1ος
όροφος).

Παρακαλούμε να τηρήσετε τις αποστάσεις και να
έχετε μαζί σας μάσκα.

Για πληροφορίες καλείτε στα τηλέφωνα: 210
5546321 και 210 0102809.-

Για τη Διοίκηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΓΓ. ΛΙΓΓΟΣ       ΑΡ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Μ
ε παρέμβαση του Δήμου Ελευσίνας και καταδεικνύοντας την επιτακτική ανάγκη διαχείρισης
των χρονιζουσών εκκρεμοτήτων των Σχολικών Επιτροπών προς τη ΔΕΗ, λύνεται μία σειρά
από διαχρονικά προβλήματα.

Είναι γνωστό, πως οι Σχολικές Επιτροπές «σήκωναν» και «σηκώνουν» δυσβάσταχτο οικονομικό
βάρος, ζήτημα για το οποίο υπήρξε και εκτεταμένη συζήτηση στην πρόσφατη συνάντηση του
Δημάρχου Ελευσίνας, Αργύρη Οικονόμου, με τον Αν. Υπουργό Εσωτερικών, Στέλιο Πέτσα, όπου και
έγινε εκτενής αναφορά στην ανάγκη αρωγής και ενίσχυσης του έργου τους.

Με προτεραιοποίηση των υποχρεώσεων του Δήμου Ελευσίνας, ως προς τη διευθέτηση οικονομικών
εκκρεμοτήτων, πραγματοποιήθηκαν όλες οι απαραίτητες επαφές και ενέργειες από τον Αντιδήμαρχο
Οικονομικών, Γιώργο Ηλιόπουλο και τις Προέδρους της Α/Βάθμιας & Β/Βάθμιας Σχολικής Επιτρο-
πής, Στέλλα Κάβουρα και Κατερίνα Τζιγκιτζέλα αντίστοιχα, προκειμένου να υπάρξει ευνοϊκή ρύθμιση
από τον συμβαλλόμενο φορέα.

Πιο συγκεκριμένα, μετά από διαρκείς επικοινωνίες, ο Δήμος κατέδειξε την ανάγκη και πέτυχε τη δια-
γραφή των προσαυξήσεων (ύψους 70.000 ευρώ) της ΔΕΗ.

Σκοπός του Δήμου μας παραμένει η συνετή διαχείριση και διευθέτηση όλων των οικονομικών εκκρ-
εμοτήτων, τόσο για την υγιή λειτουργία του όσο και προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Συμμετοχή των εργαζομένων Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης στην 24ωρη πανελλαδική απεργία

ΟΟιι  ΣΣχχοολλιικκέέςς  ΕΕππιιττρροοππέέςς  ««σσηηκκώώννοουυνν»»  
δδυυσσββάάσσττααχχττοο  οοιικκοοννοομμιικκόό  ββάάρροοςς

Παρέμβαση του Δήμου Ελευσίνας για την τακτοποίηση 
εκκρεμοτήτων των Επιτροπών προς τη ΔΕΗ

Σοκ στα Πατήσια: 17χρονος μαχαίρωσε
μαθητή έξω από το σχολείο για να του
κλέψει το κινητό

Στα χ έρια της αστυν ομίας βρίσκεται έν ας 17χ ρον ος ο
οποίος κατηγορείται πως μαχ αίρωσε και λήστεψε έν αν
16χ ρον ο, έξω από σχ ολείο της Αθήν ας. Ο φερόμεν ος ως
δράστης συν ελήφθη, στο πλαίσιο του αυτόφωρου, στην
περιοχ ή των  Πατησίων , από αστυν ομικούς της Υποδιεύθυ-
ν σης Προστασίας Αν ηλίκων  της Ασφάλειας Αττικής.

Σύμφων α με την  Αστυν ομία, τη Δευτέρα το μεσημέρι , έξω
από σχ ολικό συγκρότημα, έν ας 17χ ρον ος Αλβαν ός πλησία-
σε τον  16χ ρον ο και με τη χ ρήση μαχ αιριού τον  τραυμάτισε,
του αφαίρεσε το κιν ητό τηλέφων ό του, εν ώ αμέσως μετά
τράπηκε σε φυγή.

Το θύμα διακομίστηκε σε ν οσοκομείο για παροχ ή πρώτων
βοηθειών , εν ώ από την  προαν ακριτική έρευν α ταυτοποι-
ήθηκε ο ν εαρός και μετά από αν αζητήσεις, εν τοπίστηκε και
συν ελήφθη.Σε αστυν ομική έρευν α που πραγματοποιήθηκε
στο σπίτι του βρέθηκαν  και κατασχ έθηκαν  πέν τε συσκευές
κιν ητών  τηλεφών ων , μεταξύ των  οποίων  και το κλεμμέν ο
από τον  16χ ρον ο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον  αρμόδιο εισαγγελέα, κατ-
ηγορούμεν ος για ληστεία, επικίν δυν ες σωματικές βλάβες και
παράβαση του ν όμου περί όπλων .



Με μεγάλη
επιτυχ ία ολοκ-
ληρώθηκε η
τ ε τ ρ α ή μ ε ρ η
δράση του
Δήμου Αχ α-
ρν ών  και του
Ε λ λ η ν ι κ ο ύ
Ερυθρού Σταυρ-
ού για τη
σ υ γκ έν τ ρωσ η
τροφίμων  και
ιατροφαρμακευ-
τικού υλικού για
την  Ουκραν ία. 

Η προσέλευ-
ση του κόσμου
ήταν  ιδιαιτέρως συγκιν ητική καθώς σχ ο-
λεία, σύλλογοι, φορείς και ιδιώτες αν τα-
ποκρίθηκαν  στο κάλεσμα του Δήμου
που είχ ε ως αποτέλεσμα τη συλλογή
ικαν ού αριθμού από:

1.     Φάρμακα - Ιατροφαρμακευτικό
υλικό

2.     Χαρτί κουζίν ας – απορρυπαν τι-
κά – σερβιέτες –σαμπουάν  – μπλοκ
ζωγραφικής - μαρκαδόροι

3.     Βρεφικές πάν ες – μωρομάν τηλα-
βαμβάκι

4.     Βρεφικές κρέμες
5.     Όσπρια – καφές – φρυγαν ιές -

αλάτι

6.     Γάλα εβαπορέ – συσκευασίες
χ υμών

7.     Άλευρα – ζάχ αρη – δημητριακά  -
μακαρόν ια – σοκολάτες

Σημειών εται ότι η εν  λόγω δράση  υλο-
ποιήθηκε από τη Δ/ν ση Κοιν ων ικής
Πολιτικής και τον  αρμόδιο Αν τιδήμαρχ ο
Γιώργο Πετάκο που μετά τη συγκέν τρω-
ση του υλικού  προχ ώρησαν  στη
συσκευασία του σε κούτες αν άλογα με
το είδος και το παρέδωσαν  στον  Ερυθ-
ρό Σταυρό.

Ο Δήμαρχ ος Αχ αρν ών  Σπύρος Βρετ-
τός ευχ αριστεί για τη στήριξη του
κόσμου η οποία, γι΄άλλη μια φορά, ήταν
άμεση και συγκιν ητική.
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Ο Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας στο Ο Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας στο 
πλευρό των μαθητών που συμμετέχουνπλευρό των μαθητών που συμμετέχουν

στους Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνεςστους Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγάρων  
«Θέογνις» πάει Θέατρο
Στην παράσταση «Ο Κουρέας της Σεβίλλης» με τον Βασίλη 

Χαραλαμπόπουλο & τον Φάνη Μουρατίδη

Ο Πολιτιστικός
Σύλλογος Μεγάρ-
ων  «Ο Θέογν ις»
σας προσκαλεί
ν α παρακολουθή-
σετε την  παρά-
σταση «Ο
Κουρέας της
Σεβίλλης» στο
θέατρο Ακροπόλ,
την  Κυριακή, 10
Απριλίου με ώρα
αν αχ ώρησης 4

μ.μ. από την  κεν τρική πλατεία Μεγάρων , από τον  χ ώρο του Συλλόγου «Ο Θέογ-
ν ις». 

Το ρόλο του Φίγκαρο αν αλαμβάν ει ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος θα
ερμην εύσει και την  περίφημη άρια του Ροσίν ι ελαφριά πειραγμέν η. Στο ρόλο του
Ντοτόρε Μπαρτόλο ο Φάν ης Μουρατίδης. Ο δεκαεπταμελής θίασος αποτελείται
από ταλαν τούχ ους ηθοποιούς, χ ορευτές, τραγουδιστές, μουσικούς καθώς και ζων -
ταν ή ορχ ήστρα.

Οι θεατές εισέρχ ον ται στην  παράσταση με τα ισχ ύον τα υγειον ομικά μέτρα για
την  προστασία από cov id-19. Τιμή συμμετοχ ής: 29 ευρώ/άτομο

Σας περιμέν ουμε ν α παρακολουθήσουμε όλοι μαζί την  παράσταση! 
Για ν α κλείσετε τις θέσεις σας, επικοιν ων ήστε στο τηλ. 6979279333 ή στείλτε

μήν υμα στη σελίδα του Συλλόγου «Ο Θέογν ις» στο f acebook. 

Ο
Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών-Οινόης, πάντα κοντά μαθητές,
υποστήριξε την προετοιμασία των συμμετεχόντων στους Πανελλή-
νιους Σχολικούς Αγώνες, παραχωρώντας αθλητικούς χώρους του

Δήμου για την  προπόνηση τους, ενώ μίσθωσε πούλμαν για την ασφαλή
μεταφορά τους στους χώρους διεξαγωγής στα Μέγαρα, στον Ασπρόπυργο
και την Ελευσίνα.

Οι μαθητές του Γενικού Λυκείου Μάνδρας θα συμμετάσχουν στην Α’ Φάση
των Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων, στα αγωνίσματα του στίβου καθώς και
στα αθλήματα του ποδοσφαίρου, του μπάσκετ και του βόλεϊ.

Ο Δήμαρχος Χρήστος Ε. Στάθης και η Δημοτική Αρχή εύχονται επιτυχία
στους μαθητές μας και εκφράζουν την πεποίθηση τους ότι μέσω του «ευ
αγωνίζεσθαι» θα εκπροσωπήσουν επάξια τον τόπο μας

Δήμος Αχαρνών: 
Συγκινητική η προσέλευση του κόσμου στη
συγκέντρωση τροφίμων για την Ουκρανία

Διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα 
«Ιατρικές Πληροφορίες στο Διαδίκτυο και

Κίνδυνοι» για τους δημότες Αχαρνών 
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Προχωράει το πρόγραμμα
εφαρμογών προνυμφοκ-
τονίας σε περιοχές αρμοδι-
ότητας Περιφερειακής Ενότ-
ητας Δυτικής Αττικής. 

Συγκεκριμένα, Σας ενημε-
ρώνουμε ότι η προγραμμα-
τισμένη εφαρμογή του
δεύτερου κύκλου προνυμφ-
οκτονίας από εδάφους στην
Περιφερειακή Ενότητα Δυτι-
κής Αττικής πραγματοποι-
είται την Τρίτη 29 Μαρτίου
και την Τετάρτη 30 Μαρτίου
στις περιοχές των Δήμων
Μάνδρας-Ειδυλλίας και
Μεγάρων.

Από αέρος με drone πραγ-
ματοποιείται την Τετάρτη 30
Μαρτίου εφαρμογή προνυμφοκτονίας στην περ-

ιοχή της Ψάθας (έλος) του Δήμου Μάνδρας-Ειδ-
υλλίας.

Καλούνται  για λόγους προ-
στασίας πολίτες που κατοι-
κούν ή και εργάζονται στην
περιοχή για την ημερομηνία
της αεροεφαρμογής, ώστε
κατά την διάρκεια του ψεκα-
σμού η περιοχή να είναι
ελεύθερη από ανθρώπους
και ζώα.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτ.
Αττικής Λ. Κοσμόπουλος
δήλωσε σχετικά: «Μεριμ-
νούμε εγκαίρως για την προ-
στασία του περιβάλλοντος και
της δημόσιας υγείας στην
περιοχή μας και  για αυτό
προχωράμε στις απαραίτητες
ενέργειες βάσει της κείμενης
νομοθεσίας και στο πλαίσιο

των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Αττικής».

Ψεκασμoί προνυμφοκτονίας σε καίρια σημεία στη Δυτική Αττική
Λ. Κοσμόπουλος: «Προχωράμε εγκαίρως το πρόγραμμα ψεκασμών προνυμφοκτονίας

για να αποφύγουμε κινδύνους για τη δημόσια υγεία»

Υπεγράφη σύμβαση με Τοπογράφο Μηχανικό 
για επιτάχυνση έργων σε Ελευσίνα και Μαγούλα

Συνάντηση ΠΕΣΥΔΑΠ -
Στυλιανίδη για την Πολιτική

Προστασία του όρους Αιγάλεω

Ε
ξαιρετικά παραγωγική συν άν τηση με
τον  Υπουργό Κλιματικής Αλλαγής και
Πολιτικής Προστασίας, Χρήστο

Στυλιαν ίδη, και τον  Γεν ικό Γραμματέα Πολι-
τικής Προστασίας, Βασίλη Παπαγεωργίου,
για θέματα που αφορούν  στη πολιτική προ-
στασία του όρους Αιγάλεω, είχε ο πρόεδρος
του ΠΕΣΥΔΑΠ, Γρηγόρης Γουρδομιχάλης.

Στη συν άν τηση, αν άμεσα σε άλλα,
τον ίστηκε ότι για την  αποτελεσματική προ-
στασία των  δασών  των  βουν ών  του Λεκα-
ν οπεδίου, είν αι απολύτως απαραίτητη η
έγκαιρη και συστηματική αν άπτυξη δράσεων
πρόληψης των  δασικών  πυρκαγιών  από
τους Συν δέσμους των  δήμων  που επιχειρ-
ούν  σε αυτά.

Ο Υπουργός τόν ισε ότι το υπουργείο θα
υποστηρίξει και θα εν ισχύσει αυτές τις δρά-
σεις.

Στη συν άν τηση συμμετείχε ο πρόεδρος του
ΣΠΑΠ Βλάσσης Σιώμος που έθεσε θέματα
που αφορούν  στην  Πεν τέλη.

Σ
ύμβαση με Τοπογράφο
Μηχ αν ικό υπέγραψε ο
Δήμος Ελευσίν ας, προκειμέ-

ν ου ν α επιταχ υν θούν  όλες οι απα-
ραίτητες διαδικασίες για την  έν αρξη
των  έργων  σε Ελευσίν α και
Μαγούλα.

Η σύμβαση αφορά στη σύν ταξη
τοπογραφικών  αποτυπώσεων ,
μελετών  και διαγραμμάτων , που
αποτελεί και τη βάση για την  έν α-
ρξη των  έργων , σε συν εργασία
φυσικά, με το εξειδικευμέν ο προσω-
πικό της Τεχ ν ικής Υπηρεσίας του
Δήμου μας και της Υπηρεσίας Δόμ-
ησης.

Αξίζει ν α αν αφερθεί, πως ο Δήμος
Ελευσίν ας έχ ει στην  ιδιοκτησία του
ακίν ητα σε περιοχ ές εν τός

σχ εδίου, τα οποία δεν  φέρουν
τοπογραφικά διαγράμματα, σύμφω-
ν α με το σύστημα συν τεταγμέν ων
ΕΓΣΑ.

Στο πλαίσιο σύν ταξης μελετών
για τη διαμόρφωση των  εν  λόγω
χ ώρων  απαιτείται η πλήρης τοπογρ-
αφική αποτύπωση των  ιδιοκτησιών
του Δήμου Ελευσίν ας, όπως και
των  όμορων  και έν αν τι ιδιοκ-
τησιών .

Δεδομέν ου ότι η Τεχ ν ική Υπηρ-
εσία του Δήμου μας δεν  διαθέτει
τον  απαραίτητο και εξειδικευμέν ο
εξοπλισμό για την  υλοποίηση τοπο-
γραφικών  διαγραμμάτων , η σύν αψη
της εν  λόγω σύμβασης αποτελεί
κίν ηση κομβικής σημασίας για την

εξέλιξη των  έργων  σε Ελευσίν α και
Μαγούλα.

Όπως χ αρακτηριστικά αν έφερε ο
Δήμαρχ ος Ελευσίν ας, Αργύρης
Οικον όμου: «Οι χ ρον οβόρες διαδι-
κασίες της δημόσιας διοίκησης απαι-
τούν  άμεσα αν ταν ακλαστικά για
την  επίτευξη των  στόχ ων  μας.
Μέσω αυτής της σύμβασης και σε
αγαστή συν εργασία με την  Τεχ ν ική
μας Υπηρεσία πρόκειται ν α «τρέ-
ξουν » τα έργα που θέλουμε ν α δρο-
μολογήσουμε, χ ωρίς επιπλέον
καθυστερήσεις. 

Αν αμφίβολα, η σύν ταξη τοπογρα-
φικών  διαγραμμάτων  για τα ακίν ητα,
ιδιοκτησίας του Δήμου μας, είν αι
καθοριστικής σημασίας για την  επι-
τάχ υν ση των  έργων ».
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Self test: Ξεκινά σήμερα η δωρεάν 
διάθεση για μαθητές - εκπαιδευτικούς

Ο
ι μαθητές όλων  των
βαθμίδων , εμβολιασμέν οι και
μη, καθώς και οι εμβολιασμέ-

ν οι εκπαιδευτικοί, θα προμηθεύον ται
από την  Τετάρτη 30 Μαρτίου έως και
την  Τρίτη 5 Απριλίου, τρία δωρεάν
self  test από τα φαρμακεία

Οι μαθητές όλων  των  βαθμίδων ,
εμβολιασμέν οι και μη, καθώς και οι
εμβολιασμέν οι εκπαιδευτικοί, θα
προμηθεύον ται από την  Τετάρτη 30
Μαρτίου έως και την  Τρίτη 5 Απρ-
ιλίου, τρία δωρεάν  self  test από τα
φαρμακεία, προκειμέν ου ν α
καλύψουν  τις αν άγκες ελέγχ ου των
ημερών  από 4 Απριλίου έως και 15
Απριλίου 2022 και για την  επιστροφή
από τις διακοπές του Πάσχ α. Μαθη-
τές και εμβολιασμέν οι εκπαιδευτικοί
θα εισέρχ ον ται στις σχ ολικές τάξεις
έχ ον τας υποβληθεί σε έν αν  αυτο-
διαγν ωστικό έλεγχ ο εβδομαδιαίως, ο
οποίος θα πραγματοποιείται έως και
24 ώρες πριν  από την  προσέλευση
στο σχ ολείο την  Τρίτη.

Υπεν θυμίζεται ότι:
Ο προσυμπτωματικός διαγν ω-

στικός έλεγχ ος για τον  ν έο κορoν οϊό
μέσω αυτοδιαγν ωστικής δοκιμασίας
(self  test) είν αι υποχ ρεωτικός για
όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες,
εμβολιασμέν ους και μη, καθώς και για
τους εμβολιασμέν ους εκπαιδευτικούς.

Βεβαίωση αρν ητικού self  test
οφείλουν  ν α φέρουν  όλοι οι μαθητές
από 4 έως 18 ετών  καθώς και οι εμβο-
λιασμέν οι εκπαιδευτικοί.

Οι γον είς/κηδεμόν ες των  μαθη-
τών /τριών  που φοιτούν  σε δημόσιες
σχ ολικές μον άδες και οι εμβολιασμέ-
ν οι εκπαιδευτικοί που απασχ ο-
λούν ται σε αυτές καταχ ωρίζουν  τη
δήλωση και το αποτέλεσμα στην

πλατφόρμα edupass.gov .gr, από
την  οποία εκδίδεται και η Σχ ολική
Κάρτα για COVID-19.

Η δωρεάν  διάθεση self  test από τα
φαρμακεία γίν εται μόν ο κατά τις εργά-
σιμες μέρες και ώρες, ώστε κατά τις
διημερεύσεις και διαν υκτερεύσεις ν α
μπορούν  ν α εξυπηρετούν  έκτακτες
αν άγκες.

Οι γον είς/κηδεμόν ες των  μαθη-
τών /τριών  που φοιτούν  σε ιδιωτικές
σχ ολικές μον άδες και οι εμβολιασμέ-
ν οι εκπαιδευτικοί που απασχ ο-
λούν ται σε αυτές εξακολουθούν  ν α
δηλών ουν  το αποτέλεσμα των  self
test στην  πλατφόρμα self -test-
ing.gov .gr και ν α εκδίδουν  την  Σχ ο-
λική Κάρτα για COVID-19.

Πότε θα κλείσουν  τα σχ ολεία

Τα σχ ολεία θα κλείσουν  την  Παρ-
ασκευή πριν  την  Μεγάλη Εβδομάδα,
και συγκεκριμέν α στις 15 Απριλίου
και θα αν οίξουν  πάλι στις 2 Μαΐου.

Αν αλυτικά όλες οι αργίες για την
περίοδο του Πάσχ α:

Μεγάλη Παρασκευή 22 Απριλίου
2022

Μεγάλο Σάββατο 23 Απριλίου 2022
Κυριακή του Πάσχ α 24 Απριλίου

2022
Δευτέρα του Πάσχ α 25 Απριλίου

2022
Εργατική Πρωτομαγιά 1 Μαΐου 2022

Κυριακή (Πιθαν όν  ν α μεταφερθεί)

Υπό έλεγχο η φωτιά σε μάνδρα ανταλλακτικών 
αυτοκινήτων πλησίον του ΟΔΔΥ Άνω Λιοσίων 

Υ
πό έλεγχο τέθηκε αργα χθες το
απόγευμα η πυρκαγιά που
ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι

από άγνωστη αιτία σε μάνδρα ανταλλακ-
τικών  αυτοκινήτων στα Άνω Λιόσια
έναντι του ΟΔΔΥ. 

Επί τόπου βρέθηκαν  ο Αντιδήμα-
ρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου
Φυλής Μιχάλης Οικονομάκης, ο
οποίος όπως επεσήμανε η κατάσβεση
ήταν αρκετά δύσκολη  παρά το γεγονός
ότι τέθηκε υπό έλεγχο,  λόγω των καιό-
μενων υλικών όπως λάστιχα αυτοκινή-
των, πλαστικά ανταλλακτικά αυτοκινήτων
κ.α.  

Στην κατάσβεση επιχειρούσαν για
ώρες άνδρες της Πυροσβεστικής , 4
πυροσβεστικά οχήματα,  τρεις μεγάλες
υδροφόρες του Δήμου Φυλής και δύο
JCB. 

28.933 
κρούσματα, 49

θάνατοι
και 351

διασωληνωμένοι

Μεταξύ των ασθενών που
νοσηλεύονται διασωληνω-
μένοι, 201 (58.77%) είναι
ανεμβολίαστοι ή μερικώς
εμβολιασμένοι  και  141
(41.23%) είναι  πλήρως
εμβολιασμένοι

Στα 28.933 είναι τα κρούσμα-
τα κορονοϊού που καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση
του ΕΟΔΥ, την  Τρίτη 29 Μαρτίου, στα νοσοκομεία νοσηλεύονται διασωληνωμένοι 351
συμπολίτες μας, ενώ καταγράφηκαν 49 θάνατοι από επιπλοκές του κορονοϊού. Μεταξύ
των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 201 (58.77%) είναι ανεμβολίαστοι ή
μερικώς εμβολιασμένοι και 141 (41.23%) είναι πλήρως εμβολιασμένοι.

Από τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν
τις τελευταίες 24 ώρες 32 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 2.986.882 (ημερήσια μεταβολή
+1.0%), εκ των οποίων 49.2% άνδρες. 

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 49, ενώ από την έναρξη της επιδημίας
έχουν καταγραφεί συνολικά 27.392 θάνατοι. Το 95.3% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και
ηλικία 70 ετών και άνω.

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 351 (65.5% άνδρ-
ες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 70 έτη. To 91.2% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία
70 ετών και άνω. Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 205 (58.4%)
είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 146 (41.6%) είναι πλήρως εμβολιασμέ-
νοι. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 4.439 ασθενείς.

Τα κρούσματα στην Αττική:

Ανατολική Αττική: 1.437
κρούσματα

Βόρειος τομέας Αθηνών: 2.113
κρούσματα

Νήσων: 191 κρούσματα
Δυτική Αττική: 405 κρούσματα

Δυτικός Τομέας Αθηνών: 1.254
κρούσματα

Κεντρικός τομέας Αθηνών: 3.208
κρούσματα

Νότιος Τομέας Αθηνών: 1.425
κρούσματα

Πειραιάς: 1.174 κρούσματα
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Θέμα χρόνου είναι η επιστρ-
οφή των ανεμβολίαστων
στην εστίαση και το λιανεμ-

πόριο χωρίς υποχρεωτικό rapid test.
Τις τελευταίες μέρες επικρατεί
σύγχυση για το αν θα επιτραπεί ξανά
η είσοδός τους και στους κλειστούς
χώρους σε μπαρ, κέντρα διασκέδα-
σης, καφετέριες και εστιατόρια. 

Ένα ακόμα ερώτημα που έχει
προκύψει είναι αν αυτό θα γίνει πριν
ή μετά το Πάσχα.

Ποια δεδομένα υπάρχουν μέχρι
στιγμής;

Όλα ξεκίνησαν με την κατάργηση
του μέτρου που απομένει και
διαχωρίζει εμβολιασμένους και
ανεμβολίαστους και δεν είναι άλλο
από το πιστοποιητικό εμβολιασμού.

Οι εμβολιασμένοι μέχρι σήμερα
επιτρέπονται στους κλειστούς χώρο-
υς της εστίασης, ενώ μπορούν να
μπαίνουν στα μαγαζιά της επιλογής
τους με την επίδειξή του. 

Οι ανεμβολίαστοι από την άλλη
είναι αποκλεισμένοι από τους κλει-
στούς χώρους, ενώ στο λιανεμπόριο
και στους ανοιχτούς χώρους μπορ-
ούν να εξυπηρετούνται μόνο με
rapid test 48 ωρών.

Οι 2 ημερομηνίες για το τέλος στα
μέτραΜε την κατάργηση του πιστο-
ποιητικού εμβολιασμού όλα αυτά θα
αλλάξουν σε πολύ λίγο χρονικό διά-
στημα και συγκεκριμένα σε μία από
τις εξής δύο ημερομηνίες:

18 Απριλίου, Μεγάλη Δευτέρα:
Η άρση όλων περιορισμών πριν
το Πάσχα είναι στο τραπέζι της
Επιτροπής.

2 Μαΐου: Η κατάργηση των μέτρ-
ων μετά την Πρωτομαγιά είναι και
το επικρατέστερο σενάριο.

Το τελευταίο μέτρο για ανεμβολία-
στουςΈνα ακόμα μέτρο που απομέ-
νει για τους ανεμβολίαστους είναι η
υποχρεωτική διενέργεια rapid test
για την εργασία τους δύο φορές την
εβδομάδα.

Με την κατάργηση του ενός self
test την εβδομάδα στα σχολεία άνοι-

ξε η συζήτηση για το αν θα ανοίξει
τον δρόμο και για την κατάργηση του
ενός rapid test την εβδομάδα για
τους ανεμβολίαστους εργαζόμενους. 

Όμως, ακόμα, είναι θολό το τοπίο
και ίσως συνδεθεί με το τι θα ισχύσει
τελικά για την εστίαση.

Χωρίς μάσκα σε κομμωτήρια και
σούπερ μάρκετ

Το πλάνο διέρρευσε το Σαββα-
τοκύριακο και σε αυτό περιλαμβάνε-
ται και το τέλος της μάσκας, οι
οποίες φαίνεται πως θα πάψουν να
είναι υποχρεωτικές στους κλειστούς
χώρους αλλά θα είναι προαιρετικές

από τις 2 Μαΐου.Εξαίρεση θα αποτε-
λούν οι χώροι υγειονομικού ενδιαφ-
έροντος και τα μέσα μεταφοράς
όπου θα μείνουν υποχρεωτικές
μέχρι νεωτέρας.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι
μάσκες θα παραμείνουν υποχρεωτι-
κές μόνο για τους εργαζόμενους σε
εστίαση και κομμωτήρια τουλάχιστον
μέχρι το τέλος Μαΐου. 

Στα σούπερ μάρκετ, θα είναι
επίσης υποχρεωτικές για τους
εργαζόμενους και σταδιακά, σύμφω-
να με τα επιδημιολογικά δεδομένα,
θα αποφασιστεί τι θα γίνει με τους
πελάτες.

Ανεμβολίαστοι χωρίς « rapid test» για ψώνια και εστίαση
Δύο ημερομηνίες έχουν πέσει στο τραπέζι . Πότε σταματά ο αποκλεισμός τους.

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟY ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΟΥ ΔΡΑΣΤΗ ΚΛΟΠΩΝ ΚΑΙ

ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΣΣύύννττοομμαα  ηη  ββεελλττίίωωσσηη  ττηηςς  ππεερρίίφφρρααξξηηςς  σσττοο
δδυυττιικκόό  κκοομμμμάάττιι  ττοουυ  ΚΚοοιιμμηηττηηρρίίοουυ  κκααιι  ηη  

ττοοπποοθθέέττηησσηη  κκααμμεερρώώνν  μμεε  2244ωωρρηη  κκάάλλυυψψηη

ΗΕλληνική Αστυνομίας σε συνεργασία με
την ΟΠΚΕ και την Υποδιεύθυνση Ασφα-
λείας Δυτικής Αττικής, έπειτα από σειρά

καταγγελιών για φθορές και βανδαλισμούς τόσο
στο Κοιμητήριο Ασπροπύργου όσο και στην
ευρύτερη περιοχή, προέβησαν στην επ αυτο-
φώρω  σύλληψη του 40χρονου ημεδαπού στο
Κοιμητήριο της Ελευσίνας.

Ο συλληφθείς κατηγορείτε για διακεκριμένες
κλοπές κατ εξακολούθηση, για φθορά ξένης ιδιοκ-
τησίας και προσβολή της μνήμης των νεκρών.
Παράλληλα του έχουν απαγγελθεί 14 ακόμα κατ-
ηγορίες για κλοπές και φθορές σε μνημεία του
Ασπρόπυργου, Ελευσίνας και Μάνδρας.  

Έπειτα, από κατ’ οίκον έρευνα στο σπίτι του
δράστη, βρέθηκαν ανάλογα αντικείμενα που
πιστοποιούν την εγκληματική του πράξη.

Την ικανοποίησή του εξέφρασε ο Δήμαρχος
Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου, γιατί η
παράνομη αυτή δραστηριότητα προσέβαλε το
θρησκευτικό αίσθημα των πολιτών πέραν των
πολύ σημαντικών ζημιών. Δήλωσε χαρακτηριστι-
κά: «Πήρε τέλος μια εγκληματική δραστηριότητα
σε έναν ιερό τόπο λατρείας για τον οποίο ο Δήμος
μας κατέβαλε και καταβάλει κάθε προσπάθεια να
τον αποκαταστήσει άμεσα». 

Για το θέμα αυτό ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών και
Οικονομικών του Δήμου, κ. Αντώνιος Καραμπου-

λας σημείωσε ότι: Ήδη η Δημοτική Αρχή έχει
αποκαταστήσει όλες τις ζημιές που προκλήθηκαν
με ίδια μέσα, όπως των φωτογραφιών και των
μαρμάρων ενώ σε σύντομο χρονικό διάστημα θα
προβεί σε βελτίωση της περίφραξης στο δυτικό
κομμάτι του Κοιμητηρίου. Επίσης, θα τοποθετηθ-
ούν σε όλο την έκταση του χώρου αυτάρκεις μονά-
δες φωτισμού led με ηλιακή ενέργεια καθώς και
κάμερες παρακολούθησης με 24ωρη κάλυψη από
εταιρεία φύλαξης.
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Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(25η
αγωνιστική)

ΤΕΤΑΡΤΗ(17:00)

Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ -
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ
Μ Ι Κ Ρ Α Σ Ι Α Τ Ι Κ Η
( Γ Η Π Ε Δ Ο
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)        

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
Π., ΖEΪΜΠΕΚΗΣ Β.,
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν.

Α Σ Τ Ε Ρ Α Σ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ -
Σ Κ Ο Ρ Π Ι Ο Σ
ΦΥΛΗΣ(ΜΑΓΟΥΛΑΣ)    

ΛΑΜΠΡΟΥ Β.,
ΠΑΥΛΟΣ Χ.,
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Β.    

ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ
ΑΣΠ/ΡΓΟΥ -
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ

Ε Λ Ε Υ Σ Ι Ν Α Σ
(ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ)        

ΓΙΑΠΙΤΖΟΓΛΟΥ Χ.,
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Π.,
ΣΜΑΗΛΟΣ Θ.    

ΠΕΜΠΤΗ(17:00)

Θ Ρ Α ΣΥ Β Ο Υ Λ Ο Σ
ΦΥΛΗΣ -
Μ Ε Γ Α Ρ Ι Κ Ο Σ
( Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)        

ΜΑΝΟΥΡΑΣ Χ.,
ΠΛΑΚΑΣ Σ., ΝΑΚΟΣ
Π.

Η Ρ Α Κ Λ Η Σ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ
Α Π Ο ( Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ)        

ΧΡΕΛΙΑΣ Θ.,
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Κ.,
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Β.

ΒΥΖΑΣ - ΠΑΟ
Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Ω Ν
Μ Α Ν Δ Ρ Α Σ
Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο
ΜΕΓΑΡΩΝ (ΒΥΖΑ)        

HABILAJ A.,
ΖEΪΜΠΕΚΗΣ Β.,
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Γ.    

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Σ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ -
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ(ΔΗΜΟ
ΤΙΚΟ ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟΥ)    

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
Π., ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ
Π., ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ Ε.    

ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-
ΔΟΞΑ - ΝΕΑ
ΠΕΡΑΜ ΟΣ(ΣΤ ΑΔΙΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ)    

ΑΛΙΑΓΑΣ Α.,
ΜΑΝΟΥΡΑΣ Ν.,
ΦΑΡΜΑΚΗΣ Κ.

ΕΠΣΔΑ: Οι διαιτητές της εμβόλιμης αγωνιστικής Τετάρτη-Πέμπτη Α.Γ.Σ. ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ:
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟΝ

ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΓΩΝΑ ΝΕΑ
ΠΕΡΑΜΟΣ – ΒΥΖΑΣ

Η Διοίκηση του Βύζα Μεγάρων
έστειλε επιστολή και μεταξύ
άλλων  αν αφέρει τα εξής:

<<Αφορμή για την  επιστολή –
παρέμβασή μας, αποτελεί η αν α-
κοίν ωση – διαμαρτυρία που εξέ-
δωσε την  Παρασκευή 25 Μαρτίου
2022 το Δ.Σ. της ομάδας Α.Ο. ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ.  

Το Δ.Σ. της εν  λόγω ομάδας, κρούει τον  κώδων α του
κιν δύν ου μετά τα τραγικά γεγον ότα που έλαβαν  χ ώρα 

την  Τετάρτη 23 Μαρτίου 2022 στο Δημοτικό Γήπεδο
των  Μεγάρων  στον  αγών α της Α’ ΕΠΣΔΑ μεταξύ των  

ομάδων  Μικρασιατική – Νέα Πέραμος. 
Γεγον ότα που δυστυχ ώς δεν  αποκρύπτον ται, αφού

το βίν τεο που έχ ουμε στην  διάθεσή μας αποτελεί 
αδιάψευστο μάρτυρα. 
Ολα αυτά τα βιώσαμε λίγο πριν  την  λήξη του αγών α

της περασμέν ης Τετάρτης, με τους προπηλακισμούς 
και το άγριο ξύλο ν α είν αι η «απάν τηση» μερίδας

φιλάθλων  της Νέας Περάμου, στην  ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ αν εγκέφαλου οπαδού της Μικρασιατικής

ν α εκτοξεύσει πλαστικό μπουκάλι στον  ποδοσφαιρι-
στή της Νέας Περάμου όταν  αυτός παν ηγύρισε έξαλλα
στα κάγκελα του γηπέδου το ν ικητήριο γκολ της ομά-
δας του. 

Φαίν εται ξεκάθαρα, πως οι ξεν όφερτοι οπαδοί με f ull
f ace μάσκες, οι λοστοί, οι σιδερογροθιές, τα 

μαχ αίρια και οι φουσκωτοί, είν αι η μόδα της εποχ ής
που κυριαρχ εί στο πρωτάθλημα της Α’ ΕΠΣΔΑ, ΜΕ
ΤΗΝ  ΑΝΟΧΗ δυστυχ ώς, του Προέδρου και της
διοίκησης  της ομάδας της Νέας Περάμου. 

Και μιλάμε για ΑΝΟΧΗ, αφού δεν  διαβάσαμε κάποια
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ από την  μεριά της διοίκησης του 

ιστορικού σωματείου της Νέας Περάμου, που ν α
καταδικάζει όλα αυτά τα οποία συν έβησαν  και την
εκθέτουν ! 

Παρεμβαίν ουμε, θέλον τας ν α διαμην ύσουμε προς
κάθε κατεύθυν ση ότι ως διοίκηση είμαστε 

αποφασισμέν οι ν α προστατεύσουμε με κάθε τρόπο
την  ομάδα μας, αλλά και τους φιλάθλους μας στον
αγών α της Κυριακής 3 Απριλίου 2022 που θα διεξαχ θ-
εί στη Νέα Πέραμο.  

Στόχ ος μας δεν  είν αι μόν ο η προστασία της ομάδας
μας αλλά και η προστασία του ποδοσφαίρου της Δυτι-
κής Αττικής.

Δηλών ουμε ξεκάθαρα πως ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΜΕ ο
αγών ας Νέα Πέραμος – Βύζας ν α διεξαχ θεί
ΠΑΡΟΥΣΙΑ  ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ, και ΜΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, προτρέπον τας τον  Πρόεδρο κ. Κλέα-
ρχ ο Τζαφέρη και τα μέλη  του Δ.Σ. της ΕΠΣΔΑ ν α
προσέλθουν  στο γήπεδο για ν α Παρακολουθήσουν  το
παιχ ν ίδι. 

Αγαπητοί διοικούν τες της Νέας Περάμου καταν οήστε
το: Η ΒΙΑ ΔΕΝ ΔΙΝΕΙ ΤΙΤΛΟΥΣ!

Επειδή ο κόμπος έφτασε στο χ τέν ι, ΑΝΑΛΑΒΕΤΕ
ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΑΣ, ώστε ν α αποφευχ θούν  φαιν ό-
μεν α  οπαδικής βίας όχ ι μόν ο στο μεταξύ μας
παιχ ν ίδι αλλά και σε όλα τα άλλα που ακολουθούν . 

Γιατί αν  συμβεί το χ ειρότερο, στο τέλος όλοι μαζί θα
κλαίμε! 

Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος                 Ο Γ. Γραμματέας
Ιωάν ν α Ρήγα              Αν τών ης Υψηλάν της

Α΄ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (21Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ): 
Ο Πανελευσινιακός 61-36 
Ήττα της Ενωσης Νέας Περάμου

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ - ΠΗΓΑΣΟΣ 
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 61-36

Διαιτητές: Φιλίππου - Πέππας
Δεκάλεπτα: 15-14, 27-20, 42-31, 61-36.

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ  ΑΟΚ (Κάργιαν ν ης, Παν αγιωτό-
πουλος): Μεγαλούδη Κ. 20(3), Αν δριν οπούλου, Μεγα-
λούδη Π., Χαραλαμποπούλου 2, Πολυζώτη 12 (2),
Γιαν ν ακούλια 9, Κον τού 2, Ιακώβου 3, Τσίρμπα 5,
Καμπόλη, Ευαγγελάτου, Τσιούν η 10 (2).
ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ( Φουν τουλάκης , Φωτό-
πουλος): Δάν δολα 3, Ραν τέν οβιτς 5 (1), Μώρου,
Καλογεράκου 6 (2), Γεωργίν η 2, Ιν τσαμπούν  8 (1),
Καρακούση 3, Ραπτοπούλου 8 (2), Παξιν ού, Δερβεν α-
κιώτη.

ΤΗΝ ΗΤΤΑ ΓΝΩΡΙΣΕ Η ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

ΕΝ. ΠΕΡΑΜΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ –ΦΑΡΟΣ ΚΕΡ. 24-38

Διαιτητές Πέππας Δ., Μπέης
Δεκάλεπτα : 06-10, 15-20, 22-27,24-38

ΕΝ. ΠΕΡΑΜΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ (Μπόρας):  Μυστέκια 3,
Αν δριοπούλου 8, Σηφάκη 5(1), Παν ούση 4, Στεργίου
1, Κουρμπέτη 3, Βασιλοπούλου, Μουρτζούκου

ΦΑΡΟΣ ΚΕΡ. (Δον τάς): Κιαούλια 6 , Ραφελέτου 3(1) ,
Δαρζέν τα 15, Λάσκαρη 5, Γεωργιάδου 1, Κολοβού,
Σαραν τοπούλου 5(1), Παπαποστόλου, Μπαϊμπάκη 3,
Τσακίρογλου

ΡΕΠΟ ΓΑΣ ΜΑΝΔΡΑΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1    ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ        37    
2    ΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦ        36    
3    ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΠΑΛΙΑΣ ΚΟΚ.   33                
4    ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ    31    

5    ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ         30    
6    ΜΑΝΔΡΑΣ ΓΑΣ        29    
7    ΑΟ ΒΑΡΗΣ «Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ»  28    
8    ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ    25    
9    ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ    24    
10    ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ    24    
11    ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ    23    
12    ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ     19    
13    ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ      18    

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (3/4)

19.30    ΚΛ ΠΑΝ ΣΑΛΠΕΑΣ    ΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦ
ΑΟ ΒΑΡΗΣ «Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ»
14.00    ΚΛ ΔΑΚ ΠΛΑΤΩΝΑ    ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ
ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟ
20.00    ΚΛ ΜΑΝΔΡΑΣ    ΜΑΝΔΡΑΣ ΓΑΣ
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ

ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ    ΡΕΠΟ
17.30    ΚΛ ΔΑΚ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ    ΠΗΓΑΣΟΣ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ -ΕΝ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ
19.00    ΚΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝ    ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΠΑΛΙΑΣ
ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ     ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
19.30    ΚΛ ΝΕΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ    ΑΟΝ
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ    ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ
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Ο Πανελευσινιακός για την 20 η
αγωνιστική του 6ου ομίλου πέρασε
σαν σίφουνας από τα Σπάτα
συντρίβοντας τον άλλωτε κραταιό
Αήττητο με 5-1 και βρίσκεται στο -4
από την Προοδευτική.

Σε πολλά κέφια οι παίκτες του
Μουράτ Σεροπιάν κατάφεραν να
επιβάλουν τον δικό τους ρυθμό και
να διαλύσουν την αστεθάστατη
γραμμή των γηπεδούχων.

Τα τέρματα για τους σταχυοφόρο-

υς σημείωσαν οι Σεκούμπα 2(19'
29'), Συριόπουλος Αντωνακόπου-
λος 21' Μαρής 57' . Για λογαριασμό
των γηπεδούχων σκόαραρε ο
Πρέντι 71'.

Διαιτήτευσε ο Νικόπουλος
(Σάμου). Βοηθοί:  Μουμπογιατζόγ-
λου-Λεκαράκος (Πειραιά)

ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ: Αυγερ-
ινός, Αγγελής, Ασλάνι, Λαμπρίδης
Γ., Μιχαηλίδης, Ράγια, Λαμπρίδης 

Δ., Αυλωνίτης, Πρέντι, Κατσέρης,
Χοτζάι.

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ: Κούτσικος,
Ανδριόπουλος, Λάμπρου, Συριό-
πουλος, Παπατζίκος (63′ Κέιζο), 

Μάρης, Αντωνακόπουλος (80′
Μαρμούτας), Ξενοπανάγος,
Σεκούμπα( 63′ Καραγιάννης),
Ερρέρα(70′ Ταμπουρατζής),
Μπούσι(46′ Μακρίδης).

Ο Πανελευσινιακός στο -4 από Προοδευτική 
και -1 από Εθνικό

Η Πειθαρχ ική Επιτρο-
πή της Ε.Π.Σ.Δ.Α. αφού
έλαβε υπόψη της τις σχ ε-
τικές διατάξεις του άρθρ-
ου 10 του Πειθαρχ ικού
Κώδικα της Ε.Π.Ο. καθώς
επίσης τα Φύλλα Αγών ων
της Α' κατηγορίας  του
Πρωταθλήματος (24ης
Αγων ιστικής ) , επιβάλλει
ποιν ές στους κάτωθι
ποδοσφαιριστές  και στα
σωματεια ως εξής : 

1. ΠΛΑΤΑΝΙΑ Γ.  -
ΑΡΙΘ.ΔΕΛΤΙΟΥ :1309611
, ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ :ΖΩΦΡΙΑ
, ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ ΜΕ  1
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΚΤΟΣ
Α.Χ. ΚΑΙ 10 ΕΥΡΩ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 

2. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟ Σ .
- ΑΡΙΘ.ΔΕΛΤΙΟΥ
:1113926, ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ :
ΖΩΦΡΙΑ  , ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ
ΜΕ  3 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΚΤΟΣ Α.Χ. ΚΑΙ 30
ΕΥΡΩ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ
ΠΡΟΣΤΙΜΟ . 

3. ΔΡΥΜΟΥΣΗΣ Π  -
Α Ρ Ι Θ . Δ Ε Λ Τ Ι Ο Υ
:1387695, ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ :
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ   ,
ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ ΜΕ  1
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΚΤΟΣ
Α.Χ. ΚΑΙ 10 ΕΥΡΩ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ
. 

4.  ΣΑΜΠΑΝΗΣ Κ.
Α Ρ Ι Θ . Δ Ε Λ Τ Ι Ο Υ
:2019734, ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
: Α Τ Ρ Ο Μ Η Τ Ο Σ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ    ,
ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ ΜΕ  1
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΚΤΟΣ 

Α.Χ. ΚΑΙ 10 ΕΥΡΩ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ
. 

5.ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ  Χ   -
Α Ρ Ι Θ . Δ Ε Λ Τ Ι Ο Υ
:1434812, ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ :
ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ  ,
ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ ΜΕ
2ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΟΣ
Α.Χ. ΚΑΙ 20 ΕΥΡΩ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ
. 

6. ΚΕΧΡΗΣ Σ.
ΑΡΙΘ.ΔΕΛΤΙΟΥ :
1393231 , ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ , 

ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ ΜΕ
2ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ   20
ΕΥΡΩ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ
ΠΡΟΣΤΙΜΟ 

7. ΣΤΑΦΑΙ  Ν ,
ΑΡΙΘ.ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ
:1402192 , ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ
ΜΕ    1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΕΚΤΟΣ Α.Χ ΚΑΙ      10
ευρώ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ
ΠΡΟΣΤΙΜΟ . 

8. .ΠΑΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Α .
- ΑΡΙΘ.ΔΕΛΤΙΟΥ
:577904  ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ :
ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ   ,
ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ ΜΕ  2
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΟΣ
Α.Χ. ΚΑΙ 20 ΕΥΡΩ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ
. 

9. ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ Ι
- ΑΡΙΘ.ΔΕΛΤΙΟΥ
:1383091ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ :
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ ΜΕ 3
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΟΣ
Α.Χ. ΚΑΙ 30 ΕΥΡΩ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ
. 

Super League 2 – 27η
αγωνιστική

Τετάρτη 30/3 – 15:00

Βόρειος όμιλος

Βέροια-Ηρακλής

Διαιτητής: Γκάμαρης
(Αθηνών)
Βοηθοί: Φωτόπουλος,
Νιδριώτης (Αθηνών)

Αλμωπός Αριδαίας-
Ολυμπιακός Βόλου

Διαιτητής: Τάσης (Ηπείρου)
Βοηθοί: Μποζατζίδης,
Τυριακίδης (Μακεδονίας)

Καβάλα-ΠΑΟΚ Β

Διαιτητής: Δραγάτης (Ανατ.
Αττικής)
Βοηθοί: Νίκζας (Λάρισας),
Αναστασιάδης (Σέρρων)

Θεσπρωτός-Τρίκαλα

Διαιτητής: Μέγας (Πιερίας)
Βοηθοί: Μηνούδης
(Πιερίας), Χριστοδούλου
(Ημαθίας)

Πιερικός-Απόλλων Λάρισας

Διαιτητής: Κακουλίδης
(Θράκης)
Βοηθοί: Τοροσιάδης
(Μακεδονίας), Δημόπουλος
(Φλώρινας)

Απόλλων Πόντου-
Πανσερραϊκός
Διαιτητής: Μαλούτας
(Ημαθίας, φωτ.)
Βοηθοί: Ζήρδας (Αθηνών),
Τζιώτζιος (Θράκης)

Ξάνθη-ΑΕΛ (15:30)
Διαιτητής: Τσακαλίδης
(Χαλκιδικής)
Βοηθοί: Δημητριάδης
(Καστοριάς), Αϊνάλης
(Μακεδονίας)
Ρεπό: Νίκη Βόλου

Νότιος όμιλος

Κηφισιά-Αιγάλεω

Διαιτητής: Περράκης
(Αθηνών)
Βοηθοί: Κολλιάκος
( Α θ η ν ώ ν ) ,
Γεωργακόπουλος (Πειραιά)

Ρόδος-Λεβαδειακός

Διαιτητής: Αγγελάκης
(Μακεδονίας)
Βοηθοί: Χριστάκογλου
( Χ α λ κ ι δ ι κ ή ς ) ,
Βασιλόπουλος (Έβρου)

Καλαμάτα-ΟΦ Ιεράπετρας

Διαιτητής: Βεργέτης
(Αρκαδίας)
Βοηθοί: Βεργέτης
(Αργολίδας), Κύριος
(Αρκαδίας)

Καραϊσκάκης-Χανιά

Διαιτητής: Κατσικογιάννης
(Ηπείρου)
Βοηθοί: Δίπλαρης
(Καρδίτσας), Οικόνομου
(Δυτ. Αττικής)

Παναθηναϊκός Β-Ζάκυνθος

Διαιτητής: Πατεμτζής
(Ηρακλείου)
Βοηθοί: Αρμακώλας
(Κυκλάδων), Ψύλλος
(Λέσβου)

Επισκοπή-Ηρόδοτος

Διαιτητής: Μπαϊρακτάρης
(Αθηνών)
Βοηθοί: Αραβίδης
(Αθηνών), Πλάκας (Δυτ.
Αττικής)

Ε ρ γ ο τ έ λ η ς - Δ ι α γ ό ρ α ς
(18:00)
Διαιτητής: Τσαγκαράκης
(Χανίων)
Βοηθοί: Σινιοράκης,
Αναστασάκης (Χανίων)

Ρεπό: Αστέρας Βλαχιώτη

ΕΠΣΔΑ:  ΠΟΙΝΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Οι διαιτητές της 27ης αγωνιστικής της
Super League 2   σήμερα



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.

12-θριάσιο Tετάρτη 30 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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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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