
130 ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

10.358 κρούσματα,
58 νεκροί & 356
διασωληνωμένοι

Στη Συνεδρίαση του Δικτύου
Πόλεων με Ποντιακές Κοινότητες

ο Δ. Ελευσίνας

Η διεθνής αναγνώριση της Γενοκτονίας των
Ποντίων στο επίκεντρο

ΟΑΕΔ: 50.900 προσλήψεις
μέχρι τέλη Ιουνίου

- Τα 11 προγράμματα για κλάδους και σε ομάδες
ανέργων που πλήττονται περισσότερο

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Κ
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Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
συμβάλλει καθοριστικά

στην αποκατάσταση πυρόπληκτων
περιοχών

Ολοκλήρωση των αντιδιαβρωτικών έργων για
την αναγέννηση του περιβάλλοντος,

στη Βαρυμπόμπη Αττικής

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Συνάντηση εργασίας
του Δημάρχου Αχαρνών με

τον Υποστράτηγο
Πυροσβεστικού Σώματος

Παναγιώτη Νιάφα

ΧΧ..  ΣΣττααϊϊκκοούύρρααςς::  ΕΕννττόόςς  ττηηςς  
εεββδδοομμάάδδααςς  τταα  μμέέττρραα  εεννίίσσχχυυσσηηςς  
ννοοιικκοοκκυυρριιώώνν  κκααιι  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν

Στόχος να
περιοριστούν οι
πιέσεις στους 
οικογενειακούς

προϋπολογισμούς,   
κυρίως 

των ασθενέστερων
εισοδηματικά 
στρωμάτων

σσεελλ..  55σσεελλ..    77

Ματσάρα με ανατροπές στα Μέγαρα.
Μανδραϊκός - Ερμής 3-4

Ο ΑΟ Ζωφριάς 2-0 στην Φυλή τον
Θρασύβουλο

‘’Λευκή’’ ισοπαλία. Μικρασιατική 
– Αστέρας Μαγούλας 0-0

σσεελλ..  1100--1111

σσεελλ..  99σσεελλ..  88

σσεελλ..  99

σσεελλ..  22

Τάκης Θεοδωρικάκος για το
θάνατο των 3 παιδιών από

την Πάτρα: 

«Υπάρχει κάτι
βαθύτατα 
άρρωστο»

σσεελλ..  33

ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ /ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΧΡΙ
ΤΗΝ 30η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 σσεελλ..  77
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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: Aραιή συννεφιά 

Η Θερμοκρασία απο 8 έως 17  βαθμους Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
2, 6, 10,14,18,22,26, 30

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Διεθν ής Ημέρα κατά των  Ναρκών
Οσίων  Γεωργίου του εν  τω Μαλεώ, Ζωσιμά και Πλάτω-
ν ος, Θεων ά αρχ ιεπισκόπου Θεσσαλον ίκης

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Λιόσης Αναστάσιος Κ.Ειρήνης 2 & Αγίου

Δημητρίου,2105580218

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Παππά Ιωάννα Κ.

Νέζη Νικολάου 44, 2105547707

MANΔΡΑ
Λουκόπουλος Σωτήριος Ν.

Στρατηγού Ρόκα 84, 2105556375

Άνω Λιόσια

ΑΡΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Ιονίου Πελάγους 42Β & Πηνειού,2102474311

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Φιλαδελφείας 237-239 - Κόκκινος Μύλος,
2102316737

Εντός της εβδομάδας
θα κατατεθεί από το
υπουργείοΟικονομικών
ο συμπληρωματικός
π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ό ς
ύψους 2 δισ. ευρώ,
ώστε να συνεχιστεί η
στήριξη σε νοικοκυριά
και επιχειρήσεις.

Αφ ΄ενός υλοποιώντας
τα πρόσθετα μέτρα που
ανακοινώθηκαν πρό-
σφατα και αφ' ετέρου
κρατώντας και "εφόδια"
για αργότερα, αφού σήμερα ουδείς- σε πανευρωπαϊκό
επίπεδο- μπορεί να προβλέψει με ασφάλεια την έκταση
του προβλήματος και τις επιπτώσεις του στην οικονομία.

Αυτό επισημαίνει, με δήλωσή του στο ΑΠΕ- ΜΠΕ, ο
υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, καθώς,
όπως προσθέτει, αφουγκραζόμαστε την κοινωνία και
"συναισθανόμαστε πλήρως την ανάγκη των συμπατρ-
ιωτών μας για περαιτέρω στήριξη, αφού η κρίση εξακο-
λουθεί να έχει μεγάλη ένταση".

Το επιπλέον αυτό πακέτο των μέτρων (σ.σ. έως σήμε-
ρα τα μέτρα προσεγγίζουν τα 4 δισ. ευρώ) που έχει
εξαγγελθεί, έχει στόχο, όπως δηλώνει ο κ. Σταϊκούρας,
να περιορίσει, όσο είναι εφικτό, τις πιέσεις στους οικο-
γενειακούς προϋπολογισμούς, κυρίως των ασθενέστερ-
ων εισοδηματικά στρωμάτων.

Στο συγκεκριμένο πλαίσιο:
Θα δοθεί έως τις 21 Απριλίου εισοδηματική ενίσχυση

200 ευρώ στους πλέον ευάλωτους πολίτες, όπως είναι
οι χαμηλοσυνταξιούχοι και οι δικαιούχοι του ελάχιστου
εγγυημένου εισοδήματος,

Δρομολογείται εντός
του Απριλίου η επιπρ-
όσθετη στήριξη των
νοικοκυριών και των
επιχειρήσεων στους
λογαριασμούς της
ηλεκτρικής ενέργειας.

Θα λειτουργήσει η πλα-
τφόρμα για τη στήριξη
στο κόστος των καυ-
σίμων σε κατόχους αυτο-
κινήτων και μοτοσικ-
λετών.

Θα στηριχθεί περαι-
τέρω ο πρωτογενής τομέας της οικονομίας, προκειμέ-
νου, συν τοις άλλοις, να περιοριστεί το κόστος σε λιπά-
σματα, καύσιμα κ.ά. των αγροτών.

Θα υπάρξει από την 1η Μαΐου η δεύτερη αύξηση
στον κατώτατο μισθό, με τις διαβουλεύσεις μεταξύ
των εμπλεκομένων φορέων να βρίσκονται σε
πλήρη εξέλιξη.

Όσον αφορά σε ενδεχόμενα άλλα μέτρα, που θα ληφ-
θούν ανάλογα με την ένταση και έκταση της κρίσης,
όπως π.χ. με τη μείωση του ΦΠΑ σε ορισμένα βασικά
αγαθά και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ο
πρωθυπουργός ζήτησε χθες από τη Θεσσαλονίκη "να
είμαστε προσεκτικοί όταν μιλάμε για ενδεχόμενα νέα
μέτρα τα οποία μπορεί να έρθουν, ας δρομολογήσουμε
πρώτα τα μέτρα τα οποία έχουμε ψηφίσει.

Σας διαβεβαιώνω ότι με το οικονομικό επιτελείο φρον-
τίζουμε πάντα ώστε να υπάρχουν εφεδρείες σε
περίπτωση που η κρίση αυτή κρατήσει περισσότερο από
αυτό το οποίο περιμένουμε".

Χρ. Σταϊκούρας: Εντός της εβδομάδας τα μέτρα για 
την ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων
Στόχος είναι να περιοριστούν οι πιέσεις στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς,   
κυρίως των ασθενέστερων εισοδηματικά στρωμάτων

Τάκης Θεοδωρικάκος  για το θάνατο των 3 παιδιών 
από την Πάτρα: «Υπάρχει κάτι βαθύτατα άρρωστο»

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος,
μίλησε την  Κυριακή (03/04) για την  υπόθεση του θαν άτου
των  τριών  παιδιών  από την  Πάτρα, τον ίζον τας πως
«υπάρχ ει κάτι βαθύτατα άρρωστο».
Συγκεκριμέν α, σε σχ ετικές δηλώσεις του στον  ΣΚΑΪ, ο
Τάκης Θεοδωρικάκος σημείωσε: «Σε ό,τι αφορά στη συγκε-
κριμέν η περίπτωση, ζήτησα από την  πρώτη ημέρα την
πλήρη διαλεύκαν ση της υπόθεσης διότι, πέρα από
υποχ ρέωση της Αστυν ομίας, είν αι κάτι που ξεπερν ά τις πιο
ακραίες υποθέσεις εγκληματικότητας. Υπάρχ ει κάτι βαθύτα-
τα άρρωστο».

Μάλιστα, ο ίδιος έκαν ε λόγο για «παν ίσχ υρες αποδείξεις που έχ ει η Αστυν ομία» σχ ετικά με τον  θάν ατο της
9χ ρον ης Τζωρτζίν ας και πρόσθεσε: «Πρέπει ν α μάθουμε τι έχ ει γίν ει με όλα τα παιδιά και με άλλους αν θρώπους
που μπορεί ν α εμπλέκον ται. Έχ ει περάσει τόσο μεγάλο διάστημα από την  απώλεια αυτών  των  παιδιών  και καν είς
δεν  είχ ε καταλάβει; Καν είς δεν  είχ ε προσέξει; Θα πρέπει ν α διερευν ηθούν  τα πάν τα».
Εν  συν εχ εία, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη δήλωσε: «Πρέπει ν α κλείσουν  όλες οι τρύπες του συστήμα-

τος. Δεν  μπορούμε ν α χ άν ουμε τρία παιδιά και ν α μην  κάν ουμε τίποτα. Θα μάθουμε όλη την  αλήθεια. Η έρευν α
θα πάει μέχ ρι το τέλος. Πρέπει ν α ελεγχ θούν  όλες οι υπηρεσίες. Ό,τι και όποιος εμπλέκεται στην  υπόθεση».

Ψέμα ότι ξυλοκοπήθηκε η Ρούλα Πισπιρίγκου

Πάν τως, όσον  αφορά στην  καταγγελία περί ξυλοδαρμού της Ρούλας Πισπιρίγκου από αστυν ομικού, η οποία δια-
ψεύστηκε, ο Τάκης Θεοδωρικάκος είπε: «Στη ΓΑΔΑ κρατείται (σ.σ. η Ρούλα Πισπιρίγκου) σε συν θήκες κράτους
δικαίου».

Επισημαίν εται, τέλος,  ότι σήμερα Δευτέρα στις 12:00 το μεσημέρι αν αμέν εται η απολογία της Ρούλας
Πισπιρίγκου που κατηγορείται για τη δολοφον ία της 9χ ρον ης κόρης της. Παράλληλα, οι αρχ ές αν αμέν ουν  ν α γίν ει
εκταφή της Τζωρτζίν ας για ν α ελέγξουν  το τάμπλετ με το οποίο θάφτηκε μαζί.
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Το Δημοτικό
Σ υ μ β ο ύ λ ι ο
Αχαρνών απο-

φάσισε κατά πλειοψ-
ηφία την έκδοση
ψηφίσματος για τον
πόλεμο στην Ουκρ-
ανία αφού έλαβε
υπόψη το σχέδιο που
κατέθεσε ο Δημοτικός
Σύμβουλος Καμπόλης
Οδυσσέας επικεφαλής
της παράταξης
«ΑΧΑΡΝΕΙΣ – ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ» και
μετά τις τροποποιή-
σεις και τις προσθήκες
που προτάθηκαν από
το Σώμα του Δ.Σ.

Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών:  

-Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αχαρνών
καταδικάζει κατηγορηματικά την εισβολή της
Ρωσίας στην Ουκρανία εκφράζοντας παράλληλα
την αμέριστη συμπαράστασή του στον σκληρά
δοκιμαζόμενο λαό της Ουκρανίας και στους χιλιά-
δες ομογενείς μας που κατοικούν στην περιοχή
εδώ και αιώνες, τονίζοντας ότι έχουμε απέναντί
μας τον Πρόεδρο Πούτιν και το καθεστώς του και
όχι τον φίλο ρωσικό λαό.

-Η προστασία της εδαφικής ακεραιότητας, της
κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας όλων των
κρατών, προφανώς και της Ουκρανίας, αποτελεί
θεμελιώδη αρχή για την Ελλάδα που διαχρονικά
καταδικάζει κάθε παραβίαση των βασικών αρχών
που προβλέπονται από τον Χάρτη των Ηνωμέ-
νων Εθνών. Δεν μπορεί να υπάρξει κανενός είδο-
υς δικαιολογία για την επίθεση σε μια ανεξάρτητη
χώρα.

-Η επίκληση του Διεθνούς Δικαίου δεν μπορεί
να γίνεται επιλεκτικά. Οι ηγεσίες ΕΕ και των ΗΠΑ
έχουν ευθύνες για την κλιμάκωση της κατάστασης

8με τα λάθη αλλά και τις στρατηγικές επιλογές
τους. Η ανοχή, η παθητικότητα των αμερικανικών
και ευρωπαϊκών ηγεσιών απέναντι στην τουρκική
εισβολή στην Κύπρο το 1974 και η συμμετοχή
τους στους βομβαρδισμούς της Γιουγκοσλαβίας
το 1999, μαρτυρούν το υποκριτικό τους ενδιαφέρ-
ον.

-Οι τραγικές εξελίξεις στην Ουκρανία αποδεικ-
νύουν για άλλη μια φορά, ότι οι ενδοϊμπεριαλιστι-
κοί ανταγωνισμοί για το μοίρασμα σφαιρών
επιρροής και ενεργειακών πόρων, οι κάθε είδους
εθνικισμοί και τα γεωπολιτικά σχέδια των ισχυρών
απειλούν ξανά τον κόσμο με καταστροφή.

-Ο πόλεμος μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρ-
ανίας δεν μπορεί να φέρει τίποτα άλλο εκτός από
καταστροφή για τους δύο λαούς, αλλά και για όλη
την Ευρώπη, με σοβαρές επιπτώσεις στην οικο-
νομία και στο όποιο κεκτημένο των δημοκρατικών
δικαιωμάτων, της πολυφωνίας και του Πολιτι-
σμού, όπως φαίνεται το τελευταίο χρονικό διά-
στημα, με την αναβίωση του ψυχροπολεμικού
κλίματος αποκλεισμών και διώξεων ακόμη και
στην Τέχνη.

Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών 
για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Συν εχ ιζεται στη σελ. 4

Η ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ  
& ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΕΦΙΣΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ 

Παραβίαση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου γονέων- μαθητών
σχολείων Δήμου Ασπροπυργου
στο my school

Η Ένωση Γονέων Ασπροπύργου εφιστά την προ
σοχή σε ΟΛΟΥΣ τους γονείς μαθητών της πόλης
μας, για ύπαρξη παραβίασης προσωπικών
δεδομένων στις  ηλεκτρονικές διευθύνσεις που
έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα myschool.

Οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μήνυμα σας έχει
σταλεί και αναφέρει ηλεκτρονική διεύθυνση των
σχολείων ή και συλλόγων, να ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΑΙ
και να ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ.
Προτείνεται η ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ επικοινωνία με την

Διεύθυνση των σχολείων καθώς και με τους
Συλλόγους Γονέων κ Κηδεμόνων μέχρι την
αποκατάσταση της ασφαλούς ηλεκτρονικής
επικοινωνίας από τους υπεύθυνους –ήδη
ενήμερους- φορείς.
Σε ΚΑΜΙΑ περίπτωση δεν δίνουμε προσωπικά

στοιχεία, ούτε απαντάμε σε αυτά τα ηλεκτρονικά
μηνύματα.

Ο Πρόεδρος                   Η Γεν. Γραμματέας 
Τσοκάνης Αλέξανδρος           Μαρνίκα Ξένια       
tsokalex1917@gmail.com  x.j.marnika@gmail.com

Νέα σπουδαία διάκριση για τον Παγκόσμιο
Πρωταθλητή στο Taekwon-Do,

Γιάννη Παπακωνσταντίνου
O αθλητής  από τη Μάνδρα, κατέκτησε 

στην κατηγορία των 78 κιλών στους Άνδρες το
ασημένιο μετάλλιο

Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής στο Taekwon-Do, Γιάν ν ης Παπακων σταν τίν ου,
προσέθεσε ακόμη μία σπουδαία διάκριση στο εν εργητικό του, συμμετέχ ον τας με
την  εθν ική ομάδα της Ελλάδας στο Παν ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται
στο Πόρεκ της Κροατίας, με τη συμμετοχ ή είκοσι επτά (27) χ ωρών .  

O αθλητής με καταγωγή από το Δήμο Μάν δρας -Ειδυλλίας , κατέκτησε στην  κατ-
ηγορία των  78 κιλών  στους Άν δρες το ασημέν ιο μετάλλιο.

Ο Δήμαρχ ος Χρήστος Ε. Στάθης με αν άρτηση του στα μέσα κοιν ων ικής δικτύω-
σης συν εχ άρη τον  αθλητή για την  επιτυχ ία του, εν ώ η Δημοτική Αρχ ή γν ωστο-
ποίησε την  πρόθεση της ν α τον  τιμήσει σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματο-
ποιηθεί όταν  το επιτρέψουν  οι αγων ιστικές υποχ ρεώσεις του.
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Συνεχιζετσι απο τη σελ. 3

-Ως Δήμος Αχαρνών, ενώνουμε τη φωνή μας για
να σταματήσει άμεσα αυτός ο πόλεμος στην καρ-
διά της Ευρώπης που έχει τραγικές συνέπειες για
τη ζωή των αμάχων, συμπεριλαμβανομένης της
Ελληνικής Κοινότητας που ζει στην Ουκρανία και
απευθύνει έκκληση να γίνει σεβαστό το διεθνές
ανθρωπιστικό δίκαιο και να σταματήσουν άμεσα
οι επιθέσεις κατά του αμάχου πληθυσμού. 

Να γίνουν σεβαστά τα αυτονόητα δικαιώματα
ζωής και ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών και της
Ελληνικής ομογένειας στα εδάφη της Ουκρανίας.

-Τα συμφέροντα της Ελλάδας και του ελληνικού
λαού είναι με το στρατόπεδο της Ειρήνης, 4 της
συνεννόησης, στη βάση σεβασμού του Διεθνούς
Δικαίου και των αποφάσεων του ΟΗΕ.

-Κάθε ώρα που περνάει επιδεινώνεται η ανθρω-
πιστική κρίση, διογκώνονται οι προσφυγικές ροές.
Ο αριθμός των προσφύγων σύμφωνα με καταγρ-
αφή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους
πρόσφυγες έχει ξεπεράσει τα δύο εκατομμύρια.

-Ο Δήμος Αχαρνών ήδη έχει συμβάλλει στην
παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στον πληττόμε-
νο λαό της Ουκρανίας, εκφράζοντας έμπρακτα την
αμέριστη αλληλεγγύη μας προς τα θύματα του
βάρβαρου αυτού πολέμου.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην
παλιά εθνική Αθηνών-Κορίνθου
Λόγω εκτέλεσης εργασιών θα πραγματοποιηθούν κυκλοφορια-
κές ρυθμίσεις στο δεξιό τμήμα του οδοστρώματος της παλαιάς
εθνικής οδού Αθηνών - Κορίνθου, στην περιοχή των Μεγάρων
και της Ελευσίνας, κατά τις 4-5, 7 και 8 Απριλίου από τις 07.00
έως 16.00.
Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα πραγματοποιούνται προ-
σωρινές και τμηματικές διακοπές της κυκλοφορίας των οχημά-
των και η κίνηση τους θα πραγματοποιείται από το εναπομένον
πλάτος του οδοστρώματος.
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Ο μεγαλύτερος ενεργειακός Όμιλος της χώρας,
ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση της Πολι-
τείας και στις ανάγκες της κοινωνίας, ανέλαβε με
προϋπολογισμό 3 εκ. ευρώ την υλοποίηση των
εξαιρετικά σημαντικών αντιδιαβρωτικών έργων,
μέσω του θεσμού του Αναδόχου Αποκατάστασης
και Αναδάσωσης.  

Συγκεκριμένα, ολοκλήρωσε με επιτυχία τα έργα
στην Αττική σε περιοχή έκτασης 3.197,40 στρεμ-
μάτων, εντός του εθνικού δρυμού της Βαρ-
υμπόμπης και αναμένεται να παραδώσει το αμέ-
σως προσεχές διάστημα τα αντίστοιχα έργα στο
Σχίνο Κορινθίας στα Γεράνεια Όρη, σε έκταση
17.214 στρεμμάτων, μέρος της οποίας βρίσκεται
σε προστατευόμενη περιοχή NATURA 2000.

Τα έργα στη Βαρυμπόμπη τα οποία εκτείνονται
από τη βόρεια πλευρά των πρώην Βασιλικών
Ανακτόρων, συμπεριλαμβανομένου του κέντρου
της Βαρυμπόμπης, μέχρι την Κάτω Βαρυμπόμπη,
πραγματοποιήθηκαν βάσει μελέτης της Διεύθυ-
νσης Αναδασώσεων Αττικής και είναι 100%
οικολογικά, με τα υλικά των κατασκευών να
προέρχονται αποκλειστικά από τα καμένα δέντρα
της περιοχής. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα αντιδιαβρωτικά έργα 

στη Βαρυμπόμπη Αττικής, περιλαμβάνουν:
233.486 τρέχοντα μέτρα κορμοδεμάτα, με την

τοποθέτηση και στερέωση κορμών κατά μήκος
των χωροσταθμικών καμπυλών, σύμφωνα με το
ανάγλυφο του εδάφους στις πλαγιές των
λεκανών απορροής των χειμάρρων.

20.913 τρέχοντα μέτρα κλαδοπλέγματα, με τη
συγκέντρωση, τοποθέτηση, συμπίεση και στε-
ρέωση των κλαδιών στις πλαγιές των λεκανών
απορροής χειμάρρων.

1.503 τετραγωνικά μέτρα κορμοφράγματα, με
την κατασκευή και τοποθέτηση ξύλινων φραγμά-

των από κορμούς, εντός  των
κοιτών των δευτερευόντων
και τριτευόντων  χειμάρρων,
οι  οποίοι  συμβάλλουν σε
μεγάλα ρέματα, για να συγκρ-
ατηθούν τα φερτά υλικά.

Για την ολοκλήρωσή τους
συμμετείχαν ειδικά συνεργεία,
αποτελούμενα από έμπειρο-
υς επαγγελματίες και επιστή-
μονες, ενώ καθημερινά για
πάνω από 3 μήνες βρίσκον-
ταν στο πεδίο 75 άνθρωποι
κατά μέσο όρο, καταγράφοντας πάνω από
30.000 εργατοώρες.

Τα έργα στον Σχίνο Κορινθίας, τα οποία
βρίσκονται στη τελική φάση ολοκλήρωσης

Τα έργα στο Σχίνο Κορινθίας, τα οποία
βρίσκονται στη τελική φάση ολοκλήρωσης, υλο-
ποιούνται βάσει μελέτης που εκπόνησε η Διεύθυ-
νση Δασών Κορίνθου. 

Πρόκειται, επίσης, για 100% οικολογικές παρ-
εμβάσεις, με τα υλικά των κατασκευών να 

προέρχονται αποκλειστικά από τα καμένα δέν-
τρα της περιοχής. 

Τα αντιδιαβρωτικά έργα υλοποιήθηκαν με
στόχο τη συγκράτηση των πολύτιμων δασικών
εδαφών, την αποτροπή της διάβρωσης και τον
περιορισμό της καθόδου φερτών υλικών, ώστε
να ενισχυθεί και να υποβοηθηθεί η φυσική ανα-
γέννηση του δάσους και να προστατευθούν οι
περιοχές, στο βαθμό που είναι εφικτό, από έντο-
να πλημμυρικά φαινόμενα. 

Κατά την παράδοση των αντιδιαβρωτικών
έργων στην περιοχή της Βαρυμπόμπης, χορηγία

του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ο Υπο-
υργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κώστας
Σκρέκας δήλωσε: «Σήμερα είχα την ευκαιρία να
δω από κοντά τα αντιδιαβρωτικά έργα που
έχουν ολοκληρωθεί στη Βαρυμπόμπη. Μετά τις
καταστροφικές πυρκαγιές του περσινού καλο-
καιριού καταβάλλουμε μια τεράστια εθνική προ-
σπάθεια, που φέρνει αποτελέσματα, για την
άμεση ανασυγκρότηση των πυρόπληκτων περ-
ιοχών. Τα Ελληνικά Πετρέλαια, με υψηλό αίσθ-
ημα κοινωνικής ευθύνης, αγκάλιασαν από την
πρώτη στιγμή τον καινοτόμο θεσμό του
«Αναδόχου Αποκατάστασης και Αναδάσωσης»,
προσφέροντας 3 εκατομμύρια ευρώ για την υλο-
ποίηση αντιδιαβρωτικών έργων στη Βαρυμπόμ-
πη και στον Σχίνο Κορινθίας. Η κυβέρνηση με
σχέδιο και αποφασιστικότητα ανταποκρίνεται
στην επείγουσα ανάγκη για την προσαρμογή των
δασικών οικοσυστημάτων στις επιπτώσεις της
κλιματικής κρίσης και στην αναγέννηση και προ-
στασία του φυσικού μας πλούτου. Εξαντλούμε
κάθε δυνατότητα προκειμένου να διαφυλάξουμε
τα δάση μας, που αποτελούν τη φυσική μας
κληρονομιά και να τα παραδώσουμε στις επόμε-
νες γενιές». 

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Διοικ-
ητικού Συμβουλίου του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, κ. Γιάννης Παπαθανασίου,
σημείωσε: «Διαχρονικά, ο Όμιλος Ελληνικά
Πετρέλαια ανταποκρίνεται με ευαισθησία στις
ανάγκες των κοινωνιών στις οποίες δραστηριο-
ποιείται. Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του
καλοκαιριού και πιστοί στη δέσμευσή μας να
συμβάλλουμε στην αναχαίτιση των επιπτώσεων
της κλιματικής κρίσης, υλοποιήσαμε τα κρίσιμα
αυτά αντιδιαβρωτικά έργα, ώστε να επιταχύνουμε
τη φυσική αναγέννηση των καμένων δασικών
εκτάσεων. Ο Όμιλος ΕΛΠΕ θα είναι πάντα
παρών εκεί όπου υπάρχει πραγματικά ανάγκη,
στηρίζοντας εμπράκτως την ελληνική κοινωνία
και οικονομία. Και αυτό δεν είναι υπόσχεση. Το
θεωρούμε ηθική ευθύνη και καθήκον μας, ώστε να
συμβάλλουμε στο βιώσιμο μέλλον της χώρας
μας».

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ συμβάλλει 
καθοριστικά στην αποκατάσταση πυρόπληκτων περιοχών

Ολοκλήρωση των αντιδιαβρωτικών έργων για την αναγέννηση του περιβάλλοντος,
στη Βαρυμπόμπη Αττικής

1: (Από αριστερά προς τα δεξιά) κ. Γιάννης Παπαθανασίου Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, κ. Κώστας Σκρέ-

κας Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Ευάγγελος Γκουντούφας
Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος και κ.

Κωνσταντίνος Αραβώσης Γενικός Γραμματέας Δασών

Τ
α κρίσιμα αντιδιαβρωτικά έργα για τη θωράκιση της καμένης έκτασης και
την αναγέννηση του φυσικού περιβάλλοντος στη Βαρυμπόμπη Αττικής,
τα οποία ανέλαβε και υλοποίησε ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, παρέ-
δωσε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γιάννης Παπαθανασίου

στον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα, κατά τη
διάρκεια σύντομης εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην πυρόπληκτη
περιοχή. 
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Ευχαριστήρια επιστολή για αστυνομικό Ευχαριστήρια επιστολή για αστυνομικό 
του Α.Τ. Ελευσίνας που ενήργησε του Α.Τ. Ελευσίνας που ενήργησε 
άμεσα σε κλοπή σκυλιούάμεσα σε κλοπή σκυλιού

Η
εταιρεία μας βρίσκεται στην βιομηχανική περιοχή της Μάνδρας και
προ λίγων ημερών εκλάπη από την επιχείρηση μας ένα από τα
σκυλιά μας, ένα καθαρόαιμο pitbull μαζί με την αλυσίδα του. Ανα-

καλύψαμε πως εισήλθαν αθίγγανοι εντός του χώρου και τον έκλεψαν. 

Τηλεφώνησα στη κτηνίατρο όπου πηγαίνουμε τα σκυλιά μας, η οποία με
καθοδήγησε τι πρέπει να κάνω για να δηλωθεί η κλοπή του και μου δήλω-
σε πως γνωρίζει και θα ενημερώσει έναν αστυνομικό που δείχνει ιδιαίτερη
ευαισθησία στα ζώα, υπερβάλλοντα ζήλο για τη δουλειά του και πως σε
προγενέστερο χρόνο είχε πάει στο ιατρείο για εξέταση καθαρόαιμα κυνηγε-
τικά σκυλιά κακοποιημένα από αθίγγανους οι οποίοι τα είχαν κλέψει και
είχαν συλληφθεί από τον ίδιο. 

Σύμφωνα με φωτογραφίες που είχαμε δώσει του σκύλου μας, μεσημβρινές
ώρες της ίδιας ημέρας, ο εν λόγω αστυνομικός αν και εκτός υπηρεσίας
όπως μας ενημέρωσε εισήλθε εντός του καταυλισμού με το όχημά του
αψηφώντας κάθε κίνδυνο και βρήκε το σκύλο μας, μας τον παρέδωσε και
μας υπέδειξε τι πρέπει να κάνουμε. Μας δήλωσε πως ονομάζεται Ζυμάλης
Ιωάννης και υπηρετεί στο Α.Τ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. 

Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Ελληνική
Αστυνομία, το Α.Τ Ελευσίνας και ιδιαιτέρως τον εν λόγω αστυνομικό που
εκπροσωπεί επάξια το σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας και του αξίζουν
θερμά συγχαρητήρια για όσα έκανε για να σωθεί το σκυλί μας και να επι-
στρέψει σώο πίσω σε εμάς. Δεν υπάρχουν λόγια να εκφράσουν το πόσο
ευγνώμονες είμαστε. Σας ευχαριστούμε πολύ και καλή δύναμη στο έργο που
επιτελείτε. 

Με εκτίμηση,
Παναγοπούλου Φραγκίσκα
Εκπρόσωπος Σέρτον Ι.Κ.Ε. 

ΣΣΑΑΛΛΑΑΜΜΙΙΝΝΟΟΣΣ  3311  &&  ΜΜΙΙΑΑΟΟΥΥΛΛΗΗ  
ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς  ΤΤΗΗΛΛ::  221100  55557711447722,,

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

Θεατρική παράσταση στους Παιδικούς
Σταθμούς Ασπροπύργου

«Παραμύθια για να σπάτε κέφι»

Μ
ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της προη-
γούμενης εβδομάδας, η θεατρική παράσταση με τίτλο «Παραμύθια
για να σπάτε κέφι» του Τζιάνι Ροντάρι σε όλους τους Δημοτικούς

Παιδικούς Σταθμούς του Ασπρόπυργου. 

4488

Οι μικροί μαθητές είχ αν  την  ευκαιρία
ν α απολαύσουν  μια εξαιρετική παιδική
παράσταση, που τους προσέφερε χ αρά
και γέλιο. Ο θίασος διασκεύασε ιστορίες
του μεγάλου Ιταλού δασκάλου και λογο-
τέχ ν η δίν ον τας τη δυν ατότητα στα παι-
διά ν α γίν ουν  τα ίδια πρωταγων ιστές
και  ν α δουν  τον  κόσμο μέσα από έν α
άλλο πρίσμα. Οι παραστάσεις πλαι-
σιώθηκαν  από βιωματικό εργαστήρι με
πλούσιες παιδαγωγικές δράσεις για τους
μικρούς μας φίλους. 

Η αν ταπόκριση των
παιδιών  ήταν  πραγμα-
τικά συγκιν ητική και
στο τέλος των  παρα-
στάσεων  διαν εμήθηκε
το παραμύθι του Ιτα-
λού λογοτέχ ν η σε όλα
τα παιδιά. 

Η Αν τιδήμαρχ ος Κοι-
ν ων ικής Προστασίας,
Παιδείας, Πολιτισμού
και Νεολαίας, κ. Σοφία
Μαυρίδη δήλωσε σχ ε-
τικά: «Δεν  υπάρχ ει
πιο δυν ατό συν αίσθ-
ημα από την  ικαν ο-
ποίηση που ν ιώθει

καν είς όταν  κάν ει έν α παιδί ,έστω και
για μια στιγμή, ευτυχ ισμέν ο. Ιδίως τη
δύσκολη τούτη χ ρον ική περίοδο, που
καθημεριν ά βλέπουμε μικρά παιδιά ν α
ζουν  τη φρίκη του πολέμου. Ο Δήμα-
ρχ ος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος
Μελετίου κι εγώ προσωπικά θα κάν ουμε
ό,τι είν αι δυν ατόν  για ν α κρατήσουμε
άσβεστο το χ αμόγελο στα χ είλη των
παιδιών  της πόλης μας, που αποτελούν
το μέλλον  αυτού του τόπου».
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• ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ::  ΠΠΡΡΑΑΞΞΗΗ  ΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΗΗΣΣ  
ααππέέννααννττιι  σσττοο  κκοοιιννωωννιικκόό  σσύύννοολλοο,,  ττοο  ππεερριιββάάλλλλοονν  κκααιι  
ττοουυςς  σσυυμμπποολλίίττεεςς  μμααςς..

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

/ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 30η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

Με τη στήριξη της Περιφέρειας Αττικής ο
αγώνας δρόμου για την προστασία του Ποικίλου

Όρους στο Δήμο Πετρούπολης

Τη μοναδική ευκαιρία να απολαύσουν τα μονοπά-
τια και το φυσικό τοπίο του Ποικίλου όρους είχαν
εκατοντάδες πολίτες και κάτοικοι της ευρύτερης

περιοχής του Δήμου Πετρούπολης, οι οποίοι έλαβαν
μέρος στον αγώνα «Poikilo Rocky Mountain» ο οποίος
πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη της Περιφέρειας Αττι-
κής. 

Την εκκίνηση του αγώνα πραγματοποίησε ο Περιφερειάρχης
Αττικής Γ. Πατούλης, ενώ παρόντες ήταν, ο Αντιπεριφερει-
άρχης Δυτικής Αθήνας Α. Λεωτσάκος, ο Δήμαρχος Πετρούπολ-
ης Σ. Βλάχος, η Εντεταλμένη σε θέματα Αθλητισμού Περιφερ-
ειακή Σύμβουλος Μ. Βάρσου, ο πρώην Δήμαρχος Δ. Καλογερ-
όπουλος, η σύμβουλος του Περιφερειάρχη σε θέματα αθλητι-
σμού Χ. Γαλανοπούλου, Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι,
εθελοντές,εκπρόσωποι φορέωνκαι συλλόγων, αθλητές και
πολίτες.

Με αφορμή τον αγώνα ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης ευχα-
ρίστησε το δήμο για τη συνεργασία,όπως και τον κ. Λεωτσάκο,
την κ. Βάρσου και τη κ. Γαλλανοπούλου καθώς και όλους
όσους συνέβαλλαν για την επιτυχή διεξαγωγή του αγώνα. 

«Σήμερα, αυτή την ηλιόλουστη μέρα, μας δόθηκε η ευκαιρία
να  απολαύσουμε την υπέροχη φυσική ομορφιά του Ποικίλου
Όρους και πλήθος πολιτών να ανακαλύψει αθλούμενο μονο-
πάτια μοναδικής ομορφιάς. Φυσικά τοπία και μοναδικές οάσεις
στην Αττική, όπως είναι η συγκεκριμένη, έχουν την ανάγκη της
προστασίας μας. Η  Περιφέρεια Αττικής θα συνεχίσει να
στηρίζει κάθε πρωτοβουλία που έχει στόχο την προστασία και
ανάδειξη φυσικών και περιβαλλοντικών προορισμών όπως
είναι το Ποικίλο όρος. Θέλω να συγχαρώ όλους όσους συνέ-
βαλλαν στην επιτυχή διοργάνωση του αγώνα, τους εθελοντές,
τους αθλητές, τα νέα παιδιά και τους πολίτες που έλαβαν
μέρος. Τέτοιες πρωτοβουλίες μας κάνουν να αισθανόμαστε
αισιόδοξοι για το μέλλον» σημείωσε ο Περιφερειάρχης.

Ο
Αν τιδήμαρχ ος Πολεοδομίας, Περιβάλλον τος και
Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ασπροπύρ-
γου, κ. Μπουραν τάς Μελέτιος, εν ημερών ει

τους κατοίκους ότι, σύμφων α με:
• Την  Έγκριση της υπ’αρ. 20/2022 Πυροσβεστι-

κής Διάταξης  «Καθαρισμός προληπτικών  μέτρων  πυρ-
οπροστασίας οικοπέδων  και λοιπών   ακάλυπτων
χ ώρων  εν τός εγκεκριμέν ων  ρυμοτομικών  σχ εδίων  και
οικισμών »,  ΦΕΚ Β 1301/18.03.2022,

Οι ιδιοκτήτες, ν ομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικο-
πέδων  και λοιπών  ακάλυπτων  χ ώρων , εν τός εγκεκρι-
μέν ων  ρυμοτομικών  σχ εδίων  και οικισμών , υποχ ρε-
ούν ται, μέχ ρι την  30η Απριλίου του τρέχ ον τος έτους,
ν α  προβαίν ουν  σε καθαρισμό των  ιδιοκτησιών  τους, 

προς αποτροπή κιν δύν ου πρόκλησης πυρκαγιάς ή
ταχ είας  επέκτασης της.

Ο καθαρισμός περιλαμβάνει :
α) Υλοτομία και απομάκρυν ση των  ξερών  και σπα-

σμέν ων  δέν τρων  και κλαδιών , καθώς και των  κλαδιών ,
που βρίσκον ται κον τά σε κτίσμα.

β) Κλάδεμα της κόμης των  δέν τρων .
γ) Απομάκρυν ση τυχ όν  άλλων  εγκαταλελειμμέν ων

καυστικών  ή εκρήξιμων  ή αν τικειμέν ων , εν τός των  ως
άν ω χ ώρων .

Τέλος, συλλογή και απομάκρυν ση όλων  των  υπολειμ-
μάτων  καθαρισμού.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των  υπόχ ρεων , ο
Δήμος θα προβαίν ει στον  καθαρισμό των  χ ώρων  και
θα εφαρμόζον ται οι προβλεπόμεν ες κυρώσεις (άρθρο
94 ν .3852/2010, Πυροσβεστική Διάταξη 20/2022,
άρθρο 433 Ποιν ικού Κώδικα).

Ο καθαρισμός των  οικοπέδων  και των  ακάλυπτων
χ ώρων  αποτελεί υποχ ρέωση όλων  μας, βάσει ν όμων
και διατάξεων , αλλά πάν ω απ’ όλα, αποτελεί ΠΡΑΞΗ
ΕΥΘΥΝΗΣ απέν αν τι στο κοιν ων ικό σύν ολο, το περι-
βάλλον  και τους συμπολίτες μας.

Οφείλουμε ν α κρατήσουμε το Δήμο μας ασφαλή και
καθαρό, ώστε ν α μειώσουμε τις πιθαν ότητες εκδήλωσης
πυρκαγιάς και των  επιπτώσεών  της. 

Στη δεύτερη συνάντηση του Δικτύου Πόλεων με
Ποντιακές Κοινότητες, που διοργάνωσε η Κεντρ-
ική Ένωση Δήμων Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη,
συμμετείχε ο Δήμος Ελευσίνας, ο οποίος και
εκπροσωπήθηκε από τον Δημοτικό Σύμβουλο,
Χαράλαμπο Σεμερτζίδη.

Στη συνάντηση συμμετείχαν 30 Δήμου δια
ζώσης και 3 μέσω τηλεδιάσκεψης, με οικοδεσπό-
τες τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνο
Ζέρβα και τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακε-
δονίας, Απόστολο Τζιτζικώστα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, υπήρξε εκτε-
νής αναφορά στο γενικό πρόγραμμα δράσης του
Δικτύου όχι μόνο για το 2022 αλλά και σε βάθος
χρόνου και φυσικά, στο πλαίσιο δράσεων για
την Επέτειο της Γενοκτονίας των Ποντίων.

Από πλευράς Αντιπροέδρου της Κ.Ε.Δ.Ε. ορι-
οθετήθηκαν οι εξής άξονες:

Να παραμείνει η φλόγα της μνήμης ζωντανή, με
προτεινόμενη δράση την ταυτόχρονη –σε όλους
τους Δήμους- πορεία προς το μνημείο Γενοκ-
τονίας και το συμβολικό άναμμα ενός φαναριού
στις 19 Μαΐου

Η ανάγκη ενημέρωσης της νέας γενιάς για τα
γεγονότα της Γενοκτονίας

Προβολή των ιστορικών γεγονότων σε ειδικό

site του Δικτύου Πόλεων
Διεθνοποίηση του αγώνα

με επαφές των Συλλόγων
της χώρας μας με τους
αντίστοιχους στο εξωτερικό

Αξίζει να σημειωθεί, πως
ειδική μνεία υπήρξε και για
τον εορτασμό των 100 χρό-
νων από τη Μικρασιατική
Καταστροφή και τη Γενοκ-
τονίας των Μικρασιατών, με
κοινή «γραμμή» τη δημιο-
υργία σχετικής έκθεσης σε
όλους τους Δήμους.

Για τη συνάντηση του
Δικτύου Πόλεων με Ποντια-
κές Κοινότητες, ο Δημο-
τικός Σύμβουλος, Χαρά-
λαμπος Σεμερτζίδης ανέφε-
ρε: «Γεννήθηκα και μεγάλω-
σα σε μία μεγάλη Ποντιακή
Κοινότητα και έχω μνήμες από τις αφηγήσεις των
παππούδων μου, οι οποίες ποτέ δεν θα διαγρα-
φούν. Έχουμε βαριά ευθύνη να παλέψουμε ώστε
να αναγνωριστεί η Γενοκτονία του Ελληνισμού
των Ποντίων σε ολόκληρο τον κόσμο».

Από πλευράς του, ο
Δήμαρχος Ελευσίνας,
Αργύρης Οικονόμου,
όπως ανέφερε και σε σχε-
τική του επιστολή: «Ο
Δήμος μας, έχει  λάβει
ψήφισμα την 20 η Μαίου
2021 για την «Καθολική
Αναγνώριση της Γενοκ-
τονίας των Ποντίων από
την Διεθνή Κοινότητα» το
οποίο και διαβιβάσαμε,
με σκοπό τον συντονισμό
των ενεργειών έτσι ώστε
όλοι οι Δήμοι της χώρας
μας, να λάβουν παρόμοιο
ψήφισμα. Θα είναι χαρά
μας, όπως ανέφερα και
στην επιστολή μου, οι
επόμενες εργασίες του
Δικτύου Πόλεων με Πον-

τιακές Κοινότητες, να πραγματοποιηθούν στον
Δήμο μας, δεδομένης και της έκθεσης που πρό-
κειται να δρομολογήσουμε το επόμενο διάστημα
σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Συλλόγου
Ποντίων».

Στη Συνεδρίαση του Δικτύου Πόλεων με Ποντιακές Κοινότητες ο Δ. Ελευσίνας
Η διεθνής αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων στο επίκεντρο
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Εκπαιδευτικό σεμινάριο σε θέματα επιχειρήσεων
αεροπυρόσβεσης στην 112 ΠΜ Ελευσίνας

Ο
λοκληρώθηκαν
οι διημερίδες
σ υν εκ π αίδευ-

σης προσωπικού Πυρο-
σβεστικού Σώματος,
Πολεμικής Αεροπορίας
και Αεροπορίας Στρατού
στην  112 Π.Μ. στην
Ελευσίν α και στην  αίθ-
ουσα συν εδριάσεων  της
Λέσχ ης Αξιωματικών
Φρουράς Θεσσαλον ίκης,
σε θέματα επιχ ειρήσεων
αεροπυρόσβεσης.

Το σεμιν άριο παρακο-
λούθησαν  83 αξιωματικοί
του Πυροσβεστικού

Σώματος και σκοπός του
ήταν  η εξοικείωση του
προσωπικού σε επιχ ει-
ρήσεις αεροπυρόσβε-
σης, έτσι ώστε οι
εμπλεκόμεν οι φορείς ν α
φέρουν  εις πέρας απο-
τελεσματικότερα και
ασφαλέστερα τις απο-
στολές που θα τους αν α-
τεθούν .

Εκπαιδευτικό σεμι-
ν άριο σε θέματα επιχ ει

ρήσεων  αεροπυρό-
σβεσης στην  112 ΠΜ
Ελευσίν ας

Ομιλητές του σεμιν α-

ρίου ήταν  ο Πχ ος Ε.Κ.
(Χ/Ε.Μ.) Χαράλαμπος
Σπαν όπουλος, ο
Αν τπχ ος Παν αγιώτης
Μπάμπαλης, ο Αν τπχ ος
Ευστράτιος Αν αστασό-
πουλος, ο Επγός
Βασίλειος Μπίκας, ο
Επγός Μεν έλαος Αν δρε-
σάκης, ο Πυραγός Κου-
γιών ης Βασίλειος, στε-
λέχ η της Π.Α., καθώς και
ιδιώτες – σύν δεσμοι των
εταιριών  με τα μισθωμέ-
ν α από το Πυροσβε-
στικό Σώμα εν αέρια
μέσα.

Στο σεμιν άριο συμμε-
τείχ αν  αν ώτερα και
αν ώτατα στελέχ η των
Εν όπλων  Δυν άμεων  και
των  Σωμάτων  Ασφα-
λείας, καθώς και μέλη
πληρωμάτων  και συν δέ-
σμων  μισθωμέν ων  εν αε-
ρίων  μέσων .

Γ. Κώτσηρας: «Το Εμπορευματικό Κέντρο στο
Θριάσιο θα ενισχύσει την ελληνική οικονομία και

την τοπική ανάπτυξη»

Υ
πεγράφη την Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2022, η
τροποποίηση της σύμβασης παραχώρη-
σης για την ανάπτυξη Εμπορευματικού και

Διαμετακομιστικού Κέντρου στο Θριάσιο Πεδίο,
ενός έργου κομβικής σημασίας για την ενίσχυση
της θέσης της χώρας μας στην παγκόσμια οικο-
νομία και την εφοδιαστική αλυσίδα.

Η σύμβαση της παραχώρησης του έργου υπε-
γράφη από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφο-
ρών, κ. Κώστα Καραμανλή και τον Υπουργό Οικο-
νομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα.

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη Εμπορευματικού
και Διαμετακομιστικού Κέντρου στην περιοχή του
Θριασίου, δηλαδή στη μελέτη, κατασκευή, χρημα-
τοδότηση, λειτουργία, εκμετάλλευση και συντήρη-
ση, του πρώτου Logistics Park στην Ελλάδα. Ο
προϋπολογισμός της επένδυσης ξεπερνά τα 200
εκατομμύρια ευρώ.

Με αφορμή την υπογραφή της σχετικής σύμβα-
σης παραχώρησης του έργου, ο Υφυπουργός
Δικαιοσύνης και Βουλευτής Δυτικής Αττικής της
Ν.Δ., κ. Γιώργος Κώτσηρας, δήλωσε:

«Η ολοκλήρωση των διαδικασιών, με την υπο-
γραφή της σχετικής σύμβασης παραχώρησης για
το Εμπορευματικό Κέντρο στο Θριάσιο, σηματο-
δοτεί την εκκίνηση ενός εμβληματικού έργου για

τη χώρα μας, αλλά και την περιοχή της Δυτικής
Αττικής.

Με την προώθηση του σημαντικού αυτού έργου
αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι η Κυβέρνηση
του Κυριάκου Μητσοτάκη διαμορφώνει τις κατάλ-
ληλες συνθήκες για την προσέλκυση νέων επεν-
δύσεων, μετατρέποντας το Θριάσιο Πεδίο ως κεν-
τρικό διαμεταφορικό κόμβο υποδομών της
χώρας, αλλά και ολόκληρης της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης.

Η δημιουργία του Εμπορευματικού Κέντρου
στο Θριάσιο, μεταξύ άλλων, έρχεται να συμβάλλει
ως πολλαπλασιαστής για την ελληνική οικονομία,
με τη δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας,
δίνοντας παράλληλα μεγάλη ώθηση στην τοπική
ανάπτυξη».

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ
ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Συνάντηση εργασίας 
του Δημάρχου Αχαρνών με τον 

Υποστράτηγο Πυροσβεστικού Σώματος
Παναγιώτη Νιάφα

Π
ραγματοποιήθηκε συνάντηση
Δημάρχου Αχαρνών με τον νέο
Συντονιστή Επιχειρήσεων Αττι-

κής της Πυροσβεστικής,  εν όψει της
θερινής περιόδου”.

Πιο αναλυτικά, ο Δήμαρχος Αχα-
ρνών Σπύρος Βρεττός υποδέχτηκε
την Τετάρτη 30 Μαρτίου τον νέο
Συντονιστή Επιχειρήσεων Αττικής,
Υποστράτηγο του Πυροσβεστικού
Σώματος Παναγιώτη Νιάφα.

Στη συνάντηση – επίσκεψη γνωρ-
ιμίας ο Δήμαρχος με τον Υποστράτ-
ηγο συζήτησαν για τα θέματα της
αντιπυρικής προστασίας που
απασχολούν τον Δήμο αλλά και για
την προετοιμασία που κάνει  ο
Δήμος, εν όψει της θερινής περιό-
δου με την Πολιτική Προστασία του
Δήμου και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο
Γιώργο Σιδηρόπουλο.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος
Βρεττός ευχαρίστησε τον Υποστράτ-
ηγο του Πυροσβεστικού Σώματος κ.
Παναγιώτη Νιάφα και δήλωσε:

“Σήμερα είχα την ευκαιρία να υπο-
δεχθώ τον νέο Συντονιστή Επιχειρή-
σεων Αττικής και Υποστράτηγο Πυρ-
οσβεστικού Σώματος Παναγιώτη
Νιάφα, τον οποίο και συνεχάρη για τα
νέα του καθήκοντα ενώ εξετάσαμε
τους τρόπους για μια στενή και απο-
τελεσματική συνεργασία μεταξύ μας.

Παρόντος του αντιδημάρχου Πολιτι-
κής Προστασίας Γιώργου Σιδηρό-
πουλου, συζητήσαμε για τα θέματα
αντιπυρικής προστασίας που
απασχολούν τον Δήμο μας και την
προετοιμασία που κάνουμε εν όψει
της θερινής περιόδου”.
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Εντεκα νέα
προγράμμα-
τα με στόχο

τη δημιουργία συνολι-
κά 50.900 θέσεων
εργασίας, ευκαιριών
απασχόλησης και
δημιουργίας νέας
επιχειρήσεις αναμένε-
ται να υλοποιήσει ο
ΟΑΕΔ μέχρι τέλη Ιου-
νίου.

Τα συγχρηματοδο-
τούμενα προγράμματα
πρόκειται να προκ-
ηρυχθούν σταδιακά
άμεσα εντός του επό-
μενου τριμήνου, προ-
κειμένου να ενισχύουν
την αγορά εργασίας.

Στόχος των ενεργ-
ητικών πολιτικών
απασχόλησης είναι και
η μείωση της ανεργίας 

σε περιοχές, κλάδο-
υς και σε ομάδες ανέρ-
γων που πλήττονται
περισσότερο.

Ειδικότερα:

Πρόγραμμα επιχο-
ρήγησης επιχειρήσεων
για την απασχόληση
5.000 ανέργων ηλικίας
30 ετών και άνω στις
Περιφέρειες σε Μετά-
βαση (ΜΕΤ) της χώρας
(Γ’ κύκλος).

Πρόγραμμα επιχο-
ρήγησης επιχειρήσεων
για την απασχόληση
4.000 ανέργων ηλικίας
30 ετών και άνω στις
Περισσότερο Ανε-
πτυγμένες Περιφέρειες
(ΠΑΠ) της χώρας (Β’
κύκλος).

Πρόγραμμα προερ-
γασίας για 10.000 άνε-
ργους νέους ηλικίας
έως 29 ετών στις Περ-
ιφέρειες Αττικής και
Κεντρικής Μακεδονίας.

Πρόγραμμα επιχο-
ρήγησης επιχειρημα-
τικών πρωτοβουλιών
με έμφαση στην ψηφ-
ιακή οικονομία για

1.000 ανέργους
ηλικίας 30-45 ετών.

Πρόγραμμα επιχο-
ρήγησης επιχειρημα-
τικών πρωτοβουλιών
με έμφαση στην ψηφ-
ιακή οικονομία για
2.000 ανέργους
ηλικίας 18-29 ετών.

Πρόγραμμα Απόκ-
τησης Εργασιακής

εμπειρίας για 3.900
άνεργους νέους
ηλικίας έως 29 ετών.

Πρόγραμμα επιχο-
ρήγησης επιχειρήσεων
για την απασχόληση
10.000 μακροχρονίων
ανέργων ηλικίας 45
ετών και άνω, σε περ-
ιοχές-θύλακες υψηλής
ανεργίας.

Πρόγραμμα επιχο-
ρήγησης επιχειρήσεων
για την απασχόληση
5.000 ανέργων στους
τομείς της πράσινης
οικονομίας, με έμφαση
στις γυναίκες.

Πρόγραμμα προερ-
γασίας για 10.000 άνε-
ργους νέους ηλικίας 18
έως 30 ετών.

Ολοκληρωμένο Πρό-
γραμμα αναβάθμισης
δ ε ξ ι ο τ ή -
των/επανειδίκευσης
και βραχυπρόθεσμης
απασχόλησης για
ανέργους 25-45 ετών.

Πιλοτικές δράσεις
στο πλαίσιο κατάρτι-
σης Ενεργητικών Πολι-
τικών Απασχόλησης
ανοιχτού τύπου σε
τρεις πόλεις.

ΟΑΕΔ: 50.900 προσλήψεις μέχρι τέλη 
Ιουνίου - Τα 11 προγράμματα
Στόχος είναι και η μείωση της ανεργίας σε περιοχές, κλάδους

και σε ομάδες ανέργων που πλήττονται περισσότερο

Στα 10.358 τα κρούσματα κορω-
νοϊού την  Κυριακή 4/3. Επίσης,
όπως ανακοινώθηκε, οι διασωλ-

ηνωμένοι με κορονοϊό στις μονάδες
εντατικής θεραπείας είναι 356 , ενώ
οι νέοι θάνατοι που καταγράφηκαν
από τη νόσο είναι 58.
Θυμίζουμε ότι χθες καταγράφηκαν

στη χώρα 15.823 κρούσματα, ενώ
357 ήταν οι διασωληνωμένοι και 52
οι ημερήσιες απώλειες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ

Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα
κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν
τις τελευταίες 24 ώρες είναι 10.358 , εκ
των οποίων κανένα δεν εντοπίστηκε σε
ελέγχους στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο
συνολικός αριθμός των κρουσμάτων
ανέρχεται σε 3.077.711 (ημερήσια μετα-
βολή +0.3%), εκ των οποίων 49.1%
άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα
κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών,
140 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από
το εξωτερικό και 1.596 είναι σχετιζόμενα
με ήδη γνωστό κρούσμα.
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19

είναι 58, ενώ από την έναρξη της επιδ-
ημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 27.684
θάνατοι. Το 95.3% είχε υποκείμενο
νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύον-
ται διασωληνωμένοι είναι 356 (64.3%
άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 69
έτη. To 91.9% έχει υποκείμενο νόσημα
ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Μεταξύ των
ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνω-
μένοι, 210 (58.99%) είναι ανεμβολίαστοι
ή μερικώς εμβολιασμένοι και 146
(41.01%) είναι πλήρως εμβολιασμένοι.
Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθ-
ει από τις ΜΕΘ 4.476 ασθενείς.
Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα
νοσοκομεία της επικράτειας είναι 416
(ημερήσια μεταβολή -5.88%). 
Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρ-

ου είναι 452 ασθενείς.Η διάμεση ηλικία
των κρουσμάτων είναι 36 έτη (εύρος 0.2
έως 112 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των
θανόντων είναι 79 έτη (εύρος 0.2 έως 106
έτη).

ΠΠοοιιαα  μμέέρραα  γγίίννεεττααιι  οο  έέλλεεγγχχοοςς
Από αυτή την εβδομάδα ισχύει το ένα self test
για μαθητές κάθε βδομάδα

Τρία δωρεάν  self  test προμηθεύον ται μαθητές και εκπαιδευτικοί από τα φαρ-
μακεία μέχ ρι και την  Τρίτη 4 Απριλίου, για ν α καλύψουν  τις αν άγκες μέχ ρι και
μετά τις διακοπές του Πάσχ α 2022 και την  επιστροφή στα σχ ολεία.

Στο πλαίσιο της περ-
αιτέρω χ αλάρωσης των
μέτρων  της παν δημίας
σιγά-σιγά, αν ακοιν ώθη-
κε πρόσφατα και το
τέλος στο έν α από τα
δύο self  test την  εβδο-
μάδα, το οποίο γίν εται
υποχ ρεωτικά σε όλες
τις βαθμίδες και πριν
την  προσέλευσή τους
στις σχ ολικές αίθουσες.

Το έν α self  test πρέ-
πει ν α το κάν ουν  μέχ ρι
και 24 ώρες πριν  την  προσέλευσή τους την  Τρίτη το πρωί στα σχ ολεία.

Το υπουργείο Παιδείας για το έν α self  test
Η αν ακοίν ωση του υπουργείου Παιδείας αν αφέρει: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 Απριλίου,
τρία δωρεάν  αυτοδιαγν ωστικά self  test από τα φαρμακεία, προκειμέν ου ν α
καλύψουν  τις αν άγκες ελέγχ ου των  ημερών  από 4 Απριλίου έως και 15 Απρ-
ιλίου 2022 και για την  επιστροφή από τις διακοπές του Πάσχ α.

Θα έχ ουν  την  υποχ ρέωση ν α πραγματοποιούν  το μον αδικό self  test έως
και 24 ώρες πριν  από την  προσέλευσή τους στο σχ ολείο κάθε Τρίτη.

130 ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

58 νεκροί και 10.358 νέα κρούσματα
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ΝΕ Μεγαρίδος για Α2. 63-53 τον ΟΦΗ
Η ΝΕ Μεγαρίδας στο 2ο

όμιλο της Β’ Εθνικής κατέβα-
λε τον αξιόμαχο ΟΦΗ με 63-
53 και πλησίασε ακόμα περ-
ισσότερο στην Α2.

Ένα δεκάλεπτο (το 3ο)
έπαιξε καλό μπάσκετ η ΝΕΜ
και αποδείχθηκε υπεραρ-
κετό, προκειμένου να την
οδηγήσει στην 4η σερί νίκη
και στη 10η σε 11 εντός
έδρας αγώνες. Στην 3η
περίοδο οι γηπεδούχοι πέτ-
υχαν περισσότερους πόντο-
υς (25) απ’ ότι σε όλο το 1ο
ημίχρονο (23) και κατάφεραν
να ανοίξουν πρόσκαιρα το
ρυθμό του αγώνα και να
δημιουργήσουν μία διψήφια
διαφορά (43-33 στο 28’), η

οποία έφτασε μέχρι και το
+11 στο 31’ (53-42).

Από εκεί  και  πέρα η
ομάδα των Μεγάρων έλεγξε
το παιχνίδι και παρότι δεν
μπόρεσε να απομακρυνθεί
με μεγαλύτερη διαφορά,
ήταν αυτή που βρισκόταν
σταθερά μπροστά στο σκορ
μετά το προσπέρασμα στο
23’ με 28-26, το πρώτο
προβάδισμά της μετά το 12’
(13-11). Όσο κι αν προσπά-
θησε ο ΟΦΗ, δεν μπόρεσε
να απειλήσει τη ΝΕΜ, παρό-
τι κέρδισε τις εντυπώσεις
στο 1ο ημίχρονο και προη-
γήθηκε ακόμα και με 17-24
στο 18’. Εν τέλει δεν απέφυ-
γε την 3η ήττα στα τελευταία 4

παιχνίδια...

ΝΕΜ - ΟΦΗ 63-53

Διαιτητές: Κοντίλης, Μαρ-
ουδιάς, Κουτσοδήμος

Δεκάλεπτα: 12-11, 23-26,
48-40, 63-53

ΝΕΜ (Μάνταλος): Παλαι-
οχωρίτης 12 (2), Γκάτζιας 11
(2), Γκόντγουιν, Αγγελόπου-
λος 8 (1), Γερομιχαλός 11
(1), Νικολακόπουλος, Καλλι-
νικίδης 14, Χάσα 2, Κανελ-
λόπουλος 3 (1), Σκληρής,
Εζόμο 2.

ΟΦΗ (Ράλλης): Λιανός 6,
Μποχωρίδης 24 (2), Μητρό-

παπας 11, Καρλάφτης Χ 4
(1), Πρωτογεράκης 2, Θεο-
δωρίδης 6 (2), Καμπάκας,
Καψάλης, Μηλαθιανάκης.

...Εκκρεμούν οι  (6)
αγώνες Άρης Νίκαιας - ΟΦΗ
(11η αγωνιστική, 6/4,
16:00), Πανιώνιος - Μανδρ-
αϊκός (18η αγωνιστική, 6/4,
17:00), Άρης Νίκαιας - Αιγά-

λεω (19η αγωνιστική, δεν
έχει  οριστεί ), Μελίσσια -
Μανδραϊκός (19η αγωνιστι-
κή, 13/4, 17:00), Πανιώνιος
- ΟΦΗ (20ή αγωνιστική, δεν
έχει  οριστεί ), Δούκας -
Παλαιό Φάληρο (21η αγωνι-
στική, 6/4, 21:00).

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

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.

Ματσάρα με ανατροπές
στα Μέγαρα.
Μανδραικός-Ερμής 3-4
Ματσάρα έγιν ε στο γήπεδο του Βύζαν τα στα Μέγαρα
σε παιχ ν ίδι για την  Β΄κατηγορία 22η αγων ιστική
μεταξύ του Μαν δραικού και του Ερμή Αν ω Λιοσίων .
Το τελικό σφύριγμα του διαιτητή Αν τι Χαμπιλάι βρήκε
ν ικητή τον  δεύτερο με 3-4.
Ο Μαν δραικός του Γιώργου Σωτήρχ ου είχ ε 14 παίκτες
μέσο όρο ηλικίας 18,7 έτη !!! 13 παίκτες (82%) είν αι
από τον  Δήμο Μάν δρας !!! Και Οι 16 παίκτες (100%)
είν αι… ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ !!!
Με τη ν ίκη του Ερμή η ομάδα του Γιάν ν η Φατόλια
μπήκε ξαν ά στο κόλπο αν όδου.

ΤΑ ΓΚΟΛ:

Προηγήθηκε η ομάδα του Γιάν ν η Φατόλια στο 2′ με
τον  Ιακωβίδη 0-1, για ν α ισοφαρίσει δύο λεπτά αργό-
τερα η ομάδα του Γιώργου Σωτήρχ ου με τον  Λόλι 1-1.
Στην  συν έχ εια ο Μαν δραικός πήρε προβάδισμα στο

σκόρ 2-1 με τον  Δουδέση 11′, για ν α φέρει το μάτς
στα ίσια ο Ιακωβίδης 55‘ 2-2.
Είκοσι λεπτά αργότερα ο Ερμής πήρε προβάδισμα με
αυτογκόλ του Βάσα 2-3. Για ν α πετύχ ει στο 89′ ο
Χατουσίδης το 2-4.
Ο Μαν δραικός μείωσε στις καθυστερήσεις με γκόλ του
Λόλι 90+2. 

Ο Ερμής είχ ε και δύο δοκάρια με τον  Χατουσίδη.

Διαιτήτευσε ο Αν τι Χαμπιλάι. Βοηθοί: Σταμούλης-
Τόσιος. Παρατηρητής αγών α Ελευθέριος Χαμπιλάι.
Ιατρός αγών α Κώστας Οικον ομόπουλος.

Στο γήπεδο παραβρέθηκε και ο Γραμματέας του ΒΥΖΑ
κ. Αν τών ης Υψηλάν της.
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ(προπον ητής Γιώργος Σωτήρχ ος):
Κοπαλάς, Βλαν τιμίρ, Κατσίλης, Μπακατσέλος, Βάσα,
Βόγκας, Χαμιλάκης, Δουδέσης(60′ Κούρτι), Κακα-
τσάι(74΄Παν ικολάου), Λόλι, Θεοδωρίδης.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: Καν άκης, Παλιγγίν ης, Καζαν -
τζίδης.

ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ(προπον ητής Γιάν ν ης Φατό-
λιας): Ματούσιας, Θάν ος, Καλογιάν ν ης, Μάρκου, Κον -
τογιάν ν ης Γ, Σαρσαρίδης,Αν των ίου(90′ Νταλής), Λακο-
υμέν τας(81΄Χατζηιωαν ν ίδης),
Ιακωβίδης(76΄Μπουρτσαλιάν ι), Χατουσίδης, Θεοφ-
αν ίδης.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: Κον τογιάν ν ης Ν, Κυπαρίδης,
Ρόσι, Φραν τζεσκάκης.

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ
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Λευκή ισοπαλία. Μικρασιατική – Λευκή ισοπαλία. Μικρασιατική – 
Αστέρας Μαγούλας 0-0Αστέρας Μαγούλας 0-0

Δεν ανέδειξε νικητή το ντέρμπι της 26ης αγωνι-
στικής στην Α΄κατηγορία που διεξήχθει στο γήπε-
δο της Νέας Περάμου αφού ο ΑΟ Μίμας Μικρα-
σιατική και ο Αστέρας Μαγούλας μοιράστηκαν
βαθμούς και εντυπώσεις και αναδείχθηκαν ισό-
παλοι χωρίς τέρματα.

Ο Πέτρος Βουρνάζος του Αστέρα ήταν
πρώτυπο αμυντικού, .μαζί με τον τερματοφύλακα
Μικρό και τον Εντυ στο κέντρο ήταν η τριάδα
που όχι μόνο κράτησε το μηδέν αλλά θα μπορ-
ούσαν ο Πέτρος και ο Εντυ σε μια δυο περι-
πτώσεις να δώσουν και την νίκη στη Μαγούλα.

Από τη Μικρασιατική ο Έβερετ δε δύο περι-
πτώσεις απεσώβησε σίγουρα γκολ σε μια ακόμα
σε τετ-ατετ ο τερματοφύλακας….πολύ καλοί ήταν
ο Μαζιώτης , και ο Γαλανός.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τυπικά γηπεδούχοι
ομάδα του Μίμα στο 34΄με τον Λαοκράτη Μπαγ-
δάτογλου κέρδισαν πέναλτι. Το κτύπησε ο ίδιος
και απέκρουσε ο τερματοφύλακας του Αστέρα.

Διαιτητής ήταν ο Φώτης Ντάουλας.Βοηθοί:
Οικονόμου-Ζειμπέκης.

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ(προπονητής Χάρης Κουστέρ-
ης): Βανδώρος, Γεωργακής, Κήττας, Έβερετ,
Γαλανός, Μήτσος, Μπαγδάτογλου, Μαζιώτης,
Μάκρας (83’ Τοπάλης), Στρατάκης, Σταφάι(61’
Τούσης).

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ(Κώστας Λινάρδος):
Μικρός, Μυρσινιάς, Δούλος, Λογοθέτης,
Βουρνάζος, Μπάλλα, Μπέχλης, Απαζίδης (86’
Φυσαράκης), Παπακωνσταντίνου (24’ Χιονίδης),
Χαλκίδης (72’ Τεπέτωβ), Τσιανάκας.

Ηττα για τις  Κορασίδες
του Παν ελευσιν ιακού
ΑΟΚ  στην  τελευταία
φετιν ή αγων ιστική τους
υποχ ρέωση απέν αν τι
στην  πολύ ισχ υρή ομάδα
του Κρόν ου Αγίου
Δημητρίου.

Αυτό όμως σε καμία
περίπτωση δεν  αν αιρεί
την  εξαιρετική τους πορ-
εία στο πρωτάθλημα,
όπου βαθμολογικά τερμά-
τισαν  στην  4η θέση,
λαμβάν ον τας υπόψη ότι
η ομάδα στηρίζεται αποκ-
λειστικά σε κορίτσια από
την  πόλη της Ελευσίν ας

και τις κον τιν ές της περ-
ιοχ ές καθώς και το
γεγον ός ότι συμμετείχ αν
σε αυτή και κορίτσια από
μικρότερες ηλικιακές κατ-
ηγορίες.

Τόσο η καλή δουλειά
που γίν εται στα Τμήματα
Υποδομών  του Συλλόγου
από τους προπον ητές
όσο και το ταλέν το των
παιδιών , φέρν ουν  τα
αποτελέσματα.

Κορίτσια και coach,
συγχ αρητήρια και ευχ ό-
μαστε μεγαλύτερες επιτ-
υχ ίες στο μέλλον !

Στο ημίχ ρον ο του αγών α ΒΥΖΑΣ – ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ
, η διοίκηση του Βύζαν τα τίμησε τους παλαίμαχ ους
ποδοσφαιριστές Ιερόθεο Κορόγιαν ν η και Νίκο Κυρ-
ιακόπουλο.
Την  τιμητική πλακέτα στον  Ιερόθεο Κορόγιαν ν η απέ-

ν ειμαν  η πρόεδρος Ιωάν ν α Ρήγα με τον  αν τιπρόεδρο
Τάσο Σάλτα, εν ώ την  πλακέτα στο Νίκο Κυριακόπου-
λο απέν ειμεο αν τιπρόεδρος Δημήτρης Παπαδόπουλος.
Με απόφαση της διοίκησης, έως την  λήξη των  εν τός

έδρας αγων ιστικών  υποχ ρεώσεων  της ομάδας, θα τιμ-
ηθούν  και άλλοι παλαίμαχ οι ποδοσφαιριστές. 

O Bύζας Μεγάρων τίμησε
τους Ιερόθεο Κορόγιαννη
και Νίκο Κυριακόπουλο

Ο ΑΟ Ζωφριάς 2-0 στην Φυλή τον Θρασύβουλο
Ο ΑΟ Ζωφριάς επικράτησε στο γει-

τονικό ντέρμπι στην Φυλή του
Θρασύβουλου με 2-0 στα πλαίσια
της 26ης αγωνιστικής της
Α΄κατηγορίας. Τα τέρματα και τα δύο
σημείωσε ο Χαλεπλιάν 20’41’.

Διαιτητής ήταν ο Γιώργος Χρόνης.
Βοηθοί: Μπούρδος-Νάκος.

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ: Ελθίνι , Χαλι-
μούρδας(46′ Καμπόλης), Ευθυμιάδ-
ης(46′ Κοντούλης), Γιαννακόπουλος,
Κλογκέρι, Βάσης, Μιχάλης(83′ Βερ-

ούτης), Λιόσης(74′ Παπαδόπουλος), Χατζηαντωνάκης(83′ Κόκορης), Τζούντι, Βλάνης.
ΖΩΦΡΙΑ(Κώστας Μαργαρίτης): Λιούμπης, Νίκα, Σιδηρόπουλος, Κουτσούμπας, Χάσα(74′ Τούντας),

Ξενάκης, Αθανασίου(63′ Σπυρόπουλος), Ρεφενδάριος, Νικολάου, Πλατανιάς, Χαλεπλιάν.

Ηττα για τις κορασίδες του 
Πανελευσινιακού ΑΟΚ και 4η θέση

Τα αποτελέσματα
και οι σκόρερ στην
Super League 2

Super League 2  - 28η αγωνι-
στική

Βόρειος όμιλος

Ηρακλής-Απόλλων Πόντου 0-3
(38' Κουάκου, 39' Ρούνει,
90+1' Ενομό)
Απόλλων Λάρισας-Ξάνθη 0-0
Πανσερραϊκός-Αναγέννηση
Καρδίτσας 2-1 (51' πεν-90+1'
πεν Κανίς-44' Μπιανκόνι)

Τρίκαλα-Καβάλα 0-2 (78'-90+4'
Καϊούμπι)
17:00 ΑΕΛ-Θεσπρωτός (ΣΕ
ΕΞΕΛΙΞΗ)

Ολυμπιακός Βόλου-Νίκη Βόλου
1-2 (75′ Σιαφά – 25′ Κάσσος,
45+2′ Τσουκαλάς)

Ολυμπιακός Β’-Πιερικός 3-0
(19′ Μαρίνος, 50′ Κωστή, 90+2′
Μπα)

ΠΑΟΚ Β’-Αλμωπός Αριδαίας 0-
1 (8′ Ρόβας)

Νότιος όμιλος
Λεβαδειακός-Επισκοπή 1-0 (35'
Μπαρμπόσα)
Καλλιθέα-Καλαμάτα 0-0
Ηρόδοτος-Κηφισιά 3-2 (4'-9'-71'
Ποζατζίδης-33' Πρίτσας, 34'
Κουϊρουκίδης)
Χανιά-Εργοτέλης 0-0
Διαγόρας-Αστέρας Βλαχιώτη 2-0
(27' Μπαστιανός, 38' Ζούνης)
Ζάκυνθος-Καραϊσκάκης: 2-0 (53'
Εντουάρντο, 64' Tσιμέλι)
ΟΦ Ιεράπετρας-Παναθηναϊκός Β’
2-0 (12′ Μεσιδόρο, 79′ Βουό)
Αιγάλεω-ΑΕΚ Β’ 1-1)(87′
Tσιλιγκίρης – 50′ Kοσίδης)



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 Δευτέρα 4 Απριλίου 2022
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Δευτέρα 4 Απριλίου 2022 θριάσιο-13  

Αυξάνονται τα σημεία συλλογής 
των οργανικών αποβλήτων 
(καφέ κάδοι) στον Δήμο Χαϊδαρίου
Αυξάνονται  τα σημεία συλλογής των οργανικών αποβλήτων (καφέ κάδοι) στον Δήμο

Χαϊδαρίου. Η χωριστή διαλογή των οργανικών αποβλήτων έχει μεγάλη σημασία για
την προστασία του περιβάλλοντος και για την πρόοδο της πόλης μας. Χάρη σε αυτήν
μειώνουμε τον όγκο των απορριμμάτων που καταλήγει στον ΧΥΤΑ Φυλής, εξοικονο-
μούμε πόρους για τον Δήμο και παράγουμε ωφέλιμο φυσικό λίπασμα. 

Καφέ κάδοι έχουν ήδη τοποθετηθεί από τον Δήμο στα Νοσοκομεία της περιοχής
μας, στην οδό Στρ. Καραϊσκάκη και στην Πλατεία Φλέμινγκ (Κουνέλια), σε καταστή-
ματα πώλησης ειδών μαναβικής. 

Το ειδικό όχημα του Δήμου για την αποκομιδή των βιοαποβλήτων πραγματοποιεί
δρομολόγια καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Ποια απορρίμματα μπορούμε να τοποθετήσουμε στους καφέ κάδους:
Όλα τα υπολείμματα μαγειρεμένου φαγητού. Φλούδες φρούτων και λαχανικών,

τσόφλια αυγών και γενικά τα απορρίμματα της κουζίνας. Μικρά κλαδιά και φύλλα. 
Δεν είναι κατάλληλα για απόρριψη στους καφέ κάδους τα κόκκαλα και τα ωμά κρε-

ατικά και ψάρια. 
Το προσεχές διάστημα ο Δήμος θα παραλάβει άλλο ένα ειδικό όχημα συλλογής βιο-

αποβλήτων. Με τη συνδρομή του δεύτερου φορτηγού, η τοποθέτηση και αποκομιδή
των καφέ κάδων θα επεκταθεί στα Στρατόπεδα, στους υπόλοιπους κεντρικούς δρό-
μους της πόλης και σταδιακά στις γειτονιές.
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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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΖΖηηττοούύννττααιι  ππωωλλήήττρριιεεςς  σσεε  ααρρττοοζζααχχααρροοππλλαασσττεείίοο  
σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή  ττοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  

γγιιαα  ππλλήήρρηη  ααππαασσχχόόλληησσηη..  
ΗΗ  ππρροοϋϋππηηρρεεσσίίαα  θθαα  ήήτταανν  εεππιιθθυυμμηηττήή..

ΕΕππιικκοοιιννωωννιιαακκέέςς  δδεεξξιιόόττηηττεεςς  --ΟΟμμααδδιικκόόττηητταα  
ΕΕυυεελλιιξξίίαα  ωωρρααρρίίοουυ

ΠΠααρρέέχχεεττααιι  ππλλήήρρηηςς  αασσφφάάλλιισσηη..
ΤΤηηλλέέφφωωννοο  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς::  66993377442277110077

ΚΚαα  ΚΚωωννσσττααννττίίνναα..  
ΩΩρράάρριιοο  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς::  0066::0000--1188::0000..

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



16-θριάσιο Δευτέρα 4 Απριλίου 2022


