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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε εχθες
στην Εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου στο ύψος
της Κινέττας.

Σύμφωνα με  το KorinthosTV.gr, ένα περιπο-
λικό που ήταν σταματημένο στη λέα (Λωρίδα
Έκτακτης Ανάγκης) για άλλο τροχαίο ατύχημα
ενεπλάκη σε τροχαίο. 

Μία μηχανή κινούμενη από Κόρινθο προς
Αθήνα έπεσε με μεγάλη ταχύτητα στο πίσω
μέρος του περιπολικού με αποτέλεσμα να τρα-
υματιστεί σοβαρά ο οδηγός της μηχανής που
μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο
Κορίνθου.

Απο το πλήρωμα του περιπολικού δεν
υπάρχει κανένας τραυματίας αστυνομικός.

Μηχανή «καρφώθηκε» πίσω σε περιπολικό της 
Τροχαίας στην Εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου

Πάτρα: Προκαταρκτική έρευνα για τους θανάτους
της Μαλένας και της Ίριδας
Στα χέρια των εισαγγελέων της Αθήνας διαβιβάζονται οι φάκελοι
Στο μικροσκόπιο των αρχών και ο θάνατος της σπιτονοικοκυράς 

Στα χ έρια των  εισαγγελέων  της Αθήν ας διαβιβάζον ται οι
φάκελοι για τους θαν άτους της μόλις 6 μην ών  Ίριδας, τον
Μάρτιο του 2021, αλλά και της 3,5 ετών  Μαλέν ας, τον
Ιούλιο του 2019. Η προϊσταμέν η της εισαγγελίας πρωτο-
δικών  της Αθήν ας Σωτηρία Παπαγεωργακοπούλου, ζητεί
έρευν α ν α ολοκληρωθεί τάχ ιστα προκειμέν ου ν α χ υθεί
άπλετο φως και στις δύο αυτές υποθέσεις οι οποίες είχ αν
τεθεί στο αρχ είο.

Έτσι, με βάση τα ν έα στοιχ εία που έχ ουν  προκύψει, θα
μπουν  στο «μικροσκόπιο» οι ακριβείς συν θήκες που έφυ-
γαν  από τη ζωή τόσο η Μαλέν α, όσο και η Ίριδα, μέσα σε
διάστημα 20 μην ών .

Υπεν θυμίζεται ότι στο θάν ατο της Ίριδας αίσθηση έχ ει
προκαλέσει το έκζεμα γύρω από το στόμα του βρέφους που επισημαίν εται στην  ιατροδικαστική έκθεση ως δερ-
ματίτιδα, και συγκεκριμέν α αν αφέρεται ότι «πέριξ των  χ ειλέων  παρατηρούν ται ευρήματα εν δεικτικά δερματίτιδος
εξ επαφής / εκζεματοειδούς αν τίδρασεως( τα χ είλη εμφαν ίζουν  στοιχ εία αποξήραν σης)» αλλά και το παν άκι που
βρέθηκε στην  κούν ια του μωρού μετά τον  θάν ατό του.

Όσον  αφορά το θάν ατο της Μαλέν ας, προβληματισμό έχ ουν  προκαλέσει, οι «δύο μικροεκδορές στη ριν ική
χ ώρα» που καταγράφει η ιατροδικαστική έκθεση, εύρημα που τώρα αν αμέν εται ν α εξεταστεί, υπό το ν έο πρίσμα
των  τελευταίων  εξελίξεων .

Η εξέλιξη έγιν ε γν ωστή εν ώ η μητέρα των  τριών  κοριτσιών , Ρούλα Πισπιρίγκου, απολογείται στη 18η αν ακρίτρια
για τον  θάν ατο της 9χ ρον ης Τζωρτζίν ας. Η 33χ ρον η κατέθεσε πολυσέλιδο απολογητικό υπόμν ημα. Σύμφων α με
πληροφορίες, η κατηγορουμέν η θα αρν ηθεί την  κατηγορία της αν θρωποκτον ίας από πρόθεση της 9χ ρον ης
κόρης της Τζωρτζίν ας, εν ώ θα παραθέσει κι έν αν  βασικό ισχ υρισμό προκειμέν ου ν α στηρίξει τα όσα υποστηρίζει
περί πιθαν ότητας λάθους των  γιατρών . 

Επίσης, εν τολή για εκταφή της σπιτον οικοκυράς της οικογέν ειας όπου διέμεν ε το ζευγάρι που έχ ασε τα τρία
του παιδιά, έδωσε χ θες η Εισαγγελία της Πάτρας.

Συν εχ ιζεται στη σελ. 4

Έως την Τετάρτη, 13 Απριλίου
2022 τα δικαιολογητικά για τις

προσλήψεις σε δήμους

Μ
έχ ρι την  Τετάρτη 13
Απριλίου 2022, στις 2
μ.μ., θα πρέπει οι

εν διαφερόμεν οι ν α υποβά-
λουν  τα απαιτούμεν α δικαιο-
λογητικά για την  προκήρυξη
13Κ/2021 του ΑΣΕΠ που
αφορά 1.123 προσλήψεις με

σχ έση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόν ου.
Οι θέσεις είν αι παν επιστημιακής εκπαίδευσης σε

Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, στην  Κεν τρική Έν ωση Δήμων
Ελλάδας, και στον  Φορέα Διαχ είρισης Μητροπολιτικού
Πάρκου Περιβαλλον τικών  και Εκπαιδευτικών  Δραστηρ-
ιοτήτων  και Αν άπτυξης Κοιν ων ικής Οικον ομίας.
Αυτό αφορά τους υποψήφιους ΠΕ της προκήρυξης
13Κ/2021 που περιλαμβάν ον ται στον  πίν ακα , ν α
υποβάλουν  ηλεκτρον ικά τα απαιτούμεν α δικαιολογητι

κά, ακολουθών τας τις οδηγίες που παρέχ ον ται στο
παράρτημα Στ' της προκήρυξης, προκειμέν ου ν α κατα-
ρτιστούν  οι προσωριν οί πίν ακες κατάταξης και διορι-
στέων /προσληπτέων . 
Οι εν διαφερόμεν οι θα πρέπει ν α γν ωρίζουν  μεταξύ
άλλων :
Η διαδικασία ελέγχ ου των  παραβόλων  της αν ωτέρω

προκήρυξης βρίσκεται σε εξέλιξη.
Η αίτηση και τα συν υποβαλλόμεν α δικαιολογητικά θα

ληφθούν  υπόψη, υπό την  προϋπόθεση ότι οι υποψή-
φιοι έχ ουν  καταβάλει το αν τίτιμο του ηλεκτρον ικού
παραβόλου μέχ ρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής
των  αιτήσεων .

Τον ίζεται ότι, οι υποψήφιοι που περιλαμβάν ον ται
στον  σχ ετικό πίν ακα και δεν  αποστείλουν  στο ΑΣΕΠ
ηλεκτρον ικά τα απαιτούμεν α κατά περίπτωση δικαιο-
λογητικά εν τός της προαν αφερόμεν ης προθεσμίας, θα
αποκλειστούν  από την  περαιτέρω διαδικασία
Διευκριν ίζεται ότι, σύμφων α με σχ ετική σύσταση του

υπευθύν ου Προστασίας Δεδομέν ων , οι υποψήφιοι εμφ-
αν ίζον ται μόν ο με τον  αριθμό μητρώου υποψηφίου, ο
οποίος αν αγράφεται στην  ηλεκτρον ική τους αίτηση.
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Hνέα ΚΥΑ περιλαμβάνει όλα
τα μέτρα που θα ισχύουν
έως τις 11 Απριλίου.

Μεταξύ άλλων, ωστόσο, με την ΚΥΑ
γνωστοποιείται το νέο πλαίσιο για τα
πιστοποιητικά εμβολιασμού και
νόσησης.

Για τα πιστοποιητικά εμβολιασμού
στην ΚΥΑ αναφέρεται:

«Όσοι ενήλικοι έχουν εμβολιαστεί
και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα
τουλάχιστον εννέα (9) μηνών από τη
χορήγηση της δεύτερης δόσης ή,
στην περίπτωση μονοδοσικών
εμβολίων, από τη χορήγηση της
μοναδικής δόσης, θεωρούνται πλήρ-
ως εμβολιασμένοι εφόσον έχουν
λάβει και την αναμνηστική δόση»

Στους 6 μήνες
η ισχύς του
πιστοποιητικού
νόσησης

Σε ό,τι αφορά
τα πιστοποιητικά
νόσησης στην
ΚΥΑ υπενθυμίζε-
ται ότι εκδίδον-

ται:

α) κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου
με τη μέθοδο PCR για κορονοϊό
COVID-19, εντός δεκατεσσάρων
(14) ημερών μετά από τον πρώτο
θετικό έλεγχο,

β) ειδικώς για τους πλήρως εμβο-
λιασμένους, και κατόπιν θετικού
ελέγχου με τη χρήση ταχείας
ανίχνευσης αντιγόνου κορoνοϊού
COVID-19 (rapid test).

To σημείο - κλειδί της ΚΥΑ για τα
πιστοποιητικά νόσησης αναφέρει ότι
πλέον «η ισχύς του πιστοποιητικού
νόσησης διαρκεί έως εκατόν ογδόν

τα (180) ημέρες μετά από τον κατά 
τα ανωτέρω μοναδικό ή πρώτο

θετικό έλεγχο».

Ο πρώτος θετικός έλεγχος διενερ-
γείται από α) δημόσια αρχή σύμφω-
να με την οικεία νομοθεσία ή β)
εργαστήρια αναφοράς δημόσια ή
ιδιωτικά και περιλαμβάνει το ονομα-
τεπώνυμο του προσώπου, όπως
αυτό αναγράφεται στην ταυτότητα ή
στο διαβατήριο. Αναφορικά με τα μη
εμβολιασμένα άτομα, εφόσον πραγ-
ματοποιηθεί επαναληπτικός εργα-
στηριακός έλεγχος με τη μέθοδο
PCR μετά από τις εκατόν ογδόντα
(180) ημέρες ισχύος του πιστοποιη-
τικού νόσησης συν μία (1) ημέρα και
είναι θετικός, δεν εκδίδεται εκ νέου
πιστοποιητικό νόσησης, τηρουμέ-
νων πάντως των επιβαλλόμενων
μέτρων προστασίας της δημόσιας
υγείας.

Αναφορικά με τα εμβολιασμένα
άτομα, για τους ενήλικες που είναι
εμβολιασμένοι είτε με τις δύο (2)
δόσεις του εμβολίου είτε με το μονο

δοσικό εμβόλιο και επαναμολύνον-
ται από κορονοϊό COVID-19 δεύτερη 

φορά εντός του χρονικού διαστή-
ματος ισχύος του πιστοποιητικού
εμβολιασμού (δηλ. εντός των εννέα
(9) μηνών από τη χορήγηση της
δεύτερης ή της μοναδικής δόσης),
εκδίδεται πιστοποιητικό επαναμόλ-
υνσης, το οποίο έχει διάρκεια εκατόν
ογδόντα (180) ημέρες.

Το πιστοποιητικό πλήρους κάλ-
υψης-ανάρρωσης και εμβολιασμού
που αναφέρθηκε παραπάνω, έχει
επίσης ισχύ 180 ημερών, δηλαδή 6
μηνών.

Τα εν λόγω πιστοποιητικά επιδεικ-
νύονται είτε εκτυπωμένα από την
ψηφιακή πλατφόρμα gov.gr είτε
ηλεκτρονικά μέσω της κινητής
συσκευής του ατόμου είτε μέσω της
ειδικής εφαρμογής.

Υπενθυμίζεται οτι το πιστοποιητικό
εμβολιασμού ίσχυε 7 μήνες για τους
άνω των 60 ετών ενώ το πιστοποιη-
τικό νόσησης για 3 μήνες. Αυξάνεται
δηλαδή πρακτικά η ισχύς τους.

Άλλαξε η ισχύς στο πιστοποιητικό 
εμβολιασμού και νόσησης

Συν άν τηση με εκπροσώπους
της Ε.Λ.Μ.Ε. πραγματοποίησε
ο Δήμαρχ ος Ελευσίν ας, Αργύρ-
ης Οικον όμου, παρουσία της
Αν τιδημάρχ ου Παιδείας, Εύης
Άν θη και της Προέδρου της
Β/Βάθμιας Σχ ολικής Επιτρο-
πής, Κατερίν ας Τζιγκιτζέλα.

Η συζήτηση που πραγματο-
ποιήθηκε σε θετικό κλίμα αφο-
ρούσε στις υποδομές των  σχ ο-
λικών  ομάδων , με επίκεν τρο τη
διαμόρφωση και χ ρήση του
οικοπέδου έν αν τι του 2ου
Γεν ικού Λυκείου Ελευσίν ας
«Πυρουν άκειο» αλλά και της
εν δεχ όμεν ης μετατροπής του
ΕΠΑΛ Ελευσίν ας, σε Πρότυπο
Γυμν άσιο.

Από πλευράς Ε.Λ.Μ.Ε. εκφ-
ράστηκε η αν τίθεση στη μετα-
τροπή του ΕΠΑΛ Ελευσίν ας σε
Πρότυπο Γυμν άσιο, δεδομέν ης
της έλλειψης υποδομών  αλλά
και του αριθμού μαθητών  που
θα εξυπηρετήσει, αν  ληφθεί
υπόψη πως η εισαγωγή σε
Πρότυπα Σχ ολεία πραγματο-
ποιείται με συγκεκριμέν η βαθ-

μολόγηση.
Εκ π ροσ ωπ ών τ ας

τον  Δήμο Ελευσίν ας,
ο Δήμαρχ ος Αργύρης
Οικον όμου απαρίθμ-
ησε τα θετικά και αρν -
ητικά της εν δεχ όμεν -
ης αυτής μετατροπής,
εστιάζον τας ωστόσο,
στο αν άγκη εξασφάλι-
σης υποδομών  και
χ ρηματ οδοτ ήσ εων ,
προκειμέν ου ν α «λει-
τουργήσει» αυτή η
αλλαγή.

Μάλιστα, την  ίδια
άποψη διατύπωσε και
σε κατ’ ιδίαν  συν άν -
τηση με τον  Διευθυ-
ν τή της Β/Βάθμιας
Εκπαίδευσης, κο
Νικολόπουλο.

Όπως χ αρακτηριστι-
κά αν έφερε, ο Δήμα-
ρχ ος Ελευσίν ας, Αργύρης
Οικον όμου: 

«Η δημιουργία εν ός Πρότ-
υπου Σχ ολείου στον  Δήμο μας
είν αι μία σημαν τική κίν ηση, η

οποία αν  ευδοκιμήσει θα πρέ-
πει ν α γίν ει σωστά. Και όταν
λέω σωστά, εν ν οώ με τις
κατάλληλες υποδομές και τις
αν τίστοιχ ες χ ρηματοδοτήσεις. 

Για τη δημιουργία Πρότυπου
Σχ ολείου δεν  αρκεί μία μετον ο-
μασία αλλά η εξασφάλιση των
αν αγκαίων  συν θηκών . 

Είμαστε θετικοί σε αυτό,

λοιπόν , μόν ο εφόσον  ευν οή-
σουν  οι συν θήκες, καθώς οτι-
δήποτε κάν ουμε θέλουμε ν α το
κάν ουμε σωστά και με τον
δέον τα σχ εδιασμό».

Συνάντηση Δημάρχου Ελευσίνας με την Ε.Λ.Μ.Ε.
ΥΥπποοδδοομμέέςς  κκααιι  θθέέμμαατταα  ππααιιδδεείίααςς  σσττοο  εεππίίκκεεννττρροο

Συζητήθηκε το
ενδεχόμενο 

μετατροπής του
ΕΠΑΛ Ελευσίνας,

σε Πρότυπο
Γυμνάσιο.
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Η συνεχεια απο τη σελ. 2

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ο θάνατος της 69χρονης
σπιτονοικοκυράς του ζεύγους εγείρει πολλά ερω-
τήματα και τίθεται υπό διερεύνηση με επείγουσα
εισαγγελική εντολή, ενώ ερωτηματικά προκαλεί
και το γεγονός ότι παρά το ότι η ίδια είχε ζητήσει
να αποτεφρωθεί τελικά κηδεύτηκε, κάτι που αφή-
νει ανοιχτό και το ενδεχόμενο να ζητηθεί εκταφή
της.

Σημειώνεται ότι ο 30χρονος πατέρας των 3 παι-
διών ήταν ο πληρεξούσιος της γυναίκας και
υπεύθυνος για τους τραπεζικούς λογαριασμούς
της, ενώ κατά τις πληροφορίες ελάμβανε και τη
σύνταξή της.

Σύμφωνα πάλι με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, την
είχε εκπροσωπήσει στην πώληση ακινήτου ενώ
αναφέρεται ότι είχε σχέση με κάποιο λογαριασμό
πολλών χιλιάδων ευρώ. 

Σε σχέση με την οικονομική επιφάνεια της
γυναίκας κάποιοι υποστηρίζουν ότι υπήρχε περ-
ιουσία και άλλοι ότι υπήρχαν χρέη που είχαν
οδηγήσει την υποθήκευση ενός ορόφου, γεγονός
που μένει να διασαφηνιστεί με άρση τραπεζικού
απορρήτου.

Ωστόσο, οι συγγενείς της δηλώνουν ότι δεν γνώρ-
ιζαν τίποτα για όλα αυτά και ότι δεν ενημερώθη-
καν ούτε καν για το θάνατό της και επιφυλάσσον-
ται να ασκήσουν όλα τα νόμιμα μέσα μόλις ξεκαθ-
αρίσει η υπόθεση.

Εχ θες το μεσημέρι, η -Έν ωση Επαγγελματιών  Βιοτεχ ν ών  & Εμπόρων  Ελευσίν ας- Μάν δρας, όπως είχ ε
αποφασίσει στην  έκτακτη γεν ική συν έλευση, προχ ώρησε σε παράσταση διαμαρτυρίας στη ΔΕΗ Ελευσίν ας,
με αιτήματα :

Να μπει τώρα πλαφόν  στην  τιμή της κιλοβατώρας και του ρεύματος. 
Να καταργηθεί η ρήτρα αν απροσαρμογής, και οι χ ρεώσεις για ΑΠΕ. Καμία διακοπή ρεύματος σε μικρά

μαγαζιά και λαϊκά ν οικοκυριά.
Επίσης σε αν ακοίν ωσή της σημειών ει : ‘’Δίν ουμε αγων ιστικό ραν τεβού την  Τετάρτη 6 Απρίλη συμμετέχ ο-

υμε στην  μεγάλη συγκέν τρωση στο Σύν ταγμα στις 11 π.μ. Πούλμαν  θα αν αχ ωρήσουν  από το δημοτικό
πάρκιν γκ Ελευσίν ας (πίσω από το Πυρουν άκειο) στις 9π.μ.’’

Ξεκινά η λειτουργία  Σχολής
Γονέων στο Δήμο Αχαρνών
Η Δ/νση Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας
Γενιάς του Δήμου Αχαρνών σε συνεργασία με το
Κέντρο Πρόληψης «ΔΙΕΞΟΔΟΣ» θα λειτουργήσουν
Σχολή Γονέων, κάθε Πέμπτη από τις 7 Απριλίου
και ώρες 10:00 – 11:30 (πρωινό τμήμα) και 19:15
– 20:45 (βραδινό τμήμα), στην Αίθουσα
Εκδηλώσεων του Δήμου.

Η συμμετοχή δεν είναι υποχρεωτική κάθε εβδομά-
δα και είναι δωρεάν.

Η Σχολή Γονέων έχει ως σκοπό την εκπαίδευση
και τη στήριξη κάθε μητέρας και πατέρα στον
σύνθετο ρόλο του γονέα όπως διαμορφώνεται
από τις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθή-
κες.

Απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών,
παρέχει στους γονείς γνώσεις χρήσιμες, για το
οικογενειακό και το σχολικό περιβάλλον καθώς
και ανταλλαγή εμπειριών και ευκαιρίες για προβ-
ληματισμό.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210 2415482, 381 και
6989099991(Αντιδήμαρχος Χριστίνα Κατσανδρή)

Παράσταση Διαμαρτυρίας ΔΕΗ Ελευσίνας από την Ένωση
Επαγγελματιών Βιοτεχνών & Εμπόρων  Ελευσίνας- Μάνδρας
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Ο Τύμβος των Σαλαμινομάχων στη βόρεια ακτή
της Κυνόσουρας, μπροστά στο θαλάσσιο χώρο
όπου έγινε η ιστορική Ναυμαχία της Σαλαμίνας,
πρόκειται να αναδειχθεί με ειδικό καλλιτεχνικό
φωτισμό ώστε να αποτελέσει ένα από τα κορυφ-
αία αξιοθέατα κατά τον πλου στη «Θαλάσσια Ιερά
Οδό».

Τα παραπάνω συμφωνήθηκαν στη συνάντηση
εργασίας που είχαν ο Διευθύνων Σύμβουλος του
Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε.) Α.Ε. και
νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «Θαλάσσια
Ιερά Οδός», κ. Απόστολος Καμαρινάκης και ο
Δήμαρχος Σαλαμίνας κ. Γεώργιος Παναγόπου-
λος.

Αντικείμενο της συνάντησης, που πραγματο-
ποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα στο Δημα-
ρχείο Σαλαμίνας, ήταν η ανάπτυξη της καινοτό-
μου δράσης «Θαλάσσια Ιερά Οδός» και η συνερ-
γασία του Δήμου Σαλαμίνας στο εγχείρημα.

Αναφερόμενος στη συμβολή του Τύμβου των
Σαλαμινομάχων, ο κ. Παναγόπουλος πρότεινε
τον καλλιτεχνικό/αρχιτεκτονικό φωτισμό του
μνημείου, που σηματοδοτεί την περιοχή όπου
έλαβε χώρα η ναυμαχία της Σαλαμίνας, μεταξύ
του νησιού της Σαλαμίνας και των ακτών της
Αττικής. Ο κατάλληλος φωτισμός θα προβάλλει
στους ταξιδιώτες της «Θαλάσσιας Ιεράς Οδού»
το «στίγμα» του σημείου της ιστορικής
ναυμαχίας, κατά τη διέλευσή τους από το Στενό.

Ο Τύμβος των Σαλαμινομάχων είναι  ένας
κυκλικός λιθοσωρός, ύψους περίπου 20 μέτρων,
κατασκευασμένος από πωρόλιθο και λατύπη.
Στον ίδιο χώρο δεσπόζει χάλκινο άγαλμα των
Σαλαμινομάχων, έργο του γλύπτη Αχιλλέα Βασι-
λείου.

Επίσης, συζητήθηκε και η προοπτική κατασκε-
υής πλωτής εξέδρας, μελλοντικά, ώστε να δίνεται

η ευκαιρία στους ταξιδιώτες
να αποβιβαστούν και  να
επισκεφθούν τον αρχαιολο-
γικό χώρο Κυνόσουρας.

Ο κ. Καμαρινάκης αναφέρ-
θηκε στη «Θαλάσσια Ιερά
Οδό» επισημαίνοντας ότι
πρόκειται για μια πολιτιστι-
κή/τουριστική θαλάσσια δια-
δρομή, που θα συνδέει τον
Πειραιά με την Ελευσίνα με
πλοιάρια ανοικτού τύπου
και θα εμπλουτίζεται με πολιτιστικά δρώμενα. 

Η γραμμή θα διασχίζει τα ιστορικά νερά στο
Στενό της Σαλαμίνας και θα περνά από 7 Δήμο-
υς (Πειραιά, Κερατσινίου – Δραπετσώνας,
Σαλαμίνας, Περάματος, Χαϊδαρίου, Ασπροπύρ-
γου και Ελευσίνας). Η δράση αναπτύσσεται στο
πλαίσιο της συνεργασίας του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. με την
Ελευσίνα 2023 – Πολιτιστική Πρωτεύουσα σε
θέματα Πολιτισμού, εν όψει της ανακήρυξης της
πόλης ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης το 2023.

««ΣΣττόόχχοοςς  μμααςς  εείίννααιι  ηη  ΘΘααλλάάσσσσιιαα  ΙΙεερράά
ΟΟδδόόςς  νναα  σσυυννεεχχίίσσεειι  ττηη  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττηηςς  κκααιι

μμεεττάά  ττοο  22002233  κκααιι  νναα  ααπποοττεελλέέσσεειι
““κκοορρμμόό””  γγιιαα  ττηηνν  ααννάάππττυυξξηη  ττηηςς  

πποολλιιττιισσττιικκήήςς  ππρροοββοολλήήςς  κκααιι  ττοουυρριισσττιικκήήςς
ππρροοώώθθηησσηηςς  ττηηςς  εευυρρύύττεερρηηςς  ππεερριιοοχχήήςς  ττηηςς

ΔΔυυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς,,  γγιι’’  ααυυττόό  κκααιι  ηη  
σσυυννεερργγαασσίίαα  ττωωνν  ΔΔήήμμωωνν  θθεεωωρρεείίττααιι

σσηημμααννττιικκήή»»  ττόόννιισσεε  οο  κκ..  ΚΚααμμααρριιννάάκκηηςς..

Αναφορικά με τη βιωσιμότητα του εγχειρήματος,
ο Δήμαρχος Σαλαμίνας χαρακτήρισε κρίσιμης
σημασίας τη συμβολή των υπουργείων Ναυ-
τιλίας και  Νησιωτικής Πολιτικής, Εθνικής
Άμυνας, Πολιτισμού και Τουρισμού, καθώς και
της Περιφέρειας Αττικής στην υποστήριξη της
δράσης.

Με τη συνάντηση στο Δήμο Σαλαμίνας ολοκ-
ληρώνεται ο πρώτος κύκλος των ενημερωτικών
επαφών, στο πλαίσιο της συνεργασίας με τους
Δήμους για την ανάπτυξη της «Θαλάσσιας Ιεράς
Οδού».

Η «Θαλάσσια Ιερά Οδός» αναδεικνύει τον 
τύμβο των Σαλαμινομάχων
Συνάντηση εργασίας του Διευθύνοντος Σύμβουλου 
του Οργανισμού Απόστολου Καμαρινάκη με τον δήμαρχο 
Σαλαμίνας Γεώργιο Παναγόπουλο

Ε
ν ημερών ουμε τους  ιδιοκτήτες,
ν ομείς και επικαρπωτές των
οικοπεδικών  και λοιπών  ακάλ-

υπτων  χ ώρων , που βρίσκον ται εν τός
πόλεων , κωμοπόλεων  και οικισμών  και
σε απόσταση μέχ ρι 100 μέτρων  από τα
όριά τους, ότι υποχ ρεούν ται ν α
προχ ωρήσουν  μέχ ρι τις 30 Απριλίου
2022, στην  αποψίλωση αυτών  από τα
ξερά χ όρτα (και στην  απομάκρυν ση
τους), στην  απομάκρυν ση τυχ όν
άλλων  εγκαταλελειμμέν ων  καυστών  ή
εκρήξιμων  υλικών  ή αν τικειμέν ων  που
βρίσκον ται μέσα σε αυτούς, προς απο-
τροπή του κιν δύν ου πρόκλησης πυρ-
καγιάς ή ταχ είας επέκτασής της, καθώς
και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτω-

ση μέτρου που αποβλέπει στην  αποφυ-
γή αιτίων  και τη μείωση του κιν δύν ου
από πυρκαγιά.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των
υπόχ ρεων  ισχ ύουν  και εφαρμόζον ται οι
διοικητικές και ποιν ικές κυρώσεις του
άρθρου 94 παρ. 1 περ. 26 εδαφ. β’ του
Ν.3852/2010 «Καλλικράτης» και οι παρ-
αβάτες τιμωρούν ται σύμφων α με τις δια-
τάξεις του άρθρου 433 του Ποιν ικού
Κώδικα. 

Μετά τον  καθαρισμό θα πρέπει ν α
απομακρύν ουν  τα υπολείμματα
πρασίν ου, χ ωρίς ν α τα εν αποθέτουν
παραν όμως σε πεζοδρόμια, δρόμους
κ.λ.π. με ιδία μέσα ή ειδοποιών τας τις
αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για την

άμεση απομάκρυν ση τους.  
Για τους παραβάτες προβλέπεται

πρόστιμο και καταλογισμός της
δαπάνης του Δήμου για τον καθαρι-
σμό καθώς και βεβαίωση των
ποσών αυτών εις βάρος τους στην
αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Για τις ποιν ικές κυρώσεις υποβάλλεται
μήν υση από την  Πυροσβεστική Υπηρ-
εσία. 

Ευελπιστούμε στην  καταν όηση και
στη συν εργασία των  δημοτών  ώστε ν α
επιτύχ ουμε το καλύτερο δυν ατό αποτέ-
λεσμα και ν α προστατέψουμε τις αν θ-
ρώπιν ες ζωές και τη φυσική ομορφιά του
Δήμου μας.

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ–ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ-ΕΡΥΘΡΩΝ-ΟΙΝΟΗΣ 
Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας

Υποχρεωτικές οι αποψιλώσεις οικοπέδων ενόψει έναρξης αντιπυρικής περιόδου  



Ο
Δήμος

Ασπ ροπ ύρ-
γου συμμε-

τέχ ει στην  πρωτο-
βουλία Istorima -
«Όλοι οι άν θρωποι
έχ ουν  μια ιστορία»

Ο Δήμος Ασπρ-
οπύργου στο
πλαίσιο διατήρησης
και αν άδειξης του
πολιτισμού και της
ιστορίας της πόλης,
συμμετέχ ει στο και-
ν οτόμο εγχ είρημα
του Istorima «Όλοι
οι άν θρωποι έχ ουν
μια ιστορία». 

Πρόκειται για έν α
δίκτυο, όπου ως
στόχ ο έχ ει την
καταγραφή, συλλο-
γή προφορικών
ιστοριών  από όλη
την   Ελλάδα, αν α-
δεικν ύον τας έτσι
«κρυφούς θησαυρ-
ούς» της ιστορίας. 

Για το λόγο αυτό ο
Δήμαρχ ος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος
Μελετίου καλεί τις ν έες και ν έους της
πόλης ηλικίας 18 έως 35 ν α δηλώσουν
συμμετοχ ή και ν α εκπαιδευτούν  στη
διαδικασία συλλογής ιστοριών  του
τόπου τους με σκοπό ν α γίν ουν  οι επό-
μεν οι ερευν ητές του istorima. 

Το Istorima προσφέρει 6μην η αμειβό-
μεν η απασχ όληση και εκπαίδευση σε
εκατον τάδες ν έους όλης της χ ώρας. 

Στα δύο χ ρόν ια λειτουργίας του έχ ει
εκπαιδεύσει κι απασχ ολήσει πάν ω από
400 ν έους Ερευν ητές από διαφορετι-
κούς ν ομούς κι έχ ουν  συγκεν τρωθεί
8000 ιστορίες.

Οι ερευν ητές του Istorima βρίσκουν
αφηγητές στον  τόπο τους και συλλέ-
γουν  διηγήσεις και ιστορίες, παλιές και
σύγχ ρον ες, από διάφορες ιστορικές
περιόδους και από έν α εύρος κοιν ω-
ν ικών  θεμάτων . Παρακιν ούν  τα μέλη
της οικογέν ειάς τους, τους φίλους και

τους κατοίκους της κοιν ότητάς τους, ν α
μοιραστούν  τη δική τους αφήγηση ώστε
ν α μη χ αθούν  οι ιστορίες. Οι αφηγήσεις
θα διαφυλάσσον ται σε έν α Αρχ είο προ-
σβάσιμο στο κοιν ό και στην  ιστοσελίδα
www.istorima.org σε podcast, v ideo και
γραπτή μορφή.

Ιδρύτριες του έργου είν αι η δημοσιο-
γράφος Σοφία Παπαϊωάν ν ου και η ιστο-
ρικός και Αν τιπρύταν ης του Παν επι-
στημίου της Νέας Υόρκης (NYU)
Katherine Fleming. Το Istorima είν αι μία
Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία και
το έργο υλοποιείται με ιδρυτική δωρεά
από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχ ος (ΙΣΝ)
και εν τάσσεται στην  πρωτοβουλία του
ΙΣΝ για την  Επαν εκκίν ηση και
Εν ίσχ υση των  Νέων .

Όλες οι πληροφορίες, τα απαιτούμεν α
κριτήρια, καθώς και η δήλωση συμμε-
τοχ ής βρίσκον ται στην  ιστοσελίδα
www.istorima.org . 
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ΤΤΟΟΥΥ  ΣΣΥΥΛΛΛΛΟΟΓΓΟΟΥΥ  ΟΟΙΙΚΚΙΙΣΣΤΤΩΩΝΝΤΤΟΟΥΥ  ΣΣΥΥΛΛΛΛΟΟΓΓΟΟΥΥ  ΟΟΙΙΚΚΙΙΣΣΤΤΩΩΝΝ

ΠΠΑΑΝΝΟΟΡΡΑΑΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  --  ΤΤΙΙΤΤΑΑΝΝ  ΠΠΑΑΝΝΟΟΡΡΑΑΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  --  ΤΤΙΙΤΤΑΑΝΝ  

ΣΣττηηνν  11ηη  ΓΓεεννιικκήή  ΣΣυυννέέλλεευυσσηη  ττοουυΣΣττηηνν  11ηη  ΓΓεεννιικκήή  ΣΣυυννέέλλεευυσσηη  ττοουυ
ννεεοοσσύύσσττααττοουυ  ΣΣυυλλλλόόγγοουυ  ννεεοοσσύύσσττααττοουυ  ΣΣυυλλλλόόγγοουυ  

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

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

Ο  Δήμος ΑσπροπύργουΟ  Δήμος Ασπροπύργου
συμμετέχει στην πρωτοβουλίασυμμετέχει στην πρωτοβουλία
Istorima - «Istorima - «Όλοι οι άνθρωποιΌλοι οι άνθρωποι

έχουν μια ιστορίαέχουν μια ιστορία»»

Στο πασχαλινό bazaar των ΑμεΑ
Μεγάρων ο Θανάσης Μπούρας

Μ
ε αφορμή την  Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τον  Αυτι-
σμό το Σάββατο 02 Απριλίου, ο κ.Μπούρας, βρέθηκε στον  χώρο
του Κέν τρου Ημερήσιας Φρον τίδας ΑμεΑ Μεγάρων , όπου διε-

ξήχθη το Πασχαλιν ό Παζάρι με σκοπό την  εν ίσχυση του συλλόγου.

Η ημέρα αυτή έχει ως
στόχο την ενημέρωση και
την ευαισθητοποίηση της
κοινωνίας μας, για τα ζητή-
ματα που αντιμετωπίζουν
τα αυτιστικά άτομα. Η κοι-
νωνία μας οφείλει να βρει
τρόπους που αφορούν
στην βελτίωση της ποιότ-
ητας ζωής των συμπο-
λιτών μας, μέσω της
κατανόησης του αυτισμού

αλλά και της υποστήριξης των ίδιων των ατόμων.Ο κ. Μπούρας συνεχάρη τη
διοίκηση, το προσωπικό, τα ωφελούμενα άτομα και τα μέλη του Συλλόγου
ΑμεΑ Μεγάρων για όλη την προσπάθεια που καταβάλλουν όλα αυτά τα χρό-
νια και, ιδιαίτερα για τη συγκεκριμένη εκδήλωση του Πασχαλινού Παζαριού.
Ακολούθως, ο κ. Μπούρας τόνισε ότι θα συνεχίσει να τους στηρίζει, όπως
άλλωστε το πράττει διαχρονικά, προκειμένου κι αυτοί με τη σειρά τους να
συνεχίζουν να προσφέρουν σε όσους το έχουν πραγματικά ανάγκη.

Π
ραγματοποιήθηκε την
Κυριακή 3 Απριλίου 2022
η πρώτη Γενική Συνέλευση

και οι εκλογές για την ανάδειξη
του Διοικητικού Συμβουλίου του
νεοσύστατου Συλλόγου Οικιστών
Πανοράματος - ΤΙΤΑΝ στον δήμο
Μάνδρας -Ειδυλλίας.
Η συμμετοχή του κόσμου έδειξε

την στήριξη στην μαχητική αυτή
προσπάθεια για το μέλλον της
περιοχής. 
Η νέα Διοίκηση δηλώνει πανέ-

τοιμη να βελτιώσει την καθημερ-
ινότητα των κατοίκων του Οικι-
σμού και να ριχθεί στη μάχη της
διεκδίκησης προκειμένου να εξα-
σφαλισθούν καλύτερες συνθήκες
για όλους τους Οικιστές.

Καλή αρχή και καλή δύναμη
στην επίτευξη των στόχων τους. 

Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ Δ.Σ.
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“Εύχομαι να ζήσο-
υμε σε ένα κόσμο
χωρίς βία, αν και
γνωρίζω ότι  αυτό
είναι πολύ δύσκολο,
γιατί  η βία ξεκινάει
από την οικογένεια,
μεταφέρεται στο σχο-
λείο, στις παρέες και
φτάνει  στις σχέσεις
ανάμεσα στα κράτη”,
τόνισε ο Δήμαρχος
Φυλής Χρήστος Παπ-
πούς. 

Χαιρετίζοντας την
εκδήλωση ¨Βία-όψεις,
απόψεις, αποτ-
υπώσεις” που οργάνωσε, το απόγευμα του Σαβ-
βάτου 2 Απριλίου 2022, η Μητρόπολη Ιλίου, σε
συνεργασία με τον Δήμο, ο Χρήστος Παππούς
ευχαρίστησε το Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κκ
Αθηναγόρα για την πρωτοβουλία, τους ομιλητές
για τη συμμετοχή και τους προσκεκλημένους για
την παρουσία τους. 

Στην πολύ πετυχημένη, από πλευράς διοργά-
νωσης και συμμετοχής του κοινού, εκδήλωση,
την οποία συντόνισε ο επιστημονικός συνεργάτ-
ης της Μητρόπολης Δημήτρης Ανυφαντάκης,
μίλησαν για το θέμα: 

Κεντρικός εισηγητής: Ηρακλής Μοσκώφ,
ειδικός γραμματέας προστασίας ασυνόδευτων
ανηλίκων. Δημοσιογράφοι: Δώρα Αναγνωστο-

πούλου, Βίκυ Φλέσσα,
Μαρία Αναστασο-
πούλου,  Έλενα Ριζεά-
κ ο υ Κ α λ λ ι τ έ χ ν ε ς :
Ρένος Χαραλαμπίδης,
Βασίλης Ρίσβας, Κατε-
ρίνα Παπαδάκη, Μάρ-
ιος Στρόφαλης,
Ευγενία Ξυγκόρ-
ουΕκπρόσωποι αθλ-
ητικού χώρου: Πανα-
γιώτης Φασούλας,
Βίκυ Νικολακάρου
(Πρόεδρος ομάδας
μπάσκετ με αμαξίδια

του συλλόγου ΑΣΑΘ Άρης)
Δυναμικό “παρών” έδωσαν οι εκπρόσωποι της

Πολιτείας με τους Υφυπουργούς Μετανάστευσης
και Ασύλου Σοφία Βούλτεψη, Προστασίας του
Πολίτη Ελευθέριο Οικονόμου και Δικαιοσύνης
Γιώργο Κώτσηρα, τον Αντιπρόεδρο της Βουλής
Θανάση Μπούρα και τον Βουλευτή Δυτ. Αττικής
Βαγγέλη Λιάκο. Από την Αυτοδιοίκηση παρε-
υρέθηκαν οι  Αντιπεριφερειάρχες Λευτέρης
Κοσμόπουλος και Βασίλης Κόκκαλης, ο Δήμα-
ρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος και ο εντεταλμένος
Σύμβουλος Παιδείας Φώτης Μαρκόπουλος, ο
Αντιδήμαρχος Αχαρνών Μιχάλης Βρεττός, η
Πρόεδρος της Αρωγής του Δήμου Αχαρνών
Μαρία Μπούκη, οι Αντιδήμαρχοι, Αναπλ. Δήμα-
ρχοι, Δημοτικοί και Τοπικοί Σύμβουλοι Φυλής.

Οικοδεσπότης και συνδιοργανωτής σε υψηλού επιπέδου 
εκδήλωση κατά της βίας ο Δήμος Φυλής

Συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης από τους μαθητέςΣυλλογή ειδών πρώτης ανάγκης από τους μαθητές
του Α’ Λυκείου Ελευσίναςτου Α’ Λυκείου Ελευσίνας
Τα προσέφεραν στη Δομή Φιλοξενίας για τους Ουκρανούς πρόσφυγεςΤα προσέφεραν στη Δομή Φιλοξενίας για τους Ουκρανούς πρόσφυγες

Οι μαθητές του Α’ Λυκείου Ελευ-
σίν ας (Αριστοτέλειου) μαζί με
τις εκπαιδευτικούς τους, κυρία
Χον δρον ικόλα Μίν α και Αθαν α-
σιάδου Σωτηρία, συν έλεξαν
είδη πρώτης αν άγκης τα οποία
και προσέφεραν  στη Δομή
Φιλοξεν ίας Προσφύγων  Ελευσίν ας, που τις τελευταίες μέρες φιλοξεν εί πρόσφυγες από
την  Ουκραν ία. 
Συγχ αρητήρια σε όλα τα παιδιά και στις εκπαιδευτικούς που δίν ουν  το παράδειγμα του
αν θρωπισμού και της προσφοράς!
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Εορταστικό ωράριο:
Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα

το Πάσχα

Στις 14 Απριλίου ξεκιν άει το εορταστικό ωράριο καταστημάτων

Το προτειν όμεν ο ωράριο λειτουργίας των  καταστημάτων  στην
Αθήν α την  εορταστική περίοδο για το Πάσχ α 2022 αν ακοίν ωσε
ο Εμπορικός Σύλλογος Αθην ών . Το ν έο ωράριο των  καταστημά-
των  ξεκιν ά στις 14 Απριλίου.

Τα καταστήματα θα λειτουργήσουν  και την  Κυριακή 17 Απρ-
ιλίου, εν ώ τη Μεγάλη Παρασκευή θα μείν ουν  αν οιχ τά έως τις
19.00.

Αν αλυτικά το πασχ αλιν ό ωράριο καταστημάτων  2022
Πέμπτη 14/04/2022: 09.00 – 21.00
Παρασκευή 15/04/2022: 09.00 – 21.00
Σάββατο 16/04/2022: 09.00 – 18.00
Κυριακή 17/04/2022: 11.00 – 18.00
Μ. Δευτέρα 18/04/2022: 09.00 – 21.00
Μ. Τρίτη 19/04/2022: 09.00 – 21.00
Μ. Τετάρτη 20/04/2022: 09.00 – 21.00
Μ. Πέμπτη 21/04/2022: 09.00 – 21.00
Μ. Παρασκευή 22/04/2022: 13.00 – 19.00
Μ. Σάββατο 23/04/2022: 09.00 – 15.00
Κυριακή του Πάσχ α 24/04/2022: ΑΡΓΙΑ
Δευτέρα 25/04/2022: ΑΡΓΙΑ
Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθην ών  εύχ εται στις αγορές όλης της

χ ώρας, χ ωρίς περιορισμούς και δυσάρεστα γεγον ότα, ν α ξαν αγ-
υρίσουν  τα χ αμόγελα σε καταν αλωτές και εμπόρους

O δικαστικός χειρισμός 19 υποθέσεων της ΠΕ Δυτικής Αττικής, οι οποίες
απαιτούν εξειδικευμένη νομική γνώση, 

στην αυριανή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 

Τ
ο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής,
κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου
του, Χρ. Θεοδωρόπουλου, πρόκειται να

συνεδριάσει την Τετάρτη, 6-4-2022 και ώρα
15:30. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με
τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e:
Presence.gov.gr. 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Επερώτηση των Περιφερειακών
Συμβούλων της παράταξης «Δύναμη Ζωής»
κ.κ. Χρ.Καραμάνου, Σπ. Αγγέλη, Ζ. Βαρέλη-
Στεφανίδη, Β. Βερελή, Α. Κατρανίδου, Αικ.
Λογοθέτη, Γ. Μπαλάφα με θέμα το έργο
«Κατασκευή νέου κλειστού γυμναστηρίου 3.500
θέσεων βιοκλιματικό – πολυδύναμο αθλητικό
κέντρο Δήμου Νέας Σμύρνης».

2. Επερώτηση του ανεξάρτητου Περιφερεια-
κού Συμβούλου κ. Π. Ασημακόπουλου με θέμα
την καταλληλόλητα των παραλιών της ΠΕ
Νήσων και τις δειγματοληψίες θαλασσινού
νερού που διενεργήθηκαν τα έτη 2021 & 2022 ή
θα διενεργηθούν σε αυτές.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτ-
ης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του
Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμμα-
τος Περιφέρειας Αττικής 2021-2027.

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ.
Ν. Παπαδάκης)

2. Καθορισμός αμοιβής δικηγορικής εταιρ-
είας για το δικαστικό χειρισμό δεκαεννέα (19)
υποθέσεων της ΠΕ Δυτικής Αττικής, οι οποίες
έχουν ιδιαίτερη σημασία και σπουδαιότητα για
την  Περιφέρεια Αττικής και απαιτούν εξειδικε-
υμένη νομική γνώση και εμπειρία, δυνάμει της
υπ’ αριθμ. 549/2022 απόφασης (ο.ε.) της Οικο-
νομικής Επιτροπής.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν.
Πέππας)

3. Καθορισμός αμοιβής δικηγορικής εταιρ-
είας για το δικαστικό χειρισμόείκοσι πέντε (25)
υποθέσεων της ΠΕ Ανατολικής Αττικής, οι
οποίες έχουν ιδιαίτερη σημασία και σπουδαι-
ότητα για την  Περιφέρεια Αττικής και απαιτούν
εξειδικευμένη νομική γνώση και εμπειρία,
δυνάμει της υπ’ αριθμ. 550/2022 απόφασης

(ο.ε.) της Οικονομικής Επιτροπής.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν.

Πέππας)
4. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για

την οικονομική συμμετοχή της Περιφέρειας
Αττικής, ως εταίρος, στα Κέντρα Πρόληψης
κατά των εξαρτήσεων και προαγωγής της
ψυχοκοινωνικής υγείας για το έτος 2021.

(Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή
Σύμβουλος κ. Π. Λεονάρδου)

5. Απόφαση αποδοχής περί «Πρότασης
δωρεάν ανάληψης της εκπόνησης των απαι-
τούμενων μελετών των βελτιωτικών κυκλοφορ-
ιακών παρεμβάσεων επί της Ποσειδώνος,
στην περίμετρο της ιδιοκτησίας ‘ΑΣΤΕΡΙΑ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ’, στο Δήμο Γλυφάδας».

(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός
Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης)

6. Έγκρισηλήψης προσωρινών μέτρων ρύθ-
μισης οδικής κυκλοφορίας για εργασίες που θα
εκτελεστούν στο πλαίσιο του έργου «Αποκατά-
σταση κατεστραμμένων και επέκταση στηθ-
αίων ασφαλείας σε δίκτυα Περιφέρειας Αττι-
κής».

(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός

Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης)
7. Έγκριση λήψης μέτρων κυκλοφοριακών

ρυθμίσεων στο πλαίσιο του έργου «Βελτίωση
οδοστρωμάτων στους SR ΠΕΟΑΚ & ΝΕΟΑΛ
και στις ΠΕΟ Αθηνών - Κορίνθου & ΠΕΟ Αθη-
νών - Χαλκίδας στο οδικό δίκτυο Περιφέρει-
αςΑττικήςπρώηνΔΕΣΕ», αναδόχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός
Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης)

8. Έγκρισησκοπιμότητας και δαπάνης για το
έργο:«Υπηρεσίες εφαρμογής του Περιφερεια-
κού Σχεδίου Προσαρμογής στην Κλιματική
Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) της Περιφέρειας Αττικής».

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Β. Κόκ-
καλης)

9. Συζήτηση επί της διαδικασίας διατύπωσης
των εισηγήσεων από την αρμόδια Δ/νση και
επί των γνωμοδοτήσεων αναφορικά με τις
Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ.
Ν. Παπαδάκης)

ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ: 24ωρη απεργία την
Τετάρτη 6 Απριλίου
– Ποια ΜΜΜ τραβούν χειρόφρενο

Mε κεν τρικό σύν θημα, «ο μισθός δε φτάν ει, ο
λογαριασμός δε βγαίν ει» ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ
έχ ουν  προκηρύξει 24ωρη παν ελλαδική απεργία
για την  Τετάρτη 6 Απριλίου με αιτήματα αύξηση
των  μισθών  και μέτρα αν τιμετώπισης της
ακρίβειας, ώστε ν α υπάρξει αξιοπρεπής
διαβίωση για όλους.

Στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας την
Τετάρτη, η ΓΣΕΕ θα πραγματοποιήσει
συγκέν τρωση στην  Αθήν α στις 11:00 το πρωί
στην  πλατεία Κλαυθμών ος εν ώ την  ίδια ώρα
στις 11.00 θα πραγματοποιηθεί στο Σύν ταγμα η
συγκέν τρωση του ΠΑΜΕ.

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέν τρο Θεσσαλον ίκης
θα πραγματοποιήσει συγκέν τρωση διαμαρτυρίας
την  Τετάρτη 6 Απριλίου στις 10:30 μπροστά στο
ΕΚΘ εν ώ αν άλογες συγκεν τρώσεις θα γίν ουν  σε
όλες τις μεγάλες πόλεις της χ ώρας .

Ποιοι θα συμμετέχ ουν  στην  απεργία

Συμμετοχ ή στην  απεργία έχ ουν  ήδη δηλώσει
οι εργαζόμεν οι στον  δημόσιο τομέα,
ασφαλιστικά ταμεία, εφορίες, πολεοδομία,
ν ομαρχ ίες, δήμοι και πολεοδομία.

Επίσης οι εργαζόμεν οι στα μπλε λεωφορεία θα
πραγματοποιήσουν  στάσεις εργασίας από την
έν αρξη της βάρδιας ως τις 9:00 π.μ. και από τις
21:00 ως τη λήξη της βάρδιας. Τις στάσεις
εργασίας εξήγγειλε το Συν δικάτο Εργαζομέν ων
ΟΑΣΑ διεκδικών τας αξιοπρεπείς συλλογικές
συμβάσεις εργασίας. Προς το παρόν  δεν  έχ ουν
ληφθεί αποφάσεις για κιν ητοποιήσεις στα
υπόλοιπα μέσα.

Δεμέν α στα λιμάν ια όλης της χ ώρας θα
παραμείν ουν  τα πλοία καθώς η διοίκηση της
Παν ελλήν ιας Ναυτικής Ομοσπον δίας (ΠΝΟ)
αποφάσισε τη συμμετοχή της στην  24ωρη

απεργία της ΓΣΕΕ. Η απεργία αφορά όλες τις
κατηγορίες πλοίων  και είν αι παν ελλαδική.

Στην  απεργία συμμετέχ ουν  και οι ελεγκτές
εν αέριας κυκλοφορίας. Υπεν θυμίζεται ότι, στην
απεργία θα λάβει μέρος και ο Παν ελλήν ιος
Σύλλογος Τηλεπικοιν ων ιακών  ΥΠΑ.

Παρόν τες στην  απεργία δήλωσαν  και οι
εργαζόμεν οι στα δημόσια ν οσοκομεία.

«Με την  απεργία της Τετάρτης διεκδικούμε και
απαιτούμε μέτρα προστασίας του εισοδήματός,
αποτροπή της αποβιομηχ άν ισης, των
ιδιωτικοποιήσεων  & εκποιήσεων  του εθν ικού
πλούτου και την  διασφάλιση του δημόσιου
χ αρακτήρα των  επιχ ειρήσεων  παροχ ής αγαθών
και υπηρεσιών  κοιν ής ωφέλειας και στρατηγικής
σημασίας» αν αφέρει η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ που
συμμετέχ ει στην  απεργία.

Σύμφων α με την  αν ακοίν ωση της ΓΣΕΕ: Εδώ
και 14 χ ρόν ια, οι εργαζόμεν οι σηκών ουν  στις
πλάτες τους τα βάρη μιας βαθιάς κρίσης που
επηρέασε τα εισοδήματα αλλά και τις ζωές όλων .
Τα χ ρόν ια πέρασαν  η κρίση διαρκώς βαθαίν ει,
τα βάρη παραμέν ουν , τα δικαιώματα
συρρικν ών ον ται.

Απεργούμε και διεκδικούμε από την
Κυβέρν ηση μέτρα εδώ και τώρα.

Δε ν οείται αν άπτυξη η οποία δεν
προϋποθέτει αν θρώπιν η αξιοπρέπεια και δεν
υπάρχ ει μέλλον  που δε διασφαλίζει την
αν θρώπιν η προοπτική.
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Τα εγκαίνια της νέας πτέρυγας χειρουρ-
γείων του Θριασίου Νοσοκομείου Ελευ-
σίνας, πραγματοποιήθηκαν το πρωί της
Δευτέρας, 4 Απριλίου.

Η ανακατασκευή και παράδοση της πτέρυγας
αποτέλεσε ευγενική δωρεά του Αθανασίου και της
Μαρίνας Μαρτίνου, που φθάνει τα 5 εκ. ευρώ.

Η πρόθεση της δωρεάς από τους μεγάλους δωρη-
τές εκφράστηκε το 2017, οπότε και άρχισαν οι προ-
ετοιμασίες υλοποίησης του εγχειρήματος.

Η κατασκευή του έργου ξεκίνησε εν μέσω παν-
δημίας, το Νοέμβριο του 2020, και ολοκληρώθηκε το
Μάρτιο του 2022. Το ΓΝΕ «Θριάσιο» έχει αποκτήσει
τις πλέον σύγχρονες χειρουργικές αίθουσες
παρέχοντας, στους ασθενείς υψηλού επιπέδου
υπηρεσίες υγείας.

Δηλώσεις  Υπουργού  Υγείας Θ. Πλεύρη 

«Οι ευχαριστίες μας για τη δωρεά έχει να κάνει με το γεγονός
ότι σε μια κρίσιμη καμπή για την Υγεία, υπήρξαν άνθρωποι,
όπως ο κ. κύριος Μαρτίνος, ο οποίος μας κάνει μια δωρεά που
μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε το Νοσοκομείο. Και
αυτή η δωρεά ήταν ένα προσωπικό του στοίχημα. Γιατί είδα την
πορεία, δεν συνέβαλε απλώς οικονομικά σε αυτό το έργο, αλλά
συμμετείχε σε όλο αυτό το εγχείρημα και σήμερα είμαστε εδώ
και μπορούμε να ανακοινώσουμε στους πολίτες της περιοχής
ότι αναβαθμίζουμε τα χειρουργεία, παράλληλα δίνονται και
άλλες δυνατότητες και μέσα από το ενεργειακό πρόγραμμα,
που ανακοινώσαμε προ ολίγων ημερών με την Αν. Υπουργό
Μίνα Γκάγκα και με τον Υπουργό Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη,
και με τα κονδύλια που θα έρθουν από το ΕΣΠΑ και από Ταμείο
Ανάκαμψης.

Διότι εδώ είναι το κρίσιμο σημείο το οποίο πρέπει να μας

απασχολήσει κυρίαρχα από εδώ και πέρα. Το Εθνικό Σύστημα
Υγείας είναι οι άνθρωποι που εργάζονται στο ΕΣΥ και οι υπο-
δομές του με κεντρικό άξονα τον Ασθενή. Αυτό σημαίνει ότι θα
πρέπει να υπάρξουν αλλαγές σε όλα τα επίπεδα. Θα πρέπει να
ενισχυθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας και ήδη μέσα σε αυτό το
έτος, τους δύο επόμενους μήνες, έχουμε προκήρυξη για τις
θέσεις 700 ιατρών, 910 λοιπού προσωπικού και 4000 νοσηλευ-
τών. Άρα είναι κυρίαρχο θέμα η ενίσχυση του ΕΣΥ, όπως
επίσης είναι κυρίαρχο θέμα και να αποτυπωθεί το «ευχαριστώ»
στους ανθρώπους, που βρέθηκαν όλο αυτό το διάστημα στο
Εθνικό Σύστημα Υγείας, με οικονομικά κίνητρα και κίνητρα εξέ-
λιξης τα οποία θα δοθούν και θα ανακοινωθούν το επόμενο διά-
στημα. Είναι, επίσης, οι υποδομές για τις οποίες έχουν διασφα-
λιστεί- εκτός από τις πολύ σημαντικές δωρεές που γίνονται- 1,5
δις ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα 350 εκατομμύρια είναι

για τα Νοσοκομεία και τα 250 εκ. για την Πρωτοβάθμια Φρον-
τίδα Υγείας, ενώ ξεχωριστά είναι για τη ψηφιοποίηση και άλλα
έργα. Και επιπλέον είναι και το σκέλος των ξεχωριστών πρά-
ξεων από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας.

Σε όλο αυτό το πλαίσιο, προφανώς θα αλλάξουν και πολλά
που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία. Και οφείλω να πω ότι
δεν μπορεί κανένας Υπουργός Υγείας- και όποιος το πει θα
υποκρίνεται- να πει ότι είναι περήφανος για ό,τι άφησε πίσω
του. Πρέπει να δούμε το πρόβλημα κατάματα. Το πρόβλημα,
λοιπόν, είναι ότι η ενίσχυση πρέπει να είναι στις υποδομές, πρέ-
πει να είναι στους ανθρώπους και πρέπει να είναι και στη λει-
τουργία. Και εκεί αντιλαμβάνομαι ότι θα υπάρξουν μειοψηφίες
και μέσα στα νοσοκομεία, που όλο αυτό το διάστημα, στην
πραγματικότητα βολεύονταν με την υπάρχουσα κατάσταση.
Γνωρίζουμε ότι οι αποφάσεις μας θα είναι προς όφελος του
ασθενούς και προς όφελος των εργαζομένων στο Εθνικό
Σύστημα Υγείας. Και δεν είμαστε διατεθειμένοι να υποχωρήσο-
υμε σε καμία οργανωμένη μειοψηφία η οποία τόσα χρόνια κρα-
τάει αυτό το σύστημα με αποτέλεσμα να μην αναδεικνύει τις
δυνατότητες που έχει. Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους- το
λοιπό προσωπικό, τους νοσηλευτές, τους ιατρούς- όχι μόνο για
αυτά τα δύο χρόνια της πανδημίας. Αυτά τα δύο χρόνια ενδεχο-
μένως ανέδειξαν περισσότερο ένα έργο που γίνεται συνολικά
και αδικούμε τις γυναίκες και τους άντρες του ΕΣΥ όταν αναφε-
ρόμαστε μόνο στην περίοδο της πανδημίας. Με πολύ μεγάλα
προβλήματα μέσα στη 10ετή οικονομική κρίση έδιναν τις μάχες
και ήρθε η ώρα οι αποφάσεις μας να έχουν γνώμονα την
καλύτερη δυνατή παρεχόμενη υπηρεσία από τους ίδιους. Επι-

τέλους να καταλάβουν ότι τους αναγνωρίζουμε τη μάχη που
δίνουν μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Ευχαριστούμε σήμερα τον Θανάση Μαρτίνο και στο πρό-
σωπό του όλους τους ευεργέτες στο ΕΣΥ, γιατί αυτές οι δωρεές
οι οποίες γίνονται είναι απαραίτητες για τη συνολική αναβάθμι-
ση του συστήματος. Και να ξέρετε ότι και με τα λάθη που μπο-
ρεί να κάνουμε και με τις πολιτικές που έχουμε και με τον αγώνα
που κάνουμε, ο γνώμονάς μας θα είναι ο Ασθενής και αυτοί οι
οποίοι τον υπηρετούν».

Δηλώσεις Αθ.. Μαρτίνου

«Είναι μία σημαντική στιγμή για εμένα και τη σύζυγό μου που
λείπει στην Αμερική που εγκαινιάζουμε αυτό το έργο μετά από
δύο χρόνια. Είμαστε περήφανοι γι αυτό το έργο και ευχαριστώ
τον Διοικητή για την άψογη συνεργασία. Μάλιστα μου ζήτησε
και είναι και ο πρώτος, μια εικόνα για να βάλουν στα χειρουρ-
γεία και διάλεξα υο αντίγραφο της Παναγίας της Πορταΐτισσας
που είναι θαυματουργή εικόνα του Αγίου Όρους και εύχομαι να
κάνει πολλά θαύματα για τους ασθενείς».

Δηλώσεις  κ. Αντωνίου 

«Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο και την κυρία Μαρτίνου για
αυτήν την μεγάλη δωρεά , αλλά και τη συνολική προσφορά
τους στο νοσοκομείο μας.

Πλέον το Θριάσιο νοσοκομείο έχει αποκτήσει τις πιο σύγχρ-
ονες κτιριακές εγκαταστάσεις για το ΕΣΥ όσον αφορά στα χειρ-
ουργεία. Τις θερμές μου ευχαριστίες επίσης και σε όλους όσους
συντέλεσαν στην υλοποίηση αυτού του μεγάλου και δύσκολου
έργου, εξυπηρετώντας ταυτόχρονα τις ανάγκες των ασθενών
για χειρουργικές επεμβάσεις με πλήρη ασφάλεια και αποδο-

τικότητα εν μέσω πανδημίας».

Δηλώσεις Δημάρχου Ελευσίνας 

Το Θριάσιο Νοσοκομείο όντας σε κομβικό σημείο, τόσο από
πλευράς οδικών αρτηριών όσο και από πλευράς ελικοδρομίου
και αεροδρομίου αλλά και στην καρδιά της βιομηχανικής δρα-
στηριότητας της χώρας, απέκτησε κορυφαίες εγκαταστάσεις,
όσον αφορά στα χειρουργεία, ενώ σε συνδυασμό με το Λάτσειο
Κέντρο Εγκαυμάτων, οι εγκαταστάσεις του είναι μοναδικές στην
Ελλάδα.

Αυτά τα πλεονεκτήματα αλλά και την ανάγκη ενίσχυσης του
Θριασίου Νοσοκομείου ανέφερε και ο Δήμαρχος Ελευσίνας,
Αργύρης Οικονόμου, στον σύντομο χαιρετισμό του και προ-
σέθεσε: «Το Θριάσιο Νοσοκομείο εξυπηρετεί χιλιάδες πολίτες,
όχι μόνο της Δυτικής Αττικής, αλλά και γειτονικών περιφερειών.
Κυρίως όμως εξυπηρετεί τους εργαζόμενους των πολλών
επιχειρήσεων που λειτουργούν στην περιοχή μας. Η έμπρακτη
συμβολή του Αθανασίου Μαρτίνου στην πόλη μας είναι ανεκ-
τίμητη και προσωπικά, είμαι ευγνώμων για τη διαχρονική του
προσφορά στον Δήμο μας. Για εμάς η εύρυθμη λειτουργεία του
Θριασίου αποτελεί μεγάλο στήριγμα και αυτό φάνηκε και τώρα
με την πανδημία. Για να ενισχυθεί όμως, αυτή η λειτουργία θα
πρέπει να λειτουργήσει και ο ψηφιακός μαστογράφος που
λείπει από την περιοχή μας. Κάτι για το οποίο έχει δεσμευθεί ο
Υπουργός Υγείας, σε προηγούμενη συνάντηση μας και αναμέ-
νουμε την υλοποίησή της. Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω
τον Διοικητή του Νοσοκομείο κ. Αντωνίου, για την αγαστή συνε-
ργασία με τον Δήμο και φυσικά, το ιατρικό και νοσηλευτικό προ-
σωπικό του νοσοκομείου για την καθημερινή, υπεράνθρωπη
προσπάθειά τους».

Δήλωση του Υφυπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου
Κώτσηρα:

«Παρευρέθηκα το πρωί της Δευτέρας στο Θριάσιο Νοσοκο-
μείο στα εγκαίνια της αναβαθμισμένης πτέρυγας των κεντρικών
χειρουργείων του νοσοκομείου, παρουσία του κ. Αθανάσιου
Μαρτίνου, ενός αθόρυβου εργάτη της προσφοράς και μεγάλου
ευεργέτη, ο οποίος βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό των συμπο-
λιτών μας και των φορέων της Δυτικής Αττικής. Η ανακατασκε-
υή και παράδοση της πτέρυγας αποτέλεσε ευγενική δωρεά του
κ. Αθανάσιου και της κας Μαρίνας Μαρτίνου. Πρόκειται για μία
δωρεά περίπου 5.000.000 ευρώ του Αθανασίου και της
Μαρίνας Μαρτίνου.

Οι προσπάθειες αναβάθμισης του Γενικού Νοσοκομείου
Ελευσίνας «Θριάσιο», τόσο σε υποδομές, όσο και με την
ενίσχυση ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού είναι διαρκείς
από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και προς αυτή την
κατεύθυνση δουλεύουμε καθημερινά και συνεργαζόμαστε με
τον διοικητή του Νοσοκομείου, κ. Δημήτρη Αντωνίου και τους
τοπικούς φορείς για την ενίσχυση της εύρυθμης λειτουργίας του
μεγαλύτερου νοσηλευτικού ιδρύματος της περιοχής μας.»

Στα εγκαίνια παρευρέθηκε ο κ. Αθανάσιος Μαρτίνος, ο Δήμα-
ρχος Ελευσίνας, Αργύρης Οικονόμου, ο Υπουργός Υγείας,
Θανάσης Πλεύρης, η αναπληρώτρια Υπουργός, Μίνα Γκάγκα,
η Υφυπουργός Ζωή Ράπτη, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Γιώρ-
γος Κώτσηρας, ο Αντιπρόεδρος της Βουλής, Θανάσης Μπούρ-
ας ο Γραμματέας της Βουλής, Βαγγέλης Λιάκος και ο Αντιπερ-
ιφερειάρχης Δ. Αττικής, Λευτέρης Κοσμόπουλος.

Παρουσία του Υπ. Υγείας εγκαινιάστηκε η ανακαινισμένη
πτέρυγα στο Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ»

Η ανακατασκευή και παράδοση της πτέρυγας αποτέλεσε ευγενική δωρεά 
του Αθανασίου και της Μαρίνας Μαρτίνου, που φθάνει τα 5 εκατ. ευρώ.
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Ήττες για Πανελευσινιακό 
και Μανδραϊκό στο μπάσκετ

Β΄ΕΘΝΙΚΗ(1ος όμιλος) Ηττα
του Παν ελευσιν ιακού στην
Ραφήν α

Για την  22η αγων ιστική του
1ου ομίλου της Β΄Εθν ικής ο
Παν ελευσιν ιακός γν ώρισε την
ήττα στην  Ραφήν α από τον
Αργον αύτη 54-60.

Αργον αύτης Ραφήν ας -
Παν ελευσιν ιακός 60-54

Διαιτητές: Αποστολίδης Β.,
Τηγάν ης, Αν των ιάδης

Δεκάλεπτα: 22-11, 35-22, 42-
31, 60-54

ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΡΑΦΗΝΑΣ
(Γιαν ν ακόπουλος): Σγούρος 13
(3), Λίτσος 7 (1), Συγγούν ας,
Γεραμάν ης 6, Ντούσιας 8 (2),
Ζακυν θιν ός 3, Κορομηλιάς 4,
Μαν ταλβάν ος 10, Μητσάκης 3,
Σβάρν ας 6 (1), Μπαλαμπάν ης,
Σταμέλος.

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ(Βούλγα
ρης): Νίκου 2, Πουρής, Καράμ-
πελας 4 (1), Σεργιέν κο, Θεο-
δοσίου 10 (2),Κρασάκης 1,
Μαυρομιχ άλης 1, Λεκάκης,
Παπαφλωράτος 16 (2), Ρεκου-
ν ιώτης 20, Κατσαν εβάκης,
Δεν δριν ός.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Παπάγος 17-3 (1610-1488)
37

2. ΦΕΑ Ν.Φ./Ν.Χ 16-4 (1637-
1477) 36

3. Εσπερος Καλλιθέας 14-7
(1723-1609) 35

4. Φαν άρια Νάξου 13-8
(1640-1557) 34

5. Παν ελευσιν ιακός 10-10
(1524-1464) 30

6. ΝΕΟΛ 10-9 (1431-1416)
29

7. Αργον αύτης Ραφήν ας 9-11
(1410-1476) 29

8. ΑΕΝΚ 9-11 (1501-1480)
29

9. Έν ωση Ιλίου 9-11 (1427-
1449) 29

10. Εθν ικός 8-12 (1400-
1437) 28

11. ΚΑΟ Κορίν θου 7-14
(1464-1570) 28

12. Αχ αγιά ’82 7-13 (1323-
1472) 27

13. Πεν τέλη 2-18 (1356-
1551) 22

* Εκκρεμεί ο αγών ας ΝΕΟΛ -
Εθν ικός (20ή αγων ιστική, δεν
έχ ει οριστεί)

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
(23Η - 10/4, 17:00)

Εθν ικός - Έν ωση Ιλίου (9/4,
17:00)

Αχ αγιά ‘82 - Φαν άρια Νάξου
(12:30)

ΦΕΑ Ν.Φ./Ν.Χ. - ΝΕΟΛ
(13:00)

Παν ελευσιν ιακός - Πεν τέλη
ΑΕΝΚ - Αργον αύτης Ραφή-

ν ας
Παπάγος - ΚΑΟ Κορίν θου
Ρεπό: Εσπερος Καλλιθέας

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ ΤΗΣ
22ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Παππάς (ΝΕΟΛ) 33
Γεωργιάδης (Εθν ικός) 26
Κόης (Παπάγος) 23
Μακρής Δ. (ΚΑΟ Κορίν θου)

22
Λιακόπουλος (ΚΑΟ Κορίν θ-

ου) 22

Μιλεν τίγιεβιτς (Φαν άρια
Νάξου) 21

Βασιλόπουλος (Εθν ικός) 21
Καραχ άλιος (ΦΕΑ Ν.Φ./Ν.Χ.)

20
Στεργιάκης (ΦΕΑ Ν.Φ./Ν.Χ.)

20
Ρεκουν ιώτης (Παν ελευσι-

ν ιακός) 20
Σπυρόπουλος (Έν ωση Ιλίου)

20

ΒΈΘΝΙΚΗ(2ος όμιλος) Ηττα
του Μαν δραικού από τον  Πρω-
τέα Βούλας

Σε εξ αν αβολής ματς για τη
13η αγων ιστική, ο Πρωτέας
Βούλας επικράτησε του Μαν δρ-
αϊκού 71-55. Αυτή ήταν  η 9η
ν ίκη στα τελευταία 10
παιχ ν ίδια για την  ομάδα του
Θοδωρή Τερζή, η οποία έκλεισε
την  3η περίοδο με επιμέρους
σκορ 20-9 και δεν  κοίταξε ξαν ά
πίσω της μέχ ρι τέλους.

Ο Παν τελής Σκορδάς (15
πόν τοι) ήταν  ο πρώτος σκόρερ
του Πρωτέα (15-6), που διατ-
ηρήθηκε σε τροχ ιά τετράδας με
αυτή τη ν ίκη. Στην  αν τίπερα
όχ θη, ο Σάκης Δομπρογιάν ν ης
(16 πόν τοι) ξεχ ώρισε από το
Μαν δραϊκό (5-14), δεν  απέτρε-
ψε όμως την  9η συν εχ όμεν η
ήττα στο πρωτάθλημα, παραμέ-
ν ον τας κολλημέν ος στις τελευ-
ταίες θέσεις του βαθμολογικού
πίν ακα.

Πρωτέας Βούλας - Μαν δραϊ-
κός 71-55

Διαιτητές: Θεοδωρόπουλος,
Κούλης Χ., Αυγεριν ός

Δεκάλεπτα: 17-12, 33-26, 55-
35, 71-55

ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
(Τερζής): Δεν δριν ός 9 (1),
Κοπακάκης, Κυριλής 8 (1),
Παπαδάκος, Μουζούκας,
Ματσάγγος 7, Γάργαλης 8 (1),
Σκορδάς 15, Μόρφης 6, Καρα-
μαλέγκος 8 (2), Βλάχ ος 3 (1),
Βισν ιέβσκι 7.

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΑΟ (Σπαν ός):
Σπυρίδων ος 4, Σταματίου 5,
Κοψιάς 7, Αλεξαν δρόπουλος 2,
Τσάμης 2, Θαν άσαιν ας 3 (1),
Κωστόπουλος 2, Νουρτσελλάρι
1, Λιούν ης 11, Δομπρογιάν ν ης
16 (2), Κουμάν ταρος, Τσιπίδης
2.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΝΕ Μεγαρίδας 18-3 (1563-
1377) 39

2. Αιγάλεω 16-4 (1593-1458)
36

3. ΕΦΑΟΖ 15-6 (1649-1507)
36

4. Πρωτέας Βούλας 15-6
(1547-1367) 36

5. ΑΟΚ Χαν ιά 13-8 (1726-
1604) 34

6. Παλαιό Φάληρο 10-10
(1393-1318) 30

7. Ηλυσιακός 9-12 (1451-
1459) 30

8. Δούκας 9-11 (1470-1501)
29

9. Παν ιών ιος 8-11 (1448-
1489) 27

10. ΟΦΗ 8-11 (1296-1426)
27

11. Κρόν ος Αγίου Δημητρίου
5-16 (1381-1553) 26

12. Άρης Νίκαιας 6-13 (1307-
1504) 25

13. Μαν δραϊκός 5-14 (1181-
1280) 24

14. Μελίσσια 4-16 (1273-
1432) 24

* Εκκρεμούν  οι (6) αγών ες
Άρης Νίκαιας - ΟΦΗ (11η αγω-
ν ιστική, 6/4, 16:00), Παν ιών ιος
- Μαν δραϊκός (18η αγων ιστική,
6/4, 17:00), Άρης Νίκαιας -
Αιγάλεω (19η αγων ιστική, δεν
έχ ει οριστεί), Μελίσσια - Μαν -
δραϊκός (19η αγων ιστική, 13/4,
17:00), Παν ιών ιος - ΟΦΗ (20ή
αγων ιστική, δεν  έχ ει οριστεί),
Δούκας - Παλαιό Φάληρο (21η
αγων ιστική, 6/4, 21:00).

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

Δούκας - Παν ιών ιος
Μαν δραϊκός - Άρης Νίκαιας
NE Mεγαρίδας - ΟΦΗ (16:00)
ΕΦΑΟΖ - Μελίσσια
Παλαιό Φάληρο - ΑΟΚ Χαν ιά
Αιγάλεω - Ηλυσιακός
Κρόν ος Αγίου Δημητρίου -

Πρωτέας Βούλας

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΕΠΣΔΑ: Η εμβόλιμη 27η 
αγωνιστική Τετάρτη-
Πέμπτη
Αν ακοιν ώθηκε από την  επιτροπή
πρωταθλήματος το πρόγραμμα της
27ης εμβόλιμης αγων ιστικής Τετάρτη
και Πέμπτη. Αν αλυτικά.
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(27η αγωνιστική)
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ –
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ
ΑΠΟ(ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 17:00)
ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ- ΣΚΟΡΠΙΟΣ
ΦΥΛΗΣ (ΒΥΖΑ) 17:30
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ – ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ
(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ) 17:30
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ – Α.Ο.
ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ (ΣΤΑΔΙΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 17:30)

ΠΕΜΠΤΗ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ –
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ
(Γ.ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ 17:00)
Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ (ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ17:30)
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ –
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ (ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ 17:30
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ –
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ(ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟΥ 17:30)

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(19η αγωνιστική)
ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΑ
Πέμπτη 07/04/22 17:00
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – ΑΙΑΣ
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. (ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)

Α.Γ.Σ. ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ: 
Πυρ και μαν ία με τον  διαιτητή

Αριστείδη Αλιάγα
Ο Βύζας Μεγάρων έβγαλε ανακοίνω-
ση που μεταξύ άλλων αναφέρει τα
εξής:
<<Τις αλησμόνητες εποχές της «παράγκας»,
μας θύμισε την Κυριακή 3 Απριλίου ο διαιτητής
Αριστείδης Αλιάγας που ορίστηκε από τον Αρχι-
διαιτητή της ΕΠΣΔΑ κ. Θεόδωρο Τριανταφυλλίδη
για  να διευθύνει τον αγώνα ντέρμπι Νέα Πέρα-
μος – Βύζας 2-1.
Ο εν λόγω ρέφερι με την σκανδαλώδη διαιτησία
του, θύμισε συνάδελφο του παλαιότερα, ο οποίος
είχε πάρει από το … «χέρι» συγκεκριμένη
ομάδα ανεβάζοντας την χρόνο με το χρόνο κατ-
ηγορία.
Αυτό συνέβη και με τη Νέα Πέραμο, – τη νίκη της
οποίας δεν αμφισβητούμε – όμως απορούμε βλέ-
ποντας τον συγκεκριμένο διαιτητή να ορίζεται
και να διευθύνει τα τρία (3) κατά σειρά πιο
σημαντικά παιχνίδια της Νέας Περάμου, 

ομάδα την οποία έχει «σφυρίξει» συνολικά έξι
(6) φορές με … παρατηρητή διαιτησίας σε όλα
τον ίδιο τον αρχιδιαιτητή της ΕΠΣΔΑ! Τυχαίο;
Δεν θα διστάσουμε να αναφέρουμε, ότι ο διαιτ-
ητής Αλιάγας στον αγώνα Νέα Πέραμος –
Βύζας εκτελούσε διατεταγμένη υπηρεσία, αφού
στο 38' έκανε τα στραβά μάτια σε κραυγαλέα
φάση πέναλτι σε ανατροπή του ποδοσφαιριστή
μας Σαχόλι μέσα στην περιοχή από τον ποδοσφ-
αιριστή Ζουμπλιό της Νέας Περάμου.
Ένα πέναλτι το οποίο θα σφύριζε ακόμη και ο
ίδιος ο πρόεδρος της ομάδας της Νέας Περάμου,
μια φάση την οποία παραδέχτηκαν ακόμη και τα
μέλη του Δ.Σ. της ΕΠΣΔΑ που βρέθηκαν στο
γήπεδο, πέναλτι που αν δίνονταν θα είχε αλλά-
ξει άρδην την εξέλιξη του αγώνα!
Πέρα από το καταφανέστατο πέναλτι, ο διαιτ-
ητής Αλιάγας έχασε πλήρως τον πειθαρχικό
έλεγχο του αγώνα, κάτι που παραδέχονται και
έγκριτοι δημοσιογράφοι που κάλυψαν το ρεπο-
ρτάζ.
Δεν είναι η πρώτη φορά που ο διαιτητής Αλιάγας
αδικεί την ομάδα μας>>. 
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TTα αποτελέσματα στην Γ΄Εθνικήα αποτελέσματα στην Γ΄Εθνική

1ος όμιλος1ος όμιλος

Θερμαϊκός-Αγροτικός Αστέρας 1-0Θερμαϊκός-Αγροτικός Αστέρας 1-0
Ορφέας Ξάνθης-Εθνικός Σοχού 0-0Ορφέας Ξάνθης-Εθνικός Σοχού 0-0
Αναγέννηση Πλαγιάς-Πανδραμαϊκός 0-3Αναγέννηση Πλαγιάς-Πανδραμαϊκός 0-3
Δόξα Δράμας-Απόλλων Παραλιμν ίου 0-0Δόξα Δράμας-Απόλλων Παραλιμν ίου 0-0
Νέστος Χρυσούπολης-Άρης Αβάτου 0-0Νέστος Χρυσούπολης-Άρης Αβάτου 0-0
Αλεξανδρούπολη Αλεξανδρούπολη FC-FC-Μέγας ΑλέξανδροςΜέγας Αλέξανδρος

Ορφανίου 2-1Ορφανίου 2-1

2ος όμιλος2ος όμιλος

Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων  Ημαθίας-ΑΕΜέγας Αλέξανδρος Τρικάλων  Ημαθίας-ΑΕ
Λευκίμμης 2-1Λευκίμμης 2-1

Εδεσσαΐκος-Θύελλα Σαρακηνών 1-2Εδεσσαΐκος-Θύελλα Σαρακηνών 1-2
Μακεδονικός-ΑΕΠ Κοζάνης 1-0Μακεδονικός-ΑΕΠ Κοζάνης 1-0
ΦΣ Κοζάνη-Αστέρας Καληράχης 4-0ΦΣ Κοζάνη-Αστέρας Καληράχης 4-0
Ποσειδώνας Μηχανιώνας-ΑΣ ΓιαννιτσάΠοσειδώνας Μηχανιώνας-ΑΣ Γιαννιτσά
ΟΦΑΜ-Ηρακλής ΑμπελοκήπωνΟΦΑΜ-Ηρακλής Αμπελοκήπων

3ος όμιλος – 22η αγωνιστική3ος όμιλος – 22η αγωνιστική

Νέα Αρτάκη-ΠΟ Φήκης 2-1Νέα Αρτάκη-ΠΟ Φήκης 2-1
ΑΟ Υπάτου-Ηρακλής Λάρισας 1-1 ΤΑΟ Υπάτου-Ηρακλής Λάρισας 1-1 Τ
Εθνικός Νέου Κεραμιδίου-ΠΟ Ελασσόνας 2-2Εθνικός Νέου Κεραμιδίου-ΠΟ Ελασσόνας 2-2
Αμβρυσσέας Διστόμου-Ατρόμητος Παλαμά 2-1Αμβρυσσέας Διστόμου-Ατρόμητος Παλαμά 2-1
Δήμητρα Ευξεινούπολης-Θησέας Αγριάς 1-1Δήμητρα Ευξεινούπολης-Θησέας Αγριάς 1-1
Αετός Μακρυχωρίου-Αταλάντη 0-3 α.αΑετός Μακρυχωρίου-Αταλάντη 0-3 α.α

4ος όμιλος – 26η αγωνιστική4ος όμιλος – 26η αγωνιστική

Τηλυκράτης Λευκάδας-Αίας Γαστούνης 4-1Τηλυκράτης Λευκάδας-Αίας Γαστούνης 4-1
Παναιγ ιάλειος-Παναγριν ιακός 0-2Παναιγ ιάλειος-Παναγριν ιακός 0-2
ΑΟ Διαβολιτσίου-Διαγόρας Βραχνεΐκων 2-1ΑΟ Διαβολιτσίου-Διαγόρας Βραχνεΐκων 2-1

Παναχαϊκή-Αναγέννηση Άρτας 4-1Παναχαϊκή-Αναγέννηση Άρτας 4-1
ΠΑΟ Βάρδας-Ναυπακτιακός Αστέρας 1-1ΠΑΟ Βάρδας-Ναυπακτιακός Αστέρας 1-1
ΠΑΣ Αχέρων Καναλακίου-Αμβρακικός ΛουτρούΠΑΣ Αχέρων Καναλακίου-Αμβρακικός Λουτρού

3-0 α.α3-0 α.α
Ρεπό: Εθνικός ΣκουλικάδουΡεπό: Εθνικός Σκουλικάδου

5ος όμιλος – 20η αγωνιστική (εξ αναβολής)5ος όμιλος – 20η αγωνιστική (εξ αναβολής)
ΑΣ Σαντορίνη 2020-Παναρκαδικός 3-0ΑΣ Σαντορίνη 2020-Παναρκαδικός 3-0

6ος όμιλος6ος όμιλος

Αιολικός-Εθνικός 1-1Αιολικός-Εθνικός 1-1
Κερατσίν ι-Προοδευτική 1-1Κερατσίν ι-Προοδευτική 1-1
ΑΟ Καραβά-ΑΟ Πυλίου Κω 0-1ΑΟ Καραβά-ΑΟ Πυλίου Κω 0-1
Πανελευσιν ιακός-Αίας Σαλαμίνας 2-1Πανελευσιν ιακός-Αίας Σαλαμίνας 2-1
Αήττητος Σπάτων-Θύελλα Ραφήνας 1-1Αήττητος Σπάτων-Θύελλα Ραφήνας 1-1
Ρεπό: Αστέρας ΒάρηςΡεπό: Αστέρας Βάρης

7ος όμιλος – 16η αγωνιστική7ος όμιλος – 16η αγωνιστική

Άγιος Νικόλαος-ΠΑΟ Ρουφ 0-2Άγιος Νικόλαος-ΠΑΟ Ρουφ 0-2
Αναγέννηση Ιεράπετρας-Αλμυρός Γαζίου 1-0Αναγέννηση Ιεράπετρας-Αλμυρός Γαζίου 1-0
Πανιώνιος-Άρης Σούδας 2-1Πανιώνιος-Άρης Σούδας 2-1
Ατσαλένιος-Γιούχτας 2-0Ατσαλένιος-Γιούχτας 2-0
ΑΕ Νεάπολης-Πόρος 0-2ΑΕ Νεάπολης-Πόρος 0-2

Ο Πανελευσινιακός ύστε-
ρα από ένα καλό παιχνίδι
επικράτησε στο δημοτικό
στάδιο Κοσμάς Παπανικολά-
ου του Αίαντα Σαλαμίνας με
2-1 και πάει την Κυριακή στη
Νίκαια στον τελικό με την
Προοδευτική.

Τα τέρματα των σταχυοφ-
όρων του Μουρατ Σεροπιάν
σημείωσαν οι Αντωνακόπου-
λος 56′ και Λάμπρου με
πέναλτι 67΄. Για λογαριασμό
του Αίαντα σκόραρε ο Ζώτο
88′.

Ο Πανελευσινιακός
τελείωσε το παιχνίδι με 9
ποδοσφαιριστές αφού αποβ-
λήθηκαν οι Μακρίδης 84‘ και
Μαρής 90+4.

Διαιτητές: Κεφίλης, Θεο-
δωρόπουλος-Μπουρτζοβίτης
(Κορινθίας)

Π Α Ν Ε Λ Ε Υ Σ Ι Ν Ι Α Κ Ο Σ
(προπονητής Μουράτ Σερο-
πιάν): Κούτσικος, Μανδαμα-
διώτης, Συριόπουλος, Ανδριό-
πουλος (46′ Παπατζίκος),
Μαρής, Αντωνακόπουλος,
Ξενοπανάγος (46′ Μπούσης),
Τσακίρης (68′ Μακρίδης),
Ερρέρα (87′ Μιχαήλος),
Σεκούμπα (85′ Βαγγέλης),
Λάμπρου.

ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (προ-
πονητής Μαργαρίτης Χατ-
ζηαλέξης): Καρνέσης, Παυ-
λίδης, Κάραβος (46′ Λιάτος),
Κουτσοποδιώτης, Λεσάι,
Μπανούσης (65′ Τζαφέρι),
Λέκκας, Αγγελόπουλος,
Μακρής, Σαρρηγιάννης (65′
Μεγαλοοικονόμου), Ζότο.

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Β΄ Ε.Π.Σ.Δ.Α.
Ο Ίκαρος Νεοκτίστων 2-1 με ολική 

ανατροπή τον Λέοντα 
στις καθυστερήσεις

Ο Ίκαρος Νεοκτίστων  συν εχ ίζον τας τις καλές του εμφ-
αν ίσεις επικράτησε με ολική αν ατροπή στις καθυστε-
ρήσεις  στο γήπεδο Γκορυτσάς του Λέον τα 2-1 και είν αι
μέσα στο κόλπο.
Τα τέρματα της ομάδος του Καζάν τζη σημείωσαν  οι
Στασίν ης 34' και Χυσολάρι 90+2. Για λογαριασμό του
Λέον τα σκόραρε ο Μπακλάκος 4'.
Διαιτήτευσε ο  Καργάκος. Βοηθοί: Δεμερτζής-Ηλιο-
πούλου. Αποβλήθηκαν  στο 83' ο Γ. Κάτσος του Ικάρ-
ου και στο 88' ο Καρασαββίδης του Λέον τα.
ΙΚΑΡΟΣ: Παπαθαν ασίου, Μυλων άς(93′ Ρούσσος),
Κάτσος Χ., Κάτσος Γ., Χυσολάρι Εν ., Μάμμας(88′ Φραγ-
κόπουλος), Αν δρεάδης, Κυριλίουκ, Κορδέρας, Σούτας,
Στασίν ης.
ΛΕΩΝ: Μαλαματίν ης, Γερον τίδης, Λουκόπουλος(46′
Καρασαββίδης Χ.), Κατσαρός, Μήτρος(70′ Καρασαβ-
βίδης Σ.), Φλούδας, Μπακλάκος, Δεληγιάν ν ης, Κουφ-
ουδάκης, Σαμπάν η, Νικολόπουλος.

ΕΠΣΔΑ: 
Τα αποτελέσματα η 
βαθμολογία και η 
επόμενη αγωνιστική
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(26η αγωνιστική)

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ – Δ.Α.Ο
ΖΩΦΡΙΑΣ 0-2

Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ –
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 0-0

ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 2-0

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ – ΒΥΖΑΣ 2-1
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ –

ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 1-5
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ

– ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 1-2
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ –

ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ 0-1
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ – ΑΣ

ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ 3-1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ 63
ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 63
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 55
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ

54
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ

50
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 49

ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
46

ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ 38

ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 35
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 28
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ *

26
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ 27
Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 23

ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ
ΜΑΝΔΡΑΣ 13

ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 5
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ 4

Η ΕΠΟΜΕΝΗ(27η Αγωνιστική)

Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ –
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ –
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ – ΣΚΟΡΠΙΟΣ
ΦΥΛΗΣ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ –
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ – ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ

– ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ –

Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ

Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(22η Αγωνιστική

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ – ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ 3-4

Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ – ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ 2-
1

ΑΣ ΔΥΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ –
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ.4-1

ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – Α.Ο.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 3-1
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – ΑΣ

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 0-3(α.α)
Ρεπό: ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ,

ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 44
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 40
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 40
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 39
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 37
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ 30
ΑΣ ΔΥΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 24
ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ 19
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 16

Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝ 16
ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 13
ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. 1

ΕΠΟΜΕΝΗ(23η Αγωνιστική)

ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ – ΑΣ ΔΥΝΑ.
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ – ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. –
ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο.

ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ –
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ – Α.Ο.
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Ρεπό: ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ , ΚΡΙΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Ο Πανελευσινιακός με 9 παίκτες
2-1 τον Αίαντα Σαλαμίνας



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 Τρίτη 5 Απριλίου 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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Κλειστό γήπεδο μπάσκετ απέκτησε το
1ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου
Ένα κλειστό γήπεδο μπάσκετ δημιουργήθηκε στο 1ο Γυμνάσιο

Χαϊδαρίου. Ο χώρος του γυμναστηρίου του Γυμνασίου καθα-
ρίστηκε και διαμορφώθηκε σε γήπεδο, με διαγραμμισμένο δάπε-
δο, μπασκέτες και προστατευτικά στις εξωτερικές γραμμές του
γηπέδου. Το νέο κλειστό γήπεδο μπάσκετ διαθέτει αποδυτήρια
και τους δικούς του χώρους υγιεινής.  
Το γήπεδο θα εξυπηρετήσει καταρχήν τους μαθητές του 1ου

Γυμνασίου και του 1ου Λυκείου, που μπορούν πλέον να
αθλούνται καθημερινά στο μπάσκετ ανεξάρτητα των καιρικών
συνθηκών, αλλά και άλλες αθλητικές ανάγκες της πόλης μας.

4488
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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
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