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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Παροδική συννεφιά 

Η Θερμοκρασία απο 8  έως 18  βαθμους Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αν τίπας, Αν τύπας
Παγκόσμια Ημέρα κατά της Aσθεν είας Πάρκιν σον
Αγίου Αν τύπα Ιερομάρτυρος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Φίλης Ισίδωρος Μ.

Λιάκου Δημητρίου 11, 2105582462

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Ρόκα Μαρία Π.

Αδελφών Κυπραίου 54, 2105546916

MANΔΡΑ
ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Δήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη, 2105551232

Άνω Λιόσια

Αναστόπουλος ΣταμάτιοςΔημαρχείου &
Στρατηγού Λιόση, 2102473654

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΤΟΥΡΤΙΔΟΥ ΝΙΚΗ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΕ
Πάρνηθος 23, 2102400178

#DANCEWITHUS
ΤΟ SPRING FORWARD ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ 

Η2023 Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης, ο καλλιτεχνικός οργανισμός
DAN.C.CE UNITIVA και το ευρωπαϊκό δίκτυο

σύγχρονου χορού Aerowaves σας προσκαλούν σε
ένα εργαστήριο χορού με τον σπουδαίο Ισπανό χορ-
ογράφο Jesús Rubio Gamo, στις 28 και 29 Απριλίου.
Οι συμμετέχοντες του εργαστηρίου θα έχουν και τη
δυνατότητα να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, για να βρεθ-
ούν επί σκηνής στο Gran Bolero, την παράσταση που
σηματοδοτεί και την τελετή λήξης του Spring Forward,
λαμβάνοντας μέρος στις πρόβες του έργου, στις 29
και 30 Απριλίου, αλλά και στην επίσημη παρουσίασή
τού την 1η  Μαΐου, στο Παλαιό Ελαιουργείο της Ελευ-
σίνας.

Το Spring Forward θα πραγματοποιηθεί από την
Πέμπτη 28 Απριλίου έως την Κυριακή 1 Μαΐου στην
Ελευσίνα, με ένα  πλούσιο πρόγραμμα τεσσάρων
ημερών, που περιλαμβάνει 25 παραστάσεις σε μονα-
δικούς χώρους της πόλης και με τη συμμετοχή περισ-
σότερων από 100 χορογράφων και χορευτών, από
την Ευρώπη και την Ασία. H προπώληση  θα ανακοι-
νωθεί σύντομα. 

Σ
υν άν τηση με τον  Υπουργό Ναυτιλίας &
Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάν ν η Πλακιωτάκη,
πραγματοποίησε ο Δήμαρχ ος Ελευσίν ας,

Αργύρης Οικον όμου, την  Πέμπτη 7 Απριλίου.
Παρόν τες στη συν άν τηση ήταν  ο Αν τιδήμαρχ ος,

Λεων ίδας Παππάς και ο Διευθύν ων  Σύμβουλος του
Ο.Λ.Ε., Απόστολος Καμαριν άκης.

Η «ατζέν τα» της συζήτησης περιελάμβαν ε τα μείζο-
ν ος σημασίας προβλήματα που αν τιμετωπίζει ο
Δήμος, σε σημεία ευθύν ης του Ο.Λ.Ε. στο παραλιακό
μέτωπο.

Πιο συγκεκριμέν α, ο Δήμαρχ ος Ελευσίν ας, Αργύρης
Οικον όμου, αν έδειξε την  επιτακτική αν άγκη για τα
κάτωθι:

Απομάκρυν ση επικίν δυν ων  και επιβλαβών  πλοίων
με άμεσες διαδικασίες από τον  ΟΛΕ (Βλύχ α &
ΦΟΝΙΑΣ). Υπήρξε κοιν ή θέση Δήμου & Ο.Λ.Ε. για
την  απορρύπαν ση της Βλύχ ας, μέσω του Πράσιν ου
Ταμείου.

Διαμόρφωση αν ταποδοτικών  τελών , μέσω Κ.Υ.Α.
των  Υπουργείων  Εσωτερικών , Οικον ομικών  & Ναυ-
τιλίας για την  απόδοσή τους, ως οφείλει η εταιρεία
βάσει Νόμου

Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης, βάσει των
κοστολογίων  του Δήμου, για τα κόστη που ο Δήμος 

επιβαρύν εται λόγω μη αν ταπόκρισης της εταιρείας
στις υποχ ρεώσεις, ως προς την  αποκομιδή των  σκου-
πιδιών .

Συνεχίζεται στη σελ. 13



Κορωνοϊός: 8.753 νέα 
κρούσματα, 51 θάνατοι, 
357 σε ΜΕΘ
Ο ΕΟΔΥ αν ακοίν ωσε την  Κυριακή 51 θαν άτους από

κορων οϊό, εν ώ 357 ασθεν είς ν οσηλεύον ται διασωλ-
ην ωμέν οι σε Μον άδες Εν τατικής Θεραπείας, εκ των
οποίων  202 (56.58%) είν αι αν εμβολίαστοι ή μερικώς
εμβολιασμέν οι και 155 (43.42%) είν αι πλήρως εμβολια-
σμέν οι. Παράλληλα εν τοπίστηκαν  8.753 ν έα
κρούσματα έπειτα από 151.353 τεστ, εν ώ έγιν αν  328
εισαγωγές.

Αν αλυτικά:
Τα ν έα εργαστηριακά επιβεβαιωμέν α κρούσματα της

ν όσου(άτομα) που καταγράφηκαν  τις τελευταίες 24
ώρες ήταν  8.635. Ο συν ολικός αριθμός των  ατόμων
που ν όσησαν  αν έρχ εται σε 3.173.630 (ημερήσια
μεταβολή +0.3%), εκ των  οποίων  49.0% άν δρες. Ο
αριθμός πιθαν ών  ν έων  επαν αλοιμώξεων  που κατα-
γράφηκαν  τις τελευταίες 24 ώρες ήταν  118 εν ώ από
την  αρχ ή της παν δημίας SARS-CoV-2 ο συν ολικός
αριθμός εκτιμάται σε 118.885(3.6% του συν ολικού
αριθμού των  θετικών  αποτελεσμάτων ).

Οι ν έοι θάν ατοι ασθεν ών  με COVID-19 είν αι 51, εν ώ
από την  έν αρξη της επιδημίας έχ ουν  καταγραφεί
συν ολικά 28.130 θάν ατοι. Το 95.4% είχ ε υποκείμεν ο
ν όσημα ή/και ηλικία 70 ετών  και άν ω.

Ο αριθμός των  ασθεν ών  που ν οσηλεύον ται διασωλ-
ην ωμέν οι είν αι 357 (65.5% άν δρες). Η διάμεση ηλικία
τους είν αι 70 έτη. To 92.2% έχ ει υποκείμεν ο ν όσημα
ή/και ηλικία 70 ετών  και άν ω. Μεταξύ των  ασθεν ών
που ν οσηλεύον ται διασωλην ωμέν οι, 202 (56.58%)
είν αι αν εμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμέν οι και 155
(43.42%) είν αι πλήρως εμβολιασμέν οι. Από την  αρχ ή
της παν δημίας έχ ουν  εξέλθει από τις ΜΕΘ 4.518 ασθ-
εν είς.

Οι εισαγωγές ν έων  ασθεν ών  COVID-19 στα ν οσο-
κομεία της επικράτειας είν αι 328 (ημερήσια μεταβολή -
3.53%). Ο μέσος όρος εισαγωγών  του επταημέρου
είν αι 357 ασθεν είς.Η διάμεση ηλικία των  κρουσμάτων
είν αι 36 έτη (εύρος 0.2 έως 112 έτη), εν ώ η διάμεση
ηλικία των  θαν όν των  είν αι 79 έτη (εύρος 0.2 έως 106
έτη).

Δευτέρα 11 Απριλίου 2022 θριάσιο-3

Την μείωση του ΦΠΑ σε βασικά διατροφικά είδη
εξετάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει τις
πολύ υψηλές τιμές σύμφωνα με τον Υπουργό Ανά-
πτυξης Άδωνι Γεωργιάδη.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ τόνισε πως «το σενάριο
υπάρχει στο τραπέζι και  η μείωση του ΦΠΑ εξετά-
ζεται από το Υπ. Οικονομικών. 

Το αν θα γίνει η όχι είναι απόφαση του οικονομι-
κού επιτελείου που πρέπει να λάβει υπόψιν του κι
άλλους παράγοντες».

«Εξ όσων γνωρίζω μελετάται να μειωθεί σε ορι-
σμένα είδη στο 6%», πρόσθεσε.

Παράλληλα εξήγησε ότι δεν είναι δυνατό κάθε
εβδομάδα να ανακοινώνονται κάποια μέτρα από

την κυβέρνηση, γιατί τότε θα χαθεί ο έλεγχος. 

"Πρέπει να δώσουμε λίγο χρόνο να δούμε πως
θα πάνε τα μέτρα που ψηφίσαμε, πρέπει να χει-
ριστούμε αυτή την κρίση σαν μαραθωνοδρόμοι
και όχι σαν ''κατοστάρηδες'' ".

"Ξέρουμε ότι ο κόσμος περνάει δύσκολα, με
αυτό τον πληθωρισμό θα ήταν τρελό να μην το
παραδεχτούμε" είπε ο Υπουργός.

Αναφερόμενος στην αισχροκέρδεια μεγάλων
αλυσίδων σούπερ μάρκετ, ο κ. Γεωργιάδης τόνι-
σε πως από τη Μεγάλη Δευτέρα θα αρχίσουν να
δημοσιοποιούνται τα ονόματα εταιριών που
αισχροκερδούν.

ΑΑ..  ΓΓεεωωρργγιιάάδδηηςς::  ΣΣττοο  ««ττρρααππέέζζιι»»  ηη  μμεείίωωσσηη  σσττοο  
ΦΦΠΠΑΑ  έέωωςς  κκααιι  66%%  σσεε  ββαασσιικκάά  ππρροοϊϊόόνντταα
«Το αν θα γίνει η όχι είναι απόφαση του οικονομικού επιτελείου που πρέπει να λάβει υπόψιν του κι άλλους παράγοντες»

Μ
ε μεγάλη επιτυχία και συγκινητικές προ-
σφορές ολοκληρώθηκε το Σάββατο 9
Απριλίου 2022 η δράση του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ

ΜΠΟΡΟΥΜΕ – ΣΚΑΪ με τη συμμετοχή 50 Δήμων
μεταξύ των οποίων και του Δήμου Φυλής. 

Την πρωτοβουλία συμμετοχής ανέλαβαν κι έφε-
ραν σε πέρας με μεγάλη επιτυχία,  οι Δομές και
οι εργαζόμενοι της Κοινωνικής Υπηρεσίας του
Δήμου Φυλής. 

Από το πρωί του Σαββάτου έως και αργά το
μεσημέρι ο Αναπληρωτής Δημάρχου Κοινωνικής
Πολιτικής Γιώργος Αντωνόπουλος μαζί με τα στε-
λέχη των Δομών βρέθηκαν στο χώρο της Κοινω-

νικής Υπηρεσίας και παρέλαβαν τα δεκάδες δώρα
τα οποία και ταξινόμησαν ανάλογα με το φύλλο και
την ηλικία, προκειμένου μα παραδοθούν σε παι-
διά που τα έχουν ανάγκη και που θα τους δώσουν
περισσή χαρά τις Άγιες μέρες του Πάσχα. 

“Ακολουθώντας τις κατευθύνσεις του Δημάρχου
Φυλής Χρήστου Παππού, αποδεχόμαστε και
συμμετέχουμε σε κάθε πρωτοβουλία που
στηρίζει ευάλωτες οικογένειες και παιδιά που
χρειάζονται τη στήριξή μας” ανάφερε σχετικά με την
συμμετοχή σε μια ακόμη ευαίσθητη ανθρωπιστική
δράση ο Γιώργος Αντωνόπουλος. 

Κοινωνική Υπηρεσία Δ. Φυλής  

ΣΣυυγγκκιιννηηττιικκήή  σσυυμμμμεεττοοχχήή  σσττηη  δδρράάσσηη  
σσυυγγκκέέννττρρωωσσηηςς  ΠΠαασσχχααλλιιννώώνν  δδώώρρωωνν  



4-θριάσιο Δευτέρα 11 Απριλίου 2022

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

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

4488
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Τ
η σύμβαση δημιουργίας
21 νέων Πλατειών υπέγραψε με τον

ανάδοχο κατασκευαστή ο Δήμαρχος
Φυλής Χρήστος Παππούς το μεσημέρι της
Τετάρτης 6 Απριλίου 2022. 

Πρόκειται για Πλατείες που θα δημιουργ-
ηθούν και στις τρεις Δημοτικές Κοινότητες
του Δήμου Φυλής (Άνω Λιόσια, Ζεφύρι και
Χασιά) κι έρχονται να προστεθούν σε ακόμη
25 καινούργιες πλατείες,  που έχουν ήδη
δοθεί προς χρήση. 

Η δημοπράτηση του έργου έγινε από την
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φυλής η
οποία θα έχει και την επίβλεψη των εργα-
σιών.

Σύμφωνα με τη μελέτη στα πλαίσια της
κατασκευής των νέων πλατειών θα δημιο-
υργηθούν χώροι από σταμπωτό δάπεδο,
θα τοποθετηθούν φωτιστικά σώματα τεχνο-
λογίας LED για τον κατάλληλο φωτισμό των
χώρων με ταυτόχρονη εξοικονόμηση ενέρ-
γειας και θα πραγματοποιηθούν εργασίες
πρασίνου και άρδευσης με φύτευση δένδρ-
ων και θάμνων για τη δημιουργία χώρων
φιλικών προς τους κατοίκους. Επίσης θα

εγκατασταθεί και ο απαραίτητος αστικός
εξοπλισμός.

Προβλέπεται επίσης η δημιουργία ελεύθε-
ρων χώρων πρασίνου, στους οποίους θα
διαμορφώνονται διακριτοί χώροι παιχνι-
διού, περιοχή ανάπαυσης, διαβάσματος και
επαφής των ανθρώπων της γειτονιάς. Η
διαμόρφωση των νέων Πλατειών θα γίνει
σύμφωνα με τις αρχές του βιοκλιματικού
σχεδιασμού καθώς και τις αρχές της προ-
σβασιμότητας για ΑΜΕΑ.

“Ο Στόχος μας για έναν πράσινο Δήμο με
περιβαλλοντικές και ψυχαγωγικές  ανάσες
για τους συνδημότες κάθε ηλικίας είναι
πρωταρχικός και διαρκής. Συνεχίζουμε
χωρίς διαλείμματα τον σχεδιασμό έργων
που μειώνουν το περιβαλλοντικό
αποτύπωμα και βελτιώνουν την καθημερ-
ινότητα και την ποιότητα ζωής των
κατοίκων του Δήμου Φυλής αλλά και των
επισκεπτών που φιλοδοξούμε να επιλέ-
γουν στον τόπο μας ως προορισμό” επε-
σήμανε  βάζοντας την υπογραφή του στα
νέα έργα,  ο Δήμαρχος Φυλής,  Χρήστος
Παππούς.  

Μ
ε θέμα «Μύθοι & Αλήθειες
για τα Αντιβιοτικά & τα
εμβόλια», πραγματοποι-

ήθηκε η διαδικτυακή Ημερίδα για
την ευαισθητοποίηση πολιτών και
εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης και Προσχολικής
Αγωγής των Δήμων Ασπροπύρ-
γου, Αχαρνών, Σαρωνικού, Σπά-
των-Αρτέμιδας και Ωρωπού.

Η Εκστρατεία «Μύθοι και Αλήθει-
ες για τα Αντιβιοτικά και τα Εμβό-
λια» πραγματοποιείται για 9η
συνεχή χρονιά, από το Ελληνικό
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών
Πόλεων του Π.Ο.Υ., με τη συνεργασία της
Ελληνικής Εταιρείας Χημειοθεραπείας, και
του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. 

Στην Ημερίδα, συμμετείχαν και εκπαιδευ-
τικοί από σχολεία Α’ και Β’ Βάθμιας
εκπαίδευσης που ανήκουν στην περιοχή
των Δήμων Ασπροπύργου, Αχαρνών, Σαρ-
ωνικού, Σπάτων-Αρτέμιδας και Ωρωπού.

Στην έναρξη της εκδήλωσης κατά το χαιρετι-
σμό του, ο Δήμαρχος Ασπροπύργου κ. Νικόλα-
ος Ι. Μελετίου δήλωσε: «Ο Δήμος Ασπροπύρ-
γου, μέλος στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο
Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας και μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου, υποστηρίζει την
καμπάνια «Μύθοι και αλήθειες για τα αντιβιο-
τικά και τα εμβόλια». Σύμφωνα με τον Παγκό-
σμιο Οργανισμό Υγείας και το Ευρωπαϊκό
Κέντρο Ελέγχου Λοιμώξεων, τα αντιβιοτικά δεν
συνιστώνται για γρίπη ή κρυολόγημα, αφού δεν
είναι πλέον αποτελεσματικά για αυτούς τους
ιούς. Η λανθασμένη και αλόγιστη χρήση αντι-
βιοτικών, έχει ως αποτέλεσμα την αυξανόμενη
αντίσταση των μικροβίων, γεγονός που αποτε-
λεί απειλή για τη Δημόσια Υγεία καθώς μπορ-
εί να μετατρέψει μια απλή λοίμωξη σε κατά-
σταση απειλητική για τη Ζωή. Εμείς θα
συνεχίσουμε να συμμετέχουμε στην Πανελλή-
νια Εκστρατεία του ΕΔΔΥΠΠΥ, στοχεύοντας να
δώσουμε απαντήσεις στα ερωτήματα και τις
απορίες των πολιτών και ειδικότερα των μαθη-
τών, για τη σωστή χρήση των αντιβιοτικών. Το
μήνυμά μας είναι: Φρόντισε τον εαυτό σου…
χωρίς αντιβιοτικά. Εμβολιάσου… μην διστά-

ζεις. Συμβουλέψου τους ειδικούς».
Ο Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ και Περιφερει-

άρχης Αττικής κ. Γιώργος Πατούλης στο χαιρε-
τισμό του, αφού ευχαρίστησε τους οργανωτές
και τους συμμετέχοντες για την υποστήριξή
τους στη δράση αυτή, επεσήμανε: «Στην Ελλά-
δα έχουμε ένα από τα υψηλότερα ποσοστά
μικροβίων ανθεκτικών στα αντιβιοτικά και
κατέχουμε την πρώτη θέση στην Ευρώπη σε
κατανάλωση αντιβιοτικών. Δυστυχώς, αυτό
οφείλεται στην αλόγιστη χρήση αντιβιοτικών
φαρμάκων, η οποία τα καθιστά πλέον μη απο-
τελεσματικά. Πρωταρχικός μας σκοπός ως
Δίκτυο, είναι η ενημέρωση των εκπαιδευτικών,
των γονέων, αλλά και του υπόλοιπου πληθυ-
σμού για την πρόληψη των λοιμώξεων αλλά
και της ορθής χρήσης των αντιβιοτικών μέσω
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Η εκπαίδευση και η ενημέρωση μπορεί να
βοηθήσει στην υπεύθυνη χρήση αντιβιοτικών
από τους πολίτες, συνεπώς καθίσταται πολύ
σημαντική». 

Στην διαδικτυακή ημερίδα συμμετείχε και η
Γενική Διευθύντρια του Ελληνικού Διαδημοτικού
Δικτύου Υγιών Πόλεων κα Μαρία Αϊδίνη, η
οποία καλωσόρισε τους συμμετέχοντες και
ευχαρίστησε τους συνεργάτες από τους Δήμο-
υς για τη συνδιοργάνωση και την άριστη συνε-
ργασία για ένα μείζον θέμα ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης της νέας γενιάς και φυσικά
των γονέων και των εκπαιδευτικών. Η κα
Στυλιανή Συμπάρδη, Παθολόγος – Λοιμωξιολό-
γος, Διευθύντρια της Α' Παθολογικής Κλινικής
του Θριάσιου Νοσοκομείου Ελευσίνας, απάν-
τησε σε ερωτήσεις για τα αντιβιοτικά και τόνι-

σε ότι “Η εβδομάδα 18-24 Νοεμβρίου 2021
ήταν παγκόσμια αφιερωμένη από το 2015 στην
Ενημέρωση και στην 

Ευαισθητοποίηση όλων μας για τα αντι-
βιοτικά. Γιατί; Γιατί τα αντιβιοτικά είναι τα
μοναδικά φάρμακα που έσωσαν και εξακο-
λουθούν να σώζουν καθημερινά εκατομ-
μύρια ανθρώπινες ζωές από τις μικροβια-
κές λοιμώξεις.

Δυστυχώς όμως και είναι η αλήθεια, η χώρα
μας μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών κατέχει
δύο θλιβερά πρωτεία στην κοινότητα: (α) την
υψηλότερη κατανάλωση των αντιβιοτικών και
(β) την υψηλότερη αντοχή των μικροβίων στα
αντιβιοτικά. Υπάρχουν λύσεις για να καταπο-
λεμηθεί το σοβαρό και επείγον αυτό πρόβ-
λημα και να ξαναγίνουν δραστικά τα αντιβιοτι-
κά, εφόσον όπως έχουν ανακοινώσει όλοι οι
σχετιζόμενοι Παγκόσμιοι Οργανισμοί έχουμε
φτάσεις στο «Τέλος των Αντιβιοτικών»; 

Η λύση είναι μία: Η Ορθολογική Χρήση
τους, που οδηγεί με ασφάλεια στη μείωση
της αντοχής. 

Για τη χώρα μας αυτό σημαίνει μείωση της
αλόγιστης κατανάλωσης στην κοινότητα >70%!
Είναι λοιπόν εξαιρετικά επείγον να διασώσο-
υμε όλοι μας τα πολύτιμα αυτά φάρμακα.

Όσον αφορά τα εμβόλια, που μαζί με τα
αντιβιοτικά αποτελούν από τις μεγαλύτερες
ανακαλύψεις στην ιστορία της Ιατρικής, τόνισε:  

Την ανάγκη εμβολιασμού για την γρίπη κάθε
Νοέμβριο, την αναμνηστική δόση του εμβολίου
τετάνου/διθρερίτιδας ανά 10ετία, τον εμβολια-
σμό με το νέο 13δύναμο εμβόλιο για τον Πνε-
υμονιόκοκκο στις ομάδες υψηλού κινδύνου,
όπως και για τον Έρπητα Ζωστήρα. Τέλος
επισημάνθηκε η επείγουσα ανάγκη του πλήρ-
ους εμβολιασμού με τρεις δόσεις έναντι της
COVID-19 λοίμωξης όλου του πληθυσμού άνω
των 18 ετών, η μοναδική λύση για να επανέλθ-
ουμε στην κανονικότητά μας, αφού εξασφ-
αλίζει προφύλαξη έναντι εισόδου στη ΜΕΘ, με
πιθανή διασωλήνωση και τελική κατάληξη
ακόμα και τον θάνατο. Στην τελευταία
περίπτωση δεν πρέπει να παραβλέπονται

και τα μέτρα μη φαρμακευτικής προφύλαξης,
όπως είναι (α) η σωστή χρήση μάσκας, (β) η
αποφυγή συγχρωτισμού και (γ) ο καλός αερι-
σμός των κλειστών χώρων.” 

Η Συντονίστρια του Προγράμματος Υγιείς
Πόλεις του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου
Υγιών Πόλεων, Μέλος της Συμβουλευτικής
Επιτροπής του Π.Ο.Υ. Ευρώπης για τα Εθνικά
Δίκτυα, κα Νταίζη Παπαθανασοπούλου ανέφ-
ερε ότι: "Η ιατρική επιστήμη τον 20ο αιώνα
έδωσε δύο μεγάλα δώρα στην ανθρωπότητα.
Τα αντιβιοτικά και τα εμβόλια! Σώθηκαν εκα-
τομμύρια ζωές. Πρέπει να γνωρίζουμε πως
θα τα διαφυλάξουμε. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση,
ως σημαντικός παράγων που συμβάλλει στην
Προαγωγή της Υγείας αναλαμβάνει να φτάσει
το μήνυμα σε όλους τους πολίτες. 

Το Ελληνικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, εναρ-
μονίζοντας την Πολιτική του με αυτήν του Παγ-
κόσμιου Οργανισμού Υγείας, μετέχει στις δύο
Παγκόσμιες Εκστρατείες για 9η συνεχή χρο-
νιά, με την συμμετοχή 48 Δήμων που ο κάθε
ένας τους θα το αναπτύξει εντός των ορίων
του. Στόχος, να μην υπάρχει καμμιά σκιά, καμ-
μιά απορία στην ορθή πληροφόρηση. Η γνώση
σώζει ζωές"

Τον συντονισμό της Ημερίδας ανέλαβε η κα
Μαρία Πρίφτη, Ψυχολόγος ΜSc Προϊσταμένη
Τμήματος Προστασίας Οικογένειας, Παιδιού,
Νεολαίας & Παιδείας Δ/νσης Κοινωνικής Πολι-
τικής, Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος, ενώ η παρου-
σίαση του εκπαιδευτικού υλικού e-bug πραγμα-
τοποιήθηκε από την κα Ευθαλία Πέτρου, ΔΕ
Νοσηλευτών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προ-
στασίας του Δήμου Ασπροπύργου. Η Παρου-
σίαση του Παιδικού Παραμυθιού «Ποιος
παγίδεψε την Πένυ Κιλλίνη» που δημιουργήθη-
κε στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μύθοι και
Αλήθειες για τα Αντιβιοτικά», πραγματοποι-
ήθηκε από την κα Σοφία Δεμενεοπούλου, ΤΕ
Νοσηλευτικής MSc, Δήμου Σαρωνικού. 

Επίσης η κα Μελπομένη Καράλη Υπάλληλος
ΚΕΠ Υγείας Δήμου Αχαρνών, ανέλαβε τον
συντονισμό των ερωτήσεων με θέμα τα αντι-
βιοτικά ενώ οι κυρίες Ασημίνα Καλογράνη ΠΕ
Ψυχολόγων Δήμου Ωρωπού & Ελένη Σαμαρά
ΤΕ Εποπτών Υγείας Δήμου Ωρωπού ανέλα-
βαν το συντονισμό των ερωτήσεων με θέμα τα
εμβόλια.

ΠΠρραασσιιννίίζζεειι  οο  ΔΔήήμμοοςς  ΦΦυυλλήήςς  μμεε  2211  ννέέεεςς  ππλλααττεείίεεςς  

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Φρόντισε τον εαυτό σου… Συμβουλεύσου τους ειδικούς για την Φρόντισε τον εαυτό σου… Συμβουλεύσου τους ειδικούς για την 
ορθή χρήση αντιβιοτικώνορθή χρήση αντιβιοτικών
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Στις 17 Απριλίου το  ''ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΡΑΛΛΥ ΦΥΛΗΣ'' 
– Έως τις 12 Απριλίου η δήλωση συμμετοχής 

Η
Ελληνική Λέσχη Κλασσικού Αυτοκινήτου διορ-
γανώνει υπό την Αιγίδα του Δήμου Φυλής το
''ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΡΑΛΛΥ ΦΥΛΗΣ'' το οποίο θα διε-

ξαχθεί την Κυριακή 17 Απριλίου και ώρα εκκίνησης
11:00πμ. 

Η εκκίνηση θα γίνει στο ''Ολυμπιακό Γυμναστήριο
Άνω Λιοσίων (ΑΕΚ B.C) και έπειτα από μία διαδρομή
περίπου 105 χλμ θα τερματίσει στο ίδιο σημείο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Λέσχης
Κλασσικού αυτοκινήτου ισχύουν τα εξής: 

Στον αγώνα δύνανται να συμμετάσχουν μέχρι 60
πιστοποιημένα κλασσικά αυτοκίνητα κατασκευασμένα
από 1.1.1946 μέχρι και της 31.12.1992,

Τα αυτοκίνητα θα καταταγούν, ανάλογα με το έτος
κατασκευής τους στις εξήςΚατηγορίες:ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε:
από 1.1.1946–31.12.1960ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ F : από
1.1.1961–31.12.1970ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ G από
1.1.1971–31.12.1980ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ H από 1.1.1981
31.12.1992ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ GT: Επίσης δυνατότητα συμμε-
τοχής έχουν αυτοκίνητα ιστορικού ενδιαφέροντος (GT)
πού ανήκουν στην κατηγορία “potentially historic”,
κατασκευής 1/1/1993 - 31/12/2002, είναι εφοδιασμένα µε
πιστοποιητικό καταχώρησης και των οποίων η επιλογή
έγκειται στην κρίση του οργανωτή. Αυτά τα οχήματα
θεωρούνται «αυτοκίνητα συνοδείας» και συμμετέχουν
εκτός Γενικής κατάταξης.

Τα αυτοκίνητα θα καταταγούν σε Κλάσεις (Γκρουπ)
µε βάση τον κυβισµό τους, ανεξαρτήτως έτους κατασκε-
υής :Κλάση 1 = Group 1: έως 1000 κ.ε.Κλάση 2 = Group 2:
1001 έως 1300 κ.ε.Κλάση 3 = Group 3: 1301 έως 1600
κ.ε.Κλάση 4 = Group 4: 1601 έως 2000 κ.ε.Κλάση 5 =
Group 5: 2001 κ.ε. και άνω

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 65 Ευρώ ανα
πλήρωμα 1 - 2 ατόμων και περιλαμβάνει όλα τα διοργα-
νωτικά έξοδα καθώς και το φαγητό που θα ακολουθήσει
στο εντευκτήριο της λέσχης μας μετά τον τερματισμό.

ΛΗΞΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 12 Απριλίου
Πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο elka-

club@hotmail.com η στο 6984953485 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
Κοιν ων ικς Διαμεσολάβηση και Προληπτική

Ασφάλειας σε επιλεγμέν ες περιοχές
– στόχους της χώρας με σημαν τικές 
πληθυσμιακές συγκεν τρώσεις Ρομά 

Ο
Αν τιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Δυτικής
Αττικής, Θαν άσης Μπούρας, παραβρέθηκε σήμε-
ρα Παρασκευή 8 Απριλίου στην  ημερίδα εν ημέρ-

ωσης με τίτλο «Ολοκληρωμέν η παρέμβαση Συν τηρητι-
κής Εκπαίδευσης Αστυν ομικού Προσωπικού σε θέμα-
τα Κοιν ων ικής Διαμεσολάβησης και Προληπτικής Ασφ-
άλειας σε επιλεγμέν ες περιοχ ές – στόχ ους της χ ώρας
με σημαν τικές πληθυσμιακές συγκεν τρώσεις Ρομά»
που διοργάν ωσε το Κέν τρο Μελετών  Ασφαλείας
(ΚΕ.ΜΕ.Α.) στην  αίθουσα «Μελίν α Μερκούρη του
Δημαρχ είου Άν ω Λιοσίων .

Η συγκεκριμέν η ημερίδα υλοποιείται υπό την  επο-
πτεία των  Υπουργείων  Εργασίας και Κοιν ων ικής Ασφ-
άλισης και Προστασίας του Πολίτη και έχ ει ως στόχ ο
την  εν ημέρωση και την  ευαισθητοποίηση των  τοπικών
κοιν ων ιών  στα ζητήματα προληπτικής ασφάλειας και
αστυν ομικής διαμεσολάβησης για την  προάσπιση της
κοιν ων ικής έν ταξης των  συμπολιτών  Ρομά και την
ειρην ική και αρμον ική κοιν ων ική συμβίωση.
Ο κ. Μπούρας συν εχ άρη τους συν τον ιστές του
ΚΕ.ΜΕ.Α. και τους ομιλητές για τη διοργάν ωση της
εν διαφέρουσας και χ ρήσιμης αυτής δράσης, εν ώ τόν ι-
σε το σημαν τικό και δύσκολο έργο που επιτελείται από
τις αστυν ομικές υπηρεσίες στην  ιδιαίτερη περιοχ ή της
Δυτικής Αττικής.
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Ο ΟΑΦΝΤΗ ξεκινά τις δράσεις για τα ΚΑΠΗ του Δήμου Ασπροπύργου
Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Άθλ-

ησης και Φροντίδας, Νεολαίας και
Τρίτης Ηλικίας, κ. Ιωάννης Κατσαρός
ενημερώνει τα μέλη του Οργανισμού,
ότι ξεκινούν οι δράσεις για τα ΚΑΠΗ,
που είχαν σταματήσει εξαιτίας των
μέτρων περιορισμού για την προ-
φύλαξη από την πανδημία του
COVID-19. 

Τηρώντας όλα τα υγειονομικά
πρωτόκολλα ο Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. θα

συ ν ε χ ί σ ε ι
να πραγμα-
τοποιεί θεα-
τρικές απο-
δ ρ ά σ ε ι ς ,
ε κ δ ρ ο μ έ ς
και επισκέ-
ψεις σε πολιτιστικούς και θρησκευτι-
κούς  χώρους. Κύρια προϋπόθεση για
τη συμμετοχή είναι τα άτομα να
έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή

νόσησης σε
ισχύ καθώς και
να έχουν ανα-
νεώσει τη
συνδρομή τους
για το έτος
2 0 2 2 . Υ π ε ν θ -

υμίζουμε ότι και τα 3 ΚΑΠΗ του
Δήμου, καθ’ όλη τη διάρκεια της παν-
δημίας παρέμειναν ανοιχτά, παρέχον-
τας συνταγογράφηση, ψυχολογική

υποστήριξη, φυσικοθεραπεία καθώς
και  διαδικτυακές δράσεις ενημέρω-
σης για την στήριξη των μελών. 

Το επόμενο χρονικό διάστημα θα
ακολουθήσει αναλυτικό πρόγραμμα
των δράσεων για το οποίο μπορείτε
να ενημερώνεστε από τον επίσημο
ιστότοπο του Δήμου και στα 3 ΚΑΠΗ,
στα τηλέφωνα 2105577862,
2105573549 και 2105598125. 

ΚΕΡΚΥΡΑΪΚH ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ& ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ

"Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ"Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ & NIK. NEZH ΕΛΕΥΣΙΝΑ  
Τ.Κ 19200 ΤΗΛ 2105562030  κ 6977915966

Kerkyraiki.en.eleysinos@hotmail.com
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1957                                                                                                                      

Ελευσίνα 4/4/2022
ΑΡΙΘΜΟΣ  ΠΡΩΤ.  4 Φ 60

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Πρόεδρος  και το Διοικητικό συμβούλιο της
Κερκυραϊκής  Ένωσης  Ελευσίνας , σας προσκα-
λούν  να τιμήσετε με την παρουσία σας τη Λιτά-
νευση της Σεπτής Εικόνας του Προστάτη  μας
Άγίου Σπυρίδωνος , που θα πραγματοποιηθεί  την
Κυριακή  των Βαΐων ,17 Απριλίου 2022 και ώρα
9.15π.μ  στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Ελευ-
σίνας , σε ανάμνηση  ιστορικού  θαύματός του. 

Μετά τη  λιτάνευση  θα  ακολουθήσει μικρά εκδή-
λωση, έξωθεν του Ιερού ναού  του
Αγίου  Γεωργίου, και εν συνέχεια θα διεξαχθούν

χοροί από το χορευτικό τμήμα της Κερκυραϊκής
Ένωσης μας .  

Η παρουσία σας θα  είναι  χαρά και ξεχωριστή
τιμή για μας. 

Επ ευκαιρία των Αγίων Ημερών  ευχόμαστε
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ  με υγεία. 

Υ. Σ       H Εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σύμφ-
ωνα με τα υγειονομικά μέτρα κατά της COVID-19

Με  εκτίμηση  

Για  το Διοικητικό
Συμβούλιο

Ο     ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΔΟΛΙΑΝΙΤΗΣ                                                              

Με μεγάλη συμμετοχή η ΔΩΡΕΑΝ εξέταση Τεστ
– Παπ που διοργάνωσαν Κοινωνική Υπηρεσία

και Αντικαρκινική Αχαρνών – Φυλής 
Με συμμετοχ ή που ξεπέρασε

κάθε προσδοκία ολοκληρώθη-
καν  οι  ΔΩΡΕΑΝ εξετάσεις
“Τεστ Παπαν ικολάου” που διο-
ργάν ωσαν  την  Παρασκευή 8
Απριλίου στο ΚΑΠΗ Δρο-
σούπολης Άν ω Λιοσίων , οι
Δομές Παροχ ής Βασικών
Αγαθών  και το Διευρυμέν ο Κέν -
τρο Κοιν ότητας της Κοιν ων ικής
Υπηρεσίας του Δήμου Φυλής
σε συν εργασία με την  Ελλην ική
Αν τικαρκιν ική Εταιρεία Αχ α-
ρν ών  - Φυλής. 

Στο χ ώρο βρέθηκε προκειμέ-
ν ου ν α μεταφέρει τις θερμές
ευχ αριστίες του Δημάρχ ου
Φυλής Χρήστου Παππού, ο
Αν απληρωτής Δημάρχ ου Κοι-
ν ων ικής Πολιτικής Γιώργος
Αν των όπουλος ο οποίος μαζί με τους συν εργάτες του
στις Κοιν ων ικές Δομές  αξιοποιούν  και εφαρμόζουν
κάθε πρόταση κι ευαίσθητη πρωτοβουλία για δωρεάν
προληπτικές εξετάσεις που στην  κυριολεξία σώζουν
ζωές! 

Ο Γιώργος Αν των όπουλος έχ ον τας στο πλευρό του
τον  Διευθυν τή της Κοιν ων ικής Υπηρεσίας Γιάν ν η
Τέγο και την  υπεύθυν η του Κοιν ων ικού Φαρμακείου
Χαρά Νιτσάκη η οποία συν έβαλε με τις υπηρεσίες της

στην  άρτια διοργάν ωση, ευχ αρίστησε τους ακούρα-
στους Εθελον τές και μέλη της Αν τικαρκιν ικής Αχ α-
ρν ών  – Φυλής. Εν  προκειμέν ω, τους  Ελέν η Καμ-
πόλη, Σπύρο Μπρέμπο, τη μαία Έλεν α Μεθεν ίτη –
Μπρέμπου καθώς και τον  Πρόεδρο της Αν τικαρκιν ι-
κής Αχ αρν ών  Φυλής Παν αγιώτη Καζαν ά, για το
διαχ ρον ικό εν διαφέρον , τη συν έπεια και την  αποτε-
λεσματικότητά τους, σε θέματα Υγείας – Πρόληψης και
Εν ημέρωσης. 

Το βέβαιο είν αι πως θα υπάρξει και συν έχ εια...  



Σ
την ανάγκη της ταχείας
και ασφαλούς μετάβα-
σης των ηλεκτρικών

δικτύων στην εποχή της πρά-
σινης ενέργειας αναφέρθηκε
ο Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ κ.
Μάνος Μανουσάκης, κατά τη
τοποθέτηση του στο 7ο Οικο-
νομικό Φόρουμ των Δελφών.
Ο κ. Μανουσάκης ανέδειξε τη
γρήγορη στροφή προς τις
ΑΠΕ ως τον πρωταρχικό
στόχο για την επιτυχή έκβαση
του πράσινου μετασχηματι-
σμού των δικτύων. Επεσήμα-
νε ωστόσο ότι εξίσου απαρ-
αίτητες παράμετροι είναι  η
συνεχής ανάπτυξη των ηλεκτρ-
ικών υποδομών και η ενσω-
μάτωση νέων τεχνολογιών,
όπως η αποθήκευση, στο
ενεργειακό σύστημα της
χώρας.

Αν άγκη για γρήγορη και ασφαλή απεξάρτ-
ηση από τα ορυκτά καύσιμα

Είναι ανάγκη να μειώσουμε το συντομότερο
δυνατό την εξάρτησή μας από τα ορυκτά καύσιμα,
με τρόπο που να μη διακυβεύεται η ενεργειακή
επάρκεια. Οι προσπάθειες του ΑΔΜΗΕ είναι
προσανατολισμένες προς αυτή την κατεύθυνση. Ο
πόλεμος στην Ουκρανία συμβαίνει στη συγκυρία
αυτής της μετάβασης, διαταράσσοντας τις ισορρ-
οπίες στην αγορά του φυσικού αερίου που απο-
τελεί το βασικό μεταβατικό καύσιμο. Απάντηση σε
αυτή την πρόκληση είναι η ακόμα γρηγορότερη
στροφή προς τις ΑΠΕ. 

Πραγματική επιτάχυνση της πράσινης μετάβα-
σης των δικτύων με αποθήκευση και νέα έργα
μεταφοράς

Πραγματική επιτάχυνση των ΑΠΕ θα φέρει η
εισαγωγή της αποθήκευσης και η κατασκευή νέων
Γραμμών Μεταφοράς που θα διευρύνουν τον
διαθέσιμο ηλεκτρικό χώρο. Σε διαφορετική 

περίπτωση, οι  Ανανεώσιμες Πηγές δεν
συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενεργειακή επάρ-
κεια και θα απαιτούνται πρόσθετες επενδύσεις σε
ορυκτά καύσιμα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την
κλιματική κρίση και τις τιμές ενέργειας. Τα μεγάλα
έργα αποθήκευσης είναι απαραίτητα ώστε να μεγι-
στοποιήσουμε τα οφέλη της πράσινης ενέργειας,
διατηρώντας παράλληλα την ευστάθεια του ηλεκτρ-
ικού Συστήματος. 

Σε ό,τι αφορά τα έργα μεταφοράς, ο ΑΔΜΗΕ, με
ένα επενδυτικό πρόγραμμα 5 δισ. ευρώ,
πυκνώνει διαρκώς τις εγχώριες και διεθνείς δια-
συνδέσεις, δημιουργώντας ικανό ηλεκτρικό χώρο
για ΑΠΕ, ο οποίος αναμένεται να αγγίξει τα 29 GW
μέχρι το 2030, ανάλογα με το χωροταξικό σχεδια-
σμό της Πολιτείας. 

Παράλληλα, κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να
επιταχύνουμε τις διαδικασίες αδειοδότησης, σε
συνεργασία με το ΥΠΕΝ. Δεν λείπουν βέβαια και
οι δυσκολίες. Η διαταραχή των εφοδιαστικών

αλυσίδων και η ανατίμηση των
υλικών κατασκευής θέτουν νέες
προκλήσεις στην υλοποίηση
των επενδύσεών μας. 

Η επεν δυτική στροφή προς
τις ΑΠΕ έχει ήδη συμβεί

Ως χώρα έχουμε πετύχει μία
από τις καλύτερες επιδόσεις
πανευρωπαϊκά ως προς τον
ρυθμό απορρόφησής νέων
ΑΠΕ, εν μέσω ενός πρωτοφα-
νούς επενδυτικού ενδιαφέρον-
τος. Σήμερα η ισχύς των ΑΠΕ
σε λειτουργία ανέρχεται σε 9
GW, ο κατειλημμένος χώρος
για νέα έργα σε 10 GW ενώ
από την αρχή του 2021 έχουν
υποβληθεί αιτήματα για ακόμη
19 GW! Συνεπώς η επενδυτική
στροφή προς τις ΑΠΕ έχει ήδη
συμβεί . Επίσης ενδεικτικό
είναι ότι το περασμένο Σάββα-
το, 2 Απριλίου, η συνολική ζήτ-

ηση της χώρας για ηλεκτρική ενέργεια καλύφθηκε
από Ανανεώσιμες Πηγές σε ποσοστό 68%, κατα-
ρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ. 

Σημαν τική πτυχή της πράσιν ης μετάβασης οι
διεθν είς διασυν δέσεις

Οι διεθνείς διασυνδέσεις είναι εξίσου κρίσιμες
για την πράσινη μετάβαση της Ελλάδας και της
Ευρώπης καθώς ενισχύουν την ενεργειακή ασφά-
λεια, συμβάλλουν στη διαφοροποίηση των πηγών
εφοδιασμού και πρόκειται να μετατρέψουν τη
χώρα μας σε σημαντικό ενεργειακό κόμβο. Το
προηγούμενο διάστημα ολοκληρώσαμε τον δια-
γωνισμό για τη νέα διασύνδεση με τη Βουλγαρία,
δρομολογούμε δεύτερη διασύνδεση με την Ιταλία
και συμβάλλουμε στις διεθνείς διασυνδέσεις με
την Κύπρο και την Αίγυπτο. Παράλληλα εξετάζο-
υμε δύο νέες διασυνδέσεις με την Τουρκία και
την Αλβανία, ενώ θα αναβαθμίσουμε την υφιστά-
μενη διασύνδεση με τη Βόρεια Μακεδονία.
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Πανελλαδικές 2022: 
Ξεκινούν στις 3 Ιουνίου – Το
πρόγραμμα των εξετάσεων

Τ
ην Παρασκευή 3 Ιουνίου αρχίζουν οι φετινές
πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους
των Γενικών Λυκείων. Πρόκειται για επιστρ-

οφή στην κανονικότητα προ κορωνοϊού καθώς το
2019 οι εξετάσεις ξεκίνησαν 6/6.

Οι εξετάσεις των βασικών μαθημάτων θα ολοκ-
ληρωθούν στις 10 Ιουνίου. Για τους υποψηφίους
των Επαγγελματικών Λυκείων οι εξετάσεις θα ξεκι-
νήσουν την Πέμπτη 2 Ιουνίου και θα ολοκληρωθ-
ούν στις 17/6.
Συγκεκριμενα το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε

τις ημερομηνίες λήξης του σχολικού έτους ανά
βαθμίδα και το πρόγραμμα των εξετάσεων. Έτσι θα
έχουμε:

– Λήξη μαθημάτων νηπιαγωγείων –
δημοτικών σχολείων: 15 Ιουνίου
2022

– Λήξη μαθημάτων γυμνασίων: 30
Μαΐου 2022

– Λήξη μαθημάτων όλων των τάξεων
των γενικών και των επαγγελμα-
τικών ημερήσιων και εσπερινών
λυκείων: 20 Μαΐου 2022

– Έναρξη πανελλαδικών εξετάσεων
ημερήσιων και εσπερινών γενικών
λυκείων: 3 Ιουνίου 2022

– Έναρξη πανελλαδικών εξετάσεων ημερήσιων και
εσπερινών επαγγελματικών λυκείων: 2 Ιουνίου
2022.

Όπως ανέφερε στην Καθημερινή υψηλόβαθμο
στέλεχος του υπουργείου Παιδείας, γίνεται προ-

σπάθεια η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής να
γίνει νωρίτερα από τέλη Αυγούστου, δηλαδή
αρχές Αυγούστου ή τέλη Ιουλίου.
Δείτε εδώ όλο το πρόγραμμα
h t t p s: / / w w w . ka t h i m e r i n i . g r / w p - c o n -
tent/uploads/2022/04/programm.pdf
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Οι πληρωμές από το υπουργείο
Εργασίας, τον e-ΕΦΚΑ και τον ΟΑΕΔ,
έως τις 15 Απριλίου

Η καταβολή της ενίσχυσης στου
εργαζόμενους που ήταν ενταγμένοι
στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» τον
Μάρτιο περιλαμβάνεται μεταξύ των
προγραμματισμένων πληρωμών από
το υπουργείο Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων, τον e-ΕΦΚΑ και
τον ΟΑΕΔ, για την εβδομάδα 11-15
Απριλίου.

Ειδικότερα:

1. Από το υπουργείο Εργασίας και
Οικονομικών Υποθέσεων θα γίνουν
την επόμενη εβδομάδα και, πιο
συγκεκριμένα, την Πέμπτη 14 Απρ-
ιλίου, οι εξής καταβολές:

– Καταβολή ενίσχυσης στους
εργαζόμενους που είναι ενταγμένοι
στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»
(Μάρτιος 2022) και Δώρο Πάσχα για
την περίοδο 1η Ιανουαρίου-31
Μαρτίου 2022.

– Καταβολή Δώρου Πάσχα στους
εργαζόμενους, των οποίων οι συμβά-
σεις εργασίας τέθηκαν σε αναστολή
τον Ιανουάριο 2022.

– Αποζημίωση άδειας ειδικού σκο-
πού.

Όπως αναφέρει το υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων, για τον αριθμό των δικαιούχων
και το ύψος των ποσών θα εκδοθεί
νεότερη ανακοίνωση.

2. Από τον e-ΕΦΚΑ, την περίοδο 11-
15 Απριλίου, θα γίνουν οι ακόλουθες
προγραμματισμένες καταβολές:

– 19,3  εκατ. ευρώ θα καταβληθούν
σε 670 δικαιούχους σε συνέχεια έκδο-
σης αποφάσεων για εφάπαξ.

– 200.000 ευρώ θα καταβληθούν σε
1.500 δικαιούχους για πληρωμή ληξι-
πρόθεσμων οφειλών υγείας σε ασφα-
λισμένους.

3. Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι εξής
καταβολές:

– 10  εκατ. ευρώ σε 25.000 δικαι-
ούχους για καταβολή επιδομάτων
ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

– 25 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε
14.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επι-
δοτούμενων προγραμμάτων
απασχόλησης.

– Καταβολή 1,5 εκατ. ευρώ σε 2.000
μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρ-
ότητας.

Η2023 Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης υπο-
στηρίζει τη διοργάνωση του εργαστηριακού σεμιναρίου «Η
προφορική ιστορία στα μουσεία» το διήμερο Σάββατο 28 και

Κυριακή 29 Μαΐου 2022 στους χώρους του Εργατικοϋπαλληλικού Κέν-
τρου Ελευσίνας από την Ένωση Προφορικής Ιστορίας.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσεγγίσουν τις προκλήσεις
που προκύπτουν κατά τις διαδικασίες αξιοποίησης προφορικών μαρτυριών
σε μουσειακούς και ευρύτερα εκθεσιακούς χώρους. Ο χαρακτήρας του εργα-
στηρίου είναι βιωματικός και περιλαμβάνει μικρής κλίμακας επιτόπια έρευνα
στην πόλη της Ελευσίνας. Το σεμινάριο απευθύνεται σε ειδικούς, ερευνητές
και φοιτητές που δραστηριοποιούνται στον χώρο των μουσείων, του πολιτι-
σμού και της δημόσιας ιστορίας.

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους είναι η προηγούμενη ερευνητική ή
εφαρμοσμένη εμπειρία στο πεδίο της προφορικής ιστορίας και η έμπρακτη
ενασχόληση (σχεδιασμός ή πρόσφατη ολοκλήρωση) με ένα project εφαρ-
μογής της προφορικής ιστορίας σε μουσειακό περιβάλλον.

Στο τέλος του σεμιναρίου θα χορηγηθούν βεβαιώσεις συμμετοχής. Ο
ανώτατος αριθμός συμμετεχόντων ορίζεται σε 24 άτομα. Μπορείτε να
δηλώσετε συμμετοχή μέχρι στις 15/4/2022, αποστέλλοντας τη σχετική
αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση rvboes@gmail.com.

Αναλυτικά η πρόσκληση: http://epi.uth.gr/wp-
content/uploads/2022/03/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ-ΕΛΕΥΣΙΝΑ.pdf

Συστάσεις προς τους πολίτες να
είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμ-
νώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπρ-
οστασίας από κινδύνους που
προέρχονται  από την εκδήλωση
έντονων καιρικών φαινομένων, απε-
υθύνει η γενική γραμματεία Πολιτι-
κής Προστασίας ενόψει της πρόσκαι-
ρης μεταβολής του καιρού σήμερα
Δευτέρα.

Ειδικότερα, σε περιοχ ές
όπου προβλέπεται η εκδήλω-
ση έν τον ων  βροχ ο-
πτώσεων , καταιγίδων  ή
θυελλωδών  αν έμων  η ΓΓΠΠ
συστήν ει στους πολίτες:

-Να ασφαλίσουν  αν τικείμε-
ν α τα οποία αν  παρασυρθ-
ούν  από τα έν τον α καιρικά
φαιν όμεν α εν δέχ εται ν α
προκαλέσουν  καταστροφές
ή τραυματισμούς.

-Να βεβαιωθούν  ότι τα
λούκια και οι υδρορροές των

κατοικιών  δεν  είν αι φραγμέν α και λειτο-
υργούν  καν ον ικά.

-Να αποφεύγουν  ν α διασχ ίζουν  χ ει-
μάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχ ημα,
κατά τη διάρκεια καταιγίδων  και βροχ ο-
πτώσεων , αλλά και για αρκετές ώρες
μετά το τέλος της εκδήλωσής τους

-Να αποφεύγουν  τις εργασίες υπαίθρ-

ου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και
παράκτιες περιοχ ές κατά τη διάρκεια
εκδήλωσης των  έν τον ων  καιρικών  φαι-
ν ομέν ων  (κίν δυν ος από πτώσεις κερ-
αυν ών ).

-Να προφυλαχ τούν  αμέσως κατά τη
διάρκεια μιας χ αλαζόπτωσης. Να κατα-
φύγουν  σε κτίριο ή σε αυτοκίν ητο και
ν α μην  εγκαταλείπουν  τον  ασφαλή
χ ώρο, παρά μόν ο όταν  βεβαιωθούν  ότι
η καταιγίδα πέρασε. Η χ αλαζόπτωση
μπορεί ν α είν αι πολύ επικίν δυν η και για
τα ζώα.

-Να αποφύγουν  τη διέλευση κάτω
από μεγάλα δέν τρα, κάτω από αν αρτ-
ημέν ες πιν ακίδες και γεν ικά από περ-
ιοχ ές, όπου ελαφρά αν τικείμεν α (π.χ .
γλάστρες, σπασμέν α τζάμια κλπ.) μπο-
ρεί ν α αποκολληθούν  και ν α πέσουν
στο έδαφος (π.χ . κάτω από μπαλκό-
ν ια).

-Να ακολουθούν  πιστά τις οδηγίες
των  κατά τόπους αρμοδίων  φορέων ,
όπως Τροχ αία κλπ.

Η γεν ική γραμματεία Πολιτικής Προ-
στασίας (www.civ ilprotection.gr) του
υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτι-
κής Προστασίας, έχ ει εν ημερώσει τις
αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμεν ες
κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περ-
ιφέρειες και τους δήμους της χ ώρας,
ώστε ν α βρίσκον ται σε αυξημέν η
ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προ-
κειμέν ου ν α αν τιμετωπίσουν  άμεσα τις
επιπτώσεις από την  εκδήλωση των
έν τον ων  καιρικών  φαιν ομέν ων .

Παράλληλα, σύμφων α με εν ημέρωση
της Πυροσβεστικής, τίθεται σε εφαρμογή
το επιχ ειρησιακό σχ έδιο για την  αν τι-
μετώπιση κιν δύν ων  από την  εκδήλωση
ισχ υρών  βροχ οπτώσεων  και
καταιγίδων  καθώς και των  συν οδών
τους φαιν ομέν ων , εν ώ οι Πυροσβεστι-
κές Υπηρεσίες των  περιοχ ών  που αν α-
μέν εται ν α εκδηλωθούν  τα φαιν όμεν α,
έχ ουν  τεθεί σε κατάσταση αυξημέν ης
ετοιμότητας και περαιτέρω κλιμάκωσης
εφόσον  απαιτηθεί, προκειμέν ου ν α
αν τιμετωπιστούν  άμεσα τυχ όν  προβλή-
ματα.

Ισχυρές καταιγίδες σε πολλές περιοχές 
Συστάσεις της ΓΓΠΠ προς τους πολίτες λόγω επιδείνωσης του καιρού.

ΕΦΚΑ – ΟΑΕΔ: Όλες οι πληρωμές 
έως τις 15 Απριλίου

ΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΙΙΣΣΤΤΟΟΡΡΙΙΑΑ  ΣΣΤΤΑΑ  ΜΜΟΟΥΥΣΣΕΕΙΙΑΑ::

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
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Nηρέας Νέας Περάμου: 
Α' Φάση του Πανελλήνιου
Πρωταθλήματος 
Ενόργανης Γυμναστικής

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Α Φαση του
Παν ελλην ιου Πρωταθληματος Εν οργαν ης
Γυμν αστικής στο κλειστό γυμν αστήριο
Κορυδαλλού 9 και 10 Απριλίου. Οι
διακρίσεις των  αθλητριών  είν αι:

Στην  κατηγορία Νεαν ίδων
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
σύν θετο ατομικό : 3η θέση
δοκό ισορροπίας: 2η θέση
δίζυγο : 3η θέση
έδαφος: 3η θέση
άλμα : 7η θέση

Στην  κατηγορία κορασίδων :
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΗΡΙΑ
σύν θετο ατομικό: 3η θέση
εδαφος : 3η θέση 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ: Πάνω από 50
τμήματα με πάνω από 500 παι-
διά!

Ατρόμητος Αθηνών,Ιωνικός
Νικαίας, Ηφαιστος Περιστερίου,
ΒΥΖΑΣ Μεγαρων, Πανελευσι-
νιακός Α.Ο. , Αστέρας
Μαγούλας, Ένωση Πανασπροπ-
υργιακού , Απόλλων Ποντίων
Ασπροπύργου , Ηρακλής Ελευ-
σίνας, Ολυμπιακός Μέγαρα,
Πυρρίχιος Ασπροπύργου,
Α.Γ.Σ Νέας Περάμου,
Θρασύβουλος Φυλής, Μίμας
Μικρασιατική, ΑΙΑΣ Παραλιας ,
Περαμαϊκός, Μανδραϊκός

Οι αγώνες θα γίνουν στην νέα
αθλητική εγκατάσταση της Μάν-
δρας, σε ένα μαγευτικό φυσικό

περιβάλλον! Δίπλα στο δάσος,
στις παρυφές της διάσημης
Ιεράς Μονής Παναγίας Γοργο-
επηκόου με πανοραμική θέα
στον ελευσινιακό κόλπο. 

Οι νεαροί ποδοσφαιριστές και
οι συνοδοί τους θα έχουν την
ευκαιρία να απολαύσουν εκτός
από τα ποδοσφαιρικά ταλέντα, να
γνωρίσουν την όμορφη γραφική
πόλη της Μάνδρας, τις
εκπληκτικές φυσικές ομορφιές
της, τις διάσημες ταβέρνες της
και τα ιστορικά αξιοθέατα της
περιοχής.

Στο EVENT θα μας τιμήσουν
πολλοί  γνωστοί  εν ενεργεία
ποδοσφαιριστές.

Στον χώρο θα λειτουργήσει
αναψυκτήριο.

Ευχαριστούμε όλους τους εθε-
λοντές του Μανδραϊκού για την
βοήθειά τους.

Σας περιμένουμε όλους στην
φιλόξενη πόλη μας!

Για το ΔΣ του Μανδραϊκού

Ο Πρόεδρος, Χρήστος Παπα-
κωνσταντίνου

Ο Γραμματέας, Βασίλης
Ασπιώτης

Ο Υπεύθυνος Ακαδημιών,
προπονητής κ. Βασίλης Γρίβας

και ο Διευθυντής των Ακαδ-
ημιών, Γιώργος Δημητρακό-
πουλος

ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ Α.Ο:  Ποδοσφαιρικό EVENT 
- 18, 19, 20 Απριλίου

Η Νέα Πέραμος 5-0 την Λαμπερή Ελευσίνας

Για την 28η αγωνιστική  η Νέα Πέραμος, επικράτησε
με 5-0 της Λαμπερής Ελευσίνας.

Τα τέρματα σημείωσαν οι  Δουκάκης 3( 18′, 71′,
79′),Γκελάι(54′),Σεβαστής(69′).

Διαιτητής ήταν ο Λάμπρου.Βοηθοί: Σμαήλος-Στα-
μούλης.

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ: Ελάνογλου. Πνευματικάκης, Δράγα-
σης(83′ Μαρνέζος), Ζουμπλιός(46′ Λημνιάτης),
Πατσιονίδης(80′ Αναστασίου), Λουκίδης(46′ Γκελάι),
Τοπτίδης, Κοκόσι, Σεβαστής(72′ Μπάρδη), Δουκάκης,
Καμπόλης.

ΛΑΜΠΕΡΗ: Μαρουλής, Κακλαμάνης, Παππάς,
Γκούνας, Μάλλιος, Κακούσιος, Λαμπράκος(81′ Τζανά-
τος), Σιτσάνης, Κοριόζος, Τζάνος, Μπέσιος.

Κάλεσμα των ομάδων 
Ακράτητος και Νέα Πέραμος την

Τρίτη στην πειθαρχική

Καλούνται να παρευρεθούν στην
πειθαρχική επιτροπή εκπρόσωποι

του δυο ομάδων 1) ΑΓΣ Νέας
Περάμου και β) ΑΠΟ Ακράτητος ,
την Τρίτη 12/4 και ώρα 14:00 στα

γραφεία της Ένωσης .

ΑΝ.ΤΣ.

Ο Ικαρος Νεοκτίστων με ανατροπή
4-1 την ΑΕ Ζεφυρίου

Σαρωτικός ο Ικαρος Νεοκτίστων  του θωδωρή Καζαν -
τζή συν έτριψε για την  23η αγων ιστική στο γήπεδο
Γκορυτσάς την  ΑΕ Ζεφυρίου με 4-1 με ολική αν ατρο-
πή και μπήκε στο κόλπο αν όδου.

ΤΑ ΓΚΟΛ- ΚΑΙ ΤΟ ΔΟΚΑΡΙ:

Στο 15′ το Ζεφύρι προηγήθηκε στο σκόρ 0-1 με τον
Νησίδη. Στην  συν έχ εια στο 36′ ο Αν δρεάδης έφερε
το μάτς στα ίσια 1-1.Τέσσερα λεπτά αργότερα ο ίδιος
παίκτης έδωσε προβάδισμα στον  Ικαρο 2-1. Για ν α
πετύχ ει στο 51′ ο Στασίν ης το 3-1. Το κερασάκι στην
τούρτα πέτυχ ε στο 78′ ξαν ά ο Αν δρεάδης 4-1.

Το σκορ θα μπορούσε ν α πάρει αστρον ομικές διαστά-
σεις αφού στο 10′ είχ ε δοκάρι ο Ικαρος με τον  Λούφη
και πολλές χ αμέν ες ευκαιρίες σε όλη την  διάρκεια του
αγών α.

Διαιτήτευσε ο Λάμπρου. Βοηθοί: Νάκος-Μαυρομάτης.

ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ: Παπαθαν ασίου, Κάτσος, Χρή-
στος Χυσολάρι, Εν τρι, Μάμας, Αν δρεάδης, Κορδέρ-
ας(88′ Βαλσαράς), Στασίν ης(88′ Ρούσσος), Λούφης(70′
Σούτας),Χυσολάρι Εραλν το(88′ Μαλακέλ-
ης),Τοπαλόβ(80′ Φραγκόπουλος).
ΑΕ ΖΕΦΥΡΙΟΥ: Ασβεστάς, Ζαρκαδάκης(65′ Μαυρ-
ομίχ αλος), Βουγιαζάν ος, Καραφλής, Σπηλιόπουλος(86′
Αχ λάδης), Λέλος, Κουτσιούμπας, Σπυρίδης(44′ Σωτηρ-
όπουλος), Κων σταν τιν ίδης, Νησίδης,Μπουραν τάς(86′
Σερεμέτης).
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Β' Εθνική 
(1ος όμιλος): 
Ο Πανελευσινιακός 
93-69 την Πεντέλη  

Ο Πανελευσινιακός, για την 23η
αγωνστική στον 1ο όμιλο της
Β΄Εθνικής στο μπάσκετ επικράτησε
της Πεντέλης με 93-69.  

Η ομάδα του Νίκου Βούλγαρη
αιφνιδιάστηκε από την Πεντέλη,
καθώς την είδε να προηγείται με 0-
12 στο 4’  και 3-15 στο 5’ ! Σιγά σιγά
όμως βρήκε τα πατήματά της. Με
όπλο την υπεροπλία του κάτω από
τα δύο καλάθια (45-28 τα ριμπάου-
ντ), ο Πανελευσινιακός ροκάνισε τη
διαφορά, στο 13’  ισοφάρισε το σκορ
(22-22) και στο 16’  έκανε το προ-
σπέρασμα για πρώτη φορά με 29-
28.

Στο 2ο ημίχρονο όλα έγιναν
απλούστερα με ένα σερί 11-0 για
τους γηπεδούχους, που απομα-
κρύνθηκαν με 60-47 στο 29’  και
εκτόξευσαν τη διαφορά μέχρι τους
26 πόντους στο 39’  (93-67).

Πανελευσινιακός - Πεντέλη 93-69

Διαιτητές: Ραχιώτης, Δελαγραμμά-
τικας, Σκουλαρίκης

Δεκάλεπτα: 16-19, 37-34, 63-49,
93-69

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ
(Βούλγαρης): Νίκου 6 (6 ριμπάου-
ντ, 10 ασίστ), Κατσανεβάκης 3,
Πουρής 2, Σεργιένκο 12 (6/9
δίποντα, 8 ριμπάουντ), Θεοδοσίου
14 (4/9 τρίποντα), Κρασάκης 5,
Μουμπάρακ 10 (1), Λεκάκης,
Παπαφλωράτος 13 (1/1 βολή, 3/9
δίποντα, 2/7 τρίποντα), Ρεκου-
νιώτης 10 (6 ριμπάουντ), Μαυρο-
μιχάλης 4, Δενδρινός 14 (3/4
τρίποντα).

ΠΕΝΤΕΛΗ (Χαρτοματσίδης):
Μεσίνι, Νάσσης 4, Γιαννίκος 12
(1/3 τρίποντα, 10 ριμπάουντ, 5
κλεψίματα), Γραμματικός 5 (1),
Κωνσταντινάκος 8 (2/6 τρίποντα, 6
ριμπάουντ), Σταυριανόπουλος 10
(2), Ψαρόπουλος 23 (10/11 βολές,
2/8 δίποντα, 3/6 τρίποντα), Παπα-
πέτρου 7 (7 ασίστ), Τουρτουρόπου-
λος, Γεροντογιάννης.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
(24Η - 17/4, 17:00)

Ένωση Ιλίου - Πανελευσινιακός
Εσπερος Καλλιθέας - Εθνικός
Πεντέλη - ΑΕΝΚ
Αργοναύτης Ραφήνας - ΦΕΑ

Ν.Φ./Ν.Χ.
ΝΕΟΛ - Παπάγος
ΚΑΟ Κορίνθου - Αχαγιά ‘82

Ρεπό: Φανάρια Νάξου

Νίκη και για τις γυναίκες του ΑΟΚ

Για την 22η αγωνιστική της Α'
ΕΣΚΑΝΑ γυναικών η γυναικεία
ομάδα του Πανελευσινιακού επι-
κράτησε στο Τάκης Βογιατζής του
ΑΟΝ Αργυρούπολης με 55-42.

Ρεπορτάζ: ΑΝΕΣΤΗΣ
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Ο Απόλλωνας Ποντίων Οδοστρωτήρας με
Γ. Αθανασιάδη 34 τέρματα φέτος

Οδοστρωτήρας ο Απόλλων ας Πον τίων  Ασπροπύρ-
γου για άλλη μια αγων ιστική συν έτριψε στο γήπεδο
Γκορυτσάς τον  ΠΑΟΚ Μάν δρας με 7-2 εχ ον τας τη
καλύτερη επίθεση στην  κατηγορία με 89 τέρματα με
τον  Γιώργο Αθαν ασιάδη(ΦΩΤΟ) ν α είν αι πρώτος
σκόρερ της ομάδος και του πρωταθλήματος με 34
τέρματα στο πρωτάθλημα + 6 στο κύπελλο.

Τα τέρματα της ομάδος του Κώστα Κρασών η σημείω-
σαν  οι:Γιώργος Αθαν ασιάδης 2, Βασίλης Μαρτέκας
2,Νίκος Παπαδόπουλος(πέν αλτυ), Παν αγιώτης
Κομιώτης, και εν α αυτογκόλ.

Διαιτήτευσε ο Κων σταν τιν ίδης.Βοηθοί: Παπδόπου-
λος, Θωμόπουλος.
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ(Κώστας Κρασών ης -Νίκος
Τζαφέρης): Ηλιάδης, Λαζαρίδης, Πουρουζίδης(25′ λ.τρ
Ππαδόπουλος), Κομιώτης,Καραγεώργος, Μπαρτόκ,
Κουσίδης(60 λόγω τραυματισμού Κουρσαν ίδης), Σιδ-
ηρόπουλος(75′ Πρέσας), Μαρτέκας, Κωσταράς, Αθα-
ν ασιάδης.

ΑΝ.ΤΣ.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΤΣΗΣ: 
Το πρωτάθλημα της ΕΠΣΔΑ
είναι το πιό ανταγωνιστικό

Ο πρώην  προπον ητής του Αστέρα Μαγούλας Γιάν ν ης
Μπότσης τόν ισε.  <<Το πρωτάθλημα της ΕΠΣΔΑ φέτος
είν αι το πιο αν ταγων ιστικό των  τελευταίων  χ ρό-
ν ων ,παρόλο που όλες οι ομάδες έμειν αν  σε αδραν εί
ρόλο σχ εδόν  1 χ ρόν ο έδειξαν  σπουδαίο πρόσωπο,
αυτό τους κάν ει ν α είν αι για πολλά συγχ αρητήρια όπως
και οι διοίκησης των  ομάδων  όλων .
Οσο για την  πρώην  ομάδα μου, τον  Αστέρα Μαγούλας
δουλέψαμε με πλάν ο με σωστή μεθοδολογία και έφτασε
τόσο ψηλά,υπήρχ αν  αξίες μεγάλες παικτών  και διοι-
κούν των . Και όλα ήρθαν  καλά.
Εύχ ομαι στον  πρωταθλητή καλή επιτυχ ία στα μπαράζ
αν όδου.

ΑΝ.ΤΣ.

ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ:   
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΤΑΚΤΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Καλούνται όλα τα μέλη του ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ,
σύμφωνα με το άρθρο 5 του καταστατικού, σε
‘Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
2022, ημέρα Πέμπτη, στα γραφεία του Ομίλου επί
της οδού Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ αρ. 68,
ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, με μοναδικό θέμα ημερήσιας
διάταξης:

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Η Γενική Συνέλευση θα αρχίσει στις 17.30 και θα
λήξει στις 20:30.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση
θα επαναληφθεί την επόμενη Πέμπτη 21
Απριλίου 2022, στον ίδιο τόπο και τις ίδιες ώρες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΟΥΚΑΣ    ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ



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 11 Απριλίου 2022
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ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ
ΣΕΛ. 2

Καθαρισμός και ευπρ-
επισμός της περιοχ ής
αλλά και επισκευής του
οδοστρώματος της παρ-
αλιακής Οδού Καν ελλο-
πούλου, με εν ίσχ υση
του φωτισμού και της
απαραίτητης σήμαν σης
και διαχ είρισης των
βαρέων  οχ ημάτων .

Επάν δρωση του Λιμε-
ν αρχ είου με προσωπικό
για την  επίβλεψη της
περιοχ ής αρμοδιότητας
του Ο.Λ.Ε. και της αν τι-
μετώπισης της παραβα-
τικότητας

Από πλευράς Ο.Λ.Ε.
έγιν ε εν ημέρωση πως
εκπον είται έν α Master
Plan το οποίο θα
συζητηθεί με τον  Δήμο
και οι κατευθύν σεις του
θα είν αι προς όφελος της
κοιν ων ίας.

Ταυτόχ ρον α, έγιν ε
σαφής η αρν ητική θέση
του Δήμου για μεταφορά
φυσικού αερίου από τον
Κρόν ο.

Για τη συν άν τηση, ο
Δήμαρχ ος Ελευσίν ας,
Αργύρης Οικον όμου
αν έφερε: «Τα προβλήμα-
τα που αν τιμετωπίζει ο
Δήμος μας σε σχ έση με
τον  Ο.Λ.Ε. 

είν αι γν ωστά, όπως
γν ωστές είν αι και οι καθ-
ημεριν ές μας προσπάθ-
ειες για ν α αν αλάβει η
εταιρεία τις ευθύν ες που
της αν αλογούν . Μετά και
την  κατ’ ιδίαν  συν άν -
τηση με τον  Υπουργό
Ναυτιλίας, Γιάν ν η Πλα-
κιωτάκη, παρουσία και
του Διευθύν ον τος
Συμβούλου του Ο.Λ.Ε.
έγιν ε σαφές πως θα
εξαν τλήσουμε κάθε
δυν ατότητα για ν α
γίν ουν  τα δέον τα στην
περιοχ ή αρμοδιότητας
της εταιρείας. Ήδη
υπήρξε δέσμευση για
υπογραφή προγραμματι-
κής σύμβασης, με την
οποία και ο Ο.Λ.Ε. θα
αν αλάβει τα κόστη που
του αν αλογούν  για τις
παρεμβάσεις στα σημεία
ευθύν ης του». 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                          
ΝΟΜΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                      

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Τεχν ική

ΓΡΑΦΕΙΟ :  Πολεοδομικών Εφα-
ρμογών 

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ :  Στρ. Καραϊσκάκη
138 & Επαύλεως 

124 61 ΧΑΪΔΑΡΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Γ. ΜΠΕΝΤΑ  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 213
2047289

Αρ. Πρωτ.: 17616
Ημ/ν ια: 01/04/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Χαϊδαρίου Αττικής

Ανακοινώνει ότι

Λήφθηκε η με αρ. 23/2022 απόφ-
αση Δημοτικού Συμβουλίου Χαϊδα-
ρίου (ΑΔΑ: 9ΕΛ9ΩΗ3-ΙΗ8) που α-
φορά την  άρση και επανεπιβολή
απαλλοτρίωσης στα Κ.Χ. 336 και
Κ.Χ. 337Α με ταυτόχρονη τροπο-
ποίηση ρυμοτομικού σχεδίου. 
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να
προσέλθουν  στα γραφεία του Δή-
μου κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες για ν α λάβουν  γν ώση της
απόφασης και να υποβάλουν  τις
τυχόν  εν στάσεις τους εν τός δε-
καπέν τε (15) ημερών  από τη
δημοσιεύσεως της παρούσας.

Χαϊδάρι 30-03-2022

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ

ΓΑΜΟΣ 
Ο ΤΣΑΓΚΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΤΡΙΔΗ ΒΕΡΑ ΤΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΑΤΑΛΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΤΣΕΓΓΕΛΙΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΡΡΙΙΕΕΣΣ
ΑΑΠΠΟΟΘΘΗΗΚΚΗΗΣΣ  

Απαραίτητα Προσόντα: 

§   Απολυτήριος τίτλος τριτάξιου Γυμνασίου ή άλ-
λος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής  ή
ανώτερος

§  Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3)
ετών σε αντίστοιχη θέση με χειρισμό παλετοφόρ-
ου ορθίου

§  Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας και
ευκολία στην επικοινωνία

§  Επιθυμητή γνώση και εμπειρία στη χρήση φο-
ρητών τερματικών barcode (RF scanner)

ΧΧΕΕΙΙΡΡΙΙΣΣΤΤΕΕΣΣ  ΑΑΝΝΥΥΨΨΩΩΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ
ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ

Απαραίτητα Προσόντα: 

§  Απολυτήριος τίτλος τριτάξιου Γυμνασίου ή άλ-
λος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής  ή
ανώτερος
§  Άδεια χειριστή ηλεκτροκίνητου ανυψωτικού
περονοφόρου μηχανήματος (κλαρκ)
§  Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3)
ετών σε αντίστοιχη θέση χειριστή reach truck

§  Γνώση και εμπειρία στη χρήση φορητών τερ-
ματικών barcode (RF scanner)
§  Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας και
ευκολία στην επικοινωνία
§  Επιθυμητή γν ώση λειτουργίας συστημάτων
WMS

Η ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ Α.Ε. αναζητά προσωπικό για
τις αποθήκες της στον Ασπρόπυργο Αττικής

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@beinoglou.gr ή στο τηλ. 210-9466204

Σε εξέλιξη ολοκληρωμένο σχέδιο παρεμβάσεων από την Περιφέρεια Αττικής 
για την προάσπιση της οδικής ασφάλειας σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας του

οδικού δικτύου αρμοδιότητάς της

Με έν α ολοκληρωμέν ο σχ έδιο παρεμβάσεων  συν εχ ίζεται η αν αβάθμιση και η εν ίσχ υση της οδικής ασφάλειας
των  οδών  αρμοδιότητάς της Περιφέρειας Αττικής. 

Συγκεκριμέν α στο πλαίσιο του έργου «Επεμβάσεις βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο  δίκτυο της Περιφέρειας
Αττικής», συν ολικού προϋπολογισμού 28.000.000 ευρώ, υλοποιούν ται βραχ υπρόθεσμες επεμβάσεις σε θέσεις
μειωμέν ης οδικής ασφάλειας στην  Αν ατολική και Δυτική Αττική, καθώς και στο Νησιωτικό τμήμα της Αττικής.

Τα έργα γίν ον ται σε περίπου 600 σημεία που υποδείχ θηκαν  σύμφων α με τα δελτία τροχ αίων  ατυχ ημάτων  της
Τροχ αίας και αφορούν  κυρίως την  αν αβάθμιση και την  αν τικατάσταση του εξοπλισμού των  δρόμων , όπως οι
διαγραμμίσεις, οι πιν ακίδες σήμαν σης και τα στηθαία ασφάλειας.

Επιπλέον , αν αμέν εται άμεσα ν α επισκευαστούν  οι φθορές των  οδοστρωμάτων  και ν α αν τικατασταθεί η παλαιά
άσφαλτος με ν έα υψηλής ποιότητας άσφαλτο. Ταυτόχ ρον α προκειμέν ου ν α εξασφαλιστεί η βελτίωση της ορατότ-
ητας θα γίν ει αποξήλωση εμποδίων  και αποψίλωση ζων ών  που περιορίζουν  την  ορατότητα.

Υπεν θυμίζεται, ότι πρόσφατα ξεκίν ησαν  εργασίες χ ρωματισμού των  κεν τρικών  στηθαίων  ασφαλείας σε συγκε-
κριμέν α επικίν δυν α σημεία της Λεωφόρου Κηφισίας και της Λεωφόρου Συγγρού, εν ώ παρεμβάσεις για την  μείω-
ση της ταχ ύτητας έχ ουν  γίν ει στο 41ο χ ιλιόμετρο της παραλιακής οδού Βάρκιζας -  Σουν ίου.



14-θριάσιο Δευτέρα 11 Απριλίου 2022

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: 

ENOIKIAZONTAI ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΩΤΟΥ 
ΟΡΟΦΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ

ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ. 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6936780360

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο
ΧΛΜ, 193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΥΓΕΙΑΣ Κοντούλη και Δραγούμη Ίωνος,
Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
213 200640
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνομικό Τμήμα 210 55 46
674 - 210 55 46 285
Τροχαία Δήμητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιμεναρχείο 210 55 42 454

Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόμιο Ελευσίνας 210 55 05
000
Ειρηνοδικείο 210 55 46 055
Ο. Σ. Ε. 210 55 46 521
Τελωνείο 210 55 46 502
Δασονομείο 210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας Δυτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας 210 55 48
046
Ο. Α. Ε. Δ. 210 55 42
412
Δ. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108
210 55 46 227
Δ. Ε. Η. ( Βλάβες ) 10507
Ε.Υ.Δ.ΑΠ. ( Βλάβες ) 1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου 210 55 42
299 - 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14 210 55 46
564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο Διανομής ) Κυπραίου
146 210 55 62 769
Εφορία Αρχαιοτήτων 210 32 19
776
Αρχαιολογικό Μουσείο 210 55 46
019

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 213 2014950-51 fax:2132014952

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100

ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47
215,  FAX : 210 58 19 841, email :
gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20
47 262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11
621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213
20 47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58
11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ :
213 20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268
, 213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
: 213 20 47 204, 213 20 47 255, 213 20
47 344 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ :
213 20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47
364 , 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47
251 , 213 20 47 249 , 213 20 47 250 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210
53 23 090
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 210 58
22 074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ

ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΒΑΡΔΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
Προϋπηρεσία 1-3 έτη σε βιομηχανικό
περιβάλλον
Απόφοιτοι ΣΕΛΕΤΕ, ΙΕΚ, ΤΕΕ, ΤΕΙ
Ηλεκτρολογίας με γνώσεις κλασικής
ηλεκτρολογίας, αυτοματισμοί, PLC
Επιθυμητά κάτοχοι άδειας ηλεκτρολό-
γου
Επιθυμητή γνώση αγγλικής γλώσσας
Γνώση χρήσης Η/Υ (M/S OFFICE,
ηλεκτρονική αλληλογραφία)
Αναπτυγμένες οργανωτικές και συντο-
νιστικές ικανότητες
Διάθεση για συνεχή μάθηση και άρι-
στες ικανότητες επικοινωνίας και συνε-
ργασίας
Δυνατότητα εργασίας σε σύστημα βαρ-
διών

ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 
Παρακολούθηση αυτοματοποιημένων
λειτουργιών μονάδας παραγωγής
(PLC)
Έλεγχος οργάνων και ρυθμού παρα-
γωγής
Καταγραφή συμβάντων και αντιμετώπι-
σης ζημιών
Καταχώρηση δεδομένων
Η θέση προσφέρει  δυναμικό και
ευχάριστο περιβάλλον εργασίας,
δυνατότητες εξέλιξης και συνεχή εκ-
παίδευση.
Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα, με
κωδικό θέσης ΧΒΠ,
στο email: dida@iokal.com
ή στον αριθμό fax: 210 55 52 396

ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΠΟΛΥΤΗ
ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 

ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η εταιρία ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ Α.Ε., που δραστηριοποιείται
στην επεξεργασία ανθρακικού ασβεστίου, επιθυμεί την
κάλυψη της παρακάτω θέσης εργασίας για τις εγκατα-
στάσεις της στη Μάνδρα Αττικής:



ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 56ΤΜ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ,
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΛΑ,
ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΠΡΟΣΟΨΕΩΣ, ΣΤΗΝ
ΟΔΟ ΚΟΝΤΟΥΛΗ
ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6938036179

Διατίθεται οικόπεδο εν-
τος σχεδίου
1573τ.μ.,προς ενοικιαση
ή πώληση στα Νεόκτιστα
Ασπροπύργου,τριφατσο
με εύκολη πρόσβαση πρ-
ος όλες τις  εθνικές  ο-
δούς.Πληροφοριες στο
τηλέφωνο:6944589444

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

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

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

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

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

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

ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC, ΑIR-
CONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6
946288952

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925
& 6949073467 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Πωλείται Οικόπεδο
Στον Ασπρόπυργο στη
θέση Ρυκιά, σε τιμή
ευκαιρίας.
Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6987305649

Πωλείται επιχείριση
καφέ στο κέντρο του
Ασπροπύρ-
γου!Πληροφορίες
κ.Σοφια
τηλ.6909156985

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

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία ζητά εργασία
εντός σπιτιού στις πε-
ριοχές  Ελευσίνα και
Ασπρόπυργο  Τηλ.
6995524143

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ
ΕΤΩΝ 43 ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ
ΠΡΟΥΠΥΡΕΣΙΑ ΣΤΗ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΒΡΕΦΩΝ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΉ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΒΡΕΦΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ.
ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΩΙΝΟ.
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ-
ΜΑΓΟΥΛΑ- ΜΑΝΔΡΑ.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ ΑΠΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ
ΑΤΟΜΑ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΓΙΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΞΑΩΡΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ, ΜΕ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ
ΑΠΟΛΑΒΕΣ.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΣΧΕΤΙΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΕ ΤΑ
ΑΤΟΜΑ ΑΜΕΑ,
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ.
Παρακαλούμε απο-
στείλατε το βιογραφ-
ικό σας στο email
afroditirigafarma-
ki@gmail.com
Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας :6978814347

Ελληνίδα αποκλειστι-
κή με πείρα ζητά ερ-
γασία για φροντίδα ηλι-
κιωμένων στην περιοχή
του Θριασίου Πεδίου.Τηλ.
6971700804

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΕ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΗΛ
6986712390 Κα Βάσω.

ΣΤΕΛΙΟΣ
ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνο: 210-
5573042. 
Fax: 210-5576988
ΖΗΤΕΙΤΑΙ 
γκαρσονιέρα στον
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
Κυρία ζητά μικρό 
διαμέρισμα ή γκαρσονιέρα
για ενοικίαση στην περ-
ιοχή του Ασπροπύργου 
Τηλ. επικοινωνίας  
6977616480
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ ΣΕ ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2105575342, 6973236156

Ζητείται τεχνίτρια νυχιών 
για  κατάστημα στην Ελευσίνα 

Τηλ. 6938437614

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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