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Διαδοχικές συναντήσεις του 
Αθ. Μπούρα στον Δήμο 
Μάνδρας-Ειδυλλίας και 
στο Δημαρχείο Φυλής 

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Υπεγράφη η σύμβαση
για την ανακατασκευή και

συντήρηση  του εμβληματικού 
κτηρίου «Κ.Β. Μορφοπούλου»

 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: 
ΜΜεεγγάάλλοο  έέρργγοο  γγιιαα  ττηηνν  εεννίίσσχχυυσσηη

ττηηςς  κκοοιιννωωννιικκήήςς  ππρρόόννοοιιααςς
ΕΕννττάάχχθθηηκκεε  σσττοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα  ««ΑΑΝΝΤΤΩΩΝΝΗΗΣΣ  ΤΤΡΡΙΙΤΤΣΣΗΗΣΣ»»  ηη  ππρρόότταασσηη  
ττοουυ  δδήήμμοουυ  γγιιαα  ττηηνν  ααννααββάάθθμμιισσηη  υυππηηρρεεσσιιώώνν  κκααιι  υυπποοδδοομμώώνν,,
ππρρωωττίίσσττωωςς  σσεε  εευυάάλλωωττεεςς  εευυππααθθεείίςς  οομμάάδδεεςς

σσεελλ..  22σσεελλ..  55

2ος ΟΜΙΛΟΣ ΜΠΑΣΚΕΤ: Νίκη για
ΝΕ Μεγαρίδος ήττα για Μανδραϊκό

ΕΠΣΔΑ: Οι αγώνες Τετάρτη και
Πέμπτη της εμβόλιμης αγωνιστικής

Ο Βύζας Μεγάρων ‘’καθάρισε’’
με Ατματζίδη και Σαχόλι 2-0σσεελλ..  55

σσεελλ..    33

Χαλάρωση
μέτρων μετά

το Πάσχα 
– Ποια θα αρθούν, ποια

παραμένουν σσεελλ..  88

ΠΠιιοο  φφττωωχχόό  ττοο  ππαασσχχααλλιιννόό  ττρρααππέέζζιι
φφέέττοοςς  --  ΑΑννααττιιμμήήσσεειιςς  έέωωςς  κκααιι  2200%%

Πού θα κυμανθούν οι τιμές σε αρνί και κατσίκι
σσεελλ..  99

σσεελλ..  99

σσεελλ..  1111

σσεελλ..  99



Διαδοχικές συναντήσεις του Αθ. Μπούρα στο Δημαρχείο 
Μάνδρας και στο Δημαρχείο Φυλής 

2-θριάσιο Τρίτη 12 Απριλίου 2022

Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
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Ασπρόπυργος Αττικής
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6908604269,6977410968
Συνδρομές Ετήσιες: 20€ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
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Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου 
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφον-
ται. Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγ-

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Παροδική συννεφιά 

Η Θερμοκρασία απο 8  έως 18  βαθμους Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Ακάκιος, Κάχι, Κάκι *
Ανθούσα

Οσίου Ακακίου Καυσοκαλυβίτου, Οσίας Ανθούσας

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΜΑΣΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΚΕΜακρυγιάννη 2 &

Θερμοπυλών, 2111820405

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΓΚΟΛΕΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Χατζηδάκη 40 & Παγκάλου, 2105546444

MANΔΡΑ
Ρούτης Κωνσταντίνος Χ.Κοροπούλη Βαγγέλη 15, 

Μάνδρα, 19600, 2105551954

Άνω Λιόσια

Κατζιλιεράκη Βασιλική Α.Τσακάλωφ 11 &
Μαστραχά 2, Πλησίον ΙΚΑ, 2102471660

ΑΧΑΡΝΕΣ
Λυροπούλου Μαρία Χ.

Λιοσίων 104, 2102462282

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ 
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

Τρεις νέες εργολαβίες υπέγραψε  ο
Δήμαρχος Αχαρνών, Σπύρος Βρετ-
τός στο πλαίσιο του σχεδιασμού

για τη βελτίωση του μεγαλύτερου τμήματος
του οδικού δικτύου της πόλης.

Οι δύο πρώτες εργολαβίες οι οποίες ανα-
μένεται να ξεκινήσουν άμεσα, αφορούν την
ασφαλτόστρωση δρόμων του Κέντρου των
Αχαρνών όπως και την ανακατασκευή και
απόξεση οδοστρωμάτων του οδικού δικ-
τύου. Η τρίτη εργολαβία αφορά την Αντικα-
τάσταση αρμού συστολοδιαστολής στη
γέφυρα της Δεκελείας.

Ένα έργο που καθυστερούσε χρόνια,
εισέρχεται πλέον στη φάση της υλο-
ποίησης με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Νικό-

λαο Δαμάσκο να επιβλέπει την όλη διαδικασία. Σημειώνεται ότι για πολλά χρόνια οι ασφαλτοτάπητες σε
όλη την επικράτεια του δήμου είχαν μείνει ασυντήρητοι, με συνέπεια να έχουν γεμίσει ανωμαλίες από την
φθορά του χρόνου.

Παράλληλα, ο Δήμαρχος υπέγραψε την αναβάθμιση και συντήρησης των κλειστών γυμναστηρίων του
Δήμου Αχαρνών. Το έργο χρηματοδοτείται εν μέρει με ιδίους πόρους και το υπόλοιπο ποσό από το Πρό-
γραμμα "Φιλόδημος ΙΙ".

Όπως επισημαίνει ο Δήμαρχος Αχαρνών: «Κάθε μέρα βάζουμε κι ένα λιθαράκι, αξιοποιώντας με σύνε-
ση τους πόρους προς όφελος όλων των δημοτών και της ασφάλειας που προέχει στις μέρες μας».

Ο
Αν τιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Δυτι-
κής Αττικής, Θαν άσης Μπούρας, είχ ε διαδοχ ι-
κές συν αν τήσεις στο Δημαρχ είο Φυλής και

στο Δημαρχ είο Μάν δρας.
Αρχ ικά στο Δημαρχ είο Φυλής συν αν τήθηκε με τον

Αν τιδήμαρχ ο Τεχ ν ικών  Υπηρεσιών , Περιβάλλον τος
και Πρασίν ου, Θαν άση Σχ ίζα, τον  Αν απληρωτή
Δήμαρχ ο σε θέματα συν τήρησης Ηλεκτρομηχ αν ολο-
γικών  – Ύδρευσης – Αποχ έτευσης & Υδρομέτρησης,
Μαρίν ο Σαρλά και το Γεν ικό Γραμματέα του Δήμου,
Αργύρη Αργυρόπουλο. 

Η συζήτηση επικεν τρώθηκε σε θέματα αρμοδιότ-
ητας των  Αν τιδημάρχ ων  καθώς και στα έργα που
βρίσκον ται εν  εξελίξει στην  περιοχ ή.

Στη συν έχ εια, ο κ. Μπούρας είχ ε συν άν τηση με το
Δήμαρχ ο Μάν δρας-Ειδυλλίας, Χρήστο Στάθη και τους 

συν εργάτες του προκειμέν ου ν α εν ημερωθεί για την
πορεία των  χ ρηματοδοτήσεων , που αφορούν  τα
έργα υποδομής του Δήμου που έχ ουν  εν ταχ θεί στο
Πρόγραμμα Αν τών ης Τρίτσης. 

Επίσης, ο κ. Μπούρας εν ημέρωσε το Δήμαρχ ο για
τις κιν ήσεις που προηγήθηκαν  από πλευράς του προ-
κειμέν ου ν α επιτευχ θεί η αστικοποίηση της λεωφορει-
ακής γραμμής 861 του ΟΑΣΑ, που εν ών ει την  Ελευ-
σίν α με τα Βίλια, την  Οιν όη και τις Ερυθρές καθώς και
τον  οικισμό ΤΙΤΑΝ (επισυν απτόμεν α 1 και 2).

Οι συν αν τήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν  στο
πλαίσιο της καλής συν εργασίας με αμφότερους τους
Δήμους, καθώς ο κ. Μπούρας βρίσκεται διαχ ρον ικά
στο πλευρό των  δημοτικών  Αρχ ών  της Δυτικής Αττι-
κής. 



ΔΔ..  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ::  ΜΜεεγγάάλλοο  έέρργγοο  κκοοιιννωωννιικκήήςς  ππρρόόννοοιιααςς    
ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ  66..007700..997722  εευυρρώώ  

εεννττάάχχθθηηκκεε  σσττοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα  ««ΑΑΝΝΤΤΩΩΝΝΗΗΣΣ  ΤΤΡΡΙΙΤΤΣΣΗΗΣΣ»»
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Υπεγράφη η σύμβαση που αφορά
στην εκπόνηση μελετών για την ανα-
κατασκευή και συντήρηση του διατ-
ηρητέου συγκροτήματος του κτήμα-
τος «Κ.Β. Μορφοπούλου».

Αντικείμενο της μελέτης είναι η
εκπόνηση όλων των μελετών
(αποτύπωση αρχιτεκτονικών, αρχι-
τεκτονικά , στατικών, Η/Μ εγκατα-
στάσεων) του έργου σε στάδιο προ-
μελέτης, οριστικής και μελέτης εφαρ-
μογής.

Το νεοκλασικό κτήριο κατασκευά-
στηκε από τον διακεκριμένο Έλληνα
Αρχιτέκτονα Αναστάσιο Μεταξά, ο
οποίος ήταν ένας από τους κυριότε-
ρους εκπροσώπους του νεοκλασικι-
σμού.

Η αποκατάσταση και ανάδειξη του
νεοκλασικού διατηρητέου κτηρίου
και η επανάχρησή του ως χώρου
πολιτιστικών δραστηριοτήτων του
Δήμου Ελευσίνας, αναμένεται να
εξυπηρετήσει τις πολιτιστικές ανάγ-
κες της πόλης, αποτελώντας έναν
σύγχρονο χώρο, που δεν θα
αλλοιώσει τον κλασικό του χαρακ-

τήρα.
Σημειώνεται, πως τον Σεπτέμβριο

του 2020 και με την ολοκλήρωση
όλων των απαραίτητων διαδικασιών
για την απαλλοτρίωση του ακινήτου
κατατέθηκε στο Τ.Π.Δ. το τίμημα της
απαλλοτρίωσης και ο Δήμος μας
απέκτησε το ακίνητο. 

Οι παραπάνω ενέργειες της Δημο-
τικής Αρχής, δεν επιβάρυναν τον
Δημοτικό προϋπολογισμό, αλλά το
ποσό καλύφθηκε από επιχορήγηση
του Υπουργείου Εσωτερικών.

Μετά από τη σύνταξη του φακέλου
του διαγωνισμού για την Μελέτη
Αποκατάστασης του διατηρητέου
ακινήτου, την ολοκλήρωση του δια-
γωνισμού από την Τεχνική Υπηρεσία
του Δήμου αλλά και την πρόσφατη
υπογραφή της σχετικής σύμβασης
με την ανάδοχο εταιρεία, το μελετ-
ητικό έργο πρόκειται να ξεκινήσει
άμεσα.

Για την υπογραφή της σύμβασης,
ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρε-
σιών, Αθανάσιος Μαυρογιάννης,
δήλωσε: «Η υπογραφή της σύμβα-

σης και η έναρξη της εκπόνησης
μελετών αποκατάστασης και
συντήρησης του διατηρητέου συγκρ-
οτήματος του κτήματος

«ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΥ», αποτελεί ένα
ακόμη βήμα στην υλοποίηση του
οράματος αξιοποίησης του εμβλημα-
τικού ακινήτου.

Υπεγράφη η σύμβαση για την ανακατασκευή και συντήρηση  του εμβληματικού 
κτηρίου  «Κ.Β. Μορφοπούλου»

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ.4

Μ
ε το ποσό 6.070.972 ευρώ εγκρίθηκε η πρό-
ταση του Δήμου Ασπροπύργου στο Πρόγρ-
αμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», με τίτλο  «Απο-

κατάσταση δημοτικού κτιρίου για αναβάθμιση
των παροχών, υπηρεσιών και υποδομών του
Δήμου Ασπροπύργου, πρωτίστως σε ευάλωτες
ευπαθείς ομάδες», στον Άξονα Προτεραιότητας
«Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των
πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών».

Την  έγκριση του έργου εν έκριν ε με απόφασή του ο
αν απληρωτής Υπουργός Εσωτερικών , κ. Στέλιος
Πέτσας, και η χ ρηματοδότησή του θα πραγματοποιηθ-
εί μέσω  επεν δυτικού δαν είου που χ ορηγείται από το
Ταμείο Παρακαταθηκών  και Δαν είων , συν ομολογείται
με δαν ειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου
και του Ταμείου Παρακαταθηκών  και Δαν είων  και
αποπληρών εται από πόρους του Προγράμματος
Δημοσίων  Επεν δύσεων  (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσω-
τερικών . 

Αν τικείμεν ο της πρότασης είν αι η αξιοποίηση του
υπάρχ ον τος κτιρίου που βρίσκεται εν τός του εργο-
ταξίου του Ασπροπύργου στη Θέση "Λάκκα Χατζή",
πιο συγκεκριμέν α, πρόκειται ν α αποπερατωθεί το υφι-
στάμεν ο κτίριο 1, ωφέλιμης επιφάν ειας περίπου
3.402,00 μ2 και επιφάν ειας υπογείου 1.134,00 μ2, 

καθώς και ν α διαμορφωθεί ο περιβάλλων  χ ώρος

αυτού επιφάν ειας περίπου 7.500,00 μ2, με σκοπό και
την  αν αβάθμιση των  παροχ ών  και υπηρεσιών  προς
τους πολίτες και πρωτίστως σε ευπαθείς ομάδες.

Ο Δήμαρχ ος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου,
με επιστολή του προς τον  αν . Υπουργό εξέφρασε την
ικαν οποίησή του για την  έγκριση εν ός τόσο σημαν τι-
κού έργου που θα αν αβαθμίσει τις κτιριακές υποδομές
του Δήμου και πρωτίστως, όπως αν αφέρεται χ αρακ-
τηριστικά στην  πρόταση τις ευπαθείς κοιν ων ικές ομά

δες. Ο Αν τιδήμαρχ ος Αειφόρου Αν άπτυξης, Προγρ-
αμματισμού, Οργάν ωσης, Ποιότητας και Αποδοτικότ-
ητας και Αγροτικής Πολιτικής, κ. Ιωάν ν ης Νέζης ευχ α-
ριστεί  θερμά τις αρμόδιες υπηρεσίες Τεχ ν ική και Προ-
γραμματισμού για την  αρτιότητα της πρότασης και τη
συν εργασία με τις λοιπές υπηρεσίες. 

Είν αι το δεύτερο μεγάλο έργο που εγκρίν εται από το
Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και θα έχ ει σημαν -
τικά οφέλη για το σύν ολο των  δημοτών . 



4-θριάσιο Τρίτη 12 Απριλίου 2022

Συνεχιζεται από σελ. 2

Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης από τον Δήμο και
του όμορου ακινήτου (ΔΙΕΛΕΥΣΗ), ο δήμος μας θα διαθέτει στο κέντρο της
πόλης έναν χώρο αναψυχής περίπου 3,5 στρεμμάτων, συμβάλλοντας έτσι
στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, στην αναβάθμιση της
τοπικής οικονομίας και στην προβολή της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της
πόλης».

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Δήμαρχος Ελευσίνας, Αργύρης Οικονό-
μου: «Μετά την αγορά του εμβληματικού Μορφόπουλου από τον Δήμο μας,
συνέπεια των στοχευμένων ενεργειών της Δημοτικής Αρχής και σε συνερ-
γασία με την καθημερινή προσπάθεια της Τεχνικής μας Υπηρεσίας, ανοίγει ο
δρόμος για το έργο ανακατασκευής και αποκατάστασής του. Ένα έργο που
θα αποτελέσει μια ακόμη κληρονομιά για τους πολίτες της Ελευσίνας και της
Μαγούλας και μία ακόμη κίνηση για να νιώθουμε ικανοποίηση που η σκληρή
δουλειά αποδίδει. ».

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

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

4488
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Ο
Δήμος Φυλής συνεχίζει για
δεύτερη χρονιά μια σημαντική
πρωτοβουλία για την παροχή

δωρεάν υπηρεσιών συμβουλευτικής και
επαγγελματικού προσανατολισμού, για
τους μαθητές των Γυμνασίων (Γ΄ Τάξη)
και Λυκείων.

Για τη δράση αυτή, αξιοποιείται η
τεχνογνωσία και η συνεργασία με την
επιστημονική ομάδα της Career Gate
Test που έχει τη βάση της στο Πανεπι-
στήμιο Πειραιώς, με πολυετή αναγνωρι-
σμένη παρουσία στον τομέα της Επαγγε-
λματικής Συμβουλευτικής. 

Η διαδικασία θα υλοποιηθεί με την
χορήγηση δωρεάν σε όλους τους μαθη-
τές του σχετικού διαγνωστικού τεστ
Career Gate Test ( ISO:9001). Στη
συνέχεια με βάση το τεστ, πιστοποιημέ-
νοι σύμβουλοι θα παρέχουν διαδικτυα-
κές συνεδρίες επαγγελματικού προσανα-
τολισμού. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να
κλείνουν ραντεβού για τη διενέργεια των

συνεδριών στα τηλέφωνα 2122141509 &
6971706638 ( τα απογεύματα μεταξύ
16:00 με 18:00, εκτός Σαββάτου και Κυρ-
ιακής).

Η χορήγηση του υπόψη τεστ θα γίνεται
μέσα από την ιστοσελίδα του Δήμου
Φυλής (https://fyli.gr) όπου μπορούν να
προσφεύγουν οι ενδιαφερόμενοι μαθη-
τές όπως και άλλοι ενδιαφερόμενοι
συμπολίτες μας, χρησιμοποιώντας ειδι-
κούς κωδικούς – κουπόνια που θα δια-
νεμηθούν από την Δευτεροβάθμια Σχολι-
κή Επιτροπή στα Γυμνάσια και Λυκεία. 

Ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς
εκφράζει την ιδιαίτερη ικανοποίηση και
στήριξη της παραπάνω δράσης, ενώ ο
Πρόεδρος την Δευτεροβάθμιας Σχολικής
Επιτροπής Νίκος Χατζητρακόσιας τονίζει
το σημαντικό ειδικό όφελος που προσφ-
έρεται στους μαθητές, στα πλαίσια της
γενικότερης μέριμνας για τα θέματα παι-
δείας που υλοποιούνται στα Γυμνάσια
και Λύκεια του Δήμου Φυλής. 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ. ΦΥΛΗΣ 

Δωρεάν παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού για μαθητές Γυμνασίων & Λυκείων

ΕΕΛΛΠΠΕΕ::  ΕΕίίκκοοσσιι  
υυπποοττρροοφφίίεεςς  σσεε  
ααρριισσττοούύχχοουυςς  
φφοοιιττηηττέέςς  γγιιαα  
μμεεττααππττυυχχιιαακκέέςς  
σσπποουυδδέέςς  σσεε  ΕΕλλλλάάδδαα  
κκααιι  εεξξωωττεερριικκόό

Γ
ια δέκατη συν εχ ή χ ρον ιά ο Όμι-
λος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ επι-
βραβεύει, στο πλαίσιο του προ-

γράμματος Εταιρικής Ευθύν ης “Proud of
Youth”, είκοσι (20) αριστούχ ους τελει-
όφοιτους και απόφοιτους Παν επι-
στημίου που επιθυμούν  ν α
συν εχ ίσουν  τις σπουδές τους σε
Ελλην ικά και Διεθν ή Παν επιστημιακά
Ιδρύματα κύρους, εμπλουτίζον τας περ-
αιτέρω τις γν ώσεις τους με την  απόκ-
τηση μεταπτυχ ιακού διπλώματος.  

Η διαδικασία υποβολής των  αιτήσεων
ξεκιν ά σήμερα, Δευτέρα 11 Απριλίου,
μέσω της ηλεκτρον ικής
πλατφόρμας https://scholarships.helpe.
gr και θα ολοκληρωθεί την  Τρίτη 31
Μαΐου 2022.

Οι επιστημον ικοί τομείς για τους
οποίους ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ θα προσφέρει υποτροφίες,
είν αι οι εξής: Μηχ αν ική και Εν έργεια,
Οικον ομία και Διοίκηση και Θετικές Επι-

στήμες.
Οι φοιτητές που θα λάβουν  την  υπο-

τροφία θα επιλεγούν  βάσει μιας σειράς
ποσοτικών  και ποιοτικών  κριτηρίων ,
που αφορούν  στην  έως σήμερα ακαδ-
ημαϊκή πορεία και εν δεχ όμεν α επαγγε-
λματική εμπειρία τους, καθώς και στα
μελλον τικά σχ έδιά τους. Μετά την  αρχ ι-
κή αξιολόγηση των  αιτήσεων , οι υποψή-
φιοι που πληρούν  τα ποσοτικά κριτήρια
θα περάσουν  στο δεύτερο στάδιο, το
οποίο περιλαμβάν ει συν έν τευξη με στε-
λέχ η της αν ώτατης διοίκησης του
Ομίλου για την  τελική επιλογή των  είκο-
σι (20) υποτρόφων , οι οποίοι θα συμμε-
τάσχ ουν  στον  δέκατο κύκλο του προ-
γράμματος “Proud of  Youth”.

Μέχ ρι σήμερα έχ ουν  δοθεί 230 υποτρ-
οφίες για ακαδημαϊκές σπουδές σε
Αν ώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα όχ ι
μόν ο στην  Ελλάδα, αλλά και σε Γαλλία,
Γερμαν ία, Ελβετία,  Ην ωμέν ο Βασίλειο,
Ην ωμέν ες Πολιτείες Αμερικής, Καν αδά,
Νορβηγία  και Ολλαν δία. Όλοι οι Υπότρ-
οφοι του Ομίλου έχ ουν  διακριθεί για τις
άριστες επιδόσεις τους, τη συγκροτ-
ημέν η προσωπικότητά τους και τους
ξεκάθαρους στόχ ους τους, με αποτέλε-
σμα ν α γίν ουν  δεκτοί στα πιο διακεκρι-
μέν α παν επιστήμια του κόσμου.

Η συγκεκριμέν η πρωτοβουλία αποτελεί
μια ιδιαίτερα σημαν τική δράση στο
πλαίσιο της εταιρικής ευθύν ης του
Ομίλου ΕΛΠΕ, επιβραβεύον τας διαχ ρο-
ν ικά την  Αριστεία και υποστηρίζον τας
έμπρακτα την  προσπάθεια των  ν έων
αν θρώπων  για μάθηση και εξέλιξη.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΟΥ

ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022 /
2023 ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Το πρόγραμμα υποτροφιών σε
πανεπιστήμια της Ελλάδας και του
εξωτερικού στοχεύει στην υποστήρ-
ιξη αριστούχων τελειόφοιτων και
απόφοιτων πανεπιστήμιου, που
επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις
γνώσεις τους περαιτέρω σε τομείς
Μηχανικής και Ενέργειας, Διοίκησης
και Οικονομίας και Θετικών Επι-
στημών.

Οι υποτροφίες αφορούν στην
πραγματοποίηση σπουδών πλήρο-
υς φοίτησης, με μέγιστη διάρκεια τα
δύο έτη για την απόκτηση μετα-
πτυχιακού διπλώματος.

Κάθε υποτροφία καλύπτει κόστος
διδάκτρων.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ ΕΔΩ

https://scholarships.helpe.gr/

Οι πλατφόρμες υποβολής αίτησης
θα είναι διαθέσιμες στους ενδιαφερό-
μενους έως την 31η Μαΐου 2022.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2022: 

Τομέας Μηχανικής και Ενέργειας
(ΚΩΔ. ΤΟΜΕΑ: ΤΜΕ), όπως:

Ενεργειακός Μετασχηματισμός
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Εναλλακτικές Τεχνολογίες και Οχή-

ματα, Εναλλακτικά Καύσιμα και

Βιώσιμες Μεταφορές
Μηχανική του Πετρελαίου
Προηγμένα Ενεργειακά Υλικά για

την Παραγωγή και Αποθήκευση
Ενέργειας

Τομέας Οικονομίας και Διοίκησης
(ΚΩΔ. ΤΟΜΕΑ: ΤΟΔ), όπως:

Οικονομικά της Ενέργειας
Δίκτυα Ενέργειας και Ενεργειακή

Γεωπολιτική
Διοίκηση Ενεργειακών Έργων
Ψηφιακό Marketing & Επικοινωνία
Δίκαιο της Ενέργειας

Τομέας Θετικών Επιστημών (ΚΩΔ.
ΤΟΜΕΑ: ΤΘΕ), όπως:

Ψηφιακός Μετασχηματισμός,
Τεχνητή Νοημοσύνη, Ρομποτική και
Ευφυείς Πόλεις

Περιβάλλον, Οικοσυστήματα,
Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κλιματική
Αλλαγή

Όλες τις πληροφορίες, τους όρους
και τις προϋποθέσεις θα τις βρείτε
στην προκήρυξη του Προγράμματος
εδώ

Διευκρινίσεις παρέχονται από τη
Διεύθυνση Εταιρικής Ευθύνης
Ομίλου

Τηλ.: 210 630 2791/ 210 772 5113 
Email: scholarships@helpe.gr 
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Με αισιοδοξία και ευχές για αθλητικές επιτυχίες η κοπή της Βασιλόπιτας 
του Αθλητικού Ομίλου Κλασικού Αθλητισμού Φυλής

Μ
ε αισιοδοξία και ευχές για υγεία και αθλητικές
επιτυχίες στο στίβο έκοψε, την Παρασκευή 8
Απριλίου, τη βασιλόπιτα του ο Αθλητικός Όμι-

λος Κλασικού Αθλητισμού Δήμου Φυλής, στο Δημοτικό
Στάδιο “Θρασύβουλος” στη Φυλή. 

Ο Πρόεδρος του Ομίλου Ευάγγελος Τοπαλίδης, αφού
καλωσόρισε τον κόσμο, τους αθλητές και τους επίσημους
προσκεκλημένους εξέφρασε τη χαρά του γιατί όπως είπε
“παρά τις αντιξοότητες λόγω του κορωνοϊού έχουμε στο
Άθλημα του Στίβου πολλά παιδιά. Έχουμε κάνει καλή
δουλειά και έτσι θα συνεχίσουμε με τη βοήθεια και τη
συμπαράσταση του Δήμου που μας παραχώρησε τους
χώρους” είπε. 

Ο κ. Τοπαλίδης αφιέρωσε το κομμάτι του στις επιτυχίες
των αθλητών ενώ έκανε αναφορά στον τέως Δήμαρχο
Φυλής Νικόλαο Λιάκο υπογραμμίζοντας πως αυτό “το 

στάδιο που είναι το διαμάντι της περ-
ιοχής μας και το έφτιαξε ο Νίκος Λιάκος
πρέπει να το προσέξουμε και με τη
βοήθεια του Δήμου να το επαναφέρουμε
στην αρχική του κατάσταση”.    

Η Αντιδήμαρχος Φυλής Ελένη Λιάκου
εκπροσωπώντας το Δήμαρχο Φυλής
Χρήστο Παππού μετέφερε τις ευχές του
για υγεία σε όλους  και επιτυχίες για τα
παιδιά στο στίβο , επαναβεβαίωσε τη
στήριξη του Δήμου στο έργο του Αθλητι-
κού Ομίλου και αφιέρωσε το κομμάτι της
στους μικρούς αθλητές. 

Υγεία και επιτυχίες ευχήθηκε ο Αντι-
δήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών
Γιώργος Αβράμης, ενώ κομμάτι έκοψαν
και ευχήθηκαν ο Χρήστος Κ. Παππούς ο

οποίος είναι εκ των ιδρυτικών μελών του συλλόγου, ο
Μάκης Περπινιάς ο οποίος ήταν ο πρώτος προπονητής
στίβου στο Δήμο μας, οι προπονητές του Αθλητικού
Ομίλου Παναγιώτης Βασιλείου και Μαρία Μαζαράκη και
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Αντί για φλουρί έγινε κλήρωση και οι τυχεροί κέρδισαν
δωρεάν συνδρομές διάρκειας δυο μηνών για τον όμιλο,
μπάλες ποδοσφαίρου και μπάσκετ κ.α. 

Αξίζει να σημειωθεί πως στον όμιλο προπονούνται σε
αθλήματα του στίβου δεκάδες παιδιά από την ηλικία των
έξι ετών έως και 18 ετών. 

Το επίπεδο προετοιμασίας είναι εξαιρετικά  υψηλό. Οι
αθλητές μαθαίνουν το στίβο μέσα από το παιγνίδι και
εκτός από τους αγώνες που λαμβάνουν μέρος οι αθλητές
γίνεται και προετοιμασία για τις πρακτικές δοκιμασίες
που απαιτούνται για την εισαγωγή σε στρατιωτικές σχο-
λές και ΤΕΦΑΑ. 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥΣ

ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ

COVID-19

Στην  τοποθέτηση προηγμέν ου συστήματος καθαρι-
σμού αέρα για την  αν τιμετώπιση του COVID-19
προχ ώρησε ο Πρόεδρος της Κοιν ωφελούς Επιχ είρησης
του Δήμου
Ασπ ροπ ύργου,
κ. Αν αστάσιος
Παπαδόπουλος
σ’ όλες τις αίθου-
σες των  Βρεφ-
ικών  Σταθμών
του Δήμου.   

Με κύριο
γν ώμον α την
ασφάλεια των
βρεφών  αλλά και
του προσωπι-
κού εγκαταστά-
θηκαν  οι εν
λόγω συσκευές
για την  αν τι-
μετώπιση της αν άπτυξης μυκήτων , εξαλείφον τας τις
οσμές, τα αλλεργιογόν α και τις πτητικές οργαν ικές
εν ώσεις, περιορίζον τας έτσι στο ελάχ ιστο τη μετάδοση
των  ιογεν ών  και βακτηριακών  λοιμώξεων , όπως ο
COVID-19.  

Η λειτουργία του συστήματος δεν  παράγει όζον  και
είν αι ασφαλής για τους αν θρώπους.



Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα
Αδέσποτων Ζώων, την 4η Απριλίου 2022,
ο Δήμος Φυλής, πραγματοποίησε  στον
κτηνιατρικό του χώρο δράση με δεκάδες
στειρώσεις που γίνονται ανά τακτά χρο-
νικά διαστήματα. 

Ταυτόχρονα ενημερώνει με ετήσιο
απολογισμό  του έτους 2021 για την πορ-
εία του Δημοτικού Προγράμματος
Διαχείρισης των Αδέσποτων Ζώων
Συντροφιάς και για όλες τις προσπάθει-
ες που καταβλήθηκαν  για τον έλεγχο του
αριθμού τους  και για την τήρηση των
κανόνων ευζωίας τους.

Έτσι το έτος 2021 :
-- 216 σκυλιά και 98 γάτες (έως και

31/12/2021 σκυλιά) περισυλλέγησαν,
σημάνθηκαν ηλεκτρονικά και περιθάλφ-
θηκαν, ενώ τα περισσότερα από αυτά
στειρώθηκαν, επαναφέρθηκαν στο
φυσικό τους περιβάλλον. Έτσι ο αριθμός
των σκυλιών που έχουν περισυλλεγεί
από το 2009 έως και σήμερα ξεπερνά τις 2000.

Για την φροντίδα των αδεσπότων ζώων συνδράμουν εκατον-
τάδες δημότες φιλόζωοι, εκ των οποίων 117 από αυτούς αποτε-
λούν μέλη του Δημοτικού Δικτύου Εθελοντών Φιλόζωων του
Δήμου Φυλής και αρκετοί άλλοι μέλη του τοπικού φιλοζωικού
σωματείου. 

--Από τα 216 αδέσποτα σκυλιά που περισυλλέγησαν τα 36
ήταν τραυματισμένα, τα 46 άρρωστα και τα 30 κουτάβια.

--Από τα 216 αδέσποτα σκυλιά τα 71 μεταφέρθηκαν στο
Διαδημοτικό Κέντρο Περίθαλψης Αδεσπότων Ζώων
(ΔΙ.ΚΕ.Π.Α.Ζ.) με μεταφορικό μέσο του ΔΙ.ΚΕ.Π.Α.Ζ., τα 79 με
μεταφορικό μέσο του Δήμου Φυλής και τα 66  από φιλόζωους.

--Από τα 216 αδέσποτα σκυλιά τα 117 ήταν θηλυκά, ενώ τα
υπόλοιπα  99 αρσενικά ήταν κυρίως κουτάβια, τραυματισμένα,
άρρωστα ή επιθετικά. 

-- Πραγματοποιήθηκαν 46 υιοθεσίες αδέσποτων. Συνολικά
από το 2009 έχουν πραγματοποιηθεί 358.

-- Η δημοτική υπηρεσία του Προγράμματος Διαχείρισης
Αδεσπότων Ζώων διαχειρίστηκε 107 επίσημες σχετικές καταγ-

γελίες εκ των οποίων 42 ήταν για απειλή από αδέσποτα
σκυλιά, 10 για δάγκωμα από αδέσποτο σκύλο με εκδορά, 2 για
δάγκωμα από αδέσποτο σκύλο χωρίς εκδορά, 11 για κακο-
ποίηση ζωών, 12 για μη τήρηση κανόνων ευζωίας και 30 διάφ-
ορες άλλες περιπτώσεις. Συνολικά από το 2012 η υπηρεσία
έχει διαχειριστεί 547 καταγγελίες έως 31/12/2021. 

--Πραγματοποιήθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και εν
μέσω μάλιστα της πανδημίας, διανομή 22 τόνων  ζωοτροφών.
Οι 22 τόνοι τροφές μοιράστηκαν στα 150 περίπου μέλη του
ευρύτερου δικτύου φιλόζωων του Δήμου Φυλής. Η διανομή
πραγματοποιήθηκε σε διάφορα χρονικά διαστήματα του έτους,
κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού με την Υπηρεσία του προ-
γράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, αφού
προηγουμένως επιβεβαιώθηκε ο αριθμός των αδέσποτων που
θα σιτίζονταν από κάθε φιλόζωο. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλες
οι διαδικασίες είχαν την τελική έγκριση της Επιτροπής Διαχείρ-
ισης των Αδέσποτων.

--Τέλος, συνεχίστηκαν οι δράσεις  ενημέρωσης και ευαισθη-
τοποίησης για την προστασία και την ευζωία δεσποζόμενων
και αδέσποτων ζώων συντροφιάς με διανομή ενημερωτικών
φυλλαδίων, με αφίσες, με δελτία Τύπου κα. 

“Ακολουθώντας πιστά τις κατευθύνσεις του Δημάρχου Φυλής
Χρήστου Παππού, συνεχίζουμε με εντατικούς ρυθμούς το πρό-
γραμμα μας στον ευαίσθητο τομέα της Διαχείρισης των Αδέ-
σποτων. Για εμάς η προστασία των αδέσποτων ζώων είναι
θέμα πολιτισμού και ως τέτοιο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με
την καθημερινότητά μας” επισημαίνει σχετικά ο αρμόδιος Αντι-
δήμαρχος Γιώργος Αβράμης,

Ο κ. Αβράμης παράλληλα ευχαρίστησε γιατρούς και εθε-
λοντές για τη ευαισθησία τους γιατί όπως είπε “χωρίς αυτούς η
προσπάθεια του Δήμου δεν θα είχε αποτέλεσμα”. Ιδιαίτερη
αναφορά έκανε ο Αντιδήμαρχος στη στενή συνεργασία με τον
Φιλοζωικό – Πολιτιστικό Σύλλογο “Αγαπάζω” και την πρόεδρό
του Κατερίνα Ζερβάκη η οποία με αξιοσημείωτη αφοσίωση και
μόχθο δίνει καθημερινά μάχη για την προστασία των αδέσπο-
των ζώων στο Δήμο μας. “Θα ήθελα επίσης να αναφέρω ότι σε
αυτή την προσπάθεια συμμετέχουν με όλες τους τις δυνάμεις
οι συνεργάτες του Γραφείου μου και του Τμήματος Διαχείρισης
Αδέσποτων Ζώων του οποίους συγχαίρω κι ευχαριστώ θερμά”
κατέληξε ο κ. Αβράμης. 
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Στο 4ο ΣΔΙΤ Forum ο Δήμαρχος Φυλής για τις 
φοιτητικές κατοικίες 

Τα νέα έργα ΣΔΙΤ
(Σύμπραξη Δημοσίου –
Ιδιωτικού Τομέα) θα
παρουσιάσουν  οι
περίπου 25 διακεκριμέ-
νοι ομιλητές του 4ου
ΣΔΙΤ Forum, που θα
πραγματοποιηθεί την
Τετάρτη, 13 Απριλίου
2022.

Το άμεσα ενδιαφερό-

μενο αλλά και το
ευρύτερο κοινό θα έχει
την μοναδική ευκαιρία
να ενημερωθεί, γιατί
είναι τόσο επείγοντα και
πότε θα ξεκινήσουν τα
συγκροτήματα των
νέων φοιτητικών κατοι-
κιών των Πανεπι-
στημίων Κρήτης, Θεσ-
σαλίας, Θράκης και
Δυτικής Αττικής από

τους ίδιους τους «αρχι-
τέκτονες» και εμπνευ-
στές τους. 

Ο Δήμαρχος Φυλής
Χρήστος Παππούς θα
παρουσιάσει το σύνθε-
το έργο ανάπτυξης
φοιτητικών κατοικιών
και άλλων σημαντικών
υποδομών του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττι-
κής. Πρόκειται για ένα

κατεξοχήν έργο πολ-
λαπλού σκοπού που
σύμφωνα με τον σχε-
διασμό θα αναπτυχθεί
σε έκταση που θα  παρ-
αχωρηθεί από το Δήμο
Φυλής.

ΑΝΤΙΘΕΤΗ  ΣΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ 1ου
ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΣΕ «ΠΡΟΤΥΠΟ»

Η  Α  ́ Ε .Λ.Μ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 13-4-22
με αφετηρία το 1ο ΕΠΑΛ Ελευσίνας 12:00 και

προορισμό τη ΔΔΕ στη 1μμ

Το ΔΣ της Α ΕΛΜΕ Δυτ. Αττικής καταγγέλλει την πρόταση για
μετατροπή του 1ου ΕΠΑΛ Ελευσίνας σε πρότυπο, πρόταση
που βρίσκει αντίθετο σύσσωμο τον σύλλογο διδασκόντων του
σχολείου αλλά και την εκπαιδευτική κοινότητα. Αποτελεί προ-
σπάθεια του Υπουργείου Παιδείας και του ΔΔΕ να επεκταθεί ο
αριθμός των πρότυπων σχολείων στο πλαίσιο εφαρμογής του
νόμου 4692/20 και 4763/2020 που έρχεται να εφαρμοστεί και
στην περιοχή μας και με προκλητικό τρόπο, καθώς δε ρωτήθη-
κε η γνώμη εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών που καταδίκα-
σαν τον σχεδιασμό.

Τι σημαίνει η μετατροπή του 1ου ΕΠΑΛ Ελευσίνας σε πρότ-
υπο;

• Από το σχολείο θα αποκλείονται μαθητές –καθώς οι αιτήσεις
θα γίνονται με βάση το βαθμό του απολυτηρίου

Γυμνασίου- που είτε θα αναγκάζονται να πάνε σε σχολείο
άλλου δήμου με όλα τα προβλήματα μετακίνησης

αλλά και τον κίνδυνο να μην μπορούν να συνεχίσουν την
ειδικότητά τους είτε ακόμα και να διακόψουν τις σπουδές τους.

• Κατηγοριοποιούν τα σχολεία σε “καλά” και σε “κακά”. Ανοίγει
ο δρόμος για τη δημιουργία σχολείων πολλών ταχυτήτων, με
διαφορετική χρηματοδότηση, διαφορετικό πρόγραμμα, διαφορ-
ετικά μαθήματα, ανάλογα με την τσέπη του κάθε γονιού!

• Το 1/3 των εργαστηριακών ωρών θα διεξάγεται εκτός σχο-
λείου σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα με τη μορφή της  πρακτι-
κής άσκησης που σημαίνει εργασία για ανήλικους μαθητές
/τριες. Επιπλέον με αυτό το τρόπο το 1/3 των θέσεων εργασίας
των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων θα χαθούν.

• Η χρηματοδότηση των Προτύπων θα γίνεται «από δωρεές,
χορηγίες, κληρονομίες, κληροδοσίες και άλλες παροχές τρίτων,
καθώς και επιχορηγήσεις από άλλες πηγές (νόμος 4692)». Με
άλλα λόγια προβλέπεται από το  νομοθετικό πλαίσιο να λειτο-
υργήσουν τα σχολεία με την εμπλοκή και επίσημα των χορη-
γών, απαλλάσσοντας το κράτος από την ευθύνη λειτουργίας
αυτών των σχολείων. 

• Ανοίγει διάπλατα ο δρόμος για την αμφισβήτηση των εργα-
σιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών στο ΕΠΑΛ, μέσα από
τη διαδικασία της σκληρής αυτοαξιολόγησης και ατομικής
αξιολόγησης, την κατάρτιση ατομικών  φακέλων, τη μετατροπή
των εκπαιδευτικών σε γρανάζια υλοποίησης των απαιτήσεων
των επιχειρήσεων. Μεβάση την εμπειρία των Πρότυπων και
Πειραματικών ΓΕΛ ανοίγει ο δρόμος για την κατάργηση των
οργανικών θέσεων, όσων εκπαιδευτικών δεν κριθούν «κατάλ-
ληλοι» μετά την υπερεντατική επιμόρφωση εκτός ωραρίου,

επειδή δεν πιστοποιούνται τα «αυξημένα τυπικά και ουσια-
στικά προσόντα» που περιγράφονται στο νόμο. Οι συνάδελφ-
οι αυτοί υποχρεώνονται να μετακινηθούν σε άλλη μονάδα - αν
και όπου βρεθεί κενή θέση - με βάση τη διαδικασία της υπερα-
ριθμίας, άρα η οργανική θέση στην περίπτωση αυτή αποτελεί
κενό γράμμα που δεν προστατεύει κανέναν.

.
Διεκδικούμε:
➢ Να μη μετατραπεί το 1ο ΕΠΑΛ Ελευσίνας σε πρότυπο.
➢ Αύξηση της χρηματοδότησης για όλα τα σχολεία από τον

κρατικό προϋπολογισμό, που να καλύπτει τις σύγχρονες ανάγ-
κες των ΕΠΑΛ σε σύγχρονα- επαρκή εργαστήρια με κατάλληλη
υλικοτεχνική υποδομή, σύγχρονα βιβλία και εποπτικό υλικό.
➢ Όχι σχολεία για λίγους και εκλεκτούς. Οι μαθητές της περ-

ιοχής να έχουν δικαίωμα να πηγαίνουν σε σχολείο της περ-
ιοχής τους, στην ειδικότητα που θέλουν.
➢ Όχι στην ανήλικη εργασία. Πλήρη εργασιακά και ασφαλι-

στικά δικαιώματα κατά τη διάρκεια της μαθητείας μετά
την ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πιστο-

ποίηση μέσα στο πτυχίο, ριζικές αλλαγές στα αναλυτικά προ-
γράμματα, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες εξελίξεις
της επιστήμης και της τεχνολογίας.
➢ Εάν πραγματικά ενδιαφέρονται για την αναβάθμιση της

επαγγελματικής εκπαίδευσης, το ποσό του ενός εκατομμυρίου
που <<τάζουν>> ότι θα έδιναν για το πρότυπο ΕΠΑΛ (εντελώς
αμφίβολο με βάση την πολύπλευρη οικονομική και ενεργειακή
κρίση και τα υπέρογκα ελλείμματα) να διατεθεί ισόποσα σε όλα
τα ΕΠΑΛ της περιοχής.

.Καλούμε τους συναδέλφους να συμμετάσχουν σε κινητο-
ποίηση την Τετάρτη 13-4-22 με αφετηρία το 1ο ΕΠΑΛ Ελευ-
σίνας προς το Δήμο Ελευσίνας και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης ώστε να διεκδικήσουμε τα παραπάνω αιτή-
ματα. Κανείς δεν μπορεί να αγνοεί την εκπαιδευτική κοινότητα
και τις ανάγκες των σχολείων, των μαθητών και των συναδέ-
λφων

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Α ́ ΕΛΜΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ιωαννίδης Τάσος
Ο Γραμματέας του Δ.Σ. Λουκόπουλος Κώστας

Πλούσιος ο απολογισμός  
του  Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων

Συντροφιάς του Δήμου Φυλής 



«Δεν μπορούμε να πούμε
ότι επιστρέφουμε στη ζωή
μας προ Covid, γιατί ο κορ-
ωνοϊός βρίσκεται ακόμα
εδώ. Απλώς, από τον Μάιο,
μετά το Πάσχα θα υπάρχει μια
περαιτέρω αποκλιμάκωση»,
δήλωσε στον τηλεοπτικό
σταθμό ΣΚΑΪ, προσθέτοντας
ότι αυτή τη στιγμή για τους
εμβολιασμένους πολίτες η
αποκλιμάκωση είναι σχεδόν
ολική, με εξαίρεση τη μάσκα.

Όπως εξήγησε ο υπουργός,
αυτό το οποίο εξετάζεται είν αι
ότι πηγαίν ον τας προς το καλο-
καίρι θα δούμε έν α πλαίσιο
πρόσβασης στους χ ώρους,
εν δεχ ομέν ως και χ ωρίς πιστο-
ποιητικό, με κάποιους άλλους
όρους. «Τα πιστοποιητικά
εμβολιασμού 

ισχ ύουν  ως ευρωπαϊκό
πιστοποιητικό για την  κίν ηση. 

Αυτό που εξετάζεται είν αι ότι 
πηγαίν ον τας προς το καλο-

καίρι που κατά βάση ο πληθυ-
σμός είν αι σε εξωτερικούς χ ώρ-
ους, θα εξεταστεί αν  και πού
θα χ ρειάζεται η επίδειξη. Σίγο-
υρα πάν τως θα υπάρχ ει αποκ-
λιμάκωση», τόν ισε.

Σε ό,τι αφορά τη χ ρήση της
μάσκας είπε ότι είν αι έν ας σχ ε-
τικά ήπιος περιορισμός «οπότε
μπορούμε ν α είμαστε πιο
επιφυλακτικοί και δεν  χ ρειάζε-
ται ν α γίν ουν  γρήγορες κιν ή-
σεις».

Ο υπουργός Υγείας ξεκαθάρι-
σε πάν τως ότι σε κάθε
περίπτωση μιλάμε για αν αστο-
λή των  μέτρων  και πλήρη επα-
ν εξέταση τους τον  Σεπτέμβριο.

Για τον  εορτασμό
του Πάσχ α, αν έφε-
ρε ότι δε θα απέχ ει
από αυτό που έχ ο-
υμε σήμερα.
«Υπάρχ ει πλήρης
ελευθερία κιν -
ητικότητας στον

εμβολιασμέν ο πληθυσμό και σε
κλειστούς και σε αν οιχ τούς
χ ώρους, δεν  απαγορεύον ται οι
συγκεν τρώσεις. Βέβαια, προφ-
αν ώς θα υπάρχ ουν  συστάσεις. 

Ωστόσο δε θα μπούμε σε
περιορισμούς. Θα ήταν  παρά-
λογο από τη στιγμή που πάει ο
κόσμος σε ν υχ τεριν ά κέν τρα
χ ωρίς περιορισμό, ν α βάλουμε
τώρα όριο», είπε.

Σε ό,τι αφορά στον  εμβολια-
σμό, σχ ολίασε ότι παρά τα
σκληρά μέτρα, η Ελλάδα έχ ει
καταφέρει ν α είν αι στον  ευρω-
παϊκό μέσο όρο. 

«Πριν  από την  υποχ ρεω-
τικότητα είχ αμε 55% στον
γεν ικό πληθυσμό και 65%
στον  εν ήλικο, σήμερα είμαστε
στο 74% και κον τά στο 85%
αν τίστοιχ α, εν ώ στους άν ω

των  60 ετών  είμαστε στο 90%.
Άρα αυτή τη στιγμή ο εμβολια-
σμός έχ ει επιτευχ θεί», παρα-
τήρησε.

Για το εν δεχ όμεν ο τέταρτης
δόσης στον  γεν ικό πληθυσμό

Ερωτηθείς για το εν δεχ όμεν ο
τέταρης δόσης στον  γεν ικό
πληθυσμό, ο κ. Πλεύρης επι-
σήμαν ε ότι «αυτή τη στιγμή όλα
είν αι πιθαν ά» εξηγών τας ότι
εν τός του Απριλίου ο ECDC
και ο EMA θα έχ ουν  καταλήξει
πως θα κιν ηθούμε με τον  εμβο-
λιασμό από δω και πέρα.

Σχ ετικά με τη χ ορήγηση
τρίτης δόσης στα παιδιά,
σχ ολίασε ότι προς το παρόν
τα επίσημα όργαν α δεν  έχ ουν
αποφαν θεί για κάτι τέτοιο.

Ως προς τα πρόστιμα για
τους αν εμβολίαστους πολίτες
άν ω των  60 ετών , ο υπουργός
υπογράμμισε ότι με ν ομοθεσία
έχ ει δοθεί η δυν ατότητα αν α-
στολής του προστίμου, πράγμα
που θα γίν ει μέσα σε αυτή την
εβδομάδα. 

«Από 15 Απριλίου και μετά
δε θα υπάρχ ει πρόστιμο και θα
επαν εξεταστεί τον  Σεπτέμβρ-
ιο», τόν ισε και αποκάλυψε ότι
είν αι στο τραπέζι η διαγραφή
του προστίμου για όσους πάν ε
τώρα ν α εμβολιαστούν .

Ερωτηθείς για την  υποχ ρεω-
τικότητα του εμβολιασμού
στους υγειον ομικούς, αν έφερε
ότι πρόκειται για έν α μέτρο
που ισχ ύει σε πολλές χ ώρες κι
επαν έλαβε ότι μέχ ρι τις 31
Δεκεμβρίου, οπότε κι έχ ουν
παραταθεί όλες οι συμβάσεις
Cov id, όσοι υγειον ομικοί
έχ ουν  αποφασίσει ν α μην
εμβολιαστούν , παραμέν ουν  σε
αν αστολή. «Όσο διαρκεί η
παν δημία τουλάχ ιστον , δεν
μπορούν  ν α επιστρέψουν  στο
ΕΣΥ. Αν  αλλάξουν  οι συν θή-
κες της παν δημίας, τότε θα εξε-
ταστεί η θέση αν  θα πρέπει ν α
είν αι τυπικό προσόν  ο εμβο-
λιασμός, ασχ έτως παν δημίας»,
επισήμαν ε ο κ. Πλεύρης και
ξεκαθάρισε ότι στις προσλήψεις
που θα αν ακοιν ωθούν  τώρα
προφαν ώς θα πρέπει οι υγειο-
ν ομικοί ν α είν αι εμβολιασμέν οι.
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Χαλάρωση μέτρων
μετά το Πάσχα 

– Ποια θα αρθούν, ποια παραμένουν

Γ. Κώτσηρας: 
«Μέσω της προώθησης μεγάλων

έργων υποδομής,
οι Δήμοι της Δυτικής Αττικής
ενισχύουν τον αναπτυξιακό 

και κοινωνικό τους ρόλο»

Την  έν ταξη προς χ ρηματοδότηση 106 ν έων  έργων
στο Πρόγραμμα «Αν τών ης Τρίτσης», συν ολικού
προϋπολογισμού 389.289.212,71 ευρώ, αν ακοίν ωσε
ο Αν απληρωτής Υπουργός Εσωτερικών , κ. Στέλιος
Πέτσας. 

Μεταξύ αυτών , συμπεριλαμβάν εται και η δημιουργία
δύο σημαν τικών  έργων  υποδομής σε Δήμους της
Δυτικής Αττικής και πιο συγκεκριμέν α τα έργα «Αστι-
κής Αν αζωογόν ησης»:

• Αποκατάσταση δημοτικού κτιρίου για αν αβάθμιση
των  παροχ ών , υπηρεσιών  και υποδομών  του Δήμου
Ασπροπύργου, πρωτίστως σε ευάλωτες ευπαθείς ομά-
δες. Προϋπολογισμός έργου: 6.070.972 ευρώ.

• Κατασκευή ν έου εργοταξίου Δήμου Μάν δρας - Ειδ-
υλλίας - Ερυθρών  - Οιν όης. Προϋπολογισμός έργου:
3.222.815,80 ευρώ.

Με αφορμή την  εξασφάλιση χ ρηματοδότησης αυτών
των  δύο σημαν τικών  έργων  υποδομής μέσω του αν α-
πτυξιακού Προγράμματος «Αν τών ης Τρίτσης» του
Υπουργείου Εσωτερικών , ο Υφυπουργός 

Δικαιοσύν ης και Βουλευτής Δυτικής Αττικής της
Ν.Δ., κ. Γιώργος Κώτσηρας, δήλωσε:

«Η έν ταξη όλο και περισσότερων  έργων  στο Πρό-
γραμμα «Αν τών ης Τρίτσης», τα οποία αφορούν  στη
Δυτική Αττική, επιβεβαιών ει την  αν άγκη οι Δήμοι της
περιοχ ής μας μέσα από την  αν αβάθμιση και δημιο-
υργία ν έων  υποδομών  ν α εν ισχ ύσουν  τον  αν α-
πτυξιακό και κοιν ων ικό τους ρόλο.

Συν εχ ίζουμε όλοι μαζί και σε αγαστή συν εργασία με
τους αυτοδιοικητικούς φορείς και την  τοπική κοιν ων ία
στη Δυτική Αττική, δρομολογούμε έργα και παρεμβά-
σεις που αποσκοπούν  στη βελτίωση της καθημερ-
ιν ότητας και της ποιότητας ζωής των  συμπολιτών
μας».

Στο Πρόγραμμα «Τρίτση» δύο σημαντικά έργα υποδομής στους
Δήμους Ασπροπύργου και Μάνδρας - Ειδυλλίας

Προαναγγελία Χατζηδάκη γιαΠροαναγγελία Χατζηδάκη για
αυξήσεις στις συντάξε ις από 1ηαυξήσεις στις συντάξε ις από 1η
Ιανουαρίου 2023Ιανουαρίου 2023

Αυξήσεις στις συν τάξεις από 1ης Ιαν ουαρίου του
2023 προαν ήγγειλε ο υπουργός Εργασίας, Κωστής
Χατζηδάκης.
Ο ίδιος τόν ισε, μιλών τας στο ραδιόφων ο του ΣΚΑΪ,
πως αν αμέν εται η εισήγηση των  εμπειρογν ωμόν ων
και του ΚΕΠΕ για την  αύξηση στον  κατώτατο μισθό.
Στη συν έχ εια, θα κάν ει την  εισήγησή του στο υπουρ-
γικό συμβούλιο μετά το Πάσχ α, και συγκεκριμέν α,
την  τελευταία εβδομάδα του Απριλίου.
Ο κ. Χατζηδάκης αν έφερε επίσης πως ότι σήμερα η

αύριο θα κατατεθεί στη Βουλή η τροπολογία με τις
ρυθμίσεις που αφορούν  την  επιτάχ υν ση της διαδι-
κασίας έκδοσης των  συν τάξεων .
Εξήγησε ότι η πρώτη ρύθμιση έχ ει ν α κάν ει με

συν τάξεις «f ast track» εν ώ η δεύτερη, η «σύν ταξη
εμπιστοσύν ης» αφορά στο στοκ των  εκκρεμών
συν τάξεων .



Τρίτη 12 Απριλίου 2022 θριάσιο-9

Σε νέα μεγάλη επένδυση στο χώρο
των logistics πρόκειται να προχωρή-
σει η θυγατρική εταιρεία του ομίλου
Fourlis, Trade Estates.

Η θυγατρική εταιρεία ανάπτυξης ακι-
νήτων του ομίλου κατευθύνεται σύμφω-
να με δημοσιευμένες πληροφορίες στις
οικονομικές καταστάσεις του ομίλου, σε
επένδυση logistics center στην περιοχή
της Ελευσίνας η οποία θα λάβει χώρα σε
ακίνητο της περιοχής εκτάσεως τουλάχι-
στον 56 στρεμμάτων.

Η εταιρεία έχει ήδη υπογράψει μνημό-
νιο για επιχειρηματική συνεργασία με την

εταιρεία Ρετς Κατασκευαστική με
στόχο να προχωρήσουν στην απόκτηση
ακινήτου στην Ελευσίνα και στην διαμόρ-
φωσή του σε ένα κέντρο logistic δηλαδή
αποθηκευτικό χώρο και κέντρο διανο-
μής.

Το συνολικό κόστος της μελλοντικής
αυτής επένδυσης δεν έχει ακόμα ανακοι-
νωθεί αλλά σύμφωνα με τους εκτιμητές
της αγοράς ακινήτων, η περιοχή της
Ελευσίνας, στην οποία δραστηριοποι-
ούνται αρκετές εταιρείες και βιομηχανικές
μονάδες, σημειώνει εξαιρετικά υψηλές
τιμές ενοικίασης ανά τετραγωνικό μέτρο.

Επίσης η Trade Estates προχώρησε
σε έκδοση ομολογιακού δανείου για την

χρηματοδότηση των επιχειρηματικών
πλάνων της εταιρείας.

Να σημειωθεί επίσης ότι ο όμιλος
Fourlis έχει ήδη προχωρήσει και σε
άλλες επενδύσεις σε χώρους logistics
όπως στο ακίνητο του ομίλου στα
Οινόφυτα της Βοιωτίας, η κατασκευή του 

οποίου, είχε ανατεθεί στην Αυστριακή
εταιρεία KNAPP AG ενώ έχει πλάνα και

για περαιτέρω επέκταση της και σε άλλα
ακίνητα εταιρειών στα οποία ήδη συμμε-
τέχει.Επίσης ο όμιλος Fourlis επένδυσε
τουλάχιστον άλλα 4 εκατομμύρια ευρώ
για την επέκταση της αποθήκης της εται-
ρείας στην περιοχή Σχηματάρι στην
οποία προσέθεσε περί τα 7.500 τετρα

γωνικά μέτρα ώστε να καλυφθούν οι
όλο και αυξανόμενες ανάγκες του ηλεκ-

τρονικού εμπορίου και πωλήσεων.
Η αποθήκη στο Σχηματάρι ωστόσο

εξυπηρετεί και τις μεγάλες ανάγκες των
καταστημάτων ΙΚΕΑ κάτι που σταδιακά
είχε οδηγήσει στην λήψη της απόφασης
και για νέο logistics center στα Οινόφυ-
τα.

Α
ν τιμέτωποι με το ακρ-
ιβότερο πασχ αλιν ό τρα-
πέζι των  τελευταίων

χ ρόν ων  βρίσκον ται οι
Έλλην ες, καθώς οι τιμές που
έχ ουν  διαμορφωθεί στην  αγορά
για τα βασικά προϊόν τα είν αι
αυξημέν ες και το ράλι της
ακρίβειας ν α είν αι αν εξέλεγκτο.

Όπως τον ίζουν  οι παράγον -

τες της αγοράς τα παραδοσιακά
προϊόν τα που θα «στολίσουν »
το πασχ αλιν ό τραπέζι αν αμέ-
ν εται ν α δουν  επιπλέον
αύξηση στις ήδη αυξημέν ες
τιμές τις επόμεν ες μέρες και
όσο προχ ωράμε προς την
εβδομάδα του Πάσχ α.

Ωστόσο, προς το παρόν
τουλάχ ιστον , δεν  μπορεί ν α

δοθεί η ακριβής τιμή του πατρ-
οπαράδοτου οβελία, καθώς
όπως τον ίζει στο iEidiseis.gr ο
πρόεδρος της Παν ελλήν ιας
Ομοσπον δίας Καταστηματα-
ρχ ών  Κρεοπωλών , κ. Σάββας
Κεσίδης υπάρχ ουν  τρεις συν ι-
στώσες οι οποίες θα παίξουν
ρόλο.

«Η τιμή του αμν οεριφίου

αυξομειών εται κάθε ημέρα και
προς το παρόν  δεν  μπορούμε
ν α δώσουμε τιμή για το Πάσχ α.
Άλλωστε έχ ουμε μπροστά μας
το Πάσχ α των  Καθολικών ,
όπου φεύγουν  εξαγωγές από
την  Ελλάδα για Ιταλία και
Ισπαν ία. Θα δούμε από αύριο
τι παραγωγή αρν ιών  και κατσι-
κιών  έχ ει μείν ει και αν  η
ποσότητα τους αρκεί αν άλογα
με τη ζήτηση που θα υπάρχ ει
στην  ελλην ική αγορά», λέει στο
iEidiseis.gr ο κ. Κεσίδης.

Παράλληλα, ακόμη έν ας
παράγον τας που θα κρίν ει τις
τιμές είν αι οι εισαγωγές που θα
υπάρξουν  από Βουλγαρία,
Ρουμαν ία και Σκόπια. «Αν
είν αι μικρές αυτές οι εισαγωγές,
η ζήτηση στην  αγορά είν αι
μεγάλη και η παραγωγή μας
μικρή, καταλαβαίν εται πως η
τιμή θα αυξηθεί».

Οι τιμές στη Βαρβάκειο
για αρνί και κατσίκι

Λίγο πριν  το Πάσχ α οι τιμές
στη Βαρβάκειο για αρν ιά και
κατσίκια διαμορφών ον ται ως
εξής:

Κατσίκι: 8 με 10 ευρώ το κιλό

Αρν ί: 8 με 10 ευρώ το κιλό.
Πέρυσι οι τιμές τη Μεγάλη

Εβδομάδα κυμαίν ον ται από 7
έως 10 ευρώ.

Αν  υπάρξει αύξηση 20% τότε
έν α κατσικάκι από 10 ευρώ
που κοστίζει τώρα, θα το
βρούμε 12 ευρώ τις επόμεν ες
μέρες.

Όπως αν αφέρει στο
iEidiseis.gr ο κρεοπώλης και
αν τιπρόεδρος της Βαρβακείου
κ. Αν δρέας Νιώτης, η κίν ηση
στην  κεν τρική αγορά των  Αθη-
ν ών  έχ ει αρχ ίσει από τώρα με
τους καταν αλωτές ν α ρωτούν
για την  τιμή του οβελία και τις
αυξήσεις που επίκειν ται.

Να σημειωθεί ότι στη Βαρβά-
κειο αυτή τη στιγμή υπάρχ ουν
μόν ο ελλην ικά κατσίκια και
αρν ιά.«Ο κόσμος κάν ει ήδη τις
βόλτες του, ρωτάει για τις τιμές,
ψων ίζει τις συκωταριές και
κάν ει έρευν α αγοράς για όλα τα
είδη. Η μεγάλη έξοδος θα γίν ει
τη Μεγάλη Πέμπτη με Μεγάλο
Σάββατο», τον ίζει και συν ιστά
στους καταν αλωτές ν α μην
παν ικοβάλλον ται, «θα βάλουμε
πλάτη όσο μπορούμε εδώ στη
Βαρβάκειο».

ΠΠιιοο  φφττωωχχόό  ττοο  ππαασσχχααλλιιννόό  ττρρααππέέζζιι  φφέέττοοςς  --  ΑΑννααττιιμμήήσσεειιςς  έέωωςς  κκααιι  2200%%
Πού θα κυμανθούν οι τιμές σε αρνί και κατσίκι

ΠΠρροοςς  υυλλοοπποοίίηησσηη  ννέέοο  ΠΠρροοςς  υυλλοοπποοίίηησσηη  ννέέοο  llooggiissttiiccss  cceenntteerr  llooggiissttiiccss  cceenntteerr  ττοουυ  ττοουυ  
οομμίίλλοουυ  ΦΦοουυρρλλήή  σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίννααοομμίίλλοουυ  ΦΦοουυρρλλήή  σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα



Πασχαλινό Τουρνουά 16-17/4 
ο ΠΑΟΚ Μάνδρας

Ο ΠΑΟΚ Μάνδρας ανακοίνωσε το Πασχαλινό
Τουρνουά που θα διεξαχθεί στις 16 & 17 Απρ-
ιλίου στο νέο γήπεδο στην Βαλαρία με πολλές
ομάδες και
εκλεκτούς
καλεσμένο-
υς….
Στο τουρνουά
θα παραβρεθ-
ούν ο Κώστας
Μαυρίδης
παλαίμαχος
ποδοσφαιρι-
στής του
Παναθηναϊκού
και σκάουτερ
της Ακαδημίας
του Παναθηναϊ-
κού… Επίσης ο Γιώργος Βαίτσης παλαίμαχος
ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και σκάουτερ
του Ολυμπιακού στην ομάδα Κ-14…. Και ο πρω-
ταθλητής Ευρώπης με την εθνική Ελλάδος στα
γήπεδα της Πορτογαλίας Μιχάλης Καψής!!!! Η
χαρά μας και η ανυπομονησία μας μεγάλη!!!!!!

ΑΝ.ΤΣ.
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ΕΠΣΔΑ: Τα αποτελέσματα
η βαθμολογία και η επό-
μενη αγωνιστική

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(28η αγωνιστική)

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ – ΑΣ
ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ 2-1
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ – ΠΑΟ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ 7-2
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ – ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 5-0
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 0-4
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – Δ.Α.Ο
ΖΩΦΡΙΑΣ 4-1
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ – ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 0-
4
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ –
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ 3-0
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ – ΒΥΖΑΣ
0-2

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 69
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ 66
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 59
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 57
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ 56
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 55
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 49
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ 38

ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 35
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 31
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ 29
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ 27
Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 24
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ

16
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ 10
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 5

Η ΠΡΩΤΕΛΕΥΤΑΙΑ(29η αγωνιστική)

ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ –
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ- ΑΣΤΕΡΑΣ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ –
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ – Α.Ο. ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ –
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ –
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ
ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ –
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(23η αγωνιστική)

Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ – ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ
ΑΤΤΙΚΗΣ 4-1
ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ – Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 0-0

ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ – ΑΣ ΔΥΝΑ.
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 3-2
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. –
ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο.5-1
Ρεπό: ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ , ΚΡΙΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 44
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 43
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 41
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 41
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 39
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ 30
ΑΣ ΔΥΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 24
ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ 22
Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝ. 17
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 16
ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 11
ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. 1

Η ΕΠΌΜΕΝΗ(24η Αγωνιστική)

ΑΣ ΔΥΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ –
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. – ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ – Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – ΑΙΑΣ
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ.
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – ΑΣ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ
Ρεπό: ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ , Α.Ο.
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Ο Βύζας Μεγάρων καθάρισε με 
Ατματζίδη και Σαχόλι 2-0

Ο Βύζας Μαγάρων  δύο αγων ιστικές πρίν  το τέλος του πρωταθλήματος και για την
28η αγων ιστική της Α΄ΕΠΣΔΑ επικράτησε σε έν α κατάμεστρο γήπεδο του ΑΟ
Μίμα Μικρασιατικής Μελί Μεγάρων  στο γειτον ικό ν τέρμπι με 2-0.
Τα τέρματα της ομάδος του Δημήτρη Καλύκα σημείωσαν  οι Ατματσίδης(53′) και
Σαχ όλλι(83′).
Διαιτήτευσε ο σουπερλιγκάτος Αριστείδης Βάτσιος. Βοηθοί: Δημόπουλος-Πλάκας
Χ.

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ(προπον ητής Χάρης Κουστέρης): Βαν δώρος, Μήτσος, Γαλαν ός,
Έβερετ, Κήττας, Μαζιώτης(87′ λ.τρ. Αγγελακόπουλος), Στρατάκης, Μήτσος Δ.,
Μπαγδάτογλου, Μάκρας(82′ Τοπάλης), Τούσης(71′ Γεωργακής).

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ(προπον ητής Δημήτρης Καλύκας):  Ποραν ίδης, Δρυμούσης,
Μαν ωλιάς(89′ Πεκίν ι), Φυσαράκης, Φλέγκας, Μαν ώλης, Σαχ όλλι(89′ Λεβεν τούρης),
Χατζημελετιάδης(46′ λ.τρ. Καραγιάν ν ης), Ατματσίδης(87′ Παπαδάκης), Κεν δριστάκ-
ης(87′ Φρυγαν άς), Κων σταν τιν ίδης.
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2ος ΟΜΙΛΟΣ ΜΠΑΣΚΕΤ:
Νίκη για ΝΕ Μεγαρίδος ήττα
για Μανδραϊκό

Τρεις αγωνιστικές πριν από τη λήξη του πρωταθ-
λήματος η ΝΕΜ μπορεί να προετοιμάζει τα…
πανηγύρια για την άνοδο στην Α2! στο πλαίσιο
της 23ης αγωνιστικής του 2ου ομίλου της Β’
Εθνικής, φέρνοντας πλέον την ομάδα των Μεγάρ-
ων στο κατώφλι της Α2, αφού έκανε η ίδια τη
δουλειά της στη Νίκαια, όπου νίκησε εύκολα τον
Άρη 81-63.Ο Δούκας  επικράτησε εύκολα του
Μανδραϊκού με 83-74.

Άρης Νίκαιας- Μεγαρίδα   63-81

Διαιτητές : Ζιώγας-Κονταράτος-Λεβεντάκος
Δεκάλεπτα :18-20,37-38,48-59, 63-81
Άρης Νίκαιας (Μωυσιάδης): Κόλλιας 19(3), Τσιό-
τρας 19, Πεταλάς 7(1), Δαχρετζής 5(1), Τσάτας
5(1), Βαρλάς 5(1), Παπαδάκης 1, Καραβανάς.
Μεγαρίδα (Μάνταλος): Καλλινικίδης 21, Γκάτζιας
17(2), Αγγελόπουλος 16(1), Παλαιοχωρίτης
11(3), Γερομιχαλός 8(1), Μπέμπης 6(1), Τζάιδας
2, Νικολακόπουλος, Χάσα, Εζόμο, Γκάντγουιν,
Κανελλόπουλος.

Δούκας - Μανδραϊκός 83-74

Διαιτητές: Μπούκας, Ουσταμπασίδης, Κούλης Κ.
Δεκάλεπτα: 5-14, 50-35, 64-49, 83-74
Δούκας (Σορώτος): Γαρμπής 2, Γεωργοπαπαδά-
κος 6 (2), Ψαρράς, Λάκκας 4, Τσιτσιγιάννης 1,
Μιχαήλ 4, Κορκόντζελος 18 (1), Λαγός 7, Μαγου-
λάς, Σωτηράκης 24 (1), Ντιαλλό 6, Ματζιώρης 11
(2).
Μανδραϊκός (Κωνσταντώνης): Σπυρίδωνος 4,
Σταματίου 8, Κουμάνταρος, Κοψιάς 17 (2), Αλε-
ξανδρόπουλος 7, Τσάμης, Θανάσαινας, Κωστό-
πουλος 6 (2), Τσιπίδης, Νουρτσελλάρι 3 (1),
Λιούνης 7, Δομπρογιάννης 22 (2).

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ ΤΗΣ 23ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Κυρίτσης (Πανιώνιος) 26
Σωτηράκης (Δούκας) 24
Μποχωρίδης (ΟΦΗ) 24

Δομπρογιάννης (Μανδραϊκός) 22
Κυριλής (Πρωτέας Βούλας) 21
Κουμπούρας (Αιγάλεω) 21
Ψημίτης (Αιγάλεω) 20

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΝΕ Μεγαρίδας 20-3 (1707-1493) 43
2. ΕΦΑΟΖ 17-6 (1825-1641) 40
3. Πρωτέας Βούλας 17-6 (1710-1508) 40
4. Αιγάλεω 17-5 (1732-1602) 39
5. ΑΟΚ Χανιά 14-9 (1878-1767) 37
6. Δούκας 12-11 (1726-1704) 35
7. Παλαιό Φάληρο 12-11 (1595-1541) 35
8. Ηλυσιακός 9-14 (1572-1588) 32
9. Πανιώνιος 9-13 (1684-1705) 31
10. ΟΦΗ 9-13 (1474-1597) 31
11. Άρης Νίκαιας 8-14 (1518-1713) 30
12. Κρόνος Αγίου Δημητρίου 5-18 (1520-1720)
28
13. Μανδραϊκός 5-17 (1378-1530) 27
14. Μελίσσια 4-18 (1377-1585) 26

* Εκκρεμούν οι (3) αγώνες Άρης Νίκαιας - Αιγά-
λεω (19η αγωνιστική, 13/4, 16:00), Μελίσσια -
Μανδραϊκός (19η αγωνιστική, 13/4, 17:00),
Πανιώνιος - ΟΦΗ (20ή αγωνιστική, 13/4, 17:00).

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

NE Mεγαρίδας - Δούκας
ΟΦΗ - Άρης Νίκαιας
Κρόνος Αγίου Δημητρίου - Μελίσσια
Μανδραϊκός - ΑΟΚ Χανιά
Πανιώνιος - Ηλυσιακός
Παλαιό Φάληρο - Πρωτέας Βούλας
Αιγάλεω - ΕΦΑΟΖ

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Α΄ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 22Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: Νίκη ο
Πανελευσινιακός ήττα ο ΓΑΣ Μάνδρας

Στους αγώνες της 22ης αγωνιστικής της Α' ΕΣΚΑΝΑ γυναικών ο
Πανελευσινιακός επικράτησε στο κλειστό Τάκης Βογιατζής του
ΑΟΝ Αργυρούπολης με 55-42 ενώ ο ΓΑΣ Μάνδρας γνώρισε την
ήττα εκτός έδρας από τον Προφήτη Ηλία.

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ -ΑΟΝΑ  55-42
Διαιτητές : Πέππας ,Μπέης
Δεκάλεπτα: 11-7, 25-16, 40-31,55-42.

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ (Κάργιανης, Παναγιωτόπουλος): Μεγα-
λούδη Κ 13(1), Ανδρινοπουλου, Μεγαλουδη Π 3(1), Χαραλαμπο-
πούλου , Πολυζώτη 3, Γιαννακούλια 14,Τσίρμπα ,Τσιούνη
11(3),Κοντού 4,Καμπόλη,Ιακώβου 7,Ευαγγελατου.

ΑΟΝΑ( Κεφαλάς ):Δόνα 8, Λαγού 4 , Μπαλτατζή ,Παπακων-
σταντίνου Δ. 10(1) ,    Σαββίδου 3(1) ,Δημακίδου 2 ,Φωκιανού 5(1)
, Αντωνιουδάκη 10(1) , Νάση .

ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΣ-Γ.Α.Σ. ΜΑΝΔΡΑΣ 77-52

Διαιτητές : Αλιμπέρτης, Κονταξάκης
Δεκάλεπτα : 18-8, 43-22, 61-41, 77-52

ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΣ ( Σκληρός): Κολοβού 2, Μηνά 11(3), Δουλάμη 2,
Μανουρά 2, Μούλτση 8, Κρίτσαλου 7, Στεφάνου Α.-Μ. 17, Μεσ-
σάρη, Γκίκα, Μικέλλη 2, Στεφάνου Κ. 26(2), Τσουμπρή.
Γ.Α.Σ. ΜΑΝΔΡΑΣ(Καραγάνης): Κουτσοδήμου 12, Τσούμπου 2,
Κατσοχειράκη, Σωτηρίου, Σανταμούρη 2, Μουζάκη 10, Γιαννι-
κάκη, Πιτσάκη 14, Προέδρου 8(2), Τζινλή 4.

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Η Προοδευτική στα μπαράζ…
Στο παιχ ν ίδι του 6ου ομίλου στο γήπεδο της Νίκαιας
παρουσία αρκετών  φιλάθλων  η Προοδευτική και ο
Παν ελευσιν ιακός αν αδείχ θηκαν  ισόπαλοι 1-1.Οι
γηπεδούχ οι θα διεκδικήσουν  σε μπαράζ την  άν οδό
τους στην  σούπερ λίγκα 2.
Προηγήθηκαν  οι σταχ υοφόροι στο 15′ ο Λάμπρου
έβγαλε την  σέν τρα ο Χαλκίδης δεν  σιγούρεψε καλά
την  μπάλα που κατέληξε στα δίχ τυα 0-1.Στις καθυ-
στερήσεις του πρώτου ημιχ ρόν ου ο Κρητικός ισοφάρι-
σε σε 1-1.

Διαιτήτευσε ο Σταυρουλάκης (Ρεθύμν ου). Βοηθοί:
Μητροφάν ης-Μητράκος (Αθην ών ).

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ:(προπον ητής Δημήτρης
Αρν αούτης): Χαλκίδης, Αλεξίου, Παρασκευόπουλος(65′
Δημάκος), Πατσατζόγλου, Βοσν ακίδης, Μεγαρίτης,
Ποτουρίδης, Μακρυγιάν ν ης(72 Μακρίδης), Κρητικός,
Θεοδωρίδης(82′ Νάστος), Κυριαζής(82′ Τσιάβος)

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ (προπον ητής Μουράτ Σερο-
πιάν ): Γκλώτσος, Μαν δαμαδιώτης, Λάμπρου, Συριό-
πουλος, Παπατζίκος, Λώλος(61′ Κατίδης), Αν των ακό-
πουλος, Μπούση, Σεκούμπα(84′ Βαγγελής),
Ερρέρα(79′ Τσακίρης), Μουσκάι(61′ Λαζαρίδης).

ΕΠΣΔΑ: Οι αγώνες
Τετάρτη και Πέμπτη της
εμβόλιμης αγωνιστικής

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(29η αγωνιστική)

ΤΕΤΑΡΤΗ(17:30)

ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ - ΗΡΑΚΛΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ(Γκορυτσάς)        
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ - Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ
(Γιάννης Παθιακάκης)    

Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ - ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-
ΔΟΞΑ(Καματερού)        

ΠΕΜΠΤΗ(17:30)

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ- ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
(ΒΥΖΑ)        
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ - ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
ΦΥΛΗΣ (Πανοράματος)            
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ
(Γκορυτσάς)            
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ
(Γ. Ρουμελιώτης)            
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ;;;;;      



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 12 Απριλίου 2022

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααμμίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  ΔΔηημμααρρχχεείίοουυ..  
ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  &&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr



Τρίτη 12 Απριλίου 2022 θριάσιο-13  

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 Παπαδόπουλος Χρήστος
του Εμμανουήλ και της Ζαχάρως 

το γένος Μαρουσοπουλου γεννηθείς 
στον Χολαρχό Αττικης 
κάτοικος Ελευσίνας 

και η Κατριμπουζα Κωνσταντίνα
του Ευθυμίου και της Χριστίνας 

το γένος Λαζαρη 
γεννηθείσα στην Πάτρα Αχαϊας 

κάτοικος Πατρέων Αχαϊας πρόκειται
να παντρευτούν

στο δημαρχείο της Πάτρας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ 
ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΜΑΡΕ ΒΕΡΑ Ν.Ε.

Σύμφωνα με τον Νόμο και το
καταστατικό της Εταιρείας το
Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους
κ.κ. Μετόχους της ναυτικής εται-
ρείας με την επωνυμία ‘’ΜΑΡΕ
ΒΕΡΑ Ν.Ε.’’ η οποία εδρεύει
στον Ασπρόπυργο Αττικής, 16
χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου,
σε Τακτική Γενική Συνέλευση
την 2α Ιουνίου 2022 ημέρα Πέμ-
πτη και ώρα 13:00 μ.μ. στα γρ-
αφεία της Εταιρείας στον
Ασπρόπυργο Αττικής, 16 χλμ.
Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, για
λήψη απόφασης στα παρακά-
τω θέματα ημερησίας διάταξης
:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Υποβολή της Εκθέσεως του
Διοικητικού Συμβουλίου για την
εταιρική χρήση που έληξε στις
31-12-2021.
2. Υποβολή και έγκριση του Ισο-
λογισμού και του Λογαριασμού
Κερδών και Ζημιών για την

εταιρική χρήση που έληξε στις
31-12-2021. 
3. Απαλλαγή των μελών του Δι-
οικητικού Συμβουλίου από κάθε
ευθύνη αποζημιώσεως για την
εταιρική χρήση που έληξε στις
31-12-2021. 
4. Έγκριση αμοιβών των μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου για
την εταιρική χρήση 2021. 
5. Εκλογή νέου Διοικητικού
Συμβουλίου.
6. Οποιοδήποτε άλλο θέμα πρ-
οκύψει.
Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να
μετάσχει στην Τακτική Γενική
Συνέλευση οφείλει να καταθέ-
σει τις μετοχές του προ της
συνελεύσεως σε Τράπεζα και
να προσκομίσει την σχετική
απόδειξη ή να καταθέσει τις
μετοχές του στην Γενική Συνέ-
λευση.
Σε περίπτωση όπου κατά την
ανωτέρω ημερομηνία δεν
συντελεστεί απαρτία η Γενική
Συνέλευση θα συνέλθει εκ
νέου, σύμφωνα με τον νόμο και
το καταστατικό, την ίδια ώρα
και στον ίδιο χώρο. 

Αθήνα, 11 Απριλίου 2022
Το Διοικητικό Συμβούλιο     

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ 
ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΣΤΕΦΑΝΑΥΣ Ν.Ε.

Σύμφωνα με τον Νόμο και το
καταστατικό της Εταιρείας το
Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους
κ.κ. Μετόχους της ναυτικής εται-
ρείας με την επωνυμία
‘’ΣΤΕΦΑΝΑΥΣ Ν.Ε.’’ η οποία ε-
δρεύει στoν Ασπρόπυργο Αττι-
κής, 16χλμ Ε.Ο Αθηνών-Κο-
ρίνθου, σε Τακτική Γενική Συνέ-
λευση την 2α Ιουνίου 2022,
ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00
μεσημβρινή στα γραφεία της
Εταιρείας στoν Ασπρόπυργο
Αττικής, 16χλμ Ε.Ο Αθηνών-Κο-
ρίνθου, για λήψη απόφασης
στα παρακάτω θέματα ημερη-
σίας διάταξης :

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Υποβολή της Εκθέσεως του
Διοικητικού Συμβουλίου για την
εταιρική χρήση που έληξε στις
31-12-2021.
2. Υποβολή και έγκριση του Ισο-
λογισμού και του Λογαριασμού
Κερδών και 

Ζημιών για την εταιρική χρήση
που έληξε στις 31-12-2021. 
3. Απαλλαγή των μελών του Δι-
οικητικού Συμβουλίου από κάθε
ευθύνη αποζημιώσεως για την
εταιρική χρήση που έληξε στις
31-12-2021. 
4. Έγκριση αμοιβών των μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου για
την εταιρική χρήση 2021. 
5. Εκλογή νέου Διοικητικού
Συμβουλίου.
6. Οποιοδήποτε άλλο θέμα πρ-
οκύψει.
Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να
μετάσχει στην Τακτική Γενική
Συνέλευση οφείλει να καταθέ-
σει τις μετοχές του προ της
συνελεύσεως σε Τράπεζα και
να προσκομίσει την σχετική
απόδειξη ή να καταθέσει τις
μετοχές του στην Γενική Συνέ-
λευση.
Σε περίπτωση όπου κατά την
ανωτέρω ημερομηνία δεν
συντελεστεί απαρτία η Γενική
Συνέλευση θα συνέλθει εκ
νέου,  όπως ορίζεται από τον
νόμο και το καταστατικό, την
ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο. 

Αθήνα, 11 Απριλίου 2022
Το Διοικητικό Συμβούλιο   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ 
ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΒΕΡΟΝΑΥΣ Ν.Ε.

Σύμφωνα με τον Νόμο και το
καταστατικό της Εταιρείας το
Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους
κ.κ. Μετόχους της ναυτικής εται-
ρείας με την επωνυμία
‘’ΒΕΡΟΝΑΥΣ Ν.Ε.’’ η οποία ε-
δρεύει στoν Ασπρόπυργο Αττι-
κής, 16χλμ Ε.Ο Αθηνών-Κο-
ρίνθου, σε Τακτική Γενική Συνέ-
λευση την 2α Ιουνίου 2022,
ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00
π.μ. στα γραφεία της Εταιρ-
είας στoν Ασπρόπυργο Αττι-
κής, 16χλμ Ε.Ο Αθηνών-Κο-
ρίνθου, για λήψη απόφασης
στα παρακάτω θέματα ημερη-
σίας διάταξης :

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Υποβολή της Εκθέσεως του
Διοικητικού Συμβουλίου για την
εταιρική χρήση που έληξε στις
31-12-2021.
2. Υποβολή και έγκριση του Ισο-
λογισμού και του Λογαριασμού
Κερδών και Ζημιών για την 

εταιρική χρήση που έληξε στις
31-12-2021. 
3. Απαλλαγή των μελών του Δι-
οικητικού Συμβουλίου από κάθε
ευθύνη αποζημιώσεως για την
εταιρική χρήση που έληξε στις
31-12-2021. 
4. Έγκριση αμοιβών των μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου για
την εταιρική χρήση 2021. 
5. Εκλογή νέου Διοικητικού
Συμβουλίου.
6. Οποιοδήποτε άλλο θέμα πρ-
οκύψει.
Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να
μετάσχει στην Τακτική Γενική
Συνέλευση οφείλει να καταθέ-
σει τις μετοχές του προ της
συνελεύσεως σε Τράπεζα και
να προσκομίσει την σχετική
απόδειξη ή να καταθέσει τις
μετοχές του στην Γενική Συνέ-
λευση.
Σε περίπτωση όπου κατά την
ανωτέρω ημερομηνία δεν
συντελεστεί απαρτία η Γενική
Συνέλευση θα συνέλθει εκ
νέου, όπως ορίζεται από τον
νόμο και το καταστατικό, την
ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο. 

Αθήνα 11 Απριλίου 2022
Το Διοικητικό Συμβούλιο     

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
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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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