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ΕΕννίίσσχχυυσσηη  ττωωνν  
ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  σσττοονν

ΔΔήήμμοο  ΦΦυυλλήήςς  
Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης

ανάμεσα σε Δήμο Φυλής, ΒΕΑ, ΒΙΟΠΑ και
ΣΒΑΠ μετά το Πάσχα

Πρόταση αστικών αναπλάσεων 6,3

εκατ. € υπέβαλε ο Δήμος Ελευσίνας

μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης

σσεελλ..  22

SL2: Επτά εξ αναβολής ματς θα
γίνουν Μ. Τετάρτη και Μ. Σάββατο

Συνεχίζουν τα θετικά 
αποτελέσματα οι παλαίμαχοι του 

Εθνικού Πανοράματος

ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ EVENT 
ΤΟΥ ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΥ ΑΟ

ΤΤαα  ππρροοββλλήήμμαατταα  
υυπποοσσττεελλέέχχωωσσηηςς  ττοουυ

ΔΔήήμμοουυ  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  
σσττοο  ««ττρρααππέέζζιι»»  ττηηςς  

σσυυννάάννττηησσηηςς  
ΒΒοορρίίδδηη  ––  ΟΟιικκοοννόόμμοουυ
Θετική ανταπόκριση του ΥΠΕΞ στην

πρόσληψη συγκεκριμένων 
ειδικοτήτων για την Ελευσίνα 2023

σσεελλ..  22

Ευρωβαρόμετρο: 3 στους 4
Έλληνες αδυνατούν να

πληρώσουν τους μηνιαίους
λογαριασμούς σσεελλ..  22--44

σσεελλ..  88

σσεελλ..  1111

σσεελλ..  77
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άάάάννννωωωω    ττττωωωωνννν    77770000

σσεελλ..  55
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Τα προβλήματα υποστελέχωσης του Δήμου Ελευσίνας
στο «τραπέζι» της συνάντησης Βορίδη – Οικονόμου

Θετική ανταπόκριση του ΥΠΕΞ στην πρόσληψη συγκεκριμένων 
ειδικοτήτων για την Ελευσίνα 2023

2-θριάσιο Τετάρτη 13 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:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

Διεύθυνση: Σ. Μακρυγιάννη & Θερμοπυλών
- Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300 

Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν:
6908604269,6977410968
Συνδρομές Ετήσιες: 20€ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου 
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Παροδική συννεφιά 

Η Θερμοκρασία απο 8  έως 18  βαθμους Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Γερόν τιος

Μαρτίν ος, Μαρτίν η, Μαρτίν α
Αγίας Θεοδοσίας και Γερον τίου, Αγίου

Μαρτίν ου

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Κολιός Αντώνιος Ν., 28ης Οκτωβρίου 17Α &

Θρασυβούλου, 2105577744

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Κουγιουμτζόγλου 1 Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως,

2105561131

MANΔΡΑ
Γιάννου Γεώργιος Ι.

Κοροπούλη Βαγγέλη 25, 2105555844

Άνω Λιόσια

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Τσακάλωφ Αθανασίου 14 & Λεβέντη, 2102484070

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Φιλαδελφείας

237-239, Κόκκινος Μύλος, 2102316737

Ευρωβαρόμετρο: 3 στους 4 Έλληνες
αδυνατούν να πληρώσουν τους

μηνιαίους λογαριασμούς

Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, το 77% των
Ελλήνων δηλώνει αδυναμία πληρωμής των
μηνιαίων λογαριασμών, ενώ 2 στους 3 (64%)
δηλώνουν ότι δεν είναι ικανοποιημένοι για τα
μέτρα που ελήφθησαν σε ό,τι αφορά στο μέτωπο
της πανδημίας.

Oι Έλληνες δηλώνουν μεγάλη αδυναμία να
ανταποκριθούν στις μηνιαίες υποχρεώσεις τους,
εκφράζουν απαισιοδοξία για την κατάσταση της
ελληνικής οικονομίας και κρίνουν ως αναποτελε-
σματικά τα μέτρα της κυβέρνησης και της Ε.Ε. για
την αντιμετώπιση της πανδημίας και της κρίσης.

Χαρακτηριστικό είναι ότι 1 στους 2 Έλληνες
(49%) δηλώνει αγωνία για την κάλυψη των 

δαπανών της οικογένειας και του νοικοκυριού,
ποσοστό σχεδόν διπλάσιο του μέσου όρου της ΕΕ
των 27 (26%).

Αδυναμία πληρωμής των μηνιαίων λογαρια-
σμών αναφέρουν πάνω από 3 στους 4 Έλληνες
(77%, έναντι 33% στην ΕΕ των 27). Η αδυναμία
αυτή είναι πάγια για το 29% των Ελλήνων, ενώ για
το 48% ήταν το χειμώνα περιστασιακή, 

Τ
α προβλήματα
υποστελέχ ωσης
του Δήμου Ελευ-

σίν ας στο «τραπέζι»
της συν άν τησης
Βορίδη – Οικον όμου

Θετική αν ταπόκριση
του ΥΠΕΞ για την
πρόσληψη συγκεκριμέ-
ν ων  ειδικοτήτων  για
την  Ελευσίν α 2023

11/04/20220 Χρόν ος
αν άγν ωσης: Λιγότερο
απο 1 λεπτό

Για τα ζητήματα που
αφορούν  στον  Δήμο, ο
δήμαρχ ος Ελευσίν ας
κος Αργύρης Οικον ό-
μου συν αν τήθηκε
σήμερα με τον  Υπο-
υργό Εσωτερικών , Μάκη Βορίδη, παρουσία της Αν τιδ-
ημάρχ ου Διοικητικών  Υπηρεσιών , Στέλλα Κάβουρα.

Αν αδείχ τηκαν  τα προβλήματα υποστελέχ ωσης του
Δήμου, εν ώ υπήρξε και δέσμευση για πλήρωση
θέσεων  μέσω των  διαγων ισμών  που βρίσκον ται σε
ώριμο στάδιο.

«Θετική αν ταπόκριση για περαιτέρω συζήτηση
υπήρξε και στο αίτημα που έχ ουμε καταθέσει για πρό

σληψη συγκεκριμέν ων  ειδικοτήτων , προς διευκόλ-
υν ση της διεξαγωγής της 2023 Eleusis European
Capital of  Culture

Όπως έχ ω ξαν απεί, δεν  διστάζουμε ν α χ τυπάμε
όποια πόρτα χ ρειαστεί προκειμέν ου ν α εξασφαλίσο-
υμε το καλύτερο δυν ατό για τον  Δήμο μας. Και η μέχ ρι
τώρα συν εργασία μας με το ΥΠΕΣ έχ ει δείξει πως οι
πρωτοβουλίες μας αυτές, αποδίδουν .» υπογράμμισε
σε δήλωση του ο κος Οικον όμου.

συν εχ ιζεται στη σελ. 4



ΕΕννίίσσχχυυσσηη  ττωωνν  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  
σσττοονν  ΔΔήήμμοο  ΦΦυυλλήήςς  

Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης ανάμεσα σε
Δήμο Φυλής, ΒΕΑ, ΒΙΟΠΑ και ΣΒΑΠ μετά το Πάσχα

Τετάρτη 13 Απριλίου 2022 θριάσιο-3

Εγκρίθηκε κατά  πλειοψηφία από το
Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής η Στρ-
ατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων (ΣΜΠΕ) του νέου Περιφερεια-
κού Επιχειρησιακού Προγράμματος Περ-
ιφέρειας Αττικής 2021-2027 συνολικού
προϋπολογισμού πάνω από 1.6 δις ,
κατόπιν εισήγησης του Περιφερειάρχη Γ.
Πατούλη.

Με τη θετική γνωμοδότηση του ΠΕΣΥ
ανοίγει ο δρόμος για την έκδοση της ΚΥΑ
έγκρισης της ΣΠΜΕ του νέου περιφερει-
ακού προγράμματος 2021-2027, που
αποτελεί προαπαιτούμενο για την έγκρι-
ση του νέου περιφερειακού προγράμμα-
τος από  την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το
προσεχές διάστημα.

Τους βασικούς άξονες χρηματοδότ-
ησης του νέου Περιφερειακού Προγράμ-
ματος εξειδίκευσαν ο Περιφερειακός
Σύμβουλος Ν. Παπαδάκης, ο  οποίος
αναφέρθηκε και στο περιβαλλοντικό
αποτύπωμα των προτεινόμενων παρεμ-
βάσεων και ο Προϊστάμενος της Διαχειρ-
ιστικής Αρχής της Περιφέρειας Δ. Δρό-
σης.

Γ. Πατούλης: « Το νέο Περιφερειακό
Πρόγραμμα Αττική έχει προϋπολογι-
σμό αυξημένο κατά 54% σε σχέση με
την προηγούμενη περίοδο»

Τη σημασία της αξιοποίησης των
πόρων μέσω των Ευρωπαϊκών Διαρθρ-
ωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, τόσο

για την υλοποίηση εμβληματικών έργων
όσο και για την ενίσχυση της κοινωνικής
συνοχής, υπογράμμισε ο κ. Πατούλης
στην ομιλία του, κατά  τη χθεσινή συνε-
δρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. 

Αναφερόμενος στο νέο ΕΣΠΑ 2021-
2027, επισήμανε ότι θα έχει έναν προϋ-
πολογισμό που ξεπερνάει τα 1,6 Δις
ευρώ, αυξημένο κατά 54% σε σχέση με
την προηγούμενη περίοδο και προσδι-
όρισε τους βασικούς άξονες χρηματοδότ-
ησης του νέου Περιφερειακού Προγράμ-
ματος στους εξής:

200 εκ. ευρώ για δράσεις ενίσχυσης
της επιχειρηματικότητας, της έρευνας και
της καινοτομίας

350 εκ. € για δράσεις εξοικονόμησης
ενέργειας και αντιμετώπισης των επι-
πτώσεων από την κλιματική αλλαγή

150 εκ. € για Βιώσιμα και «έξυπνα»
μεταφορικά δίκτυα και για τη βελτίωση
της οδικής ασφάλειας

600 εκ. € για την Ενίσχυση της Κοινω-
νικής Συνοχής, τη βελτίωση της υγειονο-
μικής περίθαλψης και για την κατασκευή
υποδομών εκπαίδευσης και κοινωνικής
πρόνοιας

300 εκ. € για την υλοποίηση σχεδίων
ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων 

Παράλληλα, όπως τόνισε, με κατάλ-
ληλες συνεργασίες και τη βοήθεια του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων, μεγάλα έργα όπως η δημιο-
υργία του Φαληρικού Πάρκου και η
συνέχιση και ολοκλήρωση των έργων

αποχέτευσης ακαθάρ-
των της Ανατολικής Αττι-
κής, θα χρηματοδοτηθ-
ούν από το Πρόγραμμα
Περιβάλλον και Κλιματι-
κή Αλλαγή 2021-2027.

Σε ότι αφορά τη
ΣΜΠΕ του Περιφερεια-
κού Προγράμματος που
έχει συνταχθεί από εξω-
τερικό σύμβουλο που
διαθέτει τα απαιτούμενα
τεχνικά και επαγγελματι-
κά προσόντα, σημείωσε πως «έχει ληφ-
θεί υπόψη η υφιστάμενη κατάσταση περ-
ιβάλλοντος της Περιφέρειας, η σκοπιμότ-
ητα των προτεινόμενων παρεμβάσεων,
οι πιθανές επιπτώσεις στο περιβάλλον
και ο τρόπος αντιμετώπισης τους και εν
κατακλείδι προκύπτει βάσιμα ότι τα έργα
και οι δραστηριότητες του προγράμμα-
τος μπορούν να εγκριθούν χωρίς να ανα-
μένονται σημαντικές, μη αναστρέψιμες
επιπτώσεις στο περιβάλλον».

Ολοκληρώνοντας την εισήγηση του
ο Περιφερειάρχης εστίασε στη
σημασία αξιοποίησης των ευρωπαϊ-
κών κονδυλίων και για την αντι-
μετώπιση κρίσεων όπως ήταν τα
τελευταία χρόνια στη χώρα μας οι
φωτιές στο Μάτι, οι πλημμύρες στη
Μάνδρα, αλλά και η πανδημία. 

«Οι πόροι του ΕΣΠΑ αποτέλεσαν ένα
σημαντικό στήριγμα για τους πολίτες και 

τις επιχειρήσεις» τόνισε, επικαλούμε-
νος ενδεικτικά:

Την ολοκλήρωση του έργου αντιπ-
λημμυρικής προστασίας της ευρύτερης
περιοχής της Μάνδρας

Τη χρηματοδότηση περίπου 500
επιχειρήσεων με έδρα τους Δήμους που
περιβάλλουν τη Μάνδρα και το Μάτι, για
την κάλυψη της απώλειας εισοδήματος 

Την ενίσχυση περίπου 10.000 μικρών
και πολύ μικρών επιχειρήσεων που
έχουν χαρακτηριστεί ως πληγείσες από
τον Covid 19, με παροχή κεφαλαίου
κίνησης ύψους έως 40.000€. 

Το σύνολο των παραπάνω εμβλημα-
τικών δράσεων και ένας ακόμα μεγάλος
αριθμός 750 συνολικά παρεμβάσεων,
χρηματοδοτούνται από το Περιφερειακό
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική»
2014-2020, ο προϋπολογισμός του
οποίου ξεπερνάει το 1 Δις Ευρώ.

Εγκρίθηκε η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) 
του ΠΕΠ Περιφέρειας Αττικής 2021-2027 

Το νέο Περιφερειακό Πρόγραμμα  έχει προϋπολογισμό αυξημένο κατά 54% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο

Σ
υν άν τηση Εργασίας με τον  Πρόε-
δρο του Βιοτεχ ν ικού Επιμελ-
ητηρίου Αθην ών  (Β.Ε.Α) κ.

Παύλο Ραβάν η και τον  Πρόεδρο του
Βιοτεχ ν ικού Πάρκου Φυλής κι εκπρό-
σωπο Δυτικής Αττικής του ΣΒΑΠ
(Συν δέσμου Βιομηχαν ιών   Αττικής –
Πειραιά) κ. Λευτέρη Παν τελάκη είχ ε στο
γραφείο του ο Δήμαρχ ος Φυλής Χρήστος
Παππούς, το πρωί της Τρίτης 12 Απρ-
ιλίου 2022. 

Επί τάπητος τέθηκαν  θέματα που
αφορούν  στις Επιχ ειρήσεις της περ-
ιοχ ής καθώς και τα προβλήματα που
αν τιμετωπίζουν , ιδιαίτερα σε αυτή τη
δύσκολη συγκυρία. 

Στο πλαίσιο αυτό αποφάσισαν  αμέσως
μετά το Πάσχ α την  υπογραφή Προγρ-
αμματικής Σύμβασης αν άμεσα σε Δήμο
Φυλής, ΒΕΑ, ΒΙΟΠΑ και ΣΒΑΠ με
στόχ ο την  εν ίσχ υση των  Επιχ ειρή-
σεων  στο Δήμο Φυλής. 

ΤΤέέττααρρττηη  δδόόσσηη::
Aνοίγει σήμερα η πλατφόρμα για τους

άνω των 60 και άνω των 70
Σήμερα  Τετάρτη, 13 Απριλίου,

αν οίγει η πλατφόρμα των  ραν τεβού για
τους πολίτες 70 – 79 ετών  που επιθ-
υμούν  ν α εμβολιαστούν  με την  τέταρτη
δόση, σύμφων α με αν ακοίν ωση του
υπουργείου Υγείας. 

Οι πολίτες 60 έως 69 ετών  θα αποκ-
τήσουν  πρόσβαση την  Παρασκευή, 15
Απριλίου.

Ο γεν ικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας
Φρον τίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκ-
λέους, τόν ισε ότι η δεύτερη εν ισχ υτική
δόση του εμβολίου κατά του κορων οϊού
δεν  είν αι υποχ ρεωτική και δεν  συν δέε-
ται με τα πιστοποιητικά, αλλά αποτελεί
απλώς μια σύσταση. 

Σημείωσε επίσης ότι μέχ ρι στιγμής
δεν  έχ ει ληφθεί καμία απόφαση σχ ετι-
κά με τη χ ορήγηση τέταρτης δόσης
στον  γεν ικό πληθυσμό, πρόσθεσε
ωστόσο ότι εξετάζεται το εν δεχ όμεν ο
χ ορήγησης τρίτης δόσης στα παιδιά.

Σημειών εται ότι η πλατφόρμα για τις
ηλικίες 80 και άν ω έχ ει αν οίξει από τις
7/4 και έχ ουν  κλειστεί μέχ ρι σήμερα
περίπου 40.000 ραν τεβού. 

Αν αφορικά με τη χ αλάρωση των  

περιοριστικών  μέτρων , ο κ. Θεμι-
στοκλέους δήλωσε ότι τις ερχ όμεν ες
ημέρες ο υπουργός Υγείας, Θάν ος
Πλεύρης θα παρουσιάσει τον  «οδικό
χ άρτη» για επιστροφή στην  καν ο-
ν ικότητα μέχ ρι τον  Σεπτέμβριο. Τόν ισε
ότι η άρση των  μέτρων  θα αφορά τόσο
τους εμβολιασμέν ους όσο και τους
αν εμβολίαστους και υπογράμμισε ότι
«πάμε για έν α καλοκαίρι χ ωρίς πιστο-
ποιητικά».

Σχ ετικά με το Πάσχ α, σημείωσε ότι
δε θα υπάρξουν  μεγάλες διαφορές στα
μέτρα από αυτό που ζούμε τώρα,
καθώς ήδη δεν  υπάρχ ουν  πολλοί περ-
ιορισμοί. Τέλος, ερωτηθείς για το αν  οι
πιστοί θα μπορούν  ν α πάν ε καν ον ικά
στις εκκλησίες, ο γεν ικός γραμματέας
αποκρίθηκε θετικά.
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Η2023 Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης υποστηρίζει τη διο-
ργάνωση του εργαστηριακού σεμιναρίου «Η προφορική ιστορία στα μου-
σεία» το διήμερο Σάββατο 28 και Κυριακή 29 Μαΐου 2022 στους χώρους του

Εργατικοϋπαλληλικού Κέντρου 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 εργαστηρίου 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 πολιτισμού 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 εφαρμογής της προφορικής ιστορίας σε μουσει-
ακό 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

ΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΙΙΣΣΤΤΟΟΡΡΙΙΑΑ  ΣΣΤΤΑΑ  ΜΜΟΟΥΥΣΣΕΕΙΙΑΑ::  

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Συνεχιζεται από σελ. 2

δηλαδή πριν την κορύφωση της κρίσης και της ακρίβειας μετά την
εκδήλωση της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου.
Την ίδια στιγμή το 66% των κατοίκων στις 27 χώρες μέλη της ΕΕ δήλω-
σαν ότι δεν αντιμετωπίζουν καμιά δυσκολία στην πληρωμή των λογαρ-
ιασμών.

Στο μέτωπο της πανδημίας, επίσης οι περισσότεροι Έλληνες κρίνουν
αρνητικά τις επιλογές της κυβέρνησης. Σχεδόν 2 στους 3 (64%)
δηλώνουν ότι δεν είναι ικανοποιημένοι για τα μέτρα που ελήφθησαν,
όταν στην ΕΕ το αντίστοιχο ποσοστό είναι 48%. Στη χώρα μας υπάρχει
και σημαντικά μεγαλύτερη απογοήτευση για τον ρόλο της περιφερεια-
κής και τοπικής αυτοδιοίκησης για το ίδιο θέμα, καθώς απογοητευμένοι
για τα μέτρα που έλαβαν οι περιφερειακές και τοπικές Αρχές δηλώνουν
πάνω από 3 στους 5 (61%), έναντι μόλις 39% στην ΕΕ.

Επίσης:

Εννέα στους δέκα Έλληνες θεωρούν ότι η κατάσταση που βρίσκεται
η Ελλάδα δεν είναι ικανοποιητική, το υψηλότερο αρνητικό ποσοστό σε
αυτή την έρευνα για την Ε.Ε.

Το 85% δηλώνουν ότι η ποιότητα της ζωής τους έχει υποστεί επι-
δείνωση, το υψηλότερο ποσοστό της έρευνας. Παράλληλα, σε ποσο-
στό 55% πιστεύουν ότι σε βάθος χρόνου οι συνθήκες διαβίωσής τους
θα είναι χειρότερες, ενώ ένα 22% προβλέπει επιδείνωση.

Αντίστοιχα ένα 37% εκτιμά ότι η πορεία της οικονομίας θα είναι ίδια ή
χειρότερα, ποσοστό που και σε ευρωπαϊκά επίπεδα κυμαίνεται στο
38%.

Το 99% των Ελλήνων εξέφρασε αγωνία για τις οικονομικές επι-
πτώσεις του κορονοϊού.

Έλλειψη ικανοποίησης καταγράφεται και για τα μέτρα που ελήφθη-
σαν από τις Βρυξέλλες, αλλά και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης.

(Οι απαντήσεις που έδωσαν οι Έλληνες στο νέο Ευρωβαρόμετρο
αφορά τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, διάστημα που δεν περιλαμ-
βάνει, ουσιαστικά, τις εξελίξεις μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία).
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Την Κυριακή, 10 Απριλίου 2022 πραγματοποι-
ήθηκε το 3ο Τουρνουά Ομαδικών Αθλημάτων
Μπάσκετ- Βόλεϊ και Χάντμπολ, «Γεώργιος Θ.
Τσόκας» στο ομώνυμο Δημοτικό Κλειστό Γυμνα-
στήριο Ασπροπύργου, που ήταν αφιερωμένο
στη μνήμη του Γεώργιου Τσόκα και στην πολύχρ-
ονη και πολυεπίπεδη προσφορά του στον αθλ-
ητισμό της πόλης.     

Κατά τη διάρκεια του Τουρνουά  οι Α.Ο
ΣΕΙΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΘΡΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - Α.Ο, Α.Σ.Ο.Δ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, Α.Ο ΦΙΛΟΘΕΗ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
και Α.Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ έλαβαν
μέρος σε φιλικούς αγώνες αναδεικνύοντας έτσι
το ομαδικό πνεύμα και χαρίζοντας στους παρε-
υρισκόμενους ένα υπέροχο θέαμα.   

Παράλληλα, ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ.
Νικόλαος Μελετίου και ο Πρόεδρος του Οργανι-
σμού Άθλησης και Φροντίδας, Νεολαίας 

και Τρίτης Ηλικίας, κ.
Ιωάννης Κατσαρός
απένειμαν τιμητική
πλακέτα στην οικογέ-
νεια του εκλιπόντος,
στη γυναίκα του κ.
Σοφία Παππού Τσόκα,
καθώς και στα παιδιά
του Θεμιστοκλή, Κων-
σταντίνο και  Μαρία
Ξανθή,   αναφέροντας
για μια ακόμα φορά 

την σπουδαία του προσφορά στα κοινά του
τόπου και ειδικότερα στο όραμά του ως Πρόεδρ-
ος του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. αναφορικά με τον αθλητισμό
και ειδικότερα για την ανάπλαση και βελτίωση
των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου.

Σε όλους τους αθλητές και προπονητές απονε-
μήθηκαν αναμνηστικά μετάλλια και διπλώματα
συμμετοχής από τον Πρόεδρο του Δημοτικού
Συμβουλίου, κ. Θεμιστοκλή Τσόκα, από την
Πρόεδρο του Πνευματικού Κέντρου, κ. Γεωργία
Πηλιχού και τον Αντιπρόεδρο του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η.,
κ. Αντώνιο Κοναξή.   

3ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 
"ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΤΣΟΚΑΣ" ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Νέοι αθλητές απέδειξαν ξανά την αξία του ομαδικού πνεύματος 
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Επίπεδα ρεκόρ για τον κύκλο εργασιών του Ομίλου TITAN το 2021
- Ανήλθε σε €1.714,6 εκ., σημειώνοντας άνοδο κατά 6,7%,

TA KAΠΗ Δ. ΜΑΝΔΡΑΣ-
ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΥΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ

ΠΑΛΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥΣ

Α
πό τη Δευτέρα 11 Απριλίου 2022 τα Κέν τρα
Αν οικτής Προστασίας Ηλικιωμέν ων  (Κ.Α.Π.Η.)
άν οιξαν   και πάλι τις πόρτες τους για ν α

υποδεχ θούν  τα μέλη τους, μετά από πολύμην η
διακοπή της λειτουργίας τους και ακολουθών τας τα
προβλεπόμεν α υγειον ομικά μέτρα για την  αποφυγή
διασποράς του κορων οϊού.

Τα Κ.Α.Π.Η. προσφέρουν  στα άτομα της τρίτης
ηλικίας τη δυν ατότητα ν α παραμείν ουν  εν εργά μέλη
του κοιν ων ικού συν όλου, ν α συμμετέχ ουν  σε
πολιτιστικά, ψυχ αγωγικά και κοιν ων ικά δρώμεν α, εν ώ
παράλληλα τα υποστηρίζουν  ιατρικά και ψυχ ολογικά.

Οι Κοιν ων ικοί Λειτουργοί τους βρίσκον ται σε άμεση
επαφή με τα μέλη και μεριμν ούν  για την  επίλυση κάθε
προβλήματος, εν ώ οι ιατροί των  Κ.Α.Π.Η. (παθολόγος,
καρδιολόγος) δέχ ον ται ασφαλισμέν ους όλων  των
Ταμείων .

Παράλληλα πραγματοποιούν ται, σύμφων α με τα
υγειον ομικά πρωτόκολλα,  φυσιοθεραπείες με
παραπεμπτικό από το θεράπον τα ιατρό.

Η τήρηση των  προβλεπόμεν ων  υγειον ομικών
πρωτοκόλλων  θα διέπει και τη λειτουργία των
κυλικείων  των  Κ.Α.Π.Η. τα οποία για πρώτη φορά θα
προσφέρουν  στα μέλη τους δωρεάν  κέρασμα.

Η χ ορωδία του Κ.Α.Π.Η. επίσης επιστρέφει, εν ώ οι
πρώτες εκδρομές για τα μέλη, έχ ουν  ήδη
προγραμματισθεί και θα πραγματοποιηθούν  μετά τις
Γιορτές του Πάσζα, σε ημερομην ίες που προσεχ ώς θα
αν ακοιν ωθούν .

Ο Δήμος Μάν δρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών -Οιν όης και ο
Δημοτικός Οργαν ισμός Κοιν ων ικής Αλληλεγγύης και
Πολιτισμού με χ αρά καλωσορίζουν  ξαν ά τα μέλη,
παραμέν ον τας σταθερά στο πλευρό τους.

Υπεν θυμίζεται ότι η είσοδος στο χ ώρο των  Κ.Α.Π.Η.
γίν εται σύμφων α με τους ισχ ύον τες καν ον ισμούς,
δηλαδή με επίδειξη πιστοποιητικού σε ισχ ύ
εμβολιασμού ή ν όσησης ή rapid test.   

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

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

Τ
ο 2021, ο Όμι-
λος ΤΙΤΑΝ
αύξησε τον κύκλο

εργασιών του σε επίπε-
δα ρεκόρ και παρέμεινε
σε πορεία επίτευξης
των στόχων του ESG
για το 2025 και μετά.
Μέσω της έκδοσης της
ενιαίας ετήσιας έκθεσης
απολογισμού, ο Τιτάνας
αποβλέπει στη σφαιρι-
κή και σαφή παρουσία-
ση των τρόπων με τους οποίο-
υς η στρατηγική, η καλή διακ-
υβέρνηση, η επιχειρηματική
ηθική, οι επιδόσεις και οι προ-
οπτικές του Ομίλου συμβάλ-
λουν στη δημιουργία αξίας για
όλους τους συμ-μετόχους του,
βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθε-
σμα και μακροπρόθεσμα. 

Η Έκθεση έχει αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα: https://www.ti tan-
cement.com/newsroom/annual
reports/

Κύρια στοιχεία της Ενιαίας
Ετήσιας  Έκθεσης Απολογι-
σμού 2021 του Ομίλου ΤΙΤΑΝ: 

Επίπεδα ρεκόρ για τον κύκλο
εργασιών του Ομίλου που ανή-
λθε σε €1.714,6 εκ.,
σημειώνοντας άνοδο κατά 6,7%,
αποτυπώνοντας την υψηλότερη
ζήτηση και τα βελτιωμένα επίπε-
δα τιμών σε όλες τις περιοχές 

Αύξηση των καθαρών κερδών
μετά από φόρους και δικαιώμα-
τα μειοψηφίας (NPAT) σε €91,9
εκ.* (έναντι €1,1 εκ. μετά τις εφά-
παξ χρεώσεις €63,9 εκ. το
2020 και έναντι €50,9 εκ. το
2019), κυρίως χάρη στην επιτ-
υχή αναχρηματοδότηση του
δανεισμού και τις ευνοϊκότερες
συναλλαγματικές διακυμάνσεις  

Εστίαση στη δημιουργία αξίας
για τους μετόχους μέσω της 

ακύρωσης ιδίων μετοχών, της
αγοράς ιδίων μετοχών όπως και
της επιστροφής κεφαλαίου
ύψους €0,50 ανά μετοχή

Μείωση αποτυπώματος άνθρ-
ακα κατά 4% (ειδικές εκπομπές
Scope 1 & 2), σε πορεία επίτε-
υξης των στόχων του Ομίλου
έως το 2030

Επικύρωση των στόχων μείω-
σης εκπομπών CO2 από την
πρωτοβουλία Science Based
Targets (SBTi). Ο Τιτάνας είναι
μία από τις πρώτες εταιρίες του
κλάδου τσιμέντου διεθνώς που
έλαβε αυτή την επικύρωση 

Υπογραφή της επιστολής
«Business Ambition for 1.5°C»,
με την οποία ο Όμιλος
δεσμεύεται να εργαστεί από κοι-
νού με πρωτοπόρες εταιρίες
παγκοσμίως για τη συγκράτηση
της αύξησης της θερμοκρασίας
του πλανήτη στους 1.5°C και την
επίτευξη μηδενικών (καθαρών)
εκπομπών άνθρακα έως το
2050

Αναγνώριση από το CDP με
«A-» ως μία από τις εταιρίες
που ηγούνται  διεθνώς στην
αντιμετώπιση της κλιματικής
αλλαγής χάρη στη διαφάνεια
που διέπει τον Όμιλο και στις 

δράσεις του προς μια οικονομία
με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα.

Έναρξη δημοσιοποίησης
χρηματοοικονομικών πληροφο-
ριών σχετικά με το κλίμα σύμφ-
ωνα με τις συστάσεις της TCFD
και του Κανονισμού της ΕΕ για
την Ταξινομία**

Ψηφιακός μετασχηματισμός της
παραγωγής τσιμέντου με εφαρ-
μογή συστημάτων τεχνητής
νοημοσύνης και  μηχανικής
μάθησης: Εγκατάσταση σε όλες
τις παραγωγικές μονάδες νέων
λύσεων τεχνητής νοημοσύνης
για τη βελτιστοποίηση και πρόβ-
λεψη βλαβών σε πραγματικό
χρόνο, συμβάλλοντας στην
αύξηση της παραγωγικότητας
και στη βελτίωση της ενεργεια-
κής αποδοτικότητας

Ανάπτυξη Οδικού Χάρτη για
Βιώσιμη Εφοδιαστική Αλυσίδα,
ώστε να διασφαλιστεί ότι οι κύρ-
ιοι προμηθευτές πληρούν τα
πρότυπα ESG που έχει θέσει ο
Όμιλος

Υλοποίηση 142 πρωτοβου-
λιών στις τοπικές κοινότητες
που δραστηριοποιείται ο Τιτά-
νας με αποτέλεσμα να ωφεληθ-
ούν πάνω από 400 χιλιάδες
συνάνθρωποί μας 

Σταθμό μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης
απέκτησε η Μαγούλα

Δεύτερο σταθμό μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης
απέκτησε ο δήμος Ελευσίνας, στην περιοχή της
Μαγούλας, μετά από διαγωνιστική διαδικασία.

Ο σταθμός διαθέτει όργανα για μέτρηση διοξειδίου
του θείου (SO 2 ), διοξειδίου του αζώτου (NO 2 ),
όζοντος (O 3 ), υδρογονανθράκων (THC=CH 4
+NMHC ), αιωρουμένων σωματιδίων (PM 10 και PM
2,5 ) και ανηγμένων ενώσεων θείου (TRS-δύσοσμες ενώσεις, όπως υδρόθειο, μερ-
καπτάνες, κ.λπ.) καθώς και μετεωρολογικών παραμέτρων. Με απόφαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου (μετά από εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης
και Πολιτικής Προστασίας) ο σταθμός εγκαταστάθηκε στη Μαγούλα (πλατεία Ελευθε-
ρίας, οδός Αθηνάς).

Να σημειωθεί ότι ο πρώτος σταθμός είναι εγκατεστημένος από το 2012 στην
Ελευσίνα, δίνοντας στοιχεία για την ποιότητα της ατμόσφαιρας στην πόλη, ενώ με
τον νέο σταθμό θα καταγραφεί η ποιότητα της ατμόσφαιρας και της Μαγούλας.



Ο
Δήμος Αχαρνών στο
πλαίσιο υλοποίησης του
Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής

Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), απευθύνεται
μέσω ερωτηματολογίου σε πολίτες
του Δήμου προκειμένου να
καταγραφούν τα κυριότερα
προβλήματα, να αποτυπωθούν οι
προτάσεις και  να
προτεραιοποιηθούν οι  δράσεις
που θα επιλεγούν ώστε ο Δήμος
Αχαρνών να εκπονήσει  και  να
εφαρμόσει  ένα κοινά αποδεκτό
ΣΒΑΚ.

Ο Δήμος, θέλοντας να
εξασφαλίσει  το καλύτερο δυνατό
αποτέλεσμα, επιθυμεί την ενεργή
συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας,
ώστε το περιεχόμενο του ΣΒΑΚ να
αποτελέσει προϊόν συμμετοχικών διαδικασιών
που λαμβάνουν υπόψη το σφυγμό της τοπικής
κοινωνίας.

Ο Αντιδήμαρχος Συντονισμού Δημοτικού
Έργου Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος σε
συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού Χρύσανθο Κόνταρη έχουν
καθορίσει  τη στρατηγική επί  της οποίας
πραγματοποιούνται οι αρχικές δράσεις.

Το ακόλουθο ερωτηματολόγιο είναι απολύτως
ανώνυμο, δεν περιλαμβάνει και δεν συλλέγει

προσωπικά δεδομένα.

Το ερωτηματολόγιο για την τοποθέτησή σας
σχετικά με την αστική κινητικότητα στο Δήμο μας
μπορείτε να το βρείτε ακολουθώντας τον
παρακάτω σύνδεσμο: 

Ερωτηματολόγιο Πολιτών:
https://forms.gle/5rpmcSGCQY7RUz4JA

Ερωτηματολόγιο Φορέων:
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Πρόταση αστικών αναπλάσεων 6,3 εκατ. € 
υπέβαλε ο Δήμος Ελευσίνας μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης

Υπεβλήθη την Πέμπτη 7 Απριλίου
στη Γενική Γραμματεία Χωρικού
Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλ-

λοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, πρόταση του Δήμου Ελευ-
σίνας με τίτλο: «Σχέδιο ολοκληρωμένης
προσβασιμότητας και παρεμβάσεις για
την ενίσχυση της βαδισιμότητας και του
ποδηλάτου στον Δήμο Ελευσίνας στο
πλαίσιο της πολιτιστικής πρωτεύουσας
Ευρώπης 2021 – Φάση Β», προϋπολογι-
σμού 6,324,000.00€ (περιλαμβανομένου
του Φ.Π.Α. 24%), στο πλαίσιο του άξονα

1.2 – Ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρια-
κού αποθέματος της χώρας και χωροταξι-
κή μεταρρύθμιση, μέσω του Προγράμμα-
τος Επενδύσεων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Το παρόν έργο «Σχέδιο ολοκληρωμένης
προσβασιμότητας και παρεμβάσεις για
την ενίσχυση της βαδισιμότητας και του
ποδηλάτου στον Δήμο Ελευσίνας στο
πλαίσιο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας
Ευρώπης 2021 – Φάση Β» αποτελεί
τμήμα της συνολικού έργου που προβλέ-
πεται από τη μελέτη «Σχέδιο ολοκληρω-
μένης προσβασιμότητας και παρεμβάσεις

για την ενίσχυση της βαδι-
σιμότητας και του ποδηλά-
του στον Δήμο Ελευσίνας
στο πλαίσιο της Πολιτιστι-
κής Πρωτεύουσας
Ευρώπης 2021».

Συγκεκριμένα αφορά την
ανάπλαση των παρακάτω
τμημάτων:

Οδοί εντός του δακ-
τυλίου των οδών Ηρ. Πολ-
υτεχνείου, Βενιζέλου, Εθν.
Αντιστάσεως και Φρ. Φου-
τρή και εντός του τμήμα-
τος νοτίως της οδού Ηρ.
Πολυτεχνείου μεταξύ της

Παγκάλου και του αρχαιολογικού χώρου.

Πρόκειται για τις παρακάτω οδούς και
τμήματα οδών:

1. Σωτηρίου Γκιόκα
2. Πλούτωνος
3. Χατζιδάκη – Από Μουρίκη έως Βενι-

ζέλου
4. Τραυλού
5. Ι. Αγάθου (νότιο σκέλος) -Τμήματα

από την Δήμητρος έως την Βενιζέλου
6. Ι Αγάθου (βόρειο σκέλος) – Από

Φουτρή έως Βενιζέλου
7. Κουγιουμτζόγλου – Από Φουτρή έως

Βενιζέλου
8. Τσοκάνη – Από Εθν. Αντιστάσεως

έως Ι. Αγάθου
9. Άρη Βελουχιώτη – Από Εθν. Αντιστά-

σεως έως Ι. Αγάθου
10. Χατζηγεωργίου – Από Τραυλού έως

Ιερά Οδό
11. Παγκάλου – Από Τραυλού έως Ιερά

Οδό
12. Νικολαϊδου – Από Χατζιδάκη έως

πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου
13. Δήμητρος – Από Εθν. Αντιστάσεως

έως Σ. Γκιόκα
14. Περσεφόνης – Από Εθν. Αντιστά-

σεως έως Σ. Γκιόκα
15. Πετράκη – Από Εθν. Αντιστάσεως

έως Σ. Γκιόκα
16. Σ. Τσόκα

– Από Εθν. Αντι-
στάσεως έως Ηρώων
Πολυτεχνείου

17. Σαράφη – Από Ηρώων Πολ-
υτεχνείου έως Σ. Γκιόκα

18. Σύρμαλη – Από Ηρώων Πολ-
υτεχνείου έως Σ. Γκιόκα

19. Τζαφέρη – Από Ηρώων Πολ-
υτεχνείου έως Σ. Γκιόκα

20. Σουκατζίδη
21. Σαμαρτζή

Η πρόταση του Δήμου Ελευσίνας
αφορά στην ανάπλαση συνολικού μήκους
οδών 5.925μ με αντικατάσταση των
υλικών δαπεδόστρωσης και κρασπέδων,
την δημιουργία πεζοδρομίων επιφανείας
27.590τ.μ. από 18.275τ.μ. με τη διαπλάτ-
υνση τους, τη δημιουργία παρόδιων
χώρων στάθμευσης, την προσθήκη
φυτεύσεων, τη φύτευση 290 μεγάλων
δέντρων, την δημιουργία 112 parklets,
την εγκατάσταση οδοφωτισμού και αστι-
κού εξοπλισμού κατασκευασμένου με
φιλικά προς το περιβάλλον υλικά, τη
δημιουργία ραμπών για την ενίσχυση της
προσβασιμότητας και την ασφαλέστερη
κίνηση των πεζών.

Εκδήλωση για τη
γυναίκα στην Θεατρική

Σκηνή Ζεφυρίου 

Eκδήλωση αφιερωμένη στη Γυναίκα πραγματο-
ποιεί η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας του Δήμου
Φυλής κι ο Σύλλογος Νamaste.

Η εκδήλωση έχει θέμα «Η Γυναίκα υφαίνει τους
ρόλους της στο πέρασμα του χρόνου κι αναδύεται
με την αλήθεια της» κι η Θεατρική Ομάδα PRAX-
EIS 11+1 του συλλόγου παρουσιάζει πρωτότυπα
τη φωνή της Γυναίκας στο πέρασμα του χρόνου,
κόντρα σε φωνές άλλων που την πνίγουν αλλά και
την εξέλιξή της μέσα από την έκφραση της αληθι-
νής της φωνής.

Η εκδήλωση θα γίνει την Παρασκευή 15 Απριλίου
2022 στις 8.30 το βράδυ στη Θεατρική σκηνή Ζεφ-
υρίου και μπορούν να την παρακολουθήσουν όσοι
έχουν προμηθευτεί σχετική πρόσκληση από τους
διοργανωτές και τους συντελεστές και με την
επίδειξη των σχετικών πιστοποιητικών.

Ερωτηματολόγιο για τις μετακινήσεις από τον Δ. Αχαρνών 
στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 



Σ
την  Αττική και σε άλλες
τέσσερις περιοχ ές στην
Ελλάδα καταγράφεται

αύξηση στο ιικό φορτίο κορο-
ν οϊού μέσα από τους ελέγχ ους
στα λύματα, σύμφων α με τα
τελευταία στοιχ εία που αν α-
κοίν ωσε ο ΕΟΔΥ την  Τρίτη
(12/4).

Σύμφων α με την  επιδημιολο-
γική έκθεση του ΕΟΔΥ, στα
αποτελέσματα των  εργαστηρ-
ιακών  ελέγχ ων  του Εθν ικού
Δικτύου Επιδημιολογίας Λυμά-
των  για την  επιδημιολογική επι-
τήρηση του ιού SARS-CoV-2
σε αστικά λύματα, καταγράφον -
ται αυξήσεις από 5% ως 41%
σε έξι περιοχ ές στην  Ελλάδα.

Τα δείγματα προέρχ ον ται
από την  Περιφέρεια Αττικής και
τις πόλεις της Θεσσαλον ίκης,
της Λάρισας, του Βόλου, του
Ηρακλείου, των  Χαν ίων , του
Αγίου Νικολάου Λασιθίου, της

Πάτρας, της Ξάν θης, της Αλε-
ξαν δρούπολης, των  Ιωαν -
ν ίν ων  και της Κέρκυρας. Τα
δείγματα λαμβάν ον ται από τις
εισόδους των  κατά τόπους
Μον άδων  Επεξεργασίας Λυμά-
των  (ΜΕΛ) και αν τιστοιχ ούν
στον  πληθυσμό που εξυπηρε-
τείται από αυτές.

Ποια τα συμπεράσματα

Την  εβδομάδα 4 έως 10 Απρ-
ιλίου 2022 παρατηρήθηκαν
αυξητικές τάσεις, σε σχ έση με
την  εβδομάδα 28 Μαρτίου έως
3 Απριλίου 2022, στο μέσο

εβδομαδιαίο ιικό φορτίο του
SARS-CoV-2 στα αστικά λύμα-
τα σε τρεις από τις δώδεκα
(3/12) περιοχ ές που ελέγχ θη-
καν  από το Εθν ικό Δίκτυο
Επιδημιολογίας Λυμάτων
(ΕΔΕΛ) του ΕΟΔΥ, πτωτικές
τάσεις σε επτά από τις δώδεκα
(7/12) περιοχ ές του ΕΔΕΛ και
σταθεροποιητικές τάσεις σε
τρεις από τις δώδεκα (3/12)
περιοχ ές που ελέγχ θηκαν  από
το ΕΔΕΛ. Καθαρά αυξητικές
τάσεις παρατηρήθηκαν  στα
Ιωάν ν ιν α (+33%) και στην
Κέρκυρα (+49%), εν ώ οριακή
ήταν  η αύξηση στο Βόλο

(+25%). Καθαρά πτωτικές
τάσεις παρατηρήθηκαν  στη
Θεσσαλον ίκη (-39%) και στον
Άγιο Νικόλαο (-71%), εν ώ ορια-
κή ήταν  η μείωση στα Χαν ιά (-
12%), στην  Ξάν θη (-21%), στο
Ηράκλειο (-22%) και στην
Πάτρα (- 25%).

Το ιικό φορτίο των  αστικών
λυμάτων  παρέμειν ε ουσιαστικά
σταθερό στην  Περιφέρεια Αττι-
κής (+5%), στη Λάρισα (-5%)
και στην  Αλεξαν δρούπολη (-
7%).

Τα κρούσματα χθες 12/4

«Τα ν έα εργαστηριακά επιβε-
βαιωμέν α κρούσματα της
ν όσου(άτομα) που καταγράφη-
καν  τις τελευταίες 24 ώρες ήταν
15.690. Ο συν ολικός αριθμός
των  ατόμων  που ν όσησαν
αν έρχ εται σε 3.195.887 (ημε-
ρήσια μεταβολή +0.5%), εκ των
οποίων  49.0% άν δρες.

Ο αριθμός πιθαν ών  ν έων

επαν αλοιμώξεων  που καταγρά-
φηκαν  τις τελευταίες 24 ώρες
ήταν  362 εν ώ από την  αρχ ή
της παν δημίας SARS-CoV-2 ο
συν ολικός αριθμός εκτιμάται σε
119.314(3.6% του συν ολικού
αριθμού των  θετικών  αποτελε-
σμάτων ).

Οι ν έοι θάν ατοι ασθεν ών  με
COVID-19 είν αι 64, εν ώ από
την  έν αρξη της επιδημίας
έχ ουν  καταγραφεί συν ολικά
28.274 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 διασωλην ωμέν οι
είν αι 356 (65.2% άν δρες). Η
διάμεση ηλικία τους είν αι 70
έτη. To 92.7% έχ ει υποκείμεν ο
ν όσημα ή/και ηλικία 70 ετών
και άν ω. Μεταξύ των  ασθεν ών
που ν οσηλεύον ται διασωλην ω-
μέν οι, 194 (54.49%) είν αι
αν εμβολίαστοι ή μερικώς εμβο-
λιασμέν οι και 162 (45.51%)
είν αι πλήρως εμβολιασμέν οι. 
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Κορωνοϊός - Λύματα: Άνοδος σε Αττική και 4 περιοχές
Τι δείχνουν τα τελευταία στοιχεία του ΕΟΔΥ 

Ε
υκολότερος είν αι
από χ θες ο υπολογι-
σμός και η πληρωμή

των  τελών  για τη μεταβίβα-
ση οχ ήματος, με την
υπηρεσία «Υπολογισμός
τελών  για μεταβίβαση επι-
βατικού ή δίκυκλου», την
οποία οι εν διαφερόμεν οι
μπορούν  ν α βρουν  είτε
στο gov .gr στην  εν ότητα
«Πολίτης και Καθημεριν ότ-
ητα» και την  υποεν ότητα
«Μετακιν ήσεις», είτε απευθείας, στην  πλατφόρμα
h t t p s : / / d r i v e r s -
v ehicles.serv ices.gov .gr/public/ ipologismos-telon-
metav iv asis.

Με τη ν έα υπηρεσία οι πολίτες μπορούν  πλέον  ν α
υπολογίζουν  τα τέλη (αδείας και μεταβίβασης) που
απαιτούν ται για τη μεταβίβαση οχ ήματος. Επιπλέον ,
μπορούν  ν α εν τοπίσουν  σε έν α και μόν ο σημείο
συγκεν τρωμέν ους τους περίπου 80 τραπεζικούς λογα-
ριασμούς όλων  των  περιφερειακών  εν οτήτων  της
χ ώρας στους οποίους πληρών ον ται τα τέλη, αν άλογα
με την  υπηρεσία μεταφορών  της επιλογής τους, ώστε
ν α ολοκληρώσουν  τη μεταβίβαση του οχ ήματος. 

Η διαδικασία για τον  υπολογισμό των  τελών
μεταβίβασης αδείας κυκλοφορίας και μεταβίβασης οχ ή-
ματος είν αι ιδιαίτερα απλή. Αρχ ικά ο πολίτης καλείται
ν α συμπληρώσει τα ακόλουθα στοιχ εία:

ΑΦΜ ιδιοκτήτη
αριθμό κυκλοφορίας του υπό μεταβίβαση οχ ήματος
ποσοστό κυριότητας που θα μεταβιβαστεί
έκδοση παραστατικού
υπηρεσία που θα πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση
Στη συν έχ εια, τα τέλη αδείας και μεταβίβασης υπο-

λογίζον ται αυτόματα και, μαζί με το ποσό, στην  οθόν η
εμφαν ίζον ται και τα IBAN των  τραπεζικών  λογαρια-

σμών , στους οποίους
μπορεί ν α γίν ει την  κατά-
θεση. Σημειών εται ότι, για
κάθε περιφέρεια που θα
εν τάσσεται στο σύστημα
ηλεκτρον ικών  πληρωμών
της ΔΙΑΣ με κωδικούς RF
(αν τί των  IBAN), θα εμφ-
αν ίζεται ο κωδικός RF,
ώστε η πληρωμή ν α μπο-
ρεί ν α γίν ει σε οποιαδή-
ποτε τράπεζα με φυσική
παρουσία ή ηλεκτρον ικά.

Όπως αν αφέρεται σε σχ ετική αν ακοίν ωση του υπο-
υργείου Ψηφιακής Διακυβέρν ησης ο ν έος τρόπος υπο-
λογισμού των  τελών  αδείας κυκλοφορίας και μεταβίβα-
σης οχ ήματος, διευκολύν ει τους πολίτες, καθώς πλέον
δεν  απαιτείται η διπλή μετάβαση του εν διαφερόμεν ου
σε ΚΕΠ ή στην  Περιφέρεια και την  τράπεζα για τον
υπολογισμό και την  πληρωμή των  τελών  αν τίστοιχ α
προτού ολοκληρωθεί η διαδικασία της μεταβίβασης
οχ ήματος.

Η πλατφόρμα αποτελεί το πρώτο βήμα για την  ψηφ-
ιακή μεταβίβαση οχ ήματος, η οποία πρόκειται ν α ολοκ-
ληρωθεί το προσεχ ές διάστημα. Στόχ ος είν αι η διαδι-
κασία ν α ολοκληρών εται αμιγώς ψηφιακά, χ ωρίς ν α
προσκομίζεται καν έν α δικαιολογητικό (χ ειρόγραφη
αίτηση, Δελτίο Τεχ ν ικού Ελέγχ ου ΚΤΕΟ, βεβαίωση
περί μη οφειλής τελών  κυκλοφορίας κλπ).

Πρόκειται για την  υλοποίηση εν ός ακόμα έργου από
την  προγραμματική συμφων ία μεταξύ των  υπουργείων
Ψηφιακής Διακυβέρν ησης και Μεταφορών  και Υπο-
δομών , με βάση τις κατευθύν σεις των  Υπουργών  Επι-
κρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρν ησης Κυριάκου Πιε-
ρρακάκη και Μεταφορών  και Υποδομών  Κώστα Καρα-
μαν λή. Η πλατφόρμα σχ εδιάστηκε και υλοποιήθηκε
από τη Γεν ική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρν ησης
και Απλούστευσης Διαδικασιών  υπό την  εποπτεία του
Γεν ικού Γραμματέα Λεων ίδα Χριστόπουλου, στο
πλαίσιο του Εθν ικού Προγράμματος Απλούστευσης

Μεταβίβαση οχημάτων: Aπλοποείται η διαδικασία
Ηλεκτρονικά ο υπολογισμός των τελών

Ανήσυχος ο Παπαζάχος γιαΑνήσυχος ο Παπαζάχος για
τους σεισμούς στη Θήβατους σεισμούς στη Θήβα

- Μια ανάσα από την πόλη το ρήγμα 

Ανήσυχος εμφανίστηκε ο καθηγητής Σεισμο-
λογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσ-

σαλονίκης Κώστας Παπαζάχος, για την έντονη σει-
σμική δραστηριότητα των τελευταίων μηνών στη
Θήβα.
Ο κ. Κώστας Παπαζάχος, μιλώντας στην τηλεόρα-

ση του Mega, αναφέρθηκε στους σεισμούς της
Θήβας, καθώς από τον Ιούλιο του 2021 έχουν
σημειωθεί περίπου 2.900 σεισμικές δονήσεις
στην περιοχή, σε μια πόλη που απέχει λιγότερα
από 100 χιλιόμετρα από την Αθήνα.
Ο κ. Παπαζάχος τόνισε πως «στη Θήβα έχουμε

μια περίεργη κατάσταση. Έχουμε μια σεισμικότητα
εδώ και ένα χρόνο ή και περισσότερο, σε ένα
ρήγμα που είναι πολύ κοντά στην πόλη. Φαίνεται
ότι τα ρήγματα αυτά δεν είναι τόσο σημαντικά, αλλά
το κακό είναι ότι η σεισμικότητα είναι πολύ κοντά
στην πόλη. 
Όταν έχουμε μία ακολουθία τέτοια που έχει μια

μικρή πιθανότητα να δώσει και ισχυρότερο σει-
σμό, ο κόσμος είναι ανήσυχος. Έχουμε ιστορικό
στην περιοχή. Το 1894 είχαμε παρόμοια ακολο-
υθία, κράτησε 17 μήνες και έδωσε ένα σεισμό 6,2
Ρίχτερ μετά».
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Την επανεκκίνηση των
ερευνών για το φυσικό
αέριο ανακοίνωσε ο Κυρ-

ιάκος Μητσοτάκης κατά τη
σύσκεψη στα γραφεία της Ελληνι-
κής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρ-
ογονανθράκων.

Μετά τη σύσκεψη, που έγινε με τη
συμμετοχή και της διοίκησης των
ΕΛΠΕ, ο πρωθυπουργός ανακοίνω-
σε την αναβάθμιση των projects για
τις έρευνες υδρογονανθράκων σε
έργα εθνικής σημασίας.

Ανακοίνωσε  επίσης ως στόχο την
αποσαφήνιση της εικόνας για την
ύπαρξη πιθανών κοιτασμάτων φυσι-
κού αερίου στην Ελλάδα έως το
τέλος του 2013.

Τα μηνύματα

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο
πρωθυπουργός έστειλε τα ακόλουθα
μηνύματα για την επανεκκίνηση των
ερευνών ενόψει των αναγκών για
την ενεργειακή επάρκεια της χώρας
που έχει πυροδοτήσει ο πόλεμος
στην Ουκρανία:

1. Επιταχύνουμε το πρόγραμμα
για την έρευνα και αξιοποίηση υδρο-
γονανθράκων.

2. Αναβαθμίζουμε το έργα για την
έρευνα υδρογονανθράκων σε έργα
εθνικής σημασίας.

3. Θέλουμε έως το τέλος του 2023
να έχουμε σαφή εικόνα για τα αποθ

έματα φυσικού αερίου και εάν μπο-
ρούν να αξιοποιηθούν

Task Force
Από την πλευρά του ο υπουργός,

Κώστας Σκρέκας, ανήγγειλε τις ακό-
λουθες άμεσες πρωτοβουλίες:

1. Θα συσταθεί μια νέα task force
που θα παρακολουθεί την εξέλιξη
των ερευνών.

2. Το υπουργείο θα αναλάβει
νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη 

σύντμηση των χρόνων των ερευ-
νών.

3. Θα σταλεί επιστολή στους παρ-
αχωρησιούχους από την ΕΔΕΥ που
θα τους ενημερώνει για την πρόθεση
της κυβέρνησης να επιταχύνει τις
έρευνες για τον εντοπισμό και την
αξιοποίηση κοιτασμάτων φυσικού
αερίου.

Οι 6 περιοχές της Ελλάδας που
θα γίνουν έρευνες για φυσικό
αέριο

Το ενδιαφέρον, όπως συζητήθηκε
κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, 

εστιάζεται σε έξι περιοχές.«Η μια
βρίσκεται στην ηπειρωτική Ελλάδα,
στην Περιφέρεια Ηπείρου, σε σημείο
-θα τονίσω- όπου θα υπάρξει η μέγι-
στη δυνατή περιβαλλοντική προ-
στασία. 

Πέντε σε θαλάσσιες περιοχές, στο
Ιόνιο οι δύο, στον Κυπαρισσιακό,
δύο δυτικά-νότια της Κρήτης»,
σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκ-
ης.Οι περιοχές είναι οι εξής:1. Περ-
ιοχή 2, ΒΔ της Κέρκυρας2. Περιοχή
Ιόνιο3. Περιοχή 10 (Κυπαρισ-
σιακός)4. Δυτικά Κρήτης5. Νοτιοδ-
υτικά Κρήτης6. Ιωάννινα (χερσαία
περιοχή και η πλέον ώριμη)

Α
ν αφερόμεν ος στις
συν έπειες της ρωσικής
εισβολής στην  Ουκρ-

αν ία, και της αύξησης των
τιμών  της εν έργειας, ο κ. Θεό-
δωρος Σκυλακάκης είπε ότι
ζούμε, κυριολεκτικά, σε μια
εποχ ή «αλλαγής παραδείγμα-
τος», η οποία απαιτεί από
όλους σύν εση, λογική και ρεαλι-
σμό: Υποχ ρέωσή μας είν αι ν α
βοηθήσουμε την  κοιν ων ία, και
αν αγκαστικά, θα χ ρησιμοποιή-
σουμε και δημοσιον ομικά εργα-
λεία: «Δεν  υπάρχ ει άλλος τρό-
πος», είπε ο κ. Σκυλακάκης.

«Δεν θα είναι εύκολη η
πορεία»

Ο αν απληρωτής υπουργός
Οικον ομικών  προειδοποίησε
ότι δεν  θα είν αι εύκολη η πορ-
εία που έχ ουμε μπροστά μας.
Η αλλαγή παραδείγματος και η
ταχ εία απεξάρτηση από το
ρώσικο αέριο, σημαίν ει αυξημέ-
ν ες τιμές εν έργειας στα επόμε-
ν α χ ρόν ια. Αυτή είν αι η πραγ-
ματικότητα για την  Ευρώπη,

παρατήρησε ο κ. Σκυλακάκης.
Όπως είπε χ αρακτηριστικά,
«δεν  τη διαλέξαμε. Δεν  διαλέξα-
με εμείς ν α κάν ουμε έν α απο-
τρόπαιο πόλεμο. Δεν  διαλέξαμε
εμείς ν α επιτεθούμε στις φιλε-
λεύθερες Δημοκρατίες ούτε ν α
τις απειλήσουμε με πυρην ικά.
Θα πρέπει ν α προσαρμο-
στούμε σε αυτή τη ν έα πραγ-
ματικότητα». Σημείωσε, δε, ότι
«το κλειδί για ν α προσαρμο-
στούμε», είν αι ν α έχ ουμε
ταχ ύτερη αν άπτυξη από την
προβλεπόμεν η. «Αυτή θα είν αι
η λύση τα επόμεν α χ ρόν ια για
ν α καλύψουμε τις κοιν ων ικές
και δημοσιον ομικές αν άγκες,
τις αν άγκες εν ός λαού που μας
εμπιστεύτηκε τις τύχ ες του»,
υπογράμμισε.

Η φορολόγηση των
κερδών των εταιρειών ενέρ-
γειας

Απαν τών τας στον  κοιν οβου-
λευτικό εκπρόσωπο του
ΣΥΡΙΖΑ Ευκλείδη Τσακαλώτο,
που έθεσε το θέμα της φορ

ολόγησης των  υπερκερδών
των  εταιρειών  εν έργειας, ο κ.
Σκυλακάκης είπε ότι τις επόμε-
ν ες ημέρες «θα συζητήσουμε
στη Βουλή τον  τρόπο φορολόγ-
ησης των  κερδών . Μια-μια εται-
ρεία, μια-μια ημέρα. Θα τα δια-
πιστώσουμε και τα θα τα φορο-
λογήσουμε, και δεσμευόμαστε
ως κυβέρν ηση ότι, και το τελευ-
ταίο ευρώ από υπερκέρδη, θα
το επιστρέψουμε στον  καταν α-
λωτή».

Προηγουμέν ως ο κ. Τσα

καλώτος είχ ε πει επίσης ότι
το αίτημα της κυβέρν ησης για
υπομον ή θα πρέπει ν α το
απευθύν ει στους πολίτες που
δεν  μπορούν  ν α αν τεπεξέλθ-
ουν  στο κόστος εν έργειας και
στους επαγγελματίες που
κλείν ουν  τις επιχ ειρήσεις τους
επειδή δεν  μπορούν  ν α
πληρώσουν  τους λογαρια-
σμούς. Επέκριν ε την  κυβέρν -
ηση για τη στάση της στην
υπόθεση υπολογισμού των
«ουραν οκατέβατων » κερδών

λέγον τας ότι δεν  είν αι «εγχ είρι-
ση καρδιάς» και «εάν  θέλει η
κυβέρν ηση, ν α της στείλουν
μερικούς φοιτητές ν α βοηθή-
σουν ».

Είν αι λογικό ν α μην  μπορ-
ούν  ν α κάν ουν  υπομον ή οι
πολίτες που τους πλήττει το
ρεύμα, απάν τησε ο κ. Σκυλα-
κάκης λέγον τας ότι, γι' αυτό το
λόγο, η κυβέρν ηση θα παρέμ-
βει σημαν τικά. Θα το δούμε
στο επόμεν ο διάστημα. Περιμέ-
ν ουμε ν α δούμε και τις εξελίξεις
στην  Ευρώπη, και η παρέμβα-
ση θα γίν ει, και προφαν ώς θα
έχ ει δημοσιον ομικό αποτύπω-
μα. Σε ό,τι αφορά τον  υπολογι-
σμό των  υπερκερδών , είπε ότι
δεν  είν αι δουλειά φοιτητών .
Δεν  ξέρω εάν  δώσατε στον  κ.
Τσίπρα φοιτητές ν α κάν ει τους
υπολογισμούς του, είπε ο υπο-
υργός σημειών ον τας ότι αυτή η
δουλειά είν αι αρκετά δύσκολη.
Εξέφρασε μάλιστα την
εκτίμηση ότι η ΡΑΕ θα τη φέρει
σε πέρας με ταχ ύτητα, αποτε-
λεσματικά και με διαφάν εια.

ΠΠρροοααννααγγγγεελλίίαα  ΣΣκκυυλλαακκάάκκηη  γγιιαα  ννέέαα  μμέέττρραα  σσττήήρριιξξηηςς  κκααττάά  ττηηςς
αακκρρίίββεειιααςς  σσττηηνν  εεννέέρργγεειιαα  ααππόό  ττηη  φφοορροολλόόγγηησσηη  ττωωνν  υυππεερρκκεερρδδώώνν

««ΕΕίίννααιι  υυπποοχχρρέέωωσσήή  μμααςς  νναα  ββοοηηθθήήσσοουυμμεε  ττηηνν  κκοοιιννωωννίίαα»»

Μητσοτάκης: Eπιτάχυνση ερευνών για υδρογονάνθρακες
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SL2: Επτά εξ αναβολής ματς θα
γίνουν Μ. Τετάρτη και 
Μ. Σάββατο.
Στη Σούπερ Λίγκα 2
υπάρχ ουν  ακόμη
εκκρεμότητες με εξ
αν αβολής παιχ ν ίδια και
για ν α κλείσει η σεζόν
την  1η Μαΐου θα γίν ουν
αγών ες ακόμη και το
Μεγάλο Σάββατο (23/4).
Συγκεκριμέν α, θα γίν ουν  οι αν αμετρήσεις
Αν αγέν ν ηση Καρδίτσας - Ολυμπιακός Β' και ΑΕΚ Β' -
Καλλιθέα για την  27η αγων ιστική, εν ώ υπάρχ ουν  άλλα
πέν τε ματς που ορίστηκαν  από τη διοργαν ώτρια για
τη Μεγάλη Τετάρτη (20/4).

Αυτά είν αι τα εξής:

1ος (Βόρειος) όμιλος

Καβάλα - Αν αγέν ν ηση Καρδίτσας (2η αγων ιστική)

Πιερικός - Ολυμπιακός Βόλου (23η αγων ιστική)

Ολυμπιακός Β' - Απόλλων  Πόν του (26η αγων ιστική)

2ος (Νότιος) όμιλος

Αιγάλεω - Λεβαδειακός (24η αγων ιστική)

Ο.Φ. Ιεράπετρας - ΑΕΚ Β' (26η αγων ιστική)
Η αν ακοίν ωση της διοργαν ώτριας τη Δευτέρα (11/4):
«Σας εν ημερών ουμε για το αν αλυτικό πρόγραμμα των
εξ αν αβολής αγών ων  της Betsson Super League 2
A Ομιλος

Αν θή Καραγιάν ν η, ΑΟ Καβάλα – Αν αγέν ν ηση
Καρδίτσας / 2η αγων ιστική / 20.4.22 / 15:00

Π.Κ. Ρέν τη, Ολυμπιακός ΣΦΠ Β – Απόλλων  Πόν του /
26η αγων ιστική / 20.4.22 / 15:00
Καρδίτσας, Αν αγέν ν ηση Καρδίτσας – Ολυμπιακός
ΣΦΠ Β / 27η αγων ιστική / 23.4.22 / 13:00

Β Ομιλος

Βουζουν εράκειο, ΟΦ Ιεράπετρας – ΑΕΚ Β / 26η
αγων ιστική / 20.4.22 / 15:00

Σεραφείδειο, ΑΕΚ Β – Καλλιθέα / 27η αγων ιστική /
23.4.22 / 14:00

Εξ αν αβολής λόγω Cov id 19

Α Όμιλος

Α ΔΑΚ Κατερίν ης, Πιερικός – Ολυμπιακός Βόλου / 23η
αγων ιστική / 20.4.22 / 15:00

Β Όμιλος

Στ. Μαυροθαλασσίτης, Αιγάλεω - Λεβαδειακός / 24η
αγων ιστική / 20.4.22 / 15:00».

ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
ΣΤΟ EVENT ΤΟΥ
ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΥ ΑΟ

Το ποδοσφαιρικό_EVENT που διοργανώνει ο
Μανδραϊκός, ολοκλήρωσε με μεγάλη επιτυχία τις
συμμετοχές. Ευχαριστούμε τις διοικήσεις και
τους προπονητές για την εμπιστοσύνη τους. Το
πρόγραμμα των αγώνων θα ανακοινωθεί
σύντομα.

Δείτε τις τελικές 21 συμμετοχές: Ατρόμητος
Αθηνών, Ιωνικός Νικαίας, Αιγαλεω, Περαμαϊκός,
Ηφαιστος Περιστερίου, Thunders sports center
ΑΠΟΨ ΒΥΖΑΣ Μεγαρων, Πανελευσινιακός ,
Αστέρας Μαγούλας, Ένωση
Πανασπροπυργιακού, Απόλλων Ποντίων
Ασπροπύργου, Ηρακλής Ελευσίνας, Ολυμπιακός
Μέγαρα, Πυρρίχιος Ασπροπύργου, Α.Γ.Σ Νέας
Περάμου, Θρασύβουλος Φυλής, Μίμας
Μικρασιατική, ΑΙΑΣ Παραλιας , Soccerland
Elefsis, Μανδραϊκός.
Με χαρά περιμένουμε διοικήσεις, προπονητές,
αθλητές, συνοδούς και επίσημους
προσκεκλημένους, να τους φιλοξενήσουμε στη
Μάνδρα!
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Συνεχίζουν τα θετικά
αποτελέσματα οι
παλαίμαχοι του 
Εθνικού Πανοράματος
Συν αρπαστικό παιχ ν ίδι για το Τουρν ουά παλαιμάχ ων  στο γήπεδο Παν οράμα-
τος αν άμεσα στον  Εθν ικό και τα Γλυκά Νερά με δύο πολύ καλές ομάδες ν α
δίν ουν  ρεσιτάλ ποδοσφαίρου με πολλά γκολ, αν ατροπή σκορ και πάν ω από
όλα ήθος και αγων ιστικότητα.
Η ομάδα του Εθν ικού συν έχ ισε τα θετικά αποτελέσματα με 23 παίκτες ν α
δίν ουν  το παρών  στον  αγών α.

Σκόρερ: Γιαγτζής, Αδάκτυλος, Βαρυθυμιάδης,Κατσίπης.
ΠΑΛ.ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ: Ματσούκας, Χριστοφορίδης (Νικολαρέας),
Αθαν ασίου (Τέρπος), Τσουραμάν ης (Παπαδόπουλος), Καπεταν άκης (Φουσέκ-
ης),Μπιρπαν άγος(Τσατσαρών ης), Σεμερτζίδης (Μάμαλ-
ης),Μωραγιάν ν ης(Μαχ αίρας),Αδάκτυλος(Κατσίπης),Βαρυθυμιάδης (Βασιλειάδης),
Γιαγτζής (Ζαχ αρόπουλος).
Ακολούθησε το τρίτο ημίχ ρον ο με διάφορα αιδέσματα μπύρες κ.λ.π.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ…

Οι Παλαίμαχ οι του Εθν ικού ευχ αριστούν  την  ομάδα των  Γλυκών  Νερών  για το
ωραίο παιχ ν ίδι της.

Ο Αρ. Βάτσιος στα 
Μέγαρα, ο Κωνσταν-
τινίδης στη Νέα Πέραμο
Ανακοινώθηκαν από την επιτροπή
διαιτησίας οι διαιτητές και οι βοηθοί
της 29ης εμβόλιμης αγωνιστικής
Τετάρτη και Πέμπτη στην Δυτική Αττι-
κή. Αναλυτικά.

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(29η αγωνιστική)

ΤΕΤΑΡΤΗ(17:30)

ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ – ΗΡΑΚΛΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ(ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ)
ΧΡΟΝΗΣ Γ., ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Β.,
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν.

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ – Α.Ο. ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ)
ΑΛΙΑΓΑΣ Α., ΜΑΝΟΥΡΑΣ Ν.,
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Π.

Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ – ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-

ΔΟΞΑ (ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)
\

ΧΡΕΛΙΑΣ Θ., ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Κ., ΑΝΔΡΕΟΥ
Ε.

ΠΕΜΠΤΗ(17:30)

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ- ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
(ΒΥΖΑ)
ΒΑΤΣΙΟΣ Α., ΠΛΑΚΑΣ Χ., ΠΑΥΛΟΣ Χ.

ΕΘΝΙΚΟΣ – ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
ΦΥΛΗΣ(ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)
ΛΑΜΠΡΟΥ Β., ΠΛΑΚΑΣ Σ.,
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ Γ.

ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ –
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ (ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ)
HABILAJ A., ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Κ., ΝΑΚΟΣ Π.

ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΣΚΟΡΠΙΟΣ
ΦΥΛΗΣ(ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ)
ΚΩΤΣΟΝΟΥΡΗ Μ., ΜΠΟΥΡΔΟΣ Ν.,
ΦΟΥΡΚΑΣ Γ.

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ
ΑΣΠΡ.(ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ν.Π)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Π., ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
Π., ΖEΪΜΠΕΚΗΣ Β.

Ε.Π.Σ.Π. «Γ. Καραϊσκάκης» στις 16:30 ο Τελικός του Κυπέλλου Πειραιά 
ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ
Στο Στάδιο  «Γ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ» την
Τετάρτη 13 Απριλίου και ώρα 16.30 θα
πραγματοποιηθεί ο φετιν ός του  Τελικός
Αγών ας του Κυπέλλου της
Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ μεταξύ των  ομάδων
«Α.Ο.ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ –
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ».

ΟΙ ΔΥΟ ΦΙΝΑΛΙΣΤ ΓΙΑ ΝΑ ΦΤΑΣΟΥΝ
ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΙΟΥΣ
ΑΠΕΚΛΕΙΣΑΝ

Η ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ 1983 στην  1η φάση
τον  Περαμαικό 5-0. Στην  2η φάση τον
ΑΣ Δραπετσών ας 3-0(α.α), στην  3η
φάση τον  ΑΟΑΔ 6-1, στην  4η φάση τον
Ηρακλή Νικαίας 3-0, στην  5η φάση τον
Ατρόμητο Πειραιά 2-1, και στην  6η φάση
τον  Αία Σαλαμίν ας 4-1.

Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ Με Ξάν θη
0-2, στην  4η φάση τον  ΑΟΚ Φαλήρου 6-
0, στην  5η την  Αμφιάλη 4-0, και στην  6η
τον  Εθν ικό Πειραιά 1-0.

Η ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ του Σταύρου Τζα-
ν αβάρα έπαιξε εξαιρετικό ποδόσφαιρο
και ήταν  εν τυπωσιακή σε όλη τη διάρ-
κεια του πρωταθλήματος, εν ώ παράλληλα
θα διεκδικήσει το κύπελλο της ΕΠΣΠ
στον  μεγάλο τελικό εν αν τίον  της
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ! Πρόκειται για μια
ομάδα που στη συν είδηση των  περισ-
σοτέρων  θα πρωταγων ιστούσε φέτος
ακόμα και αν  αγων ιζόταν  στο... πρωτά-
θλημα της Γ' εθν ικής! Σίγουρα, λοιπόν ,
αξίζει την  άν οδο! Οι κιν ήσεις των  Διοι-
κούν των  ουσιαστικές και καταλυτικές...
Οι τυπικά γηπεδούχ οι παν ηγύρισαν , με

μόλις μια ήττα, το πρωτάθλημα στον  Πει-
ραιά και ετοιμάζον ται για τα μπαράζ αν ό-
δου.
Η Ελλάς Πον τίων  παίζει για πρώτη φορά
στην  ιστορία της στον  τελικό.
ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΝΤΙΩΝ(Σταύρος Τζαν αβάρ-
ας(προπον ητής):

Λευκόπουλος, Πλουμάτος, Σιμον ιάν ,
Στεφαν ής, Μαούν ης, Κεραμάς, Παλά-
τσιος, Μηλιώτης, Πουρσαν ίδης,
Σαπαλίδης, Τάγης, Ηλιάδης, Λάπας, Στα-
φ σ ο υ -
λάι,Ντόσκορης,Συμεών ογλου,Δαούτης ,
Ναβροζίδης,Σιμάτος,  
Συμεών ογλου, Λέλος.

ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
ΣΤΙΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ

Στη Νίκαια στις 11 Ιαν ουαρίου του 1927
ιδρύθηκε η ομάδα της Προοδευτικής.
Από εκείν η τη χ ρον ιά μέχ ρι και σήμερα
έχ ει αγων ιστεί σε όλες τις  επαγγελματι-
κές κατηγορίες. Οι τίτλοι που έχ ει κατακ-
τήσει σε αυτές είν αι τρεις, το πρωτάθλ-
ημα της Β’ Εθν ικής τη σεζόν  1963 –
1964, της Γ’ Εθν ικής τη σεζόν  1989 –
1990 και αυτό της Δ’ Εθν ικής το 2010 –
2011. Επιπλέον  έχ ει καταφέρεις δύο
φορές ν α φτάσει στα ημιτελικά του
Κυπέλλου Ελλάδας και τρεις στα προημι-
τελικά. Σήμα της ομάδας είν αι ο «Φοίν ι-
κας» οποίος αν αγεν ν άται μέσα από τις
στάχ τες του. Αυτό το έμβλημα υποδ-
ηλών ει την  μαχ ητικότητα του συλλόγου
και την  ελπίδα για έν α καλύτερο μέλλον .

Επίσημη ον ομασία Αθλητικός Όμιλος 

Προοδευτική Νεολαία Νικαίας Κορυδαλ-
λού Πειραιώς
Σύν τομο όν ομα    Προοδευτική,
Προοδευτική Νεολαία
Παρατσούκλι    Βασίλισσα του Πειρ-
αιά,(οι) Βυσσιν ί,Πρόο
Ίδρυση    1927
Έδρα    Νίκαια Αττικής, Ελλάδα
Στάδιο    Δημοτικό Γήπεδο Νίκαιας,
Νίκαια Αττικής και Περιφέρεια Αττικής
Πρόεδρος     Αν τών ης Αραβαν τιν ός
Προπον ητής     Δημήτρης Αρν αούτης
Πρωτάθλημα    Γ΄ Εθν ική

Αποτελεί το μακροβιότερο και πιο διακε-
κριμέν ο τμήμα του συλλόγου. Χαρακτηρι-
στικά του τμήματος είν αι οι συμμετοχ ές
(3) στο Παν ελλήν ιο πρωτάθλημα πριν  τη
θέσπιση της Α' Εθν ικής κατηγορίας και η
πολυετής συμμετοχ ή του στην  Α' Εθν ι-
κή κατηγορία (15) και στην  Β' Εθν ική
κατηγορία (29) και οι αξιόλογες πορείες
στο κύπελλο Ελλάδας, με 2 παρουσίες
στα ημιτελικά (1959-60, 1964-65) και 4
στα προημιτελικά (1963-64, 1965-66,
1982-83, 2003-04) της διοργάν ωσης.

Από την  αγων ιστική περίοδο 2020-21
αγων ίζεται στην  Γ΄ Εθν ική ερασιτεχ ν ική
κατηγορία, 4η τη τάξει κατηγορία του
ελλην ικού ποδοσφαίρου. Έδρα της ομά-
δας αποτελεί το Δημοτικό Γήπεδο Νίκαι-
ας,[11] όπου και διεξάγον ται οι εν τός
έδρας αγών ες της.

Η ομάδα της Προοδευτικής έχ ει δύο
συμμετοχ ές σε τελικό της ΕΠΣΠ. Το
2011  4-1 τον  Εθν ικό, εν ώ το 2015 2-0
την  ΑΕ Μοσχ άτου.

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ(προπον ητής Δημήτρης
Αρν αούτης):Χαλκίδης, Νομικός,Αλεξίου,
Δημακάκος, Πατσατζόγλου, Βοσν ακίδης,
Μεγαρίτης, Ραχ ίμ,Μακρίδης, Μακρυγιάν -
ν ης, Κυριαζής,Τσιαβός, Θεο-
δωρίδης,Εϊζεηγκουίρ, Όμο, Μακρ-
υων ίτης,Παρασκευόπουλος, Ποτο-
υρίδης,  Μεγαρίτης,Τσουκαλάς,
Βοσν ακίδης, Τσαφταρίδης,  Μακρυγιάν -
ν ης,  Κρητικός, Νάστος, Κατίδης.

Ρεπορτάζ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ



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.
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ΓΑΜΟΣ 
O Φράγκος Κωνσταντίνος του Δημητρίου και της Φωτεινής  το γένος 
Μαλατέστα  γεννηθείς στην Αθήνα κάτοικος Σπάτων Αττικής και η 

Σεμερτζίδη Μεταμόρφη του Αναστασίου και της Αικατερίνης το γένος
Αγγελίδη γεννηθείσα στον Πειραιά Αττικής, κάτοικος Σπάτων Αττικής, 

πρόκειται να παντρευτούν στον Ι.Ναό Αγίων Πέτρου & Παύλου Σπάτων.

ΓΑΜΟΣ 
Ο Ιωάννης Ανδρικόπουλος  του Αγγέλου  και της Αθανασίας

το γένος Κουμούτσου γεννηθείς στην Μαγούλα Αττικής κάτοικος 
Ασπροπύργου  και η Θεοχαρία Μπράμη του Αθανασίου και της Ειρήνης 

το γένος Κυρίου  γεννηθείσα στο Μαρούσι κάτοικος  Ασπροπύργου, 
πρόκειται να παντρευτούν στις Αχαρνές Αττικής. 

ΑΔΑΜ: 22PROC010330263
ΑΔΑ:    97ΧΡΩΗ3-1ΤΙ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Δ Η Μ Ο Κ ΡΑΤ Ι Α
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Χαϊδάρι 4/4/2022
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αρ Πρωτ: 18209
Στρατάρχου Καραϊσκάκη 138
Τ.Κ. 12461
Τηλ. : 2132047279 , -280
Email : texniki@haidari.gr

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  
ΔΙ Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Ο Δήμος Χαϊδαρίου
διακηρύσσει

ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθ-
νικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή α-
ναδόχου κατασκευής  του έργου:

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ

ΛΕΩΦΟΡΟ  ΣΧΙΣΤΟΥ –
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ»

Α.Μ. : 11/2021
(CPV: 45316110-9)

Εκτιμώμενης αξίας  Ευρώ
176.500,00 € (συμπεριλαμβανο-

μένου Φ.Π.Α. 24%)

-Ο Προϋπολογισμός της υπ. αρ.
11/2021 μελέτης του έργου αναλύε-
ται ως εξής :

- Δαπάνη Εργασιών :104.396,25 €
- Γενικά έξοδα και Όφελος εργολά-
βου (Γ.Ε.+Ο.Ε. 18%) : 18.791,33 €

-Απρόβλεπτα (ποσοστού 15%
επί της δαπάνης εργασιών και του
Γ.Ε.+Ο.Ε.) : 18.478,14 €

- Πρόβλεψη αναθεώρησης ποσού
336,50  €  σύμφωνα με το άρθρο
153 του ν.     4412/2016.

- Εκτιμώμενο κόστος Α.Ε.Ε.Κ.
336,49 €

- Φ.Π.Α. 24% : 34.161,29 €

Γενικό Σύνολο (συμπεριλαμβανομέ-
νου Φ.Π.Α. 24%: 176.500,00 €

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, ά-
μεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρό-
σβαση στα έγγραφα της σύμβασης
στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο,
χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί”
της πύλης www.promitheus.gov.gr
και στην ιστοσελίδα της αναθέτου-
σας αρχής  www.haidari.gr
→ΝΕΑ→ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ  αναρτά-
ται σχετική ενημέρωση με αναφορά
στον συστημικό αριθμό διαγωνι-
σμού και διασύνδεση στον  ψηφιακό
χώρο του «ΕΣΗΔΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ».

Η Διακήρυξη του έργου έχει
συνταχθεί βάσει των διατάξεων του
ν.4412/16 κατά το πρότυπο τεύχος
Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας
(κάτω των ορίων) για την ανάθεση
δημοσίων συμβάσεων έργων .

Πληροφορίες : Πεφάνη Άννα στα
τηλέφωνα : 2132047279,
2132047280, Email texni-
ki@haidari.gr

Ως ημερομηνία λήξης της προθε-
σμίας υποβολής των προσφο-
ρών ορίζεται η, 31/5/2022, ημέρα
Τρίτη  και ώρα 11:00 π.μ. και το
σύστημα υποβολής προσφορών
είναι με επί μέρους ποσοστά έκ-
πτωσης, με κριτήριο ανάθεσης
σύμβασης την πλέον συμφέρου-
σα από οικονομικής άποψης πρ-
οσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμ-
ηλότερη τιμή).

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρο-
νικής αποσφράγισης  των προ-
σφορών ορίζεται η, 3/6/2022,
ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11:00 
π.μ.

Στο διαγωνισμό δικαίωμα συμμε-
τοχής έχουν :
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που δρ-
αστηριοποιούνται σε έργα κατηγο-
ρίας : ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ  , ή
ενώσεις αυτών  και που είναι εγκατε-
στημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), σύμφ-
ωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες δια-
τάξεις

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπο-
γράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο
βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παρα-
ρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως ά-
νω Συμφωνίας, καθώς καιδ) σε
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν
στην περίπτωση γ΄ της παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει δι-
μερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με
την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό α-
παιτείται η κατάθεση εγγυητικής επι-
στολής συμμετοχής ύψους δύο χι-
λιάδων οχτακοσίων σαράντα έξι ε-
υρώ και εβδομήντα εφτά λεπτών
(2.846,77) και με ισχύ έως
30/4/2023.

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δε-
σμεύει τον συμμετέχοντα στον δια-
γωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρ-
ου 97 του ν. 4412/2016, για διά-
στημα δέκα  (10) μηνών από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής των προσφορών. Προ-
σφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μι-
κρότερο από αυτόν που προβλέπε-
ται στο παρόν απορρίπτεται ως μη
κανονική

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης 

του έργου, ορίζεται σε έξι (6) μήνες
από την ημέρα υπογραφής της
σύμβασης.

Ο  προϋπολογισμός  της  παρούσας
μελέτης  ανέρχεται  στο  ποσό  των
176.500,00 €   συμπεριλαμβανομέ-
νου  του  Φ.Π.Α.  24% και χρηματο-
δοτείται από την Περιφέρεια Αττικής
με ΚΑΕ : 9789.03.006  κατά το
ποσό των 176.500,00 € .Για το εν
λόγω έργο έχει εκδοθεί  από την Πε-
ριφέρεια η  η υπ.αρ.πρωτ.:1550/03-
01-2022ΑΔΑ(Ψ7ΚΩ7Λ7-9ΑΧ)
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον
προϋπολογισμό του Δήμου για το έ-
τος 2022 στον Κ.Α. : 30.7335.0003
Το αποτέλεσμα της δημοπρ-
ασίας θα εγκριθεί από την Προϊστα-
μένη Αρχή, που είναι ο Δήμος  Χαϊ-
δαρίου, με το αρμόδιο όργανο του,
την Οικονομική Επιτροπή.

Η παρούσα Περίληψη Διακήρυξης ε-
πέχει θέση ανακοίνωσης και δεν
υποκαθιστά την υπ’ αρ. πρωτ.
18029/04.04.2022 

Αναλυτική Διακήρυξη του διαγωνι-
σμού, η οποία εγκρίθηκε με την υπ.
αρ. πρωτ. 17639/01.04.2022(ΑΔΑ
6Χ9ΒΩΗ3-7ΜΕ) απόφαση της Οι-
κονομικής Επιτροπής.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ

ΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΡΡΙΙΕΕΣΣ
ΑΑΠΠΟΟΘΘΗΗΚΚΗΗΣΣ  

Απαραίτητα Προσόντα: 

§   Απολυτήριος τίτλος τριτάξιου
Γυμνασίου ή άλλος ισότιμος τίτλος
της ημεδαπής ή αλλοδαπής  ή
ανώτερος

§  Επαγγελματική εμπειρία τουλάχι-
στον τριών (3) ετών σε αντίστοιχη θ-
έση με χειρισμό παλετοφόρου ορ-
θίου

§  Πολύ καλή γνώση της ελληνικής
γλώσσας και ευκολία στην  επικοι-
νωνία

§  Επιθυμητή γν ώση και εμπειρία
στη χρήση φορητών  τερματικών
barcode (RF scanner)

ΧΧΕΕΙΙΡΡΙΙΣΣΤΤΕΕΣΣ  ΑΑΝΝΥΥΨΨΩΩΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ
ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ

Απαραίτητα Προσόντα: 

§  Απολυτήριος τίτλος τριτάξιου
Γυμνασίου ή άλλος ισότιμος τίτλος
της ημεδαπής ή αλλοδαπής  ή
ανώτερος
§  Άδεια χειριστή ηλεκτροκίν ητου
ανυψωτικού περονοφόρου μηχανή-
ματος (κλαρκ)
§  Επαγγελματική εμπειρία τουλάχι-
στον τριών (3) ετών σε αντίστοιχη θ-
έση χειριστή reach truck
§  Γνώση και εμπειρία στη χρήση φ-
ορητών τερματικών barcode (RF s-
canner)
§  Πολύ καλή γνώση της ελληνικής
γλώσσας και ευκολία στην  επικοι-
νωνία
§  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

Τετάρτη 13 Απριλίου 2022 θριάσιο-15  

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ ΣΕ ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2105575342, 6973236156

Ζητείται τεχνίτρια νυχιών 
για  κατάστημα στην Ελευσίνα 

Τηλ. 6938437614

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΖΖηηττοούύννττααιι  ππωωλλήήττρριιεεςς  σσεε  ααρρττοοζζααχχααρροοππλλαασσττεείίοο  
σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή  ττοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  

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

ΕΕππιικκοοιιννωωννιιαακκέέςς  δδεεξξιιόόττηηττεεςς  --ΟΟμμααδδιικκόόττηητταα  
ΕΕυυεελλιιξξίίαα  ωωρρααρρίίοουυ

ΠΠααρρέέχχεεττααιι  ππλλήήρρηηςς  αασσφφάάλλιισσηη..
ΤΤηηλλέέφφωωννοο  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς::  66993377442277110077

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ .
ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1000-1200 ΕΥΡΩ 

ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ .
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ. 2130993031,

MAIL: ktl.diametaforiki@gmail.com



16-θριάσιο Τετάρτη 13 Απριλίου 2022


