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Συνελήφθη στη Δυτική Αττική 
ο βιαστής της 17χρονης μαθήτριας

Συνελήφθη στη Δυτική Αττική ο
κατηγορούμενος για βιασμό της
17χρονης μαθήτριας στον Κορυ-
δαλλό.

O φερόμενος ως δράστης γνώρισε
τη 17χρονη μέσω εφαρμογών στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφ-
ορίες, πρόκειται για 27χρονο Αλβανό .
Σύμφωνα με την καταγγελία ο ο
27χρονος συνομίλησε μέσω
Instagram με την ανήλικη κοπέλα, την
πήγε στο διαμέρισμά του και τη βίασε.

Η 17χρονη, συνοδευόμενη από την
μητέρα της, κατήγγειλε τον συγκεκρι-
μένο άνδρα για τον βιασμό της, ενώ
κατέθεσε και μήνυση εναντίον του στο
τμήμα των Αγίων Αναργύρων, στην περιοχή όπου
διαμένει.

Ωστόσο η υπόθεση διαβιβάστηκε στην Ασφά-
λεια Κορυδαλλού στο τμήμα Ανηλίκων με αποτέλε-
σμα οι άνδρες της Αστυνομίας να κινηθούν άμεσα
και να εντοπίσουν τον κατηγορούμενο σε περιοχή
της Δυτικής Αττικής, συλλαμβάνοντάς τον. Σύμφω-
να με όσα είχε καταγγείλει η 17χρονη  ο φερόμε-
νος βιαστής της την πήγε στο σπίτι του σε αυτή
την περιοχή. Στη συνέχεια όμως διαπιστώθηκε
πως ήταν η περιοχή της Αγίας Βαρβάρας.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ
Συνελήφθη, στις  12-4-2022 σε περιοχή της

Δυτικής Αττικής, από αστυνομικούς της Υπο-

διεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης
Ασφαλείας Αττικής, αλλοδαπός, κατηγορούμενος
για βιασμό σε βάρος ανήλικης.

Ο ανωτέρω κατηγορείται ότι, μετά από γνωριμία
με ανήλικη, μέσω εφαρμογών στα μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης, βραδινές ώρες της 11-4-2022 την
οδήγησε στην οικία του, όπου προέβη στην ανω-
τέρω αξιόποινη πράξη.

Από την προανακριτική έρευνα της ανωτέρω
Υπηρεσίας, εξακριβώθηκαν τα πλήρη στοιχεία του
και μετά από αναζητήσεις, εντοπίσθηκε και συνε-
λήφθη. 

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που
σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον κ.
Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών..

A
σφυκτική είν αι η κατάσταση
με τους λογαριασμούς
ηλεκτρικού ρεύματος που

φτάν ουν  κάθε μήν α σε ν οικοκυριά
και επιχ ειρήσεις με το ποσό ν α
ξεπερν ά το εισόδημα.

«Η αλλαγή της της τιμής της
κιλοβατώρας από σταθερή σε
κυμαιν όμεν η είν αι καταχ ρηστική
πρακτική», σημειών ει η Παν αγιώτα
Καλαποθαράκου ιδρυτικό μέλος και
Αν τιπρόεδρος και επί σειρά ετών
Γεν ική Διευθύν τρια της ΕΚΠΟΙΖΩ και
ζητά άμεση πολιτική παρέμβαση.

Μιλών τας στο κεν τρικό δελτίο
ειδήσεων  του Κontra, η κ.
Καλαποθαράκου αν αφέρθηκε μεταξύ
άλλων  και στη μον ομερή τροποποίηση των  όρων  των
σταθερών  τιμολογίων  ιδίως με τους εν αλλακτικούς
προμηθευτές εν έργειας, οι οποίοι εν ημερών ουν  τον
καταν αλωτή με έν α mail, μια επιστολή ή με «ψιλά
γράμματα» σε έν α λογαριασμό, ότι τροποποιείται με
αποτέλεσμα και οι καταν αλωτές σταθερού συμβολαίου
ν α επιβαρύν ον ται και αυτοί τη ρήτρα
αν απροσαρμογής.

Καταχ ρηστική πρακτική

Οι ιδιωτικοί πάροχ οι, όπως εξήγησε, δικαιολογούν
τις πρακτικές επικαλούμεν ες «σπουδαίο λόγο».
«Σπουδαίος λόγος δεν  είν αι η αύξηση στην  τιμή της

χ ον δρικής, η όποια αύξηση στην  τιμή της χ ον δρικής. 

Αυτό καταρρίπτεται πλήρως» τόν ισε η κα
Καλαποθαράκου και για αυτό χ αρακτήρισε αυτή την
πρακτική καταχ ρηστική.

«Ο σπουδαίος λόγος πρέπει ν α περιγράφεται με
σαφήν εια στη σύμβαση, διαφορετικά είν αι γεν ικός και
αόριστος, και επομέν ως θεωρούμε ότι ειν αι
καταχ ρηστικός και παράν ομος».

Συλλογικές αγωγές καταναλωτών

Επιπλέον , προαν ήγγειλε συλλογικές αγωγές από
πλευράς καταν αλωτών  για τη ρήτρα αν απροσαρμογής
και για τα «ψιλά ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4
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Το νέο οδικό χάρτη χαλάρωσης
των μέτρων παρουσίασε ο υπο-
υργός Υγείας Θάνος Πλεύρης.

Ο οδικός χάρτης ΔΕΝ περιλαμβά-
νει επίδειξη πιστοποιητικών
νόσησης και εμβολιασμού, μάσκες,
ενώ θα καταργηθούν και τα self test
στα σχολεία.

Όλα τα μέτρα θα επανεξεταστούν
από 1η Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικά η κατάργηση των μέτρ-
ων:

Από 1η Μαΐου έως 31 Αυγούστου
αίρεται η επίδειξη του πιστοποιητι-
κού νόσησης και εμβολιασμού σε
όλους τους κλειστούς και ανοιχτούς
χώρους.

Το επόμενο διάστημα θα εξεταστεί
και η άρση επίδειξης πιστοποιητικού

για είσοδο στη χώρα.
Από 1η Ιουνίου θα αρθεί η υποχρ-

εωτικότητα χρήσης μάσκας στους
κλειστούς χώρους.

Από 1η Μαΐου καταργούνται τα
self test και η επιστροφή των μαθη-
τών στο σχολείο θα γίνει χωρίς τη
διενέργεια τεστ.

Από 31 Μαΐου ως 31/8 επανέρχε-
ται η πληρότητα στο 100% των εσω-
τερικών χώρων.

Όλα τα μέτρα θα επανεξεταστούν
από 1η Σεπτεμβρίου.

Το Πάσχα θα γιορταστεί με τα
υπάρχοντα μέτρα.

Θα λάβουν χώρα όλες οι
εκδηλώσεις και θα υπάρχει ισχυρή
σύσταση για χρήση μάσκας έξω από
τις εκκλησίες.

– ΧΩΡΙΣ ΜΑΣΚΕΣ ΑΠΟ 1Η ΙΟΥΝΙΟΥ– ΧΩΡΙΣ ΜΑΣΚΕΣ ΑΠΟ 1Η ΙΟΥΝΙΟΥ
Τέλος τα πιστοποιητικά νόησης και εμβολιασμού από 1η Μαΐου

ΥΠΕΣ: Τροπολογία για 
παράταση συμβάσεων

στους ΟΤΑ

Π
αράταση των
συμβάσεων  προ-
σωπικού διαφόρ-

ων  ειδικοτήτων  προβλέ-
πει τροπολογία του Υπο-
υργείου Εσωτερικών  που
κατατέθηκε στο ν ομοσχ έ-
διο του Υπουργείου
Εργασίας και Κοιν ων ικών
Υποθέσεων  «Δουλειές
Ξαν ά: Αν αδιοργάν ωση
Δημόσιας Υπηρεσίας
Απασχ όλησης και ψηφιο-
ποίηση των  υπηρεσιών
της, αν αβάθμιση δεξιοτή-
των  εργατικού δυν αμικού
και διάγν ωσης των  αν αγ-
κών  εργασίας και άλλες
διατάξεις».

Προβλέπεται, ειδικότε-
ρα, η δυν ατότητα επέκτα-
σης κατά 12 μήν ες των
συμβάσεων  εργασίας ιδιω-
τικού δικαίου ορισμέν ου
χ ρόν ου του προσωπικού
που προσελήφθη για
αν τιμετώπιση των  έκτακ-
των  αν αγκών  που προέκ-
υψαν  με τις πυρκαγιές του
περσιν ού καλοκαιριού σε
φορείς που εδρεύουν
στην  Εύβοια.

Σε άλλο άρθρο παρέχ ε-

ται η δυν ατότητα παράτα-
σης έως τις 31 Μαΐου 2022
στις συμβάσεις εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμέ-
ν ου χ ρόν ου 470 υπαλλή-
λων  διαφόρων  ειδικοτή-
των , που προσλήφθηκαν
για κάλυψη εποχ ικών
αν αγκών  σε μουσεία και
αρχ αιολογικούς χ ώρους. 

Στη ρύθμιση σημειών ε-
ται ότι η παράταση των
εν  λόγω συμβάσεων  δεν
μεταβάλλει τον  χ αρακτήρα
της εργασίας, βάσει της
οποίας προσλήφθηκαν  οι
απασχ ολούμεν οι στις
θέσεις αυτές, και δεν  προ-
σμετράται στο αν ώτατο
χ ρον ικό διάστημα των  24
μην ών .

Εξάλλου, στην  ίδια τρο-
πολογία επεκτείν εται και
στο προσωπικό των  προ-
γραμμάτων  «Κοιν ων ική
Μέριμν α 1» και «Κοιν ων ι-
κή Μέριμν α ΙΙ» η ρύθμιση
περί κατάταξης ή μεταφο-
ράς των  εργαζομέν ων  του
προγράμματος «Βοήθεια
στο Σπίτι» σε οργαν ικές
μον άδες των  οικείων
ΟΤΑ.

3344..337733  ννέέεεςς  θθέέσσεειιςς  εερργγαασσίίααςς  
δημιουργήθηκαν τον Μάρτιο

Καταλύματα, εστίαση και εκπαίδευση ώθησαν την αγορά εργασίας κατά τον Μάρτιο,
με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν 34.373 νέες θέσεις εργασίας, όπως αποτυπώθηκε
στα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη».

Κ
αταλύμα-
τα, εστία-
ση και

εκπαίδευση
ώθησαν την
αγορά
εργασίας κατά
τον Μάρτιο, με
αποτέλεσμα να
δημιουργηθ-
ούν 34.373
νέες θέσεις
εργασίας,
όπως αποτ-
υπώθηκε στα
στοιχεία του
πληροφορια-
κού συστήμα-
τος «Εργάνη».
Οπως κάθε
μήνα που
προηγείται
αυτού των ημερών του Πάσχα, κατά τον Μάρτιο καταγράφηκε σημαντική αύξηση των προσλήψεων
κατά 95.264, καθώς φέτος ανήλθαν σε 199.566 από 104.302 πέρυσι. Αυτές υπερκάλυψαν την
αύξηση των απολύσεων κατά 80.052 σε σχέση με τον Μάρτιο του 2021 (165.193 φέτος, αντί για
85.141 πέρυσι). Ετσι, συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 2021, φέτος έχουν δημιουργηθεί
15.212 περισσότερες νέες θέσεις εργασίας.

Η φετινή επίδοση του Μαρτίου είναι η τέταρτη καλύτερη, από το 2001 και μετά, με την τριετία
2017-2019 να είναι η μοναδική περίοδος με καλύτερα αποτελέσματα στις ροές μισθωτής
απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα. Αλλά και το τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου, όπως φαίνεται
από τα επίσημα στοιχεία του συστήματος «Εργάνη», το ισοζύγιο προσλήψεων – απολύσεων ήταν
θετικό κατά 23.758 θέσεις, που όμως υπολείπεται κατά 24.974, των 48.732 θέσεων που είχαν
δημιουργηθεί το αντίστοιχο περυσινό πρώτο τρίμηνο του έτους.
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γράμματα» στους λογαριασμούς των  

Συν εχ ιζεται από σελ. 2

εν αλλακτικών  προμηθευτών  αλλά και
της ΔΕΗ, η οποία - όπως φαίν εται από
τις καταγγελίες - έχ ει βάλει αν αδρομικά
τη ρήτρα αν απροσαρμογής σε
ορισμέν α συμβόλαιια με χ ρεώσεις οι
οποίες δεν  είν αι διαφαν είς, σύμφων α
με την  κ. Καλαποθαράκου.

«Έχ ουμε ήδη καλέσει τη Ρυθμιστική
Αρχ ή Εν έργειας και τα συν αρμόδια
υπουργεία ν α επιβάλλουν  κυρώσεις
στους προμηθευτές, που προχ ώρησαν
σε αυτές τις μον ομερείς και αυθαίρετες
εν έργειες», σημείωσε επίσης η
διευθύν τρια του ΕΚΠΟΙΖΩ.

Απόφαση - σταθμός για τη ρήτρα
αναπροσαρμογής: Δεν θα κοπεί το
ρεύμα σε ξενοδοχείο που δεν την
πλήρωσε

Δικαιώθηκε ο ιδιοκτήτης μιας
ξεν οδοχ ειακής μον άδας στην
Αλεξαν δρούπολη, ο οποίος είχ ε
καταθέσει προσωριν ή διαταγή, ώστε ν α
μη δοθεί εν τολή διακοπής του
ηλεκτρικού ρεύματος επειδή δεν
πληρώθηκε τη ρήτρα
αν απροσαρμογής. Το δικαστήριο
έκριν ε ότι υφίσταται κίν δυν ος για την
επιχ είρηση και έτσι αποφάσισε ν α μη
διακοπεί το ρεύμα εφόσον
αμφισβητείται η ν ομιμότητα της ρήτρας.

Για το θέμα μίλησε στον  τηλεοπτικό
σταθμό OPEN η δικηγόρος Αριάδν η

Νούκα και ο καθηγητής εργατικού
δικαίου, Αλέξης Μητρόπουλος.

Συγκεκριμέν α η δικηγόρος
αν αφέρθηκε σε υπόθεση όπου
κατατέθηκε αγωγή από έν α συμβόλαιο,
το οποίο ήταν  σταθερό και
μετατράπηκε μον ομερώς με
κυμαιν όμεν η τιμολόγηση. Όπως είχ ε
σημειώσει και στην  πρώτη της δήλωση
η δικηγόρος, δεν  είχ ε πληρωθεί η
ρήτρα γιατί ο καταν αλωτής
αμφισβητούσε τη ν ομιμότητά της γιατί
αιφν ιδιαστικά άλλαξε το συμβόλαιο με
αποτέλεσμα ν α πάει σε άλλον  πάροχ ο,
όμως ο παλιός όταν  γίν εται η
μετακίν ηση έχ ει το δικαίωμα ν α δώσει
εν τολή στον  ΔΕΔΔΗΕ ν α διακόψει το
ρεύμα.

Έτσι από τη στιγμή που δεν
πληρώθηκε η αιφν ιδιαστική και
υπέρογκη ρήτρα, ο καταν αλωτής
απευθύν θηκε στο αρμόδιο δικαστήριο
ώστε μέσω προσωριν ής διαταγής ν α μη
δοθεί η εν τολή διακοπής του
ηλεκτρικού ρεύματος γιατί δεν
πληρώθηκε μόν ο η ρήτρα
αν απροσαρμογής με το δικαστήριο ν α
κρίν ει ότι υφίσταται κίν δυν ος για την
επιχ είρηση και έτσι ν α μη διακοπεί το
ρεύμα εφόσον  αμφισβητείται η
ν ομιμότητα της ρήτρας.

Έτσι πρόκειται για μια απόφαση –
σταθμό, όπου με αφορμή τη
συγκεκριμέν η ξεν οδοχ ειακή μον άδα
στην  Αλεξαν δρούπολη η οποία έχ ει
συμβόλαιο με σταθερή χ ρέωση και ο
ιδιώτης πάροχ ος αποφασίζει ν α αλλάξει
αυτό το συμβόλαιο, το οποίο ποσό
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Σ
τη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργά-
νου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου
Αχαρνών, παρέστη χθες Τρίτη 12 Απρ-

ιλίου ο Αντιδήμαρχος Μιχάλης Οικονομάκης,
στο πλαίσιο της καλής συνεργασίας των δυο
Δήμων σε σχετικά θέματα. 

Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο
Δημαρχείο Αχαρνών, αναλύθηκαν εκτενώς τα
σχέδια πρόληψης και δράσης για την αντιπυρι-
κή περίοδο και καθορίστηκαν οι ρόλοι και ο
συντονισμός μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων. 

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του
Δήμου Φυλής Μιχάλης Οικονομάκης στην
τοποθέτησή του ανέφερε πως πέραν των άλλων

“χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και στα όρια
των δυο Δήμων στην περιοχή της Ντάρδι-
ζας και του Μόρνου όπου υπάρχουν ορει-
νοί όγκοι” και υπογράμμισε πως η εμπειρία
έχει αποδείξει ότι ο χρόνος αντίδρασης και
αντιμετώπισης μιας πυρκαγιάς είναι καθορ-
ιστικός παράγοντας για την κατάσβεσή της. 

“Έχουμε αγαστή συνεργασία με το Δήμο
Αχαρνών και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο
Γιώργο Σιδηρόπουλο ο οποίος έχει ένα
πολύ δύσκολο έργο να φέρει εις πέρας.
Είμαστε στο πλευρό του Δήμου Αχαρνών”
σημειώνει ο Μιχάλης Οικονομάκης. 

Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος:  ο Διευθυντής
Επιχειρήσεων της 123 ΣΤΕ του αεροδρομίου
Τατοϊου κ. Μπερεδήμας , ο υποδιοικητής του
6ου Πυροσβεστικού Σταθμού Αχιλλέας
Παπαχρήστου , ο Διοικητής του 10ου Σταθμού
Αθηνών Αντιπύραρχος Πέτρος Μπούγιας, ο
Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Αχαρνών
Παναγιώτης Συρμαλής, η δασάρχης Αλεξάνδρα
Λυκούδη, η εκπρόσωπος της Περιφέρειας
Κορίνα Μητσάκη, ο πρόεδρος του ΣΥΝ.ΠΑ
Βασίλης Λαζάρου, ο αντιδήμαρχος Φυλής
Μιχάλης Οικονομάκης, ο δημοτικός σύμβουλος
Σπύρος Βάθης και εκπρόσωποι εθελοντικών
οργανώσεων.

Ημερίδα για τον Σχολικό Εκφοβισμό στον Ασπρόπυργο 
για τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Τ
η Δευτέρα, 11 Απριλίου 2022
στην Αίθουσα Εκδηλώσεων
«Δημήτριος Καλλιέρης» του

Πνευματικού Ασπροπύργου πραγμα-
τοποιήθηκε από τη ΔΕΠ, στο πλαίσιο
των εγκεκριμένων εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων, Ημερίδα σχετικά με
τον Σχολικό Εκφοβισμό σε αντιπρο-
σωπίες μαθητών από τα Γυμνάσια και
τα Λύκεια της πόλης. Τη διάλεξη
έδωσε η Δικηγόρος ΜΔΕ Δημόσιο
Δίκαιο και Δημόσιες Πολιτικές  κ.
Γλυκερία Χριστίνα Π. Τερζή με θέμα:
« Σχολικός Εκφοβισμός – BULLYING
-  κίνδυνοι διαδικτύου».  

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Π., κ. Γεώργιος
Φίλης αφού καλωσόρισε τους παρευρισκό-
μενους  και την ομιλήτρια ανέφερε ότι:
«Μετά τις επιτυχείς επισκέψεις στην Ακαδ-
ημία Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου
και τα εκπαιδευτικά σεμινάρια αντιπυρικής
και αντισεισμικής θωράκισης, που πραγμα-
τοποιήθηκαν στους μαθητές της Β/βαθμιας
Εκπαίδευσης του Δήμου μας στην 1η
ΕΜΑΚ σειρά είχε η διάλεξη της έγκριτης
δικηγόρου κ. Γλυκερίας Χριστίνας Π.
Τερζή. Στόχος της διοίκησης του Δήμου μας
είναι τα σχολεία να είναι ΚΟΙΤΙΔΕΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ καθώς και η επιβράβευση
της αριστείας. Για το λόγο αυτό, τιμήσαμε
τους αθλητές που διακρίθηκαν στο Πανευρ-
ωπαϊκό Πρωτάθλημα Τae Kwon Do, που
διεξήχθησαν στην Κροατία και στην Κρήτη

και έλαβαν χρυσά μετάλλια, οι οποίοι απο-
τελούν φωτεινό παράδειγμα ευγενούς άμιλ-
λας για την Νεολαία της πόλης μας». 

Παράλληλα, στην εκδήλωση τιμήθηκαν οι
μαθητές της πόλης και  αθλητές του Συλλό-
γου ΑΓΣ «ΦΟΙΝΙΞ», που συμμετείχαν στο
Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Tae Kwon Do
που διεξήχθη στην Κροατία και την Κρήτη
και απέσπασαν υψηλές διακρίσεις. Συγκε-
κριμένα, ο Ιωάννης Γιανταμίδης με 2 χρυσά
και ένα ασημένιο μετάλλιο, ο Πρωτόκλητος
Δεληγιαννίδης με 1 χρυσό και 1 χάλκινο
μετάλλιο και η Κυριακή Χιονίδη με 1 χρυσό
μετάλλιο.

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλα-
ος Μελετίου ευχαριστεί  μαθητές και εκπαι-
δευτικούς για τη συμμετοχή τους στην εξαι-
ρετική πρωτοβουλία της ΔΕΠ Ασπροπύρ-
γου και τονίζει ότι: «Ο Σχολικός Εκφοβι-

σμός ταλανίζει τα τελευταία
χρόνια την ελληνική κοι-
νωνία αλλά και τους χώρο-
υς της σχολικής κοινότητας,
θέμα το οποίο ανέλυσε διε-
ξοδικά  η Νομικός κ.
Τερζή. Η τοπική αυτο-
διοίκηση δεν σταματά εδώ
και εγώ προσωπικά που
την υπηρετώ χρόνια, θα
συνεχίσω μαζί με τους
συνεργάτες μου να υλοποι-
ούμε ανάλογες δράσεις έτσι ώστε μαθητές,
γονείς και εκπαιδευτικοί να «δυναμώσουν»
τη στάση τους απέναντι στον σχολικό εκφο-
βισμό. Επίσης, συγχαίρω όσους διακρίθη-
καν και τιμήθηκαν στην εκδήλωση, αφού οι
επιτυχίες τους αντανακλούν σ’ όλο τον
Ασπρόπυργο αισιοδοξία για το μέλλον».  

Στην εκδήλωση έδωσαν το παρόν ο Υφυ-
πουργός Δικαιοσύνης κ. Γιώργος Κώτσηρ-
ας, ο Βουλευτής  Δυτικής Αττικής και Γραμ-
ματέας της Βουλής, κ. Ευάγγελος Λιάκος, ο
Διευθυντής Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής,
Δρ. Αθανάσιος Νικολόπουλος, το μέλος της
Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου
Ασπροπύργου,  κ. Δέσποινα Ανδρεάδου, η
Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου κ.
Γεωργία Πηλιχού, ο Πρόεδρος της Σχολι-
κής Επιτροπής Α/βαθμιας Εκπαίδευσης,  κ.
Αβραάμ Κωνσταντινίδης, ο Γενικός Γραμ-
ματέας κ. Ευστάθιος Ρεστέμης και  ο Αντι-
πρόεδρος του ΟΑΦΝΤΗ, κ. Αντώνης
Κοναξής. Από την εκπαιδευτική κοινότητα
συμμετείχαν ο λυκειάρχης του 1ου Γενικού
Λυκείου, κ. Αντώνης Σαρρής και του 1ου
ΕΠΑΛ,  κ. Θεόδωρος Γατσώρης, οι κ.κ.
γυμνασιάρχες: του 1ου Γυμνασίου, κ. Μαρ-
γαρίτα Ντάρα, του 2ου Γυμνασίου, κ. Διον-
υσία Μαρουσοπούλου καθώς και  καθη-
γητές του 3ου  και 4 ου Γυμνασίου Ασπρ-
οπύργου που συνόδευαν τους μαθητές.    

Συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αχαρνών 

- Παρέστη ο Αντιδήμαρχος Φυλής  Μιχάλης Οικονομάκηςστο πλαίσιο της καλής συνεργασίας των δυο Δήμων
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Στις 15 Απριλίου η 4η εφαρμογή 
ψεκασμών για τα κονούπια στον 
Δήμο Αχαρνών 

Ο
Αν τιδήμαρχ ος της Διεύθυν σης Κοιν ων ικής
Πολιτικής  και  το Τμήμα Προστασίας και Προ-
αγωγής της Δημόσιας Υγείας  εν ημερών ουν  ότι

η Διεύθυν ση Υγειον ομικού Ελέγχ ου και Περιβαλλον τι-
κής Υγιειν ής της Π.Ε. Αν ατολικής Αττικής, ως υπεύθυ-
ν η εφαρμογής του προγράμματος καταπολέμησης κου-
ν ουπιών  για το έτος 2022, αξιολογών τας τα ευρήματα
των  δειγματοληψιών  προν υμφών  κουν ουπιών , σε
συν εργασία με την  Τεχ ν ική Επιτροπή Παρακολούθη-
σης – Παραλαβής του έργου και την  υπεύθυν η επι-
στήμον α της αν αδόχ ου εταιρίας εκτέλεσης του έργου,
αποφάσισαν  τη συν έχ εια των  Ψεκασμών  των  Κου-
ν ουπιών  (προν υμφοκτον ιών ) με τον  4ο  Κύκλο Εφα-
ρμογών , από την  Δευτέρα 11 Απριλίου  ως εξής:

1)την   διεν έργεια της 4ης Εφαρμογής από εδάφους,
του προγράμματος διαχ είρισης και αν τιμετώπισης των
κουν ουπιών , στις Οικολογικά Προστατευόμεν ες περ-
ιοχ ές (φυσικά συστήματα) της Αν ατολικής Αττικής, με
βιολογικό σκεύασμα,

2) την  διεν έργεια της 4ης Εφαρμογής από εδάφους,
του προγράμματος διαχ είρισης και αν τιμετώπισης των
κουν ουπιών , σε περιοχ ές – εστίες περιαστικά όλων
των  Δήμων  της Αν ατολικής Αττικής, σύμφων α με τα
προβλεπόμεν α από τη Σύμβαση και

3) τη διεν έργεια της 4ης  Έκτακτης Εφαρμογής   από
εδάφους, του προγράμματος διαχ είρισης και αν τι-
μετώπισης των  κουν ουπιών , σε πλημμυρισμέν ες
εκτάσεις-εστίες που βρίσκον ται στον  περιαστικό ιστό
τεσσάρων  (4) Δήμων  της Αν ατολικής Αττικής, με εγκε-
κριμέν ο προν υμφοκτόν ο βιοκτόν ο σκεύασμα βάσει
της Εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας.

Η ημερομην ία της 4ης εφαρμογής ψεκασμών   για το
Δήμο Αχ αρν ών  έχ ει οριστεί η Παρασκευή 15/04/2022.

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

221100  55557700333377,,  221100  555588008811664488

Μια σημαντική πρωτοβουλία
στην κατεύθυνση της υγειονομι-
κής θωράκισης και του εμβολια-
σμού των ευάλωτων συμπο-
λιτών μας κατά της νόσου
COVID 19, φέρνει σε πέρας η
Κυβέρνηση, με την εμπλοκή και
των δήμων προκειμένου να
αυξήσει την πρόσβαση των ομά-
δων αυτών στη διαδικασία του
εμβολιασμού τόσο για  την προ-
στασία της υγείας τους, όσο και
για τον περιορισμό της διασπο-
ράς του κορωνοϊού.

Αποτελεί κοινή πεποίθηση η
αδήριτη ανάγκη να επιτευχθεί
ίση πρόσβαση στον εμβολια-
σμό για όλους. Υπό αυτό το
πρίσμα, τα Υπουργεία
Υγείας/ΓΓ Δημόσιας Υγείας,
Μετανάστευσης και Ασύλου/ΓΓ
Υποδοχής, Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων/ ΓΓ Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης & Κατα-
πολέμησης της Φτώχειας με την
υποστήριξη της Προεδρίας της
Κυβέρνησης έχουν αναπτύξει
στενή συνεργασία με την Τοπι-
κή Αυτοδιοίκηση και τους Φορ-
είς της Κοινωνίας των Πολιτών,
με σκοπό την ενημέρωση και
τον εμβολιασμό των συνανθ-
ρώπων μας που διαβιούν σε
επισφαλείς συνθήκες όπως για:

α) ημεδαπούς και αλλοδα-
πούς που διαβιούν  σε συν θή-
κες αστεγίας,

β) υπηκόους τρίτων  χωρών ,
αν εξαρτήτως ν ομιμότητας δια-
μον ής,

γ) μετακιν ούμεν ους πληθυ-
σμούς,

δ) άτομα με προβλήματα
εξάρτησης από ουσίες ή απε-
ξαρτημέν α άτομα,

ε) γενικότερα όλες τις ομάδες

πληθυσμού με περιορισμένη
πρόσβαση στα δημόσια αγαθά,
καθώς και στην κοινωνική και
οικονομική ζωή.

Η πρωτοβουλία στηρίζεται σε
δύο άξονες:

1)   Εμπλοκή των ΟΤΑ Α΄ Βαθ-
μού στην έκδοση προσωρινού
ΑΜΚΑ για τον εμβολιασμό
(ΠΑΜΚΑ) και Πιστοποιητικού
εμβολιασμού μέσω των κοινω-
νικών υπηρεσιών, των Κέντρων
Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) και
των Κέντρων Κοινότητας.

Σε ό,τι αφορά στις ενέργειες
των κοινωνικών υπηρεσιών
των δήμων σχετικά με την
χορήγηση ΠΑΜΚΑ, η Γενική
Γραμματεία Υποδοχής
Αιτούντων Άσυλο, έχει λάβει
ήδη αιτήματα συμμετοχής από
80 Δήμους και ο συνολικός
αριθμός των φορέων που
συμμετέχουν ήδη φτάνει τους
114. Επιπλέον, έχει αποσταλεί,
εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο
εμπεριέχει  κατευθυντήριες
οδηγίες για τους χρήστες που
θα αποδίδουν ΠΑΜΚΑ.

2)   Συνεργασία με Φορείς της
Κοινωνίας των Πολιτών στον
εμβολιασμό των ευάλωτων κατ-
ηγοριών πληθυσμού:

Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας

Υγείας του Υπουργείου Υγείας
έχει ήδη εκδώσει πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος
(https://www.moh.gov.gr/article
s/heal th/embol iasmoi -covid-
19/9991-prosklhsh-ekdhlwshs-
end i a fe ron tos-g i a -en taksh -
fo re wn -th s-ko i n wn i a s-twn -
pol i twn-sto-ethniko-program-
m a-em bo l i asm wn-ka ta -ths-
covid-19) με την οποία κάλεσε
τους φορείς της Κοινωνίας των
Πολιτών να συμμετάσχουν αφι-
λοκερδώς στη διαδικασία εμβο-
λιασμού των ανωτέρω ευάλω-
των ομάδων. Η ανταπόκριση
των ΜΚΟ και η έως τώρα συνε-
ργασία τους στο εν λόγω εγχείρ-
ημα είναι πολύ σημαντική και
αποτελεί παρακαταθήκη για το
μέλλον.

Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας
Υγείας εξέτασε τις αιτήσεις
συμμετοχής φορέων της Κοι-
νωνίας των Πολιτών και αξίζει να
αναφερθεί ότι έχει ήδη πραγμα-
τοποιηθεί με την αρμόδια ΥΠΕ
η συμβασιοποίηση 5 φορέων
της Κοινωνίας των Πολιτών. Πιο
πιο συγκεκριμένα οι  φορείς
που θα ενταχθούν στο Εθνικό
Πρόγραμμα Εμβολιασμών κατά
της COVID-19 είναι τα Σωματεία
PRAKSIS, οι  Γιατροί  του
Κόσμου, ο Ελληνικός Ερυθρός
Σταυρός, οι  Γιατροί  Χωρίς
Σύνορα και η SAMS.



Η
My Grand Road σε συνεργασία με το 1ο
Σύστημα Προσκόπων Ελευσίνας   επισ-
κέφθηκαν το 4ο Νηπιαγωγείο Ελευσίνας

όπου και ενημέρωσαν τους μαθητές στο θέμα της
Ασφαλής Μετακίνησης. 

Συγκεκριμένα οι  μαθητές κατανόησαν τον
τρόπο αναγνώρισης των πινακίδων σήμανσης
καθώς και την αναγκαιότητα της χρήσης τόσο της
ζώνης αλλά και του κράνους ασφαλείας. 

Τα παιδιά οδήγησαν ποδήλατο και 4τροχα οχή-
ματα στο προαύλιο χώρο του νηπιαγωγείου
όπου είχε τοποθετηθεί το προσωρινό πάρκο
κυκλοφοριακής αγωγής. 

Τέλος στους μαθητές απονεμήθηκαν
βεβαιώσεις συμμετοχής , λαμπάδα με σφυρίχτρα, 

σαπουνόφουσκες και το Βιβλίο Λέα Λεοπου-
λου .

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τα μέλη του 1ου Συστή-
ματος Προσκόπων Ελευσίνας για την συνδιοργά-
νωση τον Κώστα Καλλιαντά, τον Δημήτρη Ελένη
και την Τριάδα Θεοφανούδη. 

Επίσης συγχαίρουμε για το εκπαιδευτικό έργο
τους εκπαιδευτικούς του νηπιαγωγείου που
είχαν προετοιμάσει τους μαθητές στο θέμα της
πρόληψης των οδικών τροχαίων δυστυχημάτων. 

Τα δώρα και το βιβλίο ήταν προσφορά από το
ELEFSINA HOTEL . 

Η επίτευξη του στόχου δεν γίνεται από ΕΝΑΝ ή
ΜΙΑ, αλλά από την Συμμαχία Πολλών.

Με εκτίμηση
My Grand Road team 
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Τη βάση ελικοπτέρων στο στρατιωτικό αεροδρόμιο 

Μεγάρων επισκέφθηκε ο ΥΦΕΘΑ Νίκος Χαρδαλιάς

Ουφυπουργός Εθνικής
Άμυνας, κ. Νικόλαος
Χαρδαλιάς, μετέ-

βη την Τρίτη 12 Απρ-
ιλίου 2022, στο στρ-
ατιωτικό αεροδρό-
μιο στην Πάχη
Μεγάρων, όπου
πραγματοποίησε
επίσκεψη στο 2ο
Συγκρότημα Αεροπο-
ρίας Στρατού (2ο
ΣΥΑΣ), καθώς και στα 2ο
και 4ο Τάγματα Ελικοπτέρων
Αεροπορίας Στρατού (ΤΕΑΣ), συνο-
δευόμενος από τον Διευθυντή της Διεύθυ-
νσης Αεροπορίας Στρατού του ΓΕΣ, Ταξίαρχο Ιωάννη
Κουκούλη και τον Διοικητή της 1ης Ταξιαρχίας Αεροπο-
ρίας Στρατού, Ταξίαρχο Ιωάννη Χειμαριό.

Στο πλαίσιο των επισκέψεων, ο κ. Χαρδαλιάς ενημε-
ρώθηκε από τους Διοικητές του Συγκροτήματος και των
Μονάδων, Συνταγματάρχη Σταμάτιο Ασπιώτη (2ο ΣΥΑΣ),
Αντισυνταγματάρχη Ιωακείμ Δάλλα (2ο ΤΕΑΣ) και Αντι-
συνταγματάρχη Παναγιώτη Μπουζούκο (4ο ΤΕΑΣ) για
την οργάνωση, την αποστολή, το πτητικό έργο, την
εκπαίδευση του ιπτάμενου και τεχνικού προσωπικού,
καθώς και για τη συντήρηση των μέσων της Αεροπορίας
Στρατού που εδρεύουν στο αεροδρόμιο. Επίσης, περιη-

γήθηκε στους χώρους, τα υπόστεγα
συντήρησης των Ελικοπτέρων

CH-47D, NH-90, UH-1H και
των Αεροσκαφών C-12,

και συνομίλησε με
τους χειριστές, τους
μηχανικούς και το
λοιπό προσωπικό
υποστήριξης εδάφ-
ους.
Επιπλέον, επισκέφ-

θηκε τον εξομοιωτή
πτήσεων Ελικοπτέρων CH-

47D, ο οποίος λειτουργεί στο
αεροδρόμιο Μεγάρων, όπου και

παρακολούθησε μέρος της επιχειρησιακής
εκπαίδευσης πληρωμάτων του 4ου ΤΕΑΣ, σε τακτικά
σενάρια αποστολών που προσομοιάζουν στις ιδιαίτερες
συνθήκες πτήσεως των ελικοπτέρων.

Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας συνεχάρη αλλά και
ευχαρίστησε τις Διοικήσεις και τα στελέχη του 2ου ΣΥΑΣ,
του 2ου και του 4ου ΤΕΑΣ, για την εξαιρετική απόδοση
στο διττό επιτελούμενο έργο τους, ανταποκρινόμενοι
στις καθημερινές υψηλές απαιτήσεις εκτέλεσης πολλαπ-
λών επιχειρησιακών δραστηριοτήτων αλλά και κοινωνι-
κού χαρακτήρα αποστολών ημέρα και νύκτα, κάτω από
οποιεσδήποτε συνθήκες, σε τομείς όπως η αεροπυρό-
σβεση και οι αεροδιακομιδές.

Εκατόν πενήντα κούτες
με μάσκες από την 

εταιρεία Mega 
για τα σχολεία του
Δήμου Αχαρνών

Εκατόν πενήντα (150) κούτες με μάσκες για τους μαθη-
τές και τις μαθήτριες των Γυμνασίων και Λυκείων των
Αχαρνών παρέλαβε την Τρίτη 5 Απριλίου, ο Δήμος Αχα-
ρνών από την εταιρεία Mega Disposables S.A.παρουσία
της Αντιδημάρχου Παιδείας, Χριστίνας Κατσανδρή. 

Γι' άλλη μια φορά θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά
την εταιρεία ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΕ
η οποία συμβάλλει και στηρίζει το έργο του Δήμου μας
σε μια δύσκολη περίοδο για όλους.

ΜΕ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ
ΩΡΑΡΙΟ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΤΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-ΑΝΟΙΚΤΑ

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 

Με εορταστικό ωράριο θα λειτουργούν από σήμερα
Πέμπτη 14 Απριλίου, καταστήματα και σούπερ

μάρκετ.
Την Κυριακή 17 Απριλίου, θα είναι όλα ανοιχτά από τις

11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, με εξαίρεση κάποι-
ες αλυσίδες σούπερ μάρκετ που δεν ανοίγουν Κυριακές.

Τη Μ. Παρασκευή 22 Απριλίου, μαγαζιά και σούπερ
μάρκετ θα είναι ανοιχτά μέχρι τις 19:00.

Αναλυτικά το προτεινόμενο εορταστικό ωράριο έχει ως
εξής:

Πέμπτη 14/04: 09:00-21:00
Παρασκευή 15/04: 09:00- 21:00
Σάββατο 16/04: 09:00-18:00
Κυριακή των Βαΐων 17/04: 11:00-18:00
Μεγάλη Δευτέρα 18/04: 09:00- 21:00
Μεγάλη Τρίτη 19/04: 09:00-21:00
Μεγάλη Τετάρτη 20/04: 09:00-21:00
Μεγάλη Πέμπτη 21/04: 09:00 -21:00
Μεγάλη Παρασκευή 22/04: 13:00-19:00
Μεγάλο Σάββατο 23/04: 09:00-15:00
Κυριακή του Πάσχα 24/04: Αργία
Δευτέρα του Πάσχα 25/04: Αργία

Η My Grand Road & το 1ο Σύστημα Προσκόπων 
Ελευσίνας στο 4ο Νηπιαγωγείο Ελευσίνας



Ο
Άρειος Πάγος, σύμφω-
ν α με όσα έχ ουν  γν ω-
στοποιηθεί, απέρριψε

τα αιτήματα που έθετε το
Ελλην ικό Δημόσιο για τα πέν τε
από τα έξι ζητήματα που είχ ε
κρίν ει η απόφαση του ICC
(Διεθν ές Διαιτητικό
Δικαστήριο), με την  αιτιολογία
ότι με τη σύμβαση των  υπο-
βρυχ ίων , που κυρώθηκε με
ν όμο , όλες οι διαφορές που
προκύπτουν  μεταξύ δημοσίου
και ΕΝΑΕ σε σχ έση με την
σύμβαση των  υποβρυχ ίων ,
κρίν ον ται αμετάκλητα από το
Διεθν ές Διαιτητικό Δικαστήριο –
ο οποίο ήδη έκριν ε – και δεν
μπορούν  ν α ξαν ακριθούν  από
τα Ελλην ικά Δικαστήρια.

Όσον  αφορά στο έκτο ζήτ-
ημα που αφορούσε την  αξίωση
της ΕΝΑΕ ν α αποζημιωθεί από
το Ελλην ικό Δημόσιο σε
περίπτωση που μετά από σχ ε-
τικές αγωγές του ΟΣΕ κληθεί ν α
καταβάλει διάφορα ποσά που ο
ΟΣΕ ζητούσε ως αποζημιώσεις,
ο Άρειος Πάγος έκριν ε ότι
κακώς αποφάσισε για το θέμα
αυτό το ICC, διότι το θέμα του
ΟΣΕ δεν  έχ ει καμιά σχ έση με
τη σύμβαση των  υποβρυχ ίων
και επομέν ως το ICC δεν  είχ ε
αρμοδιότητα ν α το κρίν ει.

Ο πρόεδρος του σωματείου
“Τρίαιν α” Ε. Μπαλογιάν ν ης και
ο γεν ικός γραμματέας Β. Καρ-

ακίτσος σε εν ημέρωση που
έκαν αν  προς τους εργαζόμεν ο-
υς των  Ναυπηγείων  Σκαραμαγ-
κά, επεσήμαν αν  τα εξής:

«Ήδη εκδόθηκε η πολυαν α-
μεν όμεν η απόφαση του Αρείου
Πάγου σχ ετικά με την  αν αίρε-
ση που είχ ε κάν ει το
ΔΗMOΣΙΟ με την  οποία
ζητούσε την  ακύρωση της
απόφασης του ICC.

Την  Παρασκευή 8 Απριλίου
συν αν τηθήκαμε εκπρόσωποι
όλων  των  παρατάξεων  με τον
δικηγόρο μας Βασίλη Πήττα,
που πριν  λίγες μέρες έλαβε
καθαρογραμμέν η αυτή την
απόφαση, για ν α εν ημερωθ-
ούμε για το περιεχ όμεν ό της

και ν α αποφασίσουμε για την  
συν έχ εια των  κιν ήσεών  μας.
Όπως εν ημερωθήκαμε, η

απόφαση του Αρείου Πάγου
δεν  αλλάζει κάτι σε σχ έση με
το ποσό των  75 εκατομμυρίων
(που με τους τόκους έχ ουν
φθάσει στα 120) που εν διαφέρ-
ει τους εργαζόμεν ους, αφού με
το ποσό αυτό θα καλυφθεί έν α
μεγάλο μέρος των  απαιτήσεών
μας κατά της εταιρείας.

Ο Άρειος Πάγος απέρριψε
τα αιτήματα που έθετε το
Δημόσιο για πέντε από τα
έξι ζητήματα που είχε κρίνει
η απόφαση του ICC και δεν
μπορούν να ξανακριθούν

από τα Ελληνικά Δικαστήρ-
ια.

Για το έκτο ζήτημα που αφο-
ρούσε την  αξίωση της ΕΝΑΕ
ν α αποζημιωθεί από το Δημό-
σιο σε περίπτωση που μετά
από σχ ετικές αγωγές του ΟΣΕ
κληθεί ν α καταβάλει διάφορα
ποσά που ο ΟΣΕ ζητούσε ως
αποζημιώσεις, ο ΑΠ έκριν ε ότι
κακώς αποφάσισε για το θέμα
αυτό το ICC, διότι το θέμα του
ΟΣΕ δεν  έχ ει καμιά σχ έση με
τη σύμβαση των  υποβρυχ ίων
και επομέν ως το ICC δεν  είχ ε
αρμοδιότητα ν α το κρίν ει».

Επισημαίν εται ότι μετά από
την  απόφαση του Αρείου

Πάγου, το Δημόσιο δεν  έχ ει
άλλα έν δικα μέσα προκειμέν ου-
ν α αποφύγει με ν όμιμους τρό-
πους την  καταβολή των  120
εκατομμυρίων . Θα πρέπει ν α
τα καταβάλει. 

Μέχρι τώρα οι διαβε-
βαιώσεις που έχουν λάβει
οι εργαζόμενοι από τους

αρμόδιους Υπουργούς (Επι-
κρατείας κ. Γεραπετρίτη και
Οικονομικών κ. Σταϊκούρα)
είναι ότι το Δημόσιο σέβε-
ται τις δικαστικές αποφά-
σεις και θα εκτελέσει την

απόφαση του Αρείου Πάγου.

Σύμφων α με όσα έγιν αν
γν ωστά το σωματείο των  εργα-
ζομέν ων , μετά από την
εν ημέρωση από το δικηγόρο
τους, αποφάσισαν  σε πρώτη
φάση ν α ζητηθεί συν άν τηση
με τον  διαχ ειριστή προκειμέ-
ν ου ν α τους εν ημερώσει για τις
όποιες συζητήσεις και συν εν -
ν οήσεις έχ ει κάν ει ή θα κάν ει
με το Δημόσιο για την  καταβο-
λή των  χ ρημάτων  του ΙCC και
αμέσως μετά ν α ζητηθεί
συν άν τηση με τους Υπουρ-
γούς Οικον ομικών , Επικρα-
τείας, Άμυν ας και Εργασίας,
καθώς και με όλα τα κοιν οβου-
λευτικά κόμματα, για το ίδιο
θέμα, αλλά και για τα άλλα εκκρ-
εμή ζητήματα.

8-θριάσιο Πέμπτη 14 Απριλίου 2022

120 εκατ. ευρώ θα πληρώσει το Δημόσιο για τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά

Σύμφωνα με
πληροφορ ίες
στο τραπέζι

έκτακτο Δώρο Πάσχα
για τη στήριξη των
ευάλωτων, με μοντέ-
λο Πάσχα, ίδια ποσά
και δικαιούχους, σε
περίπτωση που δεν
βρεθεί λύση κατά της
ακρίβειας σε ευρωπαϊ-
κό επίπεδο.

Απόλυτα προετοιμα-
σμένοι είναι όπως όλα
δείχνουν στο κυβερν-
ητικό επιτελείο για να
στηρίξουν τις ευάλω-
τες ομάδες κατά της
ακρίβειας σε περίπτωση που η Κομισιόν δεν αποδε-
σμεύσει πακέτο μέτρων για το σύνολο της Ευρώπης που
δέχεται τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου στην
Ουκρανία.

Στο τραπέζι έχει πέσει έναν ακόμα έκτακτο Δώρο το
οποίο θα είναι μοντέλου Πάσχα, δηλαδή θα με τους ίδιο-
υς δικαιούχους, κριτήρια αλλά και ποσά και το οποίο θα
δοθεί το καλοκαίρι γα να στηριχθούν οι πιο ευάλωτοι.

Συγκεκριμένα θα δοθεί στους δικαιούχους του επιδόμα-
τος παιδιού, σε χαμηλοσυνταξιούχους και στους δικαι-

ούχους των επιδομά-
των του ΟΠΕΚΑ ως
αντιστάθμισμα των
αυξήσεων που έχουν
τινάξει τον οικογενει-
ακό προϋπολογισμό
και όχι μόνο, στον
αέρα. Η ενίσχυση αυτή
θα είναι η δεύτερη σε
σειρά αφού ήδη οι
παραπάνω περιμένουν
μέχρι τις 21 του μήνα
να εισπράξουν τις
ενισχύσεις που ήδη
έχει ανακοινώσει η
κυβέρνηση.

Επίσης δεδομένη
πρέπει να θεωρείται η

επιδότηση στους λογαριασμούς ρεύματος και φυσικού
αερίου και για τους επόμενους μήνες. Από τους υπολογι-
σμούς που έγιναν εκτιμάται ότι απαιτείται συνολικά επιπ-
λέον κονδύλι 2 έως 4 δισ. ευρώ για 12 μήνες που επιβα-
ρύνει τον προϋπολογισμό.

Η δεύτερη σε σειρά έκτακτη αυτή ενίσχυση μέσω επι-
δομάτων σε ευάλωτους πολίτες φαίνεται προς προκρίνε-
ται έναντι της μείωσης του ΦΠΑ σε βασικά είδη διατρο-
φής λόγω ότι είναι άγνωστος ο συντελεστής κατά πόσο
θα φτάσει στον καταναλωτή η μεταβολή του ΦΠΑ στον
υπερμειωμένο ύψους 6%.

Έρχεται και δεύτερο έκτακτο Δώρο Πάσχα
Επίσης δεδομένη πρέπει να θεωρείται η επιδότηση στους λογαριασμούς

ρεύματος και φυσικού αερίου και για τους επόμενους μήνες. 

11.061 νέα κρούσματα,
65 θάνατοι και

345 διασωληνωμένοι

Σε 11.061 ανέρχονται τα νέα κρούσματα κορωνο-
ϊού, τα οποία κατεγράφησαν στην Ελλάδα το τελευ-
ταίο 24ωρο, σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό
Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Ο αριθμός πιθανών
νέων επαναλοιμώξεων που καταγράφηκαν τις
τελευταίες 24 ώρες ήταν 232.
Επίσης, ανακοινώθηκαν 65 θάνατοι , ενώ  πραγ-

ματοποιήθηκε ενσωμάτωση 5 θανάτων που κατα-
γράφηκαν με καθυστέρηση στο Εθνικό Μητρώο
COVID-19. Διασωληνωμένοι σε Μονάδες Εντατι-
κής Θεραπείας (ΜΕΘ) νοσηλεύονται 345 ασθε-
νείς.
Το τελευταίο 24ωρο διενεργήθηκαν 235.582
εργαστηριακά τεστ, με τη θετικότητα να ανέρχεται
σε 4.7%. To Rt την επικράτεια βάσει των κρου-
σμάτων εκτιμάται σε 0.85 (0.95 μία εβδομάδα
πριν).
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Προπαρασκευαστική συνάντηση τεχνι-
κού χαρακτήρα των Διοικήσεων
ΑΔΜΗΕ και EETC, ενόψει ενημερω-

τικών επαφών αύριο και μεθαύριο με την πολι-
τική ηγεσία των ΥΠΕΝ και ΥΠΑΝΕΠ

Ένα βήμα πιο κοντά έρχεται η ηλεκτρική διασύνδεση
Ελλάδας-Αιγύπτου μετά τη συνάντηση εργασίας που
είχαν σήμερα στα γραφεία του ΑΔΜΗΕ στην Αθήνα, ο
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διαχειριστή, κ.
Μάνος Μανουσάκης με την Πρόεδρο και Διευθύνουσα
Σύμβουλο του Διαχειριστή της Αιγύπτου EETC
(Egyptian Electricity Transmission Company), κ. Sabah
Mohamed Mashaly. 

Οι επικεφαλής των δύο Διαχειριστών, συνεπικουρ-
ούμενοι από αρμόδια διοικητικά κλιμάκια, συζήτησαν
τεχνικά θέματα για τη νέα ηλεκτρική διασύνδεση Ελλά-
δας-Αιγύπτου, ενόψει των ενημερωτικών επαφών που
θα έχουν από κοινού αύριο και μεθαύριο, με τον Υπο-
υργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα,
τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεω-
ργιάδη και τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων
κ. Ιωάννη Τσακίρη.

Πρόκειται για την πρώτη δια ζώσης σύσκεψη που
πραγματοποιείται στην Ελλάδα μεταξύ των διοικήσεων
του ΑΔΜΗΕ και του EETC, η οποία ισχυροποιεί την ήδη
εποικοδομητική συνεργασία που έχουν ξεκινήσει οι δύο
πλευρές τον τελευταίο χρόνο για την προετοιμασία του
μεγάλου ενεργειακού έργου.

Οι ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα

Τον Μάιο του 2021 πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια
τηλεδιάσκεψη μεταξύ των δύο CEOs και συστάθηκε
ομάδα εργασίας για την προετοιμασία της νέας διεθνούς
διασύνδεσης. Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο Διαχειριστές
έχουν ήδη υπογράψει Μνημόνιο Κατανόησης καθώς και
Σύμφωνο Συνεργασίας για την εκπόνηση Μελέτης Σκο-
πιμότητας.

Η κοινή ομάδα εργασίας έχει ετοιμάσει τα προπαρασ-
κευαστικά έγγραφα (Scope of Work και Agreement on

Terms of Reference for a Feasibility Study) που είναι
απαραίτητα για την εκπόνηση της Μελέτης Σκοπιμότ-
ητας, η οποία θα καθορίσει τη βέλτιστη τεχνικο-οικονο-
μική λύση για την υλοποίηση της νέας διασύνδεσης. 

Ενδεικτική της επιταχυνόμενης συνεργασίας των δύο
χωρών είναι και η υπογραφή Μνημονίου Κατανόησης
τον Φεβρουάριο του 2022 μεταξύ της θυγατρικής εταιρ-
είας του ΑΔΜΗΕ Grid Telecom και της Telecom Egypt,
με αντικείμενο την εξέταση λύσεων για την τηλεπικοινω-
νιακή διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου.

Τα επόμενα βήματα για τη νέα ηλεκτρική
διασύνδεση

Το αμέσως επόμενο βήμα στη συνεργασία των δύο
Διαχειριστών είναι η ανάθεση της Μελέτης Σκοπιμότ-
ητας σε κορυφαία διεθνώς συμβουλευτική εταιρεία κοι-
νής αποδοχής. 

Όπως έχουν συμφωνήσει οι δύο Διαχειριστές, θα εξε-
ταστεί ως βασικό σενάριο η  πρόταση έργου της Elica
Group, μέλους του Ομίλου Κοπελούζου. 

Με την ολοκλήρωση της Μελέτης Σκοπιμότητας, η
οποία θα διαρκέσει ένα χρόνο, θα προσδιοριστούν επα-
κριβώς τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου (όδευση,
ισχύς, μήκος κ.λπ.) και η νέα διασύνδεση θα μπορεί
πλέον να ενσωματωθεί στα σχέδια ανάπτυξης δικτύων
μεταφοράς που καταρτίζουν οι Διαχειριστές.

Οι δύο Διαχειριστές έχουν συμφωνήσει επίσης να διε-
ρευνηθεί η δυνατότητα ευρωπαϊκής χρηματοδότησης
για το έργο. 

Στα επόμενα βήματα για την ωρίμανση της νέας
διασύνδεσης είναι η διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης το
οποίο θα περιλαμβάνει αναλυτικό χρονοδιάγραμμα και
θα προσδιορίζει κρίσιμες λειτουργικές και επιχειρησια-
κές παραμέτρους του έργου.

Πέρα από τη συμμετοχή του ως ο Διαχειριστής ενός εκ
των δύο διασυνδεόμενων χωρών, ο ΑΔΜΗΕ εξετάζει
σοβαρά το ενδεχόμενο να συμμετάσχει και μετοχικά στη
νέα διασύνδεση, η οποία θα είναι από τις μεγαλύτερες
διεθνώς, ενώ εκτιμάται ότι θα συγκεντρώνει μοναδικά
τεχνικά χαρακτηριστικά και θα καταρρίψει νέα παγκό-
σμια ρεκόρ.

Πολλαπλά τα οφέλη της νέας διασύνδεσης 

Η διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου αναμένεται να
αναβαθμίσει σημαντικά τη θέση των δύο χωρών
στους διεθνείς ενεργειακούς χάρτες και να
ενισχύσει την ασφάλεια εφοδιασμού τόσο σε διακρ-
ατικό όσο και σε διηπειρωτικό επίπεδο, σε μία
περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων.

Επιπλέον, το νέο έργο αναμένεται να συμβάλλει
σημαντικά: 

στη μείωση του ενεργειακού κόστους
στην περαιτέρω ανάπτυξη των Ανανεώσιμων

Πηγών Ενέργειας
στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρα-

κα και την επίτευξη των στόχων του "Fit for 55"
στη μείωση της εξάρτησης των δύο χωρών από

εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα
Τη σημασία των διεθνών διασυνδέσεων ανέδειξε

πριν από λίγες ημέρες στο Οικονομικό Φόρουμ των
Δελφών ο κ. Μάνος Μανουσάκης, ο οποίος τόνισε
ότι «οι διεθνείς διασυνδέσεις είναι κρίσιμες για την
πράσινη μετάβαση της Ελλάδας και της Ευρώπης
καθώς ενισχύουν την ενεργειακή ασφάλεια,
συμβάλλουν στη διαφοροποίηση των πηγών εφο-
διασμού και πρόκειται να μετατρέψουν τη χώρα μας
σε σημαντικό ενεργειακό κόμβο».

ΑΔΜΗΕ:ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΑΙΓΥΠΤΟΥ

Συνδριάζει το
νέο Δ.Σ. των
εργαζομένων

του Δήμου 
Χαιδαρίου,

θέτοντας καίρια
ζητήματα

στη Διοίκηση
του Δήμου

Συνεδριάζει σήμερα 
14 Απριλίου 2022 το νέο

Δ.Σ. των εργαζομένων του
Δήμου Χαιδαρίου, θέτοντας

καίρια ζητήματα που αφορούν
την διοίκηση του Δήμου και
τη στάση της απέναντι στους

εργαζόμενους.
Επίσης θα τεθεί το μεγάλο

πρόβλημα έλλειψης προσω-
πικού σε νευραλγικές
υπηρεσίες του Δήμου.  

Φωτιά ξέσπασε σε προαύλιο
χώρο κτηρίου στις Αχαρνές

Φωτιά ξέσπασε λίγο πριν  τις 17:00 το απόγευμα της Τετάρτης στην
αυλή κτηρίου στις Αχ αρν ές.  Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε οικοπεδικό
χ ώρο, ο οποίος είχ ε μέσα απορρίμματα και πλαστικά. Ειδικότερα, πρό-
κειται για προαύλιο χ ώρο κτιρίου με αν ακυκλώσιμα υλικά.Στο σημείο
βρέθηκε αρχ ικά κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αποτελούμεν ο
από 5 πυροσβέστες και δύο οχ ήματα. Στη συν έχ εια, όμως,  οι δυν ά-
μεις πυρόσβεσης εν ισχ ύθηκαν  και στο σημείο επιχ είρησαν  21 πυρο-
σβέστες με επτά οχ ήματα.

Άγν ωστο παραμέν ει πώς ξεκίν ησε η φωτιά, η οποία προκάλεσε
μεγάλη αν αστάτωση στην  περιοχ ή. Λόγω της φωτιάς, πυκν ός καπν ός
κάλυψε την  ευρύτερη περιοχ ή, που ήταν  ορατός από την  Εθν ική Οδό
Αθην ών  - Λαμίας.
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Στην 7η αγωνιστική μπαίνει
το πρωτάθλημα Κ20 της
Σούπερ Λίγκας 2 και η διορ-
γανώτρια ανακοίνωσε την
Τρίτη (12/4) το αναλυτικό
πρόγραμμα.
Οι αγώνες των 6 ομίλων θα
πραγματοποιηθούν από τις
16 έως τις 19 Απρ-
ιλίου.Αναλυτικά:

1oς όμιλος

Σάββατο (16/4)

Μισεδάκειο, Ο.Φ. Ιεράπετρας
- Εργοτέλης (12.00)

Κυριακή (17/4)

Θ.Ι Βαρδινογιάννης, Επισ

κοπή - Χανιά (12.00)

Ρεπό: Ηρόδοτος

2ος όμιλος

Μ. Δευτέρα (18/4)

Καρακόνερο, Διαγόρας -
Καλλιθέα (15.00)

Μ. Τρίτη (19/4)

Στ. Μαυροθαλασσίτης, Αιγά-
λεω - Ρόδος (13.00)

Ρεπό: Κηφισιά

3ος όμιλος

Σάββατο (16/4)

Μαχαιράδων, Ζάκυνθος -
Καλαμάτα (15.30)

Κυριακή (17/4)

Γυθείου, Αστέρας Βλαχιώτη -
Θεσπρωτός (12.45)

Ρεπό: Α.Ε. Καραϊσκάκης

4ος όμιλος

Σάββατο (16/4)

Μακρυχωρίου, Αναγέννηση
Καρδίτσας - Ολυμπιακός
Βόλου (12.45)

Κυριακή (17/4)

Φλαμουλιου, Τρίκαλα - Λεβα-
δειακός (12.45)

Ρεπό: Νίκη Βόλου

5ος όμιλος
Σάββατο (16/4)

Β ΔΑΚ Κατερίνης, Πιερικός -
ΑΕΛ (12.45)

Αριδαίας, Αλμωπός Αριδαίας
- Βέροια (15.00)

Ρεπό: Απόλλων Λάρισας

6ος όμιλος
Σάββατο (16/4)

Μίκρας, Π.Ο.Τ. Ηρακλής -
Απόλλων Πόντου (13.00)

Α.Ε ΑΟ Ξάνθη Γ1, Ξάνθη -
Καβάλα (13.00)

Ρεπό: Πανσερραϊκός

TToo  ππρρόόγγρρααμμμμαα  ττηηςς  77ηηςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  
σσττοο  ππρρωωττάάθθλληημμαα  ΚΚ2200  ττηηςς  ΣΣοούύππεερρ  ΛΛίίγγκκααςς  22

ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ:  ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 20/4
ΤΜΗΜΑΤΑ : ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ.

Πάνω απο 110 μικρές ποδοσφαιρίστριες χωρισμένες σε 2 ηλικιακά τμήματα
απο 7 - 15 ετών θα δείξουν οτι η στρογγυλή Θεά ανήκει σε όλους...

Γήπεδο 5×5  Kalibaki Arena Στην ΕΛΕΥΣΙΝΑ.
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Το αγωνιστικό
πρόγραμμα
της32ης 
αγωνιστικής της
Super League 2

Α ΟΜΙΛΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 16.04.2022 / 14:45
Π.Κ. Ρέντη, Ολυμπιακός ΣΦΠ
Β – Αλμωπός Αριδαίας
Β. Καρακίτσος, Α.Ο. Τρίκαλα –
ΠΑΟΚ Β
ΚΥΡΙΑΚΗ 17.04.2022 / 14:45
Βέροιας, ΝΠΣ Βέροια – Α.Ο.
Ξάνθη / ΕΡΤ3
Αλκαζάρ, ΑΕΛ – Ολυμπιακός
Βόλου
Μακεδονικού, Απόλλων Πόντου
– Πιερικός
Καυτανζόγλειο, ΠΟΤ Ηρακλής
– Θεσπρωτός
Σερρών, Πανσερραϊκός –
Καβάλα
Φιλιππούπολης, Απόλλων Λάρι-
σας – Νίκη Βόλου

Ρεπό: Αναγέννηση Καρδίτσας

Β ΟΜΙΛΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 16.04.2022 / 14:45
Λιβαδειάς, Λεβαδειακός –
Παναθηναϊκός Β / ΕΡΤ3
Π.Ι.Βαρδινογιάννης, Επισκοπή
– ΑΕΚ Β
ΣΑΒΒΑΤΟ 16.04.2022 / 17:00
Στ. Μαυροθαλασσίτης, Αιγάλεω
– Εργοτέλης / ΕΡΤ3
ΚΥΡΙΑΚΗ 17.04.2022 / 14:45
Ρόδου, Ρόδος – Καλαμάτα
Ν. Αλικαρνασσού, ΠΑΣΑ Ηρό-
δοτος – Καραϊσκάκης Άρτας
Καλλιθέας, Καλλιθέα – Αστέρας
Βλαχιώτη / ERTSPORTS
Βουζουνεράκειο, ΟΦ Ιεράπετρ-
ας – Διαγόρας
Ζακύνθου, ΑΠΣ Ζάκυνθος -
Χανιά
Ρεπό: Κηφισιά

(17:30)

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ- ΑΣΤΕΡΑΣ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ (ΒΥΖΑ)(17:30)
ΒΑΤΣΙΟΣ Α., ΠΛΑΚΑΣ Χ., ΠΑΥΛΟΣ
Χ.

ΕΘΝΙΚΟΣ – ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
ΦΥΛΗΣ(ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)(17:30)
ΛΑΜΠΡΟΥ Β., ΠΛΑΚΑΣ Σ.,
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ Γ.

ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ –
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ (ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ)(17:30)
HABILAJ A., ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Κ.,
ΝΑΚΟΣ Π.

ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ –
Σ Κ Ο Ρ Π Ι Ο Σ
ΦΥΛΗΣ(Γ.ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ)(17:30)
ΚΩΤΣΟΝΟΥΡΗ Μ., ΜΠΟΥΡΔΟΣ Ν.,
ΦΟΥΡΚΑΣ Γ.

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ
ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΣΠΡ.(ΔΗΜΟΤΙΚΟ
Ν.Π)(17:30)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Π.,
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Π., ΖEΪΜΠΕΚΗΣ Β.

Συν εχ ίζον τας τις βραβεύσεις σε ποδο-
σφαιριστές που έγραψαν  ιστορία με την
κιτριν όμαυρη φαν έλα, η διοίκηση του
Βύζαν τα απέν ειμε τιμητικές πλακέτες
στους παλαίμαχ ους ποδοσφαιριστές
Λευτέρη Κεφαλόπουλο (αρχ ηγό της ομά-
δας σε Β’ και Α’ Εθν ική, Γιάν ν η Πολ-
υχ ρόν η (Ζαγρή), Μιχ άλη Φιλίππου και
Χαρίλαο Κουστέρη. 
Οι βραβεύσεις έγιν αν  πριν  την  έν αρξη

του αγών α ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ – ΒΥΖΑΣ,
με το Δ.Σ. του ΑΓΣ ΒΥΖΑΣ στα πρό-
σωπα του Γιάν ν η Πολυχ ρόν η, Μιχ άλη
Φιλίππου αλλά και του προπον ητή του
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ Χάρη Κουστέρη, ν α τιμά
ιδιαίτερα και την  ποδοσφαιρομάν α
συν οικία Μελί, από την  οποία πολλοί
ποδοσφαιριστές αγων ίστηκαν  και
«μάτωσαν » για την  κιτριν όμαυρη φαν έ-
λα.

Νέες βραβεύσεις την  Πέμπτη σε
παλαίμαχ ους

Ο ΒΥΖΑΣ δίν ει ακόμα έν αν  κρίσιμο

αγών α της φετιν ής
σεζόν  αφού υπο-
δέχ εται τον  Αστέρα
Μαγούλας. 
Καλούμε τον  κόσμο,
τους αθλητές και
γον είς των  ακαδ-
ημιών  καθώς και όλο
τον  φίλαθλο κόσμο
ν α δώσει το παρών
και με τη φων ή του
ν α δώσει ώθηση στο
σύλλογο για ν α φτά-
σει στην  πιο…
γλυκιά ν ίκη.

Στο ημίχ ρον ο του αγών α ο ΒΥΖΑΣ θα
βραβεύσει τους παλαίμαχ ους ποδοσφ-
αιριστές που τίμησαν  τη φαν έλα της
ομάδας . ΣΑΚΗ ΚΟΥΒΑ, ΙΕΡΟΘΕΟ
ΜΑΡΓΕΤΗ, ΝΩΝΤΑ ΚΟΚΚΑΛΗ.

ΕΠΣΔΑ: Οι σημερινοί αγώνες
της εμβόλιμης αγωνιστικής

Βράβευσε τους Παλαίμαχους 
ο Βύζας Μεγάρων

ΕΠΣΔΑ:  ΑΠΟΦΑΣΗ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

H Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Σ.Δ.Α. αφού
έλαβε υπόψιν την από 7/4/2022 ένσταση (κατά
του κύρους του αγώνα ) του Αθλητικού Σωμα-
τείου με την επωνυμία <<ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ ΑΓΣ
>> κατά του Αθλητικού Σωματείου με την
επωνυμία <<Α.Π.Ο. ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ >> , κατά
την συνεδρίαση της 12ης Απριλίου του 2022 ,
αποφάσισισε τα κάτωθι  :

Α) Με βάση όλα τα σχετικά έγγραφα και απο-
δείξεις που περιήλθαν εις χείρας μας μέχρι
και την 5η Απριλίου 2022 , όλες οι οφειλές από
ποινές του Αθλητικού Σωματείου με την επων-
υμία <<Α.Π.Ο. ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ >>  είχαν εξοφλ-
ηθεί

Β) Αναφορικά  δε με τα τμήματα υποδομών
του ως άνω Σωματείου , έχουν επιβληθεί πρό-
στιμα   για τη μη καθόδου του σε αγώνες της
ίδιας διοργάνωσης , ήτοι την πρώτη φορά πρό-
στιμο ύψους 50,00 Ευρώ , την δεύτερη φορά
100, 00 Ευρώ και την Τρίτη  πρόστιμο  ίσο με
150, 00 Ευρώ .

ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Α.Γ.Σ. ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ
ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤΟΚ.4185/ 7-4-
2022 , ΜΕ ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ , ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
.

Το ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΠΟ ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ,
ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 50
ΕΥΡΩ , ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΝΑΓΡΑΦ.ΣΤΟ Φ.Α ΤΗΣ
27ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ .

Το ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΓΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ,
ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 50
ΕΥΡΩ , ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΝΑΓΡΑΦ.ΣΤΟ Φ.Α. ΤΗΣ
27ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ .

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ

Απορρίπτουμε την από 7-4-2022 ένσταση του
Αθλητικού Σωματείου  με την επωνυμία
<<ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ ΑΓΣ >>
ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΝΕΙΑ ΟΤΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΣΚΗΘΕΙ ΕΦΕΣΗ
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΦΕΣΕΩΝ ΤΗΣ
ΕΠΟ.



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 Πέμπτη 14 Απριλίου 2022

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



Πέμπτη 14 Απριλίου 2022 θριάσιο-13  

ΓΑΜΟΣ 
Ο ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΙΜΗΣ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΧΑΤΖΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΚΑΜΠΟΛΗ ΙΣΙΔΩΡΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΩΑΝΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΣΙΓΚΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ

ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ
ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥΠΟΛΕΩΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΠΟΡΟΥ

Κυριακή 17 Απριλίου στο Δημαρχείο Αχαρνών 

ΗΗμμέέρραα  ΥΥιιοοθθεεσσίίααςς  κκοουυττααββιιώώνν
κκααιι  εεννήήλλιικκωωνν  ζζώώωωνν

Την Κυριακή 17 Απριλίου 2022 και ώρα 11:00 με 14:00
θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Αχαρνών ημέρα υιοθεσίας

κουταβιών και ενήλικων ζώων.
Μια εκδήλωση αγάπης για τους πιστούς μας φίλους 

με την μέριμνα των εθελοντών της πόλης μας.
Σας περιμένουμε ❗❗

Τμήμα Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων 
☎☎�  213-2072382 ,  213-2072383

#acharnes #dog #doglover #αδέσποτα #υιοθετησε_
ενα_αδεσποτο #dimosacharnonΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΕΕΣΣ  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



14-θριάσιο Πέμπτη 14 Απριλίου 2022

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: 

ENOIKIAZONTAI ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΩΤΟΥ 
ΟΡΟΦΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ

ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ. 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6936780360

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

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

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

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

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

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

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

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100

ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

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

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

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ

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

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

ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΠΟΛΥΤΗ
ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 

ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ
ΕΤΩΝ 43 ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ
ΠΡΟΥΠΥΡΕΣΙΑ ΣΤΗ

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

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

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

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

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

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2105575342, 6973236156

Ζητείται τεχνίτρια νυχιών 
για  κατάστημα στην Ελευσίνα 

Τηλ. 6938437614

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΖΖηηττοούύννττααιι  ππωωλλήήττρριιεεςς  σσεε  ααρρττοοζζααχχααρροοππλλαασσττεείίοο  
σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή  ττοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  

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

ΕΕππιικκοοιιννωωννιιαακκέέςς  δδεεξξιιόόττηηττεεςς  --ΟΟμμααδδιικκόόττηητταα  
ΕΕυυεελλιιξξίίαα  ωωρρααρρίίοουυ

ΠΠααρρέέχχεεττααιι  ππλλήήρρηηςς  αασσφφάάλλιισσηη..
ΤΤηηλλέέφφωωννοο  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς::  66993377442277110077

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ

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

ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ .
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ. 2130993031,

MAIL: ktl.diametaforiki@gmail.com
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