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ΤΤοο  πασχαλινό τραπέζι για 850 
οικογένειες εξασφάλισε το Κοινωνικό

Παντοπωλείο Δήμου Φυλής

2-θριάσιο Μ. Δευτέρα 18 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: Συννεφιά και πρόσκαιρες καταιγίδεςα  

Η Θερμοκρασία απο 7  έως 17  βαθμους Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Μεγάλη Δευτέρα, Νεομάρτυρος Ιωάννου
του ράπτου, Οσίων Ακακίου Κοσμά και

Ευθυμίου

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Καμπόλης Γεώργιος Δ.

Ειρήνης 30, 2105574683

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Σαμπάνης Σπυρίδων Α.

Περικλέους 40 & Κοντούλη, 2105547581

MANΔΡΑ
Ασημάκης Γρηγόριος Κ.

Στρατηγού Ρόκκα 114,  2105550323

ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

Τζώνης Κωνσταντίνος Ε.
Κυκλάδων 79, 2102482990

ΑΧΑΡΝΕΣ
Θεοφανόπουλος Κωνσταντίνος Α.Βαρελά 

Γεωργίου 23 & Κορδελιού  - Άγιος Διονύσιος,
2102476847

ΗΕφορεία Αρχαι-
οτήτων Δυτικής
Αττικής θα

προχωρήσει στην πρό-
σληψη επιστημονικού
προσωπικού και λοιπών
ειδικοτήτων, συνολικά έξι
ατόμων, για την εκτέλεση
των αρχαιολογικών εργα-
σιών στον αρχαιολογικό
χώρο της Ελευσίνας.

Οι προσλήψεις θα υλο-
ποιηθούν με συμβάσεις
εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρο-
νικό διάστημα δύο (2) μηνών από
την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης, με δυνατότητα ανανέω-
σης ή παράτασης της σύμβασης
μέχρι τη συμπλήρωση 8 μηνών,
εφόσον κριθεί αναγκαίο από την
εξέλιξη του έργου και υπάρχουν
επαρκείς πιστώσεις.

Όσοι επιλεγούν θα απασχοληθ-
ούν, για την εκτέλεση των αρχαιο-
λογικών εργασιών του έργου: «Ανα-
βάθμιση υποδομών και βελτίωση
λειτουργικότητας Αρχαιολογικού
Χώρου Ελευσίνας, δημιουργία προ-
σβασιμότητας ΑΜΕΑ και πρόδρο-
μες εργασίες επανέκθεσης Μου-
σείου Ελευσίνας».

Οι ειδικότητες που ζητούνται για
τον αρχαιολογικό χώρο της Ελευ-
σίνας είναι οι εξής:

• ΠΕ Αρχαιολόγων – 1 θέση
• ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας

Πολιτικών με εξειδίκευση σε έργα
συντήρησης, αναβάθμισης και ανά-
δειξης αρχαιολογικών χώρων και
μνημείων – 1 θέση

• ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού με
εμπειρία στη διοικητική και οικονο-
μική διαχείριση έργων χρηματοδο-
τούμενων από προγράμματα της
Ε.Ε. ή αρχαιολογικών έργων – 1
θέση

• ΥΕ Εργατών – 3 θέσεις

Υποβολή αιτήσεων συμμε-
τοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
συμπληρώσουν την αίτηση και να
την υποβάλουν με τα συνημμένα

δικαιολογητικά:

– είτε με ηλεκτρονικό
τρόπο, μέσω μηνύματος
ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου στη διεύθυνση
e m a i l :
efada.asep@culture.gr,

– είτε αυτοπροσώπως,
είτε με άλλο εξουσιοδοτ-
ημένο από αυτούς πρό-
σωπο, εφόσον η εξου-
σιοδότηση φέρει την

υπογραφή τους θεωρημένη από
δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή, στα γραφεία
της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη
διεύθυνση:

Πανός 16 Αθήνα, Τ.Κ. 105 55,
απευθύνοντάς την στην Εφορεία
Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής υπό-
ψιν κας Χριστίνας Κούστα (τηλ. επι-
κοινωνίας: 210 3213571) και του
ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr)
και της ανάρτησης της ανακοίνω-
σης στον πίνακα ανακοινώσεων της
Υπηρεσίας (από 18-04-2022 έως
28-04-2022 ).

Η προθεσμία υποβολής των
αιτήσεων συμμετοχής ξεκινά τη
Δευτέρα, 18 Απριλίου και λήγει
την Πέμπτη, 28 Απριλίου 2022.

Α
υξημέν η κατά πολύ και εν ισχ υμέν η με όλα όσα
χ ρειάζεται το πασχ αλιν ό τραπέζι αλλά και με
παιχ ν ίδια, είν αι η τακτική διαν ομή τροφίμων

και ειδών  πρώτης αν άγκης από το Κοιν ων ικό
Παν τοπωλείο Δήμου Φυλής.

Συν ολικά, στις 850 οικογέν ειες που
αν τιπροσωπεύουν  1500 άτομα και είν αι δικαιούχ οι
του προγράμματος θα δοθούν  25 είδη. Συγκεκριμέν α
διαν έμον ται: κρέας, ζάχ αρη, γάλα, μακαρόν ια, ρύζι,
φακές, φασόλια, αλεύρι, λάδι, ν τοματάκι,τυρί φέτα,
κορν  φλέϊκς, πατάτες, κρεμμύδια, αγγουράκια,
τσουρέκια, κόκκιν α αυγά, λαμπάδες, παιγν ίδια,
καραμέλες, γλειφιτζούρια και ζαχ αρωτά για τα παιδιά,
παγωτό και αν αψυκτικά.

Όπως τόν ισε ο αν τιδήμαρχος Κοιν ων ικής Πολιτικής
Γιώργος Αν των όπουλος, η αρχ ή έγιν ε από τις
πολύτεκν ες οικογέν ειες και στη συν έχ εια θα εξυπηρ

ετηθούν  όλοι οι δικαιούχ οι του Κοιν ων ικού
Παν τοπωλείου. Για ν α επιτευχ θεί αυτό, εργαζόμεν οι
της Κοιν ων ικής Υπηρεσίας θα εργαστούν  και το
Σαββατοκύριακο.

“Δεν  θα αφήσουμε καν έν αν  χ ωρίς βοήθεια
ακολουθών τας τις κατευθύν σεις του δημάρχ ου
Χρήστου Παππού. Μέχ ρι την  Μ. Τετάρτη θα
ολοκληρώσουμε τη διαν ομή και αν  υπάρξει έκτακτη
αν άγκη βοήθειας για κάποια οικογέν εια που έχ ει
δυσκολίες είμαστε εδώ ν α τη στηρίξουμε” τόν ισε ο κ.
Αν των όπουλος.

Τα προϊόν τα που διαν έμον ται στο Κοιν ων ικό
Παν τοπωλείο εξασφαλίστηκαν  από ίδιους πόρους του
Δήμου Φυλής εν ώ υπήρξαν  και χ ορηγίες. Η διαν ομή
των  τροφίμων  γίν εται με βάση τα πρωτόκολλα για τον
Cov id-19, με βάση τα οποία οι ωφελούμεν οι
προσέρχ ον ται με ραν τεβού, θερμομετρούν ται και

ΣΣεε  ννέέεεςς  ππρροοσσλλήήψψεειιςς  ππρροοχχωωρράά  ηη  
ΕΕφφοορρεείίαα  ΑΑρρχχααιιοοττήήττωωνν  ΔΔυυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς
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Γ. Κώτσηρας:
«Η Κυβέρνηση και το

Υπουργείο Εσωτερικών
ανταποκρίθηκαν σε
ακόμη ένα βασικό

αίτημα, που αφορά
στην καθημερινότητα

και στην ποιότητα ζωής
των κατοίκων της 
Δυτικής Αττικής»

Τη χρηματοδότηση του
Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας
- Ερυθρών - Οινόης με το

ποσό των 180.000 ευρώ, για την
πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών
και καταστροφών που προκαλούνται
από θεομηνίες, αποφάσισε το Υπο-
υργείο Εσωτερικών.

Ειδικότερα, με σχετική απόφαση
που υπογράφει ο αρμόδιος Αναπ-
ληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, κ.
Στέλιος Πέτσας, η επιχορήγηση
αφορά τα έργα:

• Αποκατάσταση οδικού δικτύου
και άρση επικινδυνότητας λόγω
βλαβών που προέκυψαν κατά τη
διάρκεια της θεομηνίας «Ελπίδα»
στη Δημοτική Ενότητα Βιλίων. 

Προϋπολογισμός: 100.000 ευρώ.
• Αποκατάσταση οδικού δικτύου

και άρση επικινδυνότητας λόγω
βλαβών που προέκυψαν κατά τη
διάρκεια της θεομηνίας «Ελπίδα»
στη Δημοτική Ενότητα Ερυθρών.
Προϋπολογισμός: 80.000 ευρώ.

Με αφορμή την εξασφάλιση της
χρηματοδότησης προς τον Δήμο
Μάνδρας - Ειδυλλίας - Ερυθρών -
Οινόης, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης
και Βουλευτής Δυτικής Αττικής της
Ν.Δ., κ. Γιώργος Κώτσηρας, δήλωσε:

«Η κακοκαιρία «Ελπίς» προκάλεσε
σημαντικά προβλήματα σε βασικές
υποδομές τόσο των Βιλίων όσο και 

των Ερυθρών, με αποτέλεσμα το
αίτημα για την οικονομική ενίσχυση
του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας να
βρει άμεση ανταπόκριση από την
ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών.

Θέλω να ευχαριστήσω τον Αναπ-
ληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, κ.
Στέλιο Πέτσα, για το ενδιαφέρον και
τα αντανακλαστικά που επέδειξε για
ακόμη μία φορά.

Η στενή συνεργασία που έχουμε
αναπτύξει με τον αρμόδιο Υπουργό,
μαζί με τους τοπικούς αυτοδιοικητι-
κούς φορείς, αποδίδει προς όφελος
της βελτίωσης της καθημερινότητας

και της ποιότητας ζωής των κατοίκων
στη Δυτική Αττική».

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΟΥΡΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ
ΣΤ. ΠΕΤΣΑ  

Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και
Βουλευτής Δυτικής Αττικής, Θανά-
σης Μπούρας, είναι ιδιαίτερα ικανο-
ποιημένος και ευχαρίστησε τον κ.
Πέτσα που αποδέχτηκε το αίτημα
του να περιληφθούν στην εν λόγω
απόφαση και οι πληγείσες από την
κακοκαιρία «Ελπίδα» δημοτικές
ενότητες Βιλίων και Ερυθρών του
Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας. 
Η χρηματοδότηση που λαμβάνουν
οι εν λόγω Δημοτικές Ενότητες θα
χρησιμοποιηθεί για την αποκατάστα-
ση του οδικού δικτύου και την άρση
της επικινδυνότητας λόγω βλαβών
που προέκυψαν κατά τη διάρκεια
της θεομηνίας «Ελπίδα» στα τέλη
του Ιανουαρίου 2022. Τόσο τα
Βίλια όσο και οι Ερυθρές αποτε-
λούν κάθε χρόνο τις άμεσα πληττό-
μενες από τις κακοκαιρίες περιοχές
της Αττικής. 

Επιχορήγηση 180.000 € του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας από το ΥπΕΣ 
για την ενίσχυση υποδομών σε Βίλια και Ερυθρές

Ένωση Επαγγελματιών Βιοτεχνών & Εμπόρων 
Ελευσίνας- Μάνδρας

Συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης για 
‘’ευαλωτα’’ νοικοκυριά Μ. Δευτέρα και Μ. Τρίτη

Η
Έν ωση Επαγγελματιών  Βιοτεχ ν ών  &
Εμπόρων  Ελευσίν ας - Μάν δρας εκφ-
ράζουμε έμπρακτα την  αλληλεγγύη μας

σε κάθε λαϊκή οικογέν εια που δυσκολεύεται
ν α καλύψει ακόμα και τα είδη βασικής αν άγ-
κης. Με τις τιμές σε κρέας, λαχ αν ικά, ακόμα
και στο ψωμί ν α αν εβαίν ουν  διαρκώς, όλο
και περισσότεροι βρίσκον ται σε δυσχ ερή
οικον ομική κατάσταση, αδυν ατών τας ν α
αν ταπεξέλθουν  στο κύμα ακρίβειας που
πλήττει όλους μας.
Εμείς βρισκόμαστε στην  πρώτη γραμμή της
διεκδίκησης για ν α μπει έν α τέλος στην
ακρίβεια που εξαφαν ίζει τα εισοδήματα μας.
Για αυτόν  ακριβώς το λόγο βρισκόμαστε και στην  πρώτη γραμμή της αλληλεγ-
γύης.Καλούμε όλους ν α είμαστε σε εγρήγορση από εδώ και πέρα. Δεν  θα
αν εχ τούμε διακοπή ρεύματος σε καν έν α σπίτι, σε καν έν α μικρό μαγαζί. Η
ακρίβεια στο ρεύμα και σε βασικά είδη ήρθε για ν α μείν ει και η αν τιμετώπιση της
από εδώ και πέρα πρέπει ν α μας βρει εν ωμέν ους.
Καλούμε κάθε συν αδέλφισσα, κάθε συν άδελφο επαγγελματία, κάθε κάτοικο της
Ελευσίν ας και της Μάν δρας ν α συν δράμει στην  συλλογή τροφίμων  και ειδών
πρώτης αν άγκης. Ο καθέν ας από το υστέρημα του μπορούμε ν α δώσουμε χ έρι
στήριξης στον  διπλαν ό μας και ν α κάν ουμε πράξη ακόμα μια φορά αυτό που
είχ αμε δηλώσει εξαρχ ής, καν έν ας μόν ος του στην  κρίση.
Συλλέγουμε :
Ξηρά τροφή (φρυγαν ιές μπισκότα κτλ)
Όσπρια, ζυμαρικά, κον σέρβες, λάδι
Είδη ατομικής υγιειν ής 

Η συλλογή των ειδών θα γίνει στο cafe-bar Koukos Παγκάλου & Γεω-
ργίου Παύλου στην Ελευσίνα Μ. Δευτέρα και Μ. Τρίτη από τις 9 το
πρωί ως τις 11 το βράδυ.

Συνάντηση Δημάρχου Φυλής 
με Πρόεδρο Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής –

Πειραιώς και Πρόεδρο Συλλόγου ΒΙΟΠΑ  

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 

Συνάντηση με τον
Πρόεδρο του
Συλλόγου  Βιομηχα-
νιών Αττικής – Πειρ-
αιώς (ΣΒΑΠ) κ.
Δημήτρη Μαθιό και
τον Πρόεδρο του
Συλλόγου Βιοτεχνι-
κού Πάρκου
(ΒΙΟΠΑ) Φυλής,
Λευτέρη Παντελάκη,
είχε το μεσημέρι
της Παρασκευής 15
Απριλίου 2022 στο
γραφείο του,  ο
Δήμαρχος Φυλής
Χρήστος Παππούς. 

Αντικείμενο της
συνάντησης τους υπήρξε η διερεύνηση προοπτικών ανάπτυξης, η επίλυση
ζητημάτων  και η στήριξη των Επιχειρήσεων της Βιομηχανικής Ζώνης του
Δήμου Φυλής. 

Ο Δήμαρχος Φυλής που για τον ίδιο λόγο  μέσα στην εβδομάδα που πέρα-
σε είχε συνάντηση και με τον Πρόεδρο του Βιοτεχνικού  Επιμελητηρίου Αθη-
νών (Β.Ε.Α) κ. Παύλο Ραβάνη,   συμφώνησε με τους Προέδρους ΣΒΑΠ  και
ΒΙΟΠΑ να έχουν και νέα συνάντηση συνεργασίας μετά τις γιορτές του Πάσχα. 
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Σε λειτουργία τέθηκε σήμερα το τετραψήφιο τηλεφωνικό νούμερο 1544, το οποίο 
μπορούν να καλούν οι οδηγοί σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης

Σ
το τετραψήφιο τηλεφων ικό ν ούμερο 1544 θα
μπορούν  από σήμερα ν α απευθύν ον ται οι
πολίτες της Αττικής προκειμέν ου ν α επικοιν ω-

ν ούν  με το κέν τρο διαχ είρισης κυκλοφορίας της Περ-
ιφέρειας Αττικής, 24 ώρες το εικοσιτετράωρο 365 μέρες
το χ ρόν ο. Οι πολίτες μέσω του ν έου τηλεφων ικού
αριθμού θα μπορούν  ν α αν αφέρουν  κάθε είδους
πρόβλημα που σχ ετίζεται με το δίκτυο αρμοδιότητας
της Περιφέρειας Αττικής.  

Ο Περιφερειάρχ ης Αττικής Γ. Πατούλης εν εργο-
ποίησε,  σήμερα του πρωί από το Κέν τρο Διαχ είρισης
της Κυκλοφορίας το 1544 το οποίο στοχ εύει ν α
εν ισχ ύσει την  προάσπιση της οδικής ασφάλειας.
Όπως υπογράμμισε  πρόκειται για μία ν έα καιν οτόμο
δράση η οποία έχ ει ως κεν τρικό σκοπό της ν α
εν ισχ ύσει την  επικοιν ων ία των  χ ρηστών  του οδικού
δικτύου με την  Περιφέρεια,  τόσο για θέματα που αφο-
ρούν  στη συν τήρησή των  κεν τρικών  οδικών  αρτηρ-
ιών  και της σηματοδότησης,  όσο και στη διαχ είριση
εκτάκτων  καταστάσεων  που τυχ όν  προκαλούν ται
στο οδικό δίκτυο. 

Επιπλέον  ο Γ. Πατούλης επισήμαν ε ότι τα ζητήμα-
τα ασφάλειας των  πολιτών  και η βελτίωση του οδικού
δικτύου αρμοδιότητας της Περιφέρειας είν αι ψηλά στην
ατζέν τα της σημεριν ής διοίκησης. Αυτό άλλωστε απο-
δεικν ύεται και από τα χ ρήματα τα οποία έχ ουν  διατε-
θεί από την  Περιφέρεια και το Επιχ ειρησιακό της Πρό-
γραμμα.

Όπως τόν ισε πάν ω από 300 εκ. ευρώ έχ ουν  διατε-
θεί για ασφαλτοστρώσεις, διαζώματα, παρεμβάσεις
σήμαν σης και φωτειν ών  σηματοδοτών . 

Επίσης τη ν έα προγραμματική περίοδο 2021 -2027
προγραμματίζον ται έργα οδικής ασφάλειας που θα
ξεπερν ούν  τα 150 εκ. ευρώ. Να σημειωθεί ότι σε διά-
στημα 4 μην ών  αν αμέν εται ν α έχ ει ολοκληρωθεί και η
ηλεκτρον ική εφαρμογή για smartphone, μέσω της
οποίας οι πολίτες θα μπορούν  ν α στέλν ουν  υλικό
χ ωρίς ν α απαιτείται τηλεφων ική κλήση. Δείτε σχ ετικό
Βίν τεο. 

Κατά την  εν εργοποίηση του τετραψήφιου τηλεφων ι-
κού αριθμού 1544 παρόν τες στο Κέν τρο Διαχ είρισης
της Κυκλοφορίας ήταν  ο Αν τιπεριφερειάρχ ης Μεταφο-
ρών  Β. Γιαν ν ακόπουλος, ο Εν τεταλμέν ος Περιφερει-
ακός Σύμβουλος για θέματα της Διεύθυν σης Διαχ είρι-
σης Μητροπολιτικών  Υποδομών  και Χωρικού Σχ εδια-
σμού, Αθ. Κατσιγιάν ν ης, ο Προϊστάμεν ος της Διεύθυ-
ν σης Μητροπολιτικών  Υποδομών  Π. Καρυώτης, ο
Σύμβουλος Οδικής Ασφάλειας Κ. Λογοθέτης και υπηρ-
εσιακά στελέχ η. 

Το 1544 

Μέσω του ν έου αυτού αριθμού οι πολίτες θα έχ ουν
τη δυν ατότητα ν α αν αφέρουν   τυχ όν  προβλήματα
που αν τιμετωπίζουν  στο  οδικό δίκτυο αρμοδιότητας
της Περιφέρειας. Στο πλαίσιο αυτό θα μπορούν  ν α
αν αφέρουν  φθορές στο οδόστρωμα, προβλήματα με
την  φωτειν ή σηματοδότηση, τις διαγραμμίσεις, τη
σήμαν ση, τυχ όν  πτώση υλικών  στο οδόστρωμα (π.χ .
λάδια, φερτά υλικά, αν τικείμεν α), αλλά και οτιδήποτε
μπορεί ν α θέτει σε κίν δυν ο την  ασφάλεια τους. Το
κέν τρο διαχ είρισης της κυκλοφορίας θα μπορεί άμεσα,
αφού ιεραρχ ήσει τις σχ ετικές πληροφορίες ν α προ-
βαίν ει στις κατάλληλες προληπτικές εν έργειες και δρά-
σεις αποκατάστασης των  προβλημάτων .

Να σημειωθεί για την  καλύτερη εν ημέρωση των
πολιτών  έχ ουν  εγκατασταθεί  3.000 μικρές πιν ακίδες
με τον  τετραψήφιο τηλεφων ικό αριθμό 1544 στους
ιστούς των  φωτειν ών  σηματοδοτών  σε κεν τρικούς
οδικούς άξον ες της Αττικής. Οι πιν ακίδες διαθέτουν
κωδικό QR code για ν α μπορούν  οι πεζοί με μια απλή
κίν ηση ν α συν δέον ται στην  ηλεκτρον ική σελίδα της
περιφέρειας Αττικής από το κιν ητό τους τηλέφων ο και
ν α έχ ουν  πρόσβαση σε βασικές πληροφορίες που
αφορούν  στην  ασφαλή μετακίν ηση τους. Στις
πιν ακίδες έχ ει προβλεφθεί οι πληροφορίες ν α αν α-
γράφον ται και στην  αγγλική γλώσσα, επιτρέπον τας και
στους επισκέπτες της Αττικής ν α εν ημερών ον ται για
την  ύπαρξη και τη λειτουργία μιας γραμμής. Επιπρό-
σθετα έχ ουν  τοποθετηθεί 110 πιν ακίδες διαχ είρισης
κυκλοφορίας με τον  αριθμό 1544 σε όλες τις κεν τρικές
οδικές αρτηρίες, εν ώ οι φωτειν ές πιν ακίδες (matrix)
εν ημερών ουν  τους οδηγούς για την  εν εργοποίηση του
1544.
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Ο ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΕΦΙΣΤΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ 

«Απάτη με δήθεν εργαζόμενους 
του Δήμου που ζητούν δώρο 

Πάσχα»
«ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Δεν είναι εργαζό-

μενοι του Δήμου,
αυτοί, που ζητούν
Δώρο Πάσχα»
διευκρινίζει  ανα-
κοίνωση του
Δήμου Μεγαρέων.
Αναλυτικά:

Ε π ε ι δ ή
υπάρχουν σχετι -
κές καταγγελίες
διευκρινίζεται ότι
κανείς υπάλληλος
στην Υπηρεσία
Καθαριότητας του
Δήμου αυτές τις
ημέρες δεν βγαίνει μόνος ή με παρέα να ζητήσει δώρο Πάσχα
από τους πολίτες.

Έτσι λοιπόν αν παρατηρηθεί άτομο ή άτομα με γιλέκα δήθεν
του Δήμου Μεγαρέων κινούνται στις γειτονιές και ζητούν δώρο
Πάσχα είναι διάφοροι επιτήδειοι που προσπαθούν να ξεγελά-
σουν τους πολίτες.

Συνιστάται λοιπόν προσοχή από τους πολίτες και αν πέσει
στην αντίληψή τους σχετικό συμβάν αμέσως να καταγγελθεί
στην Αστυνομία.»

Την Πέμπτη 28 Απριλίου 2022 η 3η θεματική Διαβούλευση του

Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) Δ. Φυλής

Ο Δήμος Φυλής απευθύνει πρόσκληση συμμε-
τοχής στην «Τρίτη θεματική Διαβούλευση του
Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
(Σ.Β.Α.Κ.) του δήμου Φυλής».

Η διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί διαδικ-
τυακά, την Πέμπτη 28 Απριλίου 2022 στις 13:00
μέσω του συνδέσμου:

https://lever.webex.com/lever/j.php?MTID=
mb6a084c30989ad0c578a18d347ce5511

«Ο Δήμος Φυλής, υπακούοντας στις προστα-
γές της Εθνικής και Ευρωπαϊκής πολιτικής για
την επιδίωξη της βιωσιμότητας στις μεταφορές,
βρίσκεται στην υλοποίηση του Σχεδίου Βιώσιμ-
ης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), το οποίο θα
οργανώσει το πλαίσιο πάνω στο οποίο θα ανα-
πτυχθεί το σύστημα μετακινήσεων της πόλης τα
επόμενα χρόνια.

Μέσω του Σ.Β.Α.Κ. επιδιώκεται η διαμόρφωση
ενός συστήματος που θα συμβάλει στην αστική
αναζωογόνηση της περιοχής, θέτοντας σε προτε-
ραιότητα την εξυπηρέτηση των ήπιων μορφών
μετακίνησης (πεζή και ποδήλατο) έναντι της
μηχανοκίνητης κυκλοφορίας. 

Με τον τρόπο αυτό ο άνθρωπος και οι καθημε-
ρινές του ανάγκες για καλή ποιότητα ζωής

τοποθετούνται στο επίκεντρο και, από την άλλη,
μπαίνει ένα εμπόδιο στην ολοένα αυξανόμενη
χρήση του ιδιωτικού αυτοκινήτου.

Στην πορεία εκπόνησης του Σ.Β.Α.Κ., ο Δήμος
Φυλής, αναζήτησε την ενεργή συμμετοχή της
τοπικής κοινωνίας μέσω των θεματικών διαβου-
λεύσεων που διοργανώθηκαν και των διαδικ-
τυακών εργαλείων που αναπτύχθηκαν, έτσι ώστε
το περιεχόμενο του ΣΒΑΚ να αποτελέσει προϊόν
συμμετοχικού σχεδιασμού που λαμβάνει υπόψη
τις απόψεις και τις παρατηρήσεις των φορέων
και των πολιτών.

Κύριος στόχος της 3η Διαβούλευσης είναι η 

επικοινωνία των τελικών μέτρων που προ-
τείνονται στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ και η υιοθέτηση
αυτών από τους πολίτες. Η διαβούλευση αυτή
είναι καθοριστική, καθώς ουσιαστικά αποτελεί
την έγκριση της στρατηγικής του Δήμου σε θέμα-
τα κινητικότητας για τα επόμενα έτη. Επομένως, η
άποψη των πολιτών, όπως και σε προηγούμενα
στάδια της εκπόνησης του Σχεδίου, είναι καθορ-
ιστική μιας και  είναι  οι  άμεσα ωφελούμε-
νοι/θιγόμενοι από την εφαρμογή των προτεινόμε-
νων μέτρων

Ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς»

MENIΔΙ 
ΔΔιικκααίίωωσσηη  γγιιαα  ττηηνν  οοιικκοογγέέννεειιαα  ττοουυ  1111χχρροοννοουυ
ΜΜάάρριιοουυ..  ΔΔεενν  ππρροοσσφφεεύύγγεειι  ττοο  ΔΔηημμόόσσιιοο  κκααττάά

ττηηςς  ααππόόφφαασσηηςς  ααπποοζζηημμίίωωσσηηςς

Τ
έλος στη αν τιπαράθεση αν άμεσα στο
Δημόσιο και στην  οικογέν εια του
αδικοχ αμέν ου Μάριου. Το Ελλην ικό

Δημόσιο αποφάσισε ότι δεν  θα προσφύγει
κατά της απόφασης της Δικαιοσύν ης για
αποζημίωση της οικογέν ειας του 11χ ρόν ου
Μάριου-Δημητρίου Σουλούκου, ο οποίος
έχ ασε τη ζωή του από αδέσποτη σφαίρα
στο προαύλιο του σχ ολείου του, στις 8
Ιουν ίου του 2017 στις Αχ αρν ές.

Οι υπουργοί Οικον ομικών  Χρήστος
Σταϊκούρας και Προστασίας του Πολίτη
Τάκης Θεοδωρικάκος, εκφράζουν  με κοιν ή
δήλωσή τους την  ικαν οποίησή τους για την
απόφαση του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους.

Κοινό Δελτίο Τύπου των Υπουργείων 
Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη:

Κοιν ή δήλωση των  Υπουργών  Οικον ομικών  κ. Χρήστου Σταϊκούρα και Προστασίας του
Πολίτη κ. Τάκη Θεοδωρικάκου σχετικά με την  απόφαση του Νομικού Συμβουλίου του κράτους
για την  υπόθεση του αδικοχ αμέν ου 11χ ρόν ου Μάριου-Δημητρίου Σουλούκου.

“Εκφράζουμε σήμερα την  ικαν οποίησή μας για την  απόφαση του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους – του ν ομικού παραστάτη του Ελλην ικού Δημοσίου – ν α μην  προσφύγει κατά της
απόφασης του Διοικητικού Εφετείου που επιδίκασε αποζημίωση προς την  οικογέν εια του
αδικοχ αμέν ου 11χ ρον ου Μάριου-Δημητρίου Σουλούκου.

Η απόφαση του ΝΣΚ, η οποία επιβεβαιών ει την  αξιολόγηση και της πολιτικής ηγεσίας, όπως
έχ ει ήδη εκφραστεί από τους συν αρμόδιους Υπουργούς τόσο δημόσια όσο και σε συν έχ εια
σχ ετικής επιστολής του Υπουργού Οικον ομικών , είν αι απόδειξη της αν θρωπιάς και της
κοιν ων ικής ευαισθησίας, που οφείλει ν α επιδεικν ύει η ελλην ική πολιτεία, ιδίως σε αν άλογες
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Σύλλογος Γυναικών Ελευσίνας & Σωματείο Συνταξιούχων Ι.Κ.Α. Ελευσίνας

ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

Σ
υν εχ ίζουμε ν α εκφράζουμε έμπρακτα την
αλληλεγγύη μας στις λαϊκές οικογέν ειες που
δυσκολεύον ται ν α τα βγάλουν  πέρα και ν α

αν ταποκριθούν  ακόμη και στα βασικά για την  επιβίω-
σή τους. 

Η ακρίβεια που υπάρχ ει στα είδη πρώτης αν άγκης,
στα τιμολόγια της ΔΕΗ, στο φυσικό αέριο, κατατρώει
το πεν ιχ ρό μας εισόδημα και η κατάσταση ολοέν α και
θα δυσχ εραίν ει. 

Την  ακρίβεια έρχ εται ν α επιδειν ώσει το ξέσπασμα
του ιμπεριαλιστικού πολέμου με τη επέμβαση της
Ρωσίας στην  Ουκραν ία και καλείται ο λαός για ακόμα
μια φορά ν α βάλει πλάτη, που δεν  μπορεί ν α πάρει
αν άσα από τα σημεριν ά αδιέξοδα. 

Καλούμε κάθε εργαζόμεν η και εργαζόμεν ο, κάθε
συν ταξιούχ ο ή άν εργο ν α αν τισταθεί οργαν ωμέν α και
αγων ιστικά στη φτώχ εια και την  ακρίβεια.

Συγκεντρώνουμε βασικά είδη & είδη τροφίμων,
που θα διανεμηθούν σε οικογένειες που τα έχουν
ανάγκη τη Δευτέρα 18 και Τρίτη 19 Απρίλη 10.00-
12.00 & 19.00-21.00 στα γραφεία των Συντα-
ξιούχων ΙΚΑ στον πεζόδρομο της Αισχύλου.
Καλούμε τον καθένα και την καθεμία από εμάς
από το υστέρημά του, να συνδράμει στην έκφρα-
ση αλληλεγγύης και να πάρει μέρος στην προ-
σπάθεια αυτή. 

Συγκεκριμένα, τα είδη που μαζεύονται είναι :
• Ξηρά τροφή (φρυγανιές, παξιμάδια, μπισκότα

κλπ.)
• Όσπρια, ζυμαρικά, κονσέρβες, λάδι
• Είδη ατομικής υγιεινής

Κάνουμε πράξη τη λαϊκή αλληλεγγύη, δεν αφή-
νουμε καμία και κανέναν μόνο του.

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

221100  55557700333377,,  221100  555588008811664488

Αίτημα  Συλλόγου Γονέων
μαθητών Ά Γενικού Λυκείου

Ασπροπυργου προς το
Αστυνομικό Τμήμα 

Ανάγκη φύλαξης 
πέριξ των σχολικών 

συγκροτημάτων λόγω
αύξησης παραβατικότητας
από εξωσχολικά στοιχεία

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΠΡΟΣ: Α.Τ.ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΑΙΤΗΜΑΑΙΤΗΜΑ

Ως γονείς μαθητών που φοιτούν στο
Ά Γενικό Λύκειο Ασπροπύργου, σας μεταφέρ-

ουμε την αγωνία μας για την αύξηση της παραβα-
τικότητας, που παρατηρείτε τους τελευταίους
μήνες, στο περιβάλλοντα χώρο πλησίον και πέριξ
του σχολικού συγκροτήματός μας.

Συνολικά οι μαθητές που φοιτούν στην περ-
ιοχή, μαζί με τους μαθητές του όμορου σχολείου
ξεπερνούν τους 1000, αριθμός αρκετά μεγάλος
που εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους ασφάλειας
και επικινδυνότητας.

Γονείς, μας έχουν ενημερώσει, για φαινόμενα
παραβατικότητας από εξωσχολικούς τόσο τις
ώρες λειτουργίας των σχολείων, όσο και τα απο-
γεύματα.

Αιτούμαστε την άμεση φύλαξη του εξωτερικού
χώρου και πλησίον των σχολικών μας συγκροτ-
ημάτων με καθημερινές και επαναλαμβανόμενες
περιπολίες. 

Η ασφάλεια και η υγεία των ανήλικων μαθητών
της πόλης μας, αποτελεί για εμάς κύρια και πρω-
ταρχική προτεραιότητα.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ13/04/2022

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞ.       ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ

Αναβολή Συνέντευξης Τύπου Π.Ε. 
Δυτικής Αττικής 

Η προγραμματισμένη Συνέντευξη Τύπου της Π.Ε. Δυτικής Αττικής  για τη Μεγάλη

Δευτέρα 18 Απριλίου 2022 και ώρα 12.00 το μεσημέρι με θέμα: 

«ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2019 - 2021»  αναβάλλεται για μετά το Πάσχα. 

Για τη νέα ημερομηνία θα ενημερωθείτε με σχετική ανακοίνωση που θα εκδοθεί. 



Ο
λοκληρώθηκε με τεράστια
επιτυχία η συγκέντρωση
παιχνιδιών, παιδικών βιβ-

λίων, λαμπάδων και παπουτσιών το
Σάββατο, 9 Απριλίου 2022, που
πραγματοποιήθηκε στην πλατεία
του Δημαρχείου, σε συνεργασία με
το «Όλοι Μαζί Μπορούμε», με
κύριο στόχο κανένα παιδί  στον
Ασπρόπυργο να μην μείνει χωρίς
δώρο αυτές τις Άγιες Ημέρες. Η
συμμετοχή των δημοτών ήταν
συγκινητική και  η συγκέντρωση
παιχνιδιών ξεπέρασε κάθε προσ-
δοκία. 

Ο Δήμος Ασπροπύργου και η

Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας
σε συνεργασία με το «Όλοι Μαζί
Μπορούμε», κατάφεραν να ευαι-
σθητοποιήσουν όλους τους δημό-
τες, μικρούς και μεγάλους να προ-
σφέρουν στα παιδιά αυτά που πραγ-
ματικά το έχουν ανάγκη. 

Οι ενέργειες του Δήμου, αναφορ-
ικά με τις οικονομικά αδύναμες
οικογένειες της πόλης συνεχίζουν
με αμείωτο ρυθμό μέσω των Κοι-
νωνικών Υπηρεσιών του Δήμου. Η
ευημερία των πολιτών και κυρίως
των παιδιών αποτελεί κύρια προτε-
ραιότητα της Δημοτικής Αρχής και
ύψιστο στόχο της . 

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ.
Νικόλαος Μελετίου μαζί με την Αντι-
δήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας,
Παιδείας, Πολιτισμού και Νεολαίας,
κ. Σοφία Μαυρίδη ευχαριστούν
θερμά όλους τους δημότες για τα
δώρα που επέλεξαν να προσφέρ-

ουν για τα παιδιά της πόλης, καθώς
και τα βιβλιοπωλεία της περιοχής:
Αφοί Καραβασίλη Ο.Ε. και Λαζάρου
Στυλιανή, δείχνοντας με την πράξη
τους την ευαισθησία τους αλλά και
την αλληλεγγύη τους προς αυτά τα
παιδιά.
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Συνάντηση Δημάρχου Ελευσίνας Αργύρη Οικονόμου με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των ΕΑΣ - πρώην ΠΥΡΚΑΛ

Ξεκινούν οι διαδικασίες εκπόνησης μελετών για απορρύπανση

Με τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο των ΕΑΣ κο
Κωστόπουλο συναν-

τήθηκε ο Δήμαρχος Ελευσίνας
Αργύρης Οικονόμου, παρουσία
του Αντιδημάρχου Λεωνίδα
Παππά.

Σταθερό αίτημα και αντικείμε-
νο της συνάντησης ήταν η
ανάγκη απορρύπανσης των
οικοπέδων της ΠΥΡΚΑΛ, η απο-
μάκρυνση εκρηκτικών υλών και
ο καθαρισμός των οικοπέδων.

Ο χώρος πλέον δεν
φυλάσσεται με αποτέλεσμα
να έχουν πρόσβαση σε
αυτόν τρίτα πρόσωπα, με
άμεσο κίνδυνο τόσο για τη
δική τους τη ζωή όσο και για
την πόλη γενικότερα, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως ο χώρος γειτνιά-
ζει με το Δημοτικό Στάδιο Ελευσίνας, στο οποίο καθημερινά
αθλούνται περί τα πεντακόσια (500) άτομα.

Η Δημοτική Αρχή, με γνώμονα πρωτίστως την ασφάλεια της πόλης και των
πολιτών, ήδη από την ανάληψη των καθηκόντων της έχει προβεί σε όλες τις

απαραίτητες ενέργειες, που επι-
τρέπει η θέση της, προκειμένου το
ζήτημα να αντιμετωπιστεί.

Όπως μάλιστα, ενημέρωσε ο κος
Κωστόπουλος έχουν ήδη εκκινήσει
οι διαδικασίες νέας μελέτης απο-
ρρύπανσης των οικοπέδων, έτσι
ώστε να προχωρήσει η δημοπράτ-
ηση.

Σημειώνεται, πως με κάθε τρόπο
και πρόσφορο μέσο, ο Δήμος
Ελευσίνας έχει κάνει σαφή τη θέση
του για την επιτακτική ανάγκη
άμεσης απορρύπανσης των οικο-
πέδων, η οποία μάλιστα, αποτελεί
και συμβατική υποχρέωση τους,
ενώ από τις 15/3/22 έχει ληφθεί
και σχετικό ψήφισμα στο Δημοτικό
Συμβούλιο.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε
ο Δήμαρχος Αργύρης Οικονόμου: «Στο ζήτημα της ΠΥΡΚΑΛ, πρωτευούσης
σημασίας για τη Δημοτική Αρχή είναι η απορρύπανση του χώρου και η απο-
μάκρυνση πυρομαχικών και εκρηκτικών υλών, με γνώμονα την προάσπιση
της ασφάλειας των πολιτών. Είμαστε ικανοποιημένοι, που μετά και τις δικές
μας πιέσεις η διαδικασία προχωρά, για να μπορέσουμε μετά να προβούμε στις
διεκδικήσεις που αφορούν στην ΠΥΡΚΑΛ».

ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ Η ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ Η ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ 
"ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ "ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΩΝ ΔΩΡΩΝ"ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ "ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΩΝ ΔΩΡΩΝ

Για τα παιδιά του Ασπρόπυργου που το έχουν ανάγκη



Η
πλατφόρμα για το επίδομα καυ-
σίμων  αν αμέν εται ν α αν οίξει
την  Μεγάλη Εβδομάδα.

Την  είδηση έκαν ε γν ωστή ο κυβερν -
ητικός εκπρόσωπος Γιάν ν ης Οικον ό-
μου σε συν έν τευξή του στην  ΕΡΤ.
Αποκάλυψε, ωστόσο, πως υπάρχ ουν
τεχ ν ικά ζητήματα, γι' αυτό και καθυστε-
ρεί.

«Σε ό,τι αφορά στην  εν εργοπο-
ποίηση της πλατφόρμας για τα καύσιμα,
υπάρχ ουν  τεχ ν ικά ζητήματα, ν ομίζω
ότι είμαστε πάρα πολύ κον τά την  επό-
μεν η εβδομάδα ν α αν οίξει».

Επίδομα βενζίνης για περισσότερ-
ους μήνες: «Παράθυρο» από Σταϊ-
κούρα

«Παράθυρο» για ν α συν εχ ιστεί το
επίδομα βεν ζίν ης και τους επόμεν ους
μήν ες άφησε ο Χρήστος Σταϊκούρας,
μιλών τας προ ημερών  στον  ΣΚΑΪ.

«Πιθαν ότατα θα πρέπει ν α επεκταθεί
και ν α διευρυν θεί το επόμεν ο διάστημα
η επιδότηση καυσίμων  και θα πρέπει
ν α συν εχ ιστεί η κάρτα. Το πώς θα γίν ει
θα είν αι συν άρτηση των  αν αγκών , των
δυν ατοτήτων  και των  προτεραιοτήτων
που θα θέσει ο πρωθυπουργός», είπε
χ αρακτηριστικά ο υπουργός Οικον ο-
μικών .

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι
Επίδομα καυσίμων  δικαιούται κάθε

φυσικό πρόσωπο, συμπεριλαμβαν ομέ-
ν ων  και ελευθέρων  επαγγελματιών , που
είν αι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας με
δηλωθέν  οικογεν ειακό εισόδημα φορο-
λογικού έτους 2020 έως 30.000 ευρώ.

Απαραίτητη προϋπόθεση είν αι ν α
έχ ουν  στην  κατοχ ή τους όχ ημα, μοτο-
σικλέτα ή μοτοποδήλατο κατά πλήρη
κυριότητα συγκυριότητα ή leasing το
οποίο θα πρέπει ν α βρίσκεται σε κυκλο-
φορία ν α είν αι ασφαλισμέν ο και ν α μην
έχ ει οφειλές για τέλη κυκλοφορίας.

Η «παγίδα» των  έξτρα 5 ευρώ για βεν -
ζίν η

Την  ψηφιακή κάρτα μπορείτε ν α την
κατεβάσετε στο κιν ητό και ν α κερδίσετε
έξτρα «μπόν ους» 5 ευρώ, υπάρχ ει όμως
ημερομην ία λήξης στη χ ρήση της. Θα
πρέπει ν α τη χ ρησιμοποιήσετε μέχ ρι
τις 31/7/22.

Αναλυτικά τα ποσά της ενίσχυσης
Το επίδομα καυσίμων  θα δοθεί ως

εξής:

30 ευρώ για ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών  -
μοτοποδηλάτων , με κύρια κατοικία στην
υπόλοιπη Ελλάδα

35 ευρώ για ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών  -
μοτοποδηλάτων , με κατοικία στις Περιφ-
έρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου,
Ιον ίων  Νήσων , Κρήτης, στην  Περιφερ-
ειακή Εν ότητα Νήσων  της Περιφέρειας
Αττικής και στην  Περιφερειακή Εν ότητα
Σποράδων  της Περιφέρειας Θεσσαλίας

40 ευρώ για ιδιοκτήτες αυτοκιν ήτων ,
με κύρια κατοικία στην  υπόλοιπη Ελλά-
δα

50 ευρώ για ιδιοκτήτες αυτοκιν ήτων  με
κύρια κατοικία στις Περιφέρειες Βορείου
Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιον ίων  Νήσων ,
Κρήτης, στην  Περιφερειακή Εν ότητα
Νήσων  της Περιφέρειας Αττικής και
στην  Περιφερειακή Εν ότητα Σποράδων
της Περιφέρειας Θεσσαλίας
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Επίδομα καυσίμων: 
Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το άνοιγμα της πλατφόρμας 

Ε
ξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομι-
κής Αστυνομίας σε συνεργασία με το
Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (ΣΕΚ)

της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων,
εγκληματική οργάνωση που μετέφερε συστηματι-
κά από τη Βουλγαρία λαθραία αιθυλική αλκοόλη
(οινόπνευμα).

Η εγκληματική οργάνωση, όπως προέκυψε από
την έρευνα, δρούσε τουλάχιστον από τον Νοέμ-
βριο του 2021, διοχετεύοντας τη λαθραία αιθυ-
λική αλκοόλη σε ποτοποϊίες στην Αττική και σε
διάφορα μέρη της Ελλάδας με σκοπό την παρ-
ασκευή παράνομων αλκοολούχων ποτών, απο-
κομίζοντας τεράστια οικονομικά οφέλη. Όπως
επισημαίνει η ΕΛΑΣ, εκτιμάται ότι οι διαφυγόν-
τες δασμοί και φόροι ανέρχονται σε πάνω από
660.000 ευρώ.

Η λαθραία αιθυλική αλκοόλη μεταφέρονταν με
βυτιοφόρα οχήματα, σε ειδικά διαμορφωμένους
χώρους, όπου είχαν πρόσβαση μόνο με τηλεχει-
ριστήριο, ενώ για να μην αποκαλύπτεται η δράση
τους, εξέδιδαν παραστατικά σύμφωνα με τα
οποία μετέφεραν άλλα ειδή υγρών, που δεν
έχουν Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ,
η αντίστροφή μέτρηση για το «ξήλωμα» της
εγκληματικής οργάνωσης ξεκίνησε όταν αστυνο-
μικοί, κατά την διάρκεια συντονισμένης επιχείρη-
σης, εντόπισαν ένα βυτιοφόρο όχημα να παρ-
αδίδει σε ποτοποϊία του νομού Φθιώτιδας αιθυ-
λική αλκοόλη, με παραστατικά μεταφοράς
«υγρού καθαρισμού πιάτων» και παραλήπτη
εταιρία στην Ιταλία.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, συνελήφθησαν ο
οδηγός του βυτιοφόρου και ο ιδιοκτήτης της
ποτοποιίας και σε βάρος τους σχηματίστηκε

δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και παρ-
αβάσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, ενώ
στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα τρία
άτομα που αναζητούνται.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, με
τη συνδρομή κλιμακίου του Τελωνείου Στυλίδας,
στην επιχείρηση ποτοποϊ ίας καθώς και  σε
αποθηκευτικούς χώρους, οικία και οχήματα,
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

- βυτιοφόρο όχημα,
- 21.000 λίτρα λαθραίας αιθυλικής αλκοόλης,
- μηχανολογικός εξοπλισμός ποτοποιίας,
- πλαστικές δεξαμενές κενές περιεχομένου,
- αυτοκίνητο και VAN,
- κινητά τηλέφωνα και έγγραφα.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που
σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην
αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Θα «πλημμύριζαν» την αγορα με ποτά «μπόμπες» 
- Κατασχέθηκαν 21.000 λαθραίας αιθυλικής αλκοόλης

Να
χρηματοδοτήσει
το υπουργείο

Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής τη δαπάνη των
21 εκ. ευρώ που
απαιτούνται για να
μπορέσουν οι 143
παράκτιοι δήμοι να
αναλάβουν την
ναυαγοσωστική κάλυψη
των ακτών τους για το
2022 ή να ανασταλεί η
ισχύς του Π.Δ. 71/2020
μέχρι να διασφαλιστούν
οι αναγκαίοι πόροι, ζητά
η ΚΕΔΕ.

Ειδικότερα με επιστολή
που απέστειλε ο
πρόεδρος της ΚΕΔΕ
Δημήτρης Παπαστεργίου
στον υπουργό Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής
τονίζει ότι το ΔΣ της
ΚΕΔΕ με αλλεπάλληλες
αποφάσεις του, οι οποίες
έχουν κοινοποιηθεί στον
αρμόδιο υπουργό, έχει
επισημάνει το τεράστιο
πρόβλημα που

αντιμετωπίζουν 143
παράκτιοι Δήμοι της
χώρας, οι οποίοι
αδυνατούν να
χρηματοδοτήσουν με
δικούς τους πόρους, το
κόστος ναυαγοσωστικής
κάλυψης που τους
μεταβιβάστηκε ως
ευθύνη κι αρμοδιότητα
από το Κεντρικό Κράτος.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ 
υπενθυμίζει ότι το

ζήτημα διαπιστώθηκε
αρχικά όταν τέθηκε σε
ισχύ το ΠΔ 31/2018, με το
οποίο μεταβιβάστηκε για
πρώτη φορά στους
Δήμους ένα ευρύτατο
πλέγμα νέων
αρμοδιοτήτων χωρίς
φυσικά και τη μεταφορά
των απαραίτητων
οικονομικών πόρων, που
περιελάμβανε μεταξύ
άλλων και την πρόσληψη
ναυαγοσωστών, αγορά
και διάθεση εξοπλισμού,
αλλά και προσδιορισμό
ελέγχου σε ακτίνα 200
μέτρων εκατέρωθεν του

Ναυαγοσώστες: 21 εκ. €
ζητά από το Υπουργείο

Ναυτιλίας η ΚΕΔΕ
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Εκπαιδευτική επίσκεψη στον
Οργανισμό Λιμένος Ελευ-
σίνας (Ο.Λ.Ε.) ΑΕ πραγμα-
τοποίησαν 35 φοιτητές της

Σχολής Ναυτιλίας (Faculty of Shipping
and Maritime Studies) του Metropolitan
College από τα Campus Πειραιά και
Αμαρουσίου, συνοδευόμενοι από τον
υπεύθυνο του Προγράμματος Ναυτι-
λιακών Σπουδών 

στη Σχολή Ναυτιλίας του Αμαρουσίου
Δρ. Τρύφωνα Κοροντζή.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο
πλαίσιο εξέτασης πραγματικών συνθη-
κών και επιχειρησιακής λειτουργίας του
εμπορικού Λιμένα Ελευσίνας.

Οι φοιτητές ξεναγήθηκαν από στε-
λέχη του Οργανισμού στις λιμενικές
εγκαταστάσεις και στους χώρους φορ

τοεκφορτώσεων, όπου είχαν την
ευκαιρία να ενημερωθούν σε θέματα
ναυτιλιακού και λιμενικού ενδιαφέρον-
τος όπως :

• Βασικές Απαιτήσεις Ασφαλείας
(Security) Πλοίων, Λιμενικών Εγκατα-
στάσεων και εφαρμογή του κώδικα
ISPS ( International Ship and Port
Facility Security Code).

• Δηλωτικά έγγραφα και πληροφορίες
πριν την άφιξη εμπορικού πλοίου.

• Διαδικασίες φορτοεκφόρτωσης
φορτηγών πλοίων.

• Διοίκηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων
και λιμένων (επιχειρηματικότητα,
νομικό πλαίσιο, ναυλώσεις, διεθνές
εμπόριο, διοίκηση, εφοδιαστική
αλυσίδα κλπ).

Τους φοιτητές υποδέχτηκε ο Διε-
υθύνων Σύμβουλος του Ο.Λ.Ε. ΑΕ κ.
Απόστολος Καμαρινάκης, ο οποίος
στον χαιρετισμό του αναφέρθηκε στην
σημασία και τον ρόλο των εμπορικών
λιμένων στις συνδυασμένες εμπορε-
υματικές μεταφορές διεθνώς.

Η εκπαιδευτική επίσκεψη ολοκ-
ληρώθηκε με κύκλο συζήτησης κατά
τον οποίο αρμόδιοι υπηρεσιακοί παρά-
γοντες του Ο.Λ.Ε. ΑΕ απάντησαν σε
ερωτήσεις των φοιτητών.

Τέλος, έγινε ενημέρωση για την ιστο-
ρία της πόλης της Ελευσίνας, η οποία
έχει ανακηρυχθεί ως Πολιτιστική Πρω-
τεύουσα της Ευρώπης για το 2023.

Ο
Θανάσης Μπούρας είχε προκα-
λέσει σύσκεψη για τη λύση του
προβλήματος,  στο Υπουργείο

Εργασίας, στις 27 Ιανουαρίου 2022, ανά-
μεσα στον Υπουργό Κωστή Χατζηδάκη,
τον ίδιο, τον Πρόεδρο του ΟΑΕΔ
(πρώην ΟΕΚ) Σπύρο Πρωτοψάλτη και το
Δήμαρχο Φυλής Χρήστο Παππού. Στη
σύσκεψη, προκειμένου να αρθεί το αδιέ-
ξοδο, στο οποίο βρίσκεται, για πάνω από
είκοσι χρόνια η υπόθεση, ο Χρήστος
Παππούς δεσμεύθηκε ότι ο Δήμος
Φυλής θα αγοράσει από τον ΟΑΕΔ τις
κατοικίες και θα τις διαθέσεις στους δικαι-
ούχους δημότες του. Κατόπιν αυτού ο
Υπουργός συμφώνησε να φέρει τη σχετι-
κή νομοθετική ρύθμιση στη Βουλή, με
την πρώτη ευκαιρία. 

Όμως, ενώ αναμενόταν η κατάθεση της
σχετικής διάταξης στη Βουλή, δε συμπερ-
ιλήφθηκε στο πρόσφατο νομοσχέδιο του
Υπουργείου Εργασίας “δουλειές ξανά”,
με αποτέλεσμα να παρέμβει, δραστικά, ο
Θανάσης Μπούρας, ο οποίος απε-
υθύνθηκε στον Υπουργό Εργασίας,
αναζητώντας λύση. Ο Κωστής Χατζηδάκ-

ης πρότεινε στο Θανάση Μπούρα να
καταθέσει ο ίδιος την τροπολογία και τον
διαβεβαίωσε ότι θα την κάνει δεκτή.

Ακολούθησε ένας μαραθώνιος συνεν-
νοήσεων, ανάμεσα στον Θανάση
Μπούρα, στον ΟΑΕΔ, στο Δήμο Φυλής,
στα Υπουργεία Εργασίας και Εσωτερ-
ικών και στη Γενική Γραμματεία της
Κυβέρνησης, που είχε ως αποτέλεσμα
την ψήφιση της τροπολογίας, το
μεσημέρι της Πέμπτης 14 Απριλίου 2022.

Την ικανοποίησή του εξέφρασε ο Αντι-
πρόεδρος της Βουλής Θανάσης Μπούρ-
ας, ο οποίος ευχαρίστησε τους Υπουρ-
γούς Κωστή Χατζηδάκη και Στέλιο Πέτσα,
τους αντίστοιχους νομικούς συμβούλους
των δύο Υπουργείων Θανάση Τσιούρα
και Μιχαήλ Λιαροκάπη, το Γενικό Γραμ-
ματέα της Κυβέρνησης Στυλιανό – Ιωάν-
νη Κουτνατζή και τα στελέχη της υπηρ-
εσίας. Δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει το
Δήμαρχο Φυλής Χρήστο Παππού, ο
οποίος, όπως είπε, έδειξε γενναιότητα
για τη λύση του προβλήματος. “Ο Χρή-
στος Παππούς δε δίστασε να προχωρή-
σει στην αγορά των διαμερισμάτων, τα

οποία, εν συνεχεία θα διαθέσει στους
δικαιούχους συνδημότες του, προκειμέ-
νου να λύσει ένα πρόβλημα εικοσαετίας”,
τόνισε χαρακτηριστικά.

Τις ευχαριστίες του στους δύο Υπουρ-
γούς, στο Θανάση Μπούρα και σε όλα τα
στελέχη που εργάστηκαν για να δοθεί
αίσιο τέλος στην υπόθεση, εξέφρασε ο
Χρήστος Παππούς. “Δείξαμε ρεαλισμό,
για χάρη των συνδημοτών μας. 

Η ψήφιση της τροπολογίας αποτελεί την

αφετηρία για τη λύση του προβλήματος.
Θα ακολουθήσει η απογραφή, η σύσταση
των οριζόντιων ιδιοκτησιών και οι μετα-
βιβάσεις. 

Θα χρειαστεί σκληρή δουλειά από τις
υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, από το Δήμο
Φυλής, αλλά και από τους συνδημότες
μας, για να περπατήσουμε, όλοι μαζί, το
δρόμο που μας άνοιξε η τροπολογία της
Βουλής των Ελλήνων”, κατέληξε ο Χρή-
στος Παππούς. 

Μεγάλη επιτυχία του Αθ. Μπούρα -  ” Πέρασε΄΄ από τη Βουλή η τροπολογία για τους οικισμούς “Γεννηματάς 1 και 2”

Ανοίγει διάπλατα, ο δρόμος για τη χορήγηση των οριστικών παραχωρητηρίων, στους
δικαιούχους του Δήμου Φυλής, αλλά και του πρώην ΟΕΚ.

ΜΜε αστραπιαία, μεθοδική και συντονισμένη προσπάθεια, ο Αντι-
πρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής της Περιφέρειάς μας
Θανάσης Μπούρας πέρασε από τη Βουλή, την Πέμπτη 14 Απρ-

ιλίου 2022, την κρίσιμη τροπολογία για τους οικισμούς ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ 1 και
2, ανοίγοντας, διάπλατα, το δρόμο για τη χορήγηση των οριστικών παρ-
αχωρητηρίων, στους δικαιούχους του Δήμου Φυλής, αλλά και του πρώην
ΟΕΚ.

ΕΕΕΕκκκκππππααααιιιιδδδδεεεευυυυττττιιιικκκκήήήή    εεεεππππίίίίσσσσκκκκεεεεψψψψηηηη    φφφφοοοοιιιιττττηηηηττττώώώώνννν    ττττοοοουυυυ
MMMMeeeettttrrrrooooppppoooolllliiiittttaaaannnn    CCCCoooolllllllleeeeggggeeee    σσσσττττοοοο    ΛΛΛΛιιιιμμμμάάάάννννιιιι    ττττηηηηςςςς    ΕΕΕΕλλλλεεεευυυυσσσσίίίίννννααααςςςς
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Δράση εμβολιασμού 
παιδιών Ρομά από το
Διευρυμένο Κέντρο
Κοινότητας Δ. Αχαρνών

Το Σάββατο 9 Απριλίου 2022, o Αντιδήμαρχος Κοι-
νωνικής Πολιτικής Giorgos Petakos και το Παράρτ-
ημα Ρομά του Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας
Δήμου Αχαρνών σε συνεργασία με το εθελοντικό
κίνημα ¨Υγεία για όλους¨, πραγματοποίησε
στο χώρο του Δημαρχειακού Μεγάρου ,την τέτα-

ρτη κατά σειρά κλινική παιδιατρική εξέταση, οδον-
τιατρική εξέταση και εμβολιαστική κάλυψη σε παι-
διά Ρομά 
#acharnes #εμβόλια #παιδιά #υγεία #health
#dimosacharnon

Πραγματοποιήθηκε στο εργατικό κέντρο
Ελευσίνας η εκδήλωση και η παρου-
σίαση της επετειακής εμφάνισης του

Ηρακλή Ελευσίνας για τα 100 χρόνια από την
Μικρασιατική καταστροφή 1922-2022.

Ο Ηρακλής Ελευσίνας είναι ένα σωματείο που
έχει δημιουργηθεί από Μικρασιάτες το 1928.
Άνθρωποι που αναγκάστηκαν να φύγουν από τις
εστίες τους και στην Ελευσίνα ξεκίνησαν τη νέα
τους ζωή ιδρύοντας και το Αθλητικό Σωματείο
τους.

Παραβρέθηκαν ο Βουλευτής και υφυπουργός
δικαιοσύνης κ. Γιώργος Κώτσηρας, ο πρόεδρος
της βουλής κ.Θανάσης Μπούρας,ο Βουλευτής κ.
Βαγγέλης Λιάκος, ο δήμαρχος Ελευσίνας κ.
Αργύρης Οικονόμου,η πρόεδρος της ΝΟΔΕ και
δημοτική σύμβουλος κ. Κούλα Παραδείση, η
Ευγενία Αντωνάρα Τσολάκη, η Ντίνα Τριλίκη, οι
Παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές Ματθαίος Μουράτης,
Λιαμπότης,Μάκης Μπεκιάρης, Γεωργουλέτης κ.α.
Ακόμα το Δ.Σ του Ηρακλή με τον πρόεδρο κ.
Παναγιώτη Μπεκιάρη τον αντιπρόεδρο 

κ. Κώστα Τριποδάκη, η κ.
Κοπανάκη, η Ανδρική
ομάδα και η ακαδημία του
Ηρακλή ενώ υπήρχε βίντεο
γουόλ με την μουσική της
Μικράς Ασίας που τρα-
γούδησε ο Αντώνης Μαρ-
τσάκης, από την Λαμπερή
Ελευσίνας παραβρέθηκε και
η πρόεδρος Αθανασία Λιάσ-
κου. από τον Πανελευσι-
νιακό παραβρέθηκε και ο
Κώστας Αθανασίου.

Τιμήθηκαν με μια επετεια-
κή εμφάνιση οι παλαίμαχοι
ποδοσφαιριστές του Ηρακλή
ο Διονύσης Μπεκιάρης,
Γεωργουλέτης, Μουράτης,
κ.α. Την παρουσίαση έκανε ο δημοσιογράφος Βαγ-

γέλης Κουκούλογλου που ετοιμάζει βιβλίο για
τον Ηρακλή που θα βγεί μέσα στο καλοκαίρι. Με
το τίτλο το Λάβαρο της Προσφυγιάς. Μίλησαν ο
Κώστας Τριποδάκης, ο δήμαρχος Ελευσίνας,
ενώ απεύθηναν χαιρετισμό και οι πιο επάνω βου-
λευτές.

Ακολούθησε η κοπή της Βασιλόπιτας. Τυχερός
στο φλουρί ήταν ο σύλλογος. Στο τέλος της εκδή-
λωσης ακολούθησε μπουφές με πλούσια αιδέ-
σματα.

Τέλος στα γραφεία των Παλαιμάχων του Ηρακλή
Ελευσίνας έγινε η κλήρωση της λαχειοφόρου
αγοράς απο τον πρόεδρο Μελέτη Αδάμ και Βαγ-
γέλη Κουκούλογλου κ.α.

Ρεπορτάζ-Φωτό: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Η εκδήλωση του Ηρακλή ΕλευσίναςΗ εκδήλωση του Ηρακλή Ελευσίνας
και η παρουσίαση της επετειακής εμφάνισηςκαι η παρουσίαση της επετειακής εμφάνισης
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Κλείν ον τας για φέτος τις βραβεύσεις σε
ποδοσφαιριστές που έγραψαν  ιστορία
με την  κιτριν όμαυρη φαν έλα, η
διοίκηση του Βύζαν τα βράβευσε τον
ποδοσφαιριστή θρύλο της ομάδας
ΣΑΚΗ ΚΟΥΒΑ ο οποίος εκτός του Βύζα
αγων ίστηκε στον  Παν αθην αϊκό εν ώ
φόρεσε και την  φαν έλα της Εθν ικής
Ελλάδας, αλλά και τους παλαίμαχ ους
ποδοσφαιριστές από την  ν εότερη
γεν ιά, ΝΩΝΤΑ ΚΟΚΚΑΛΗ και ΙΕΡΟΘΕΟ
ΜΑΡΓΕΤΗ.

Οι βραβεύσεις έγιν αν  πριν  την  έν αρξη
του αγών α ΒΥΖΑΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ, με τους παλαίμαχ ους
ποδοσφαιριστές ν α αποθεών ον ται από
τους φιλάθλους του ιστορικού Βύζαν τα.

Η πρόεδρος και το Δ.Σ. του Α.Γ.Σ.
ΒΥΖΑΣ ευχ αριστούν  όλους τους
παλαίμαχ ουςποδοσφαιριστές – εν τός
και εκτός Μεγάρων  – για την  συν εχ ή
προσφορά τους στην  ομάδα. 

Σκακιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Ελευσίνας:
Πασχαλινό σκακιστικό τουρνουά

Την  Μεγάλη Τρίτη 19/4 στον  προαύλιο χώρο του 2ου Γεν ικού Λυκείου
Ελευσίν ας θα διεξαχθεί Πασχαλιν ό σκακιστικό τουρν ουά!
Το rapid τουρν ουά απευθύν εται σε όλους τους μικρούς και μεγάλους
σκακιστές (5-17 έτη), οι οποίοι θέλουν  ν α διαγων ιστούν  και ν α δοκι-
μάσουν  τις δυν άμεις τους! Οι αγών ες ξεκιν ούν  στις 18:00 και οι εγγρα-
φές γίν ον ται μέχρι τις 17:45 (δεχόμαστε και ηλεκτρον ικές προεγγραφές
με τα απαραίτητα στοιχεία, ον οματεπών υμο, ηλικία, τάξη).
Θα τηρηθούν  τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας Cov id και η συμμετοχή
είν αι δωρεάν  για όλους!

Το ποδοσφαιρικό_Πασχ αλιν ό EVENT
ξεκιν άει σήμερα (18-19-20)που διορ-
γαν ών ει ο Μαν δραϊκός. Συμμετέχ ουν  οι
ομάδες Ατρόμητος Αθην ών , Ιων ικός
Νικαίας, Αιγάλεω, Περαμαϊκός, Ηφαιστος
Περιστερίου, Thunders sports center
ΑΠΟΨ ΒΥΖΑΣ Μεγάρων , Παν ελευσι-
ν ιακός , Αστέρας Μαγούλας, Έν ωση
Παν ασπροπυργιακού, Απόλλων  Πον -
τίων  Ασπροπύργου, Ηρακλής 

Ελευσίν ας, Ολυμπιακός Μέγαρα,
Πυρρίχ ιος Ασπροπύργου, Α.Γ.Σ Νέας
Περάμου, Θρασύβουλος Φυλής, Μίμας
Μικρασιατική, ΑΙΑΣ Παραλίας ,
Soccerland Elef sis, Μαν δραϊκός.

Με χ αρά ο Μαδραικός περιμέν ει τις διοι-
κήσεις, προπον ητές, αθλητές, συν οδούς
και επίσημους προσκεκλημέν ους, ν α
τους φιλοξεν ήσουμε στη Μάν δρα!

ΣΗΜΕΡΑ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΤΟ
ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ EVENT ΤΟΥ

ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΥ ΑΟ

Ο Βύζας τίμησε τον Σάκη Κουβά, Νώντα
Κόκκαλη και Ιερόθεο Μαργέτη



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 Μ. Δευτέρα 18 Απριλίου 2022
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ΓΑΜΟΣ 
Ο Παναγιώτης Καλλιέρης του Σωτηρίου και της Αντωνίας 

το γένος Αναγνωστοπούλου που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί
στον Ασπρόπυργο και η Δόμνα Νικολάου του Δημητρίου 

και της Αγγελικής το γένος Καραμπουζούκη που γεννήθηκε
στη Θεσσαλονίκη και κατοικεί στον Ασπρόπυργο, πρόκειται 
να παντρευτούν στον Ιερό Ναό Αγιών Αποστόλων Ακύλα 

και Πρίσκιλλας στην Πέρδικα της Αίγινας.

ΓΑΜΟΣ 
Ο ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΣΥΡΙΝΙΔΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΤΣΙΜΚΕΝΤ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΙΣΑΑΚ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΟΪΛΕΜΕΖΙΔΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΣΟΥΧΟΥΜΙ ΑΜΠΧΑΖΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΒΑΡΚΙΖΑΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΜΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ 
ΠΥΡΟΦΥΛΑΞΗ - ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Η συμμέτοχη Εθελοντών για την ΠΥΡΟΦΥΛΑΞΗ - ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ της περ-
ιοχής μας, στο βουνό του Δήμου Φυλής η οποία κινδυνεύει από τις πυρκαγιές, οι
οποίες μάλιστα γίνονται ακόμη πιο επικίνδυνες λόγω και της κλιματικής αλλαγής,
θεωρείται απολύτως επιτακτική.
¨Έχουμε όλοι μας καθήκον να προφυλάξουμε όσο πράσινο μας απέμεινε.Η ελάχι-
στη προσφορά μερικών ωρών την ημέρα από εθελοντές – εθελόντριες, είναι απα-
ραίτητη.
Για πληροφορίες στο τηλ. 6946712843 Δημήτρης βραχίδης. 

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

Η συν έχ εια από σελ. 8

βάθρου. Και τότε η ΚΕΔΕ εξέφρασε τις
έντονες αντιρρήσεις της πάνω στο
περιεχόμενο του συγκεκριμένου Π.Δ.,
εστιάζοντας στην κάλυψη του
οικονομικού κόστους των όσων
προέβλεπε.

Συνεχιζεται στη σελ. 13
Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο κ.

Παπαστεργίου “οι αντιρρήσεις αυτές, όχι
μόνο δεν ελήφθησαν υπόψη αλλά
επιπλέον, με την εφαρμογή του Π.Δ.
71/2020, φορτώθηκαν οι Δήμοι με
επιπλέον υποχρεώσεις, χωρίς πάλι να
τους δοθούν οι απαραίτητοι πόροι για να
τις καλύψουν. 

Η ΚΕΔΕ έχει επισημάνει πως για να
μπορέσουν οι Δήμοι να ανταποκριθούν
στην ευθύνη της ναυαγοσωστικής
κάλυψης σύμφωνα με τα όσα προβλέπει
το Π.Δ. 71/2020, είναι απαραίτητο να
εξασφαλιστεί επιπλέον χρηματοδότηση
από τον κρατικό προϋπολογισμό ύψους
21 εκ. ευρώ. Από τα παραπάνω, το μόνο
που κατέστη εφικτό, ήταν μία
χρηματοδότηση 8 εκ. ευρώ μετά από
μεσολάβηση του αναπληρωτή
υπουργού Εσωτερικών Στ. Πέτσα,
χρηματοδότηση που βγήκε στα τέλη
Μαΐου, με αποτέλεσμα πολλοί

διαγωνισμοί να τρέξουν καθυστερημένα,
με τα γνωστά επακόλουθα”.

Με δεδομένο ότι σε λίγες εβδομάδες
θα ξεκινήσει η τουριστική περίοδος για
το 2022 κι ακόμη δεν έχει εξασφαλιστεί
με χρηματοδότηση από τον κρατικό
προϋπολογισμό η κάλυψη της δαπάνης
για την ναυαγοσωστική κάλυψη της
περιόδου αυτής, ενώ το διάστημα που
απομένει στους Δήμους για να προβούν
στις απαραίτητες ενέργειες και να
ανταποκριθούν στην ευθύνη αυτή είναι
ελάχιστος, η ΚΕΔΕ ζητά τα εξής:

Να καλύψει το υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής από τον
προϋπολογισμό του, τη δαπάνη των 21
εκ. ευρώ που απαιτούνται.

Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι
εφικτό, ζητούμε στη βάση των
αποφάσεων του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ, την
αναστολή ισχύος των διατάξεων του
Π.Δ. 71/2020, μέχρι να διασφαλιστούν οι
αναγκαίοι πόροι για την υλοποίηση των
προβλέψεων και οικονομικών
υποχρεώσεων που θα αναλάβουν οι
Δήμοι για τη ναυαγοσωστική κάλυψη



14-θριάσιο Μ. Δευτέρα 18 Απριλίου 2022

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:

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: 

ENOIKIAZONTAI ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΩΤΟΥ 
ΟΡΟΦΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ

ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ. 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6936780360



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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