
Πως η υποθαλάσσια σήραγγα
Σαλαμίνας θα αναβαθμίσει

όλη τη Δυτική Αττική
Προχωρούν οι διαδικασίες για τον διαγωνισμό της

υποθαλάσσιας ζεύξης Σαλαμίνας-Περάματος, ένα έργο
πολύ σημαντικό για όλη τη Δυτική Αττική
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Αττική Οδός: 12.000 
αιτήσεις αποζημιώσεων !

Με αποδείξεις ότι αποκλείστηκαν
μόνο 3.500 οδηγοί

Σε εξέλιξη το πρόγραμμα 
για την υδρολογική 

αυτάρκεια του Δήμου Φυλής
Συνεχίζεται, με τη δεύτερη φάση, η προσπάθεια
του Δήμου για την αξιοποίηση του υδάτινου

πλούτου της Πάρνηθας. 

σσεελλ..  99
Ο Βύζας με Ατματζίδη 

και Κερδιστάκη στέφθηκε 
πρωταθλητής στην Δυτική Αττική 

2-0 στον Ασπρόπυργο

Γιώργος Μάνταλος:
προπονητής της ΝΕ Μεγαρίδας

«Θέλουμε το νταμπλ»

ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙΑΑΚΚΗΗ  ΚΚΡΡΙΙΣΣΗΗ
Επιδοτήσεις και 
τον Μάιο στους
λογαριασμούς 

Το plan b, αν δεν παρέμβει η Ευρώπη
για τη μείωση του  ενεργειακού 
κόστους και κατ' επέκταση των 

λογαριασμών ρεύματος
σσεελλ..  22

««ΑΑπποοσσττοολλήή  ΓΓΥΥΝΝΑΑΙΙΚΚΑΑ
4455++::  ααγγκκααλλιιάά--ΖΖΟΟΥΥΜΜΕΕ  ττιιςς

ααννάάγγκκεεςς  ττηηςς»»
Πιλοτικό Πρόγραμμα Πρόληψης 

Ιατρικών Αναγκών γυναικών ευπαθών
ομάδων στον Δήμο Χαϊδαρίου 

σσεελλ..  33
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Την Μ. Τετάρτη το έκτακτο
επίδομα των 200 ευρώ
Θα καταβληθούν για επιδόματα και έκτακες ενισχύσεις συνολικά 
πάνω από 2,4 δισ. ευρώ σε σχεδόν 5 εκατ. δικαιούχους.
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Στη διανομή του ΤΕΒΑ 
από το Κοινωνικό 
Παντοπωλείο και

στο Κοινωνικό Φαρμακείο 
ο Δήμαρχος Αχαρνών
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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 καταιγίδες

Η Θερμοκρασία απο 7  έως 15  βαθμους Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Φιλίππα, Φιλιππία, Φιλιώ

Μεγάλη Τρίτη, Άγιος Θεόδωρος και οι συν αυτώ
Φιλίππα Διόσκορος Σωκράτης και Διονύσιος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΛΙΟΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΙ

ΣΙΑ ΟΕ Σαλαμίνος 17Α & Τσίγκου Α., 2105576927

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Τσάμος Παναγιώτης Α.Λεωφόρος Εθνικής 

Αντιστάσεως 54, 2105549976

MANΔΡΑ
Γκίνη Γεωργία Π.

Κοροπούλη Βαγγέλη 1,  2105550309

ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

Καραΐσκος Θεόδωρος Θ.Πηνειού 81, 
2102481114

ΑΧΑΡΝΕΣ
Μητροκώτσα Δήμητρα - Μαρία
Αριστοτέλους 132, 2102462255

Στο τραπέζι των συζητήσεων
έχουν πέσει διάφορα σενάρια
που μπορούν να ενεργοποιηθούν

ως plan b, αν δεν παρέμβει η Ευρώπη για
τη μείωση του ενεργειακού κόστους και
κατ' επέκταση των λογαριασμών ρεύμα-
τος

Ένα από τα πιο πιθανά, είναι αυτό που
προβλέπει την επιβολή πλαφόν στην χον-
δρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Συγκεκριμένα, οπως δημοσιεύει το
imerisia.gr,  θα μπαίνει ανώτατη τιμή στο
κόστος του φυσικού αερίου και θα επιδο-
τείται η διαφορά στους ηλεκτροπαραγω-
γούς για να πέσει το η χονδρική τιμή του
ρεύματος. Το σχέδιο μαζί με τα υπόλοιπα
που προετοιμάζονται από το υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με το οικο-
νομικό επιτελείο, θα παρουσιαστούν τις επόμενες ημέρ-
ες στον πρωθυπουργό, ώστε να είναι έτοιμα για ενερ-
γοποίηση τον Ιούνιο. Ο συγκεκριμένος μηχανισμός,
ήταν και μέσα στις προτάσεις της ελληνικής πλευράς
στην Κομισιόν στα τέλη Φεβρουαρίου. 

Επιδότηση στους λογαριασμούς και τον Μάιο
Για τον Μάϊο, η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να επιδο-

τήσεις τους καταναλωτές με την ίδια φόρμουλα που έχει
τεθεί σε εφαρμογή τους τελευταίους μήνες. Το ύψος της
επιδότησης θα καθοριστεί από το που θα κλειδώσει η
μέση τιμή χονδρικής τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας στο
τέλος του Απριλίου, η οποία μέχρι κινείται λίγο επάνω
από τα 247,67€/mWH και είναι χαμηλότερη από αυτή
του Μαρτίου (272,68 €/mWH).

«Είναι αυτονόητο ότι όπως υπήρξε στήριξη τον
Απρίλιο για τον φυσικό αέριο και το ηλεκτρικό ρεύμα, θα
υπάρξει και τον επόμενο μήνα. Απόφαση της κυβέρν-
ησης είναι εφόσον δεν υπάρξει έγκαιρα ευρωπαϊκή
απάντηση, θα υπάρξει εθνικό σχέδιο μιας ακόμα αποφ-
ασιστικής παρέμβασης στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύμα-
τος», τόνισε σχετικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάν-

νης Οικονόμου κατά την ενημέρωση των πολιτικών
συντακτών.

Εξετάζεται ευρωπαϊκή παρέμβαση – Πρόταση Ντράγ-
κι για πλαφόν μόνο στο ρωσικό αέριο

Σύμφωνα με ευρωπαίους αξιωματούχους, η  Κομισιόν
επεξεργάζεται σχέδιο για κοινή αγορά φυσικού αερίου
αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για ευρωπαϊκή απάν-
τηση στην ενεργειακή κρίση. Μάλιστα στο τραπέζι έχει
πέσει και πρόταση του Ιταλού πρωθυπουργού Μάριο
Ντράγκι να μπει πλαφόν μόνο στο ρωσικό αέριο.

Ο Μάριο Ντράγκι, ο οποίος είναι πρώην επικεφαλής
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, υπογράμμισε
μιλώντας στην εφημερίδα Corriere della Sera ότι η
Ευρώπη θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τη δύναμη της
αγοράς της για το ρεαλιστικό ενδιάμεσο βήμα πριν από
τον τερματισμό όλων των ενεργειακών εισαγωγών από
τη Ρωσία.

«Η επιβολή ανώτατου ορίου στην τιμή του ρωσικού
φυσικού αερίου, όπως προτείνει η Ιταλία, είναι ένας τρό-
πος για να ενισχυθούν οι κυρώσεις και ταυτόχρονα να
ελαχιστοποιηθεί το κόστος για εμάς που τις επιβάλλο-
υμε», δήλωσε για το ζήτημα.

Τ
α αυστηρά μέτρα
και το lockdown στη
Σαν γκάη δεν  εγείρ-

ουν  αν ησυχ ία αλλά
οφείλον ται στην  στρατηγι-
κή της «μηδεν ικής δια-
σποράς» στην  Κίν α για
τον  έλεγχ ο της διασποράς
του κορον οϊού, όπως
αν αφέρει σε αν ακοίν ωσή
του ο ΕΟΔΥ.

Οι αποκρουστικές εικό-
ν ες των  αυστηρών  περιο-
ριστικών  μέτρων  στην
Σαν γκάη της Κίν ας έχ ουν
αν ησυχ ήσει τη διεθν ή κοιν ότητα. Στη Σαγκάη, εφα-
ρμόζον ται περιοριστικά μέτρα που περιλαμβάν ουν
αν αστολή επαγγελματικών  και κοιν ων ικών  δραστηρ-
ιοτήτων  καθώς και απομόν ωση των  ατόμων  που
έχ ουν  διαγν ωσθεί θετικοί στον  κορον οϊό SARS-CoV-
2.

Σύμφων α με τον  ΕΟΔΥ η Κίν α μετά την  έξαρση
κατά την  πρώτη περίοδο της παν δημίας (Ιαν ουάριος

– Φεβρουάριος 2020)
είχ ε σχ εδόν  μηδεν ικό
αριθμό κρουσμάτων
μέχ ρι τις αρχ ές Μαρτίου
2022.

Αυτό ήταν  συν έπεια
της στρατηγικής «μηδε-
ν ικής διασποράς» ή
zero-Cov id που αφορ-
ούσε εφαρμογή
αυστηρών  περιορι-
στικών  μέτρων  σε
περίπτωση αν ίχ ν ευσης
μικρού αριθμού κρου-
σμάτων  SARS-CoV-2.

Η στρατηγική «μηδεν ικής διασποράς» ήταν  επιτ-
υχ ής μέχ ρι πρότιν ος αλλά όχ ι μετά το Φεβρουάριο
2022 που παρατηρήθηκε διασπορά της παραλλαγής
Όμικρον  και συγκεκριμέν α της υποομάδας Όμικρον  2
(ΒΑ.2) που παρουσιάζει υψηλή μολυσματικότητα και
χ αρακτηριστικά αν οσιακής διαφυγής.

Ενεργειακή ακρίβεια: Επιδοτήσεις και 
τον Μάιο στους λογαριασμούς 

Το plan b, αν δεν παρέμβει η Ευρώπη για τη μείωση του ενεργειακού
κόστους και κατ' επέκταση των λογαριασμών ρεύματος

ΕΕΟΟΔΔΥΥ  γγιιαα  ΣΣααννγγκκάάηη:: ΚΚααμμίίαα  ααννηησσυυχχίίαα  
--  ΔΔεενν  υυππάάρρχχεειι  ννέέαα  μμεεττάάλλλλααξξηη

Συνεχίζεται στη σελ. 13
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Ένα συγκλονιστικό τροχαίο δυστύχημα, με
θύμα έναν 43χρονο άνδρα, έλαβε χώρα στη
Νίκαια είκοσι λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, λίγα
μέτρα μακριά από τα Village Cinemas.

Σύμφωνα με το lawandorder.gr, όλα ξεκίνησαν
όταν ο 33χρονος οδηγός ενός αυτοκινήτου, που
κινούνταν από Κερατσίνι προς Αθήνα, έχασε τον
έλεγχο του αυτοκινήτου στην συμβολή της αερο-
γέφυρας στην οδό Λαμπράκη με την συμβολή

της στην αερογέφυρα στην Πέτρου Ράλλη και
αφού προσέκρουσε στις μπάρες στην συνέχεια
έπεσε στο κενό για να «καρφωθεί» πάνω στο
αμάξι που οδηγούσε ο άτυχος 43χρονος με απο-
τέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα.

Ο οδηγός του οχήματος που έπεσε «ουρανο-
κατέβατο» από την αερογέφυρα, τραυματίστηκε
ελαφρά.

Τραγωδία στη Νίκαια: Αυτοκίνητο έπεσε από
αερογέφυρα και σκότωσε άλλο οδηγό

Πιλοτικό Πρόγραμμα Πρόληψης 
Ιατρικών Αναγκών γυναικών

ευπαθών ομάδων 
στον Δήμο Χαϊδαρίου 

«Αποστολή ΓΥΝΑΙΚΑ
45+: αγκαλιά-ΖΟΥΜΕ τις

ανάγκες της»

Ο Δήμος Χαϊδαρίου σε συνεργασία με τη μη
Κερδοσκοπική εταιρεία « Αποστολή Άνθρω-
πος» εντάσσει στις δράσεις του το Πιλοτικό Πρό-
γραμμα Πρόληψης Ιατρικών Αναγκών γυναικών
Ευπαθών Ομάδων « Αποστολή ΓΥΝΑΙΚΑ 45+:
αγκαλιά-ΖΟΥΜΕ τις ανάγκες της».

Το Πρόγραμμα θα παρέχει βασικές προληπτι-
κές ιατρικές εξετάσεις σε γυναίκες ηλικίας 45
ετών και μεγαλύτερες που προέρχονται από ευά-
λωτες ομάδες ( άπορες, άνεργες, οικονομικά
αδύναμες, με αναπηρία, σε μονογονεϊκές  οικο-
γένειες κ.ά.) των οποίων η πρόσβαση σε υπηρ-
εσίες υγείας είναι περιορισμένη λόγω των κοι-
νωνικοοικονομικών προβλημάτων που αντιμε-
τωπίζουν.

Οι παροχές του συγκεκριμένου Προγράμματος
θα τους δώσουν την ευκαιρία να πραγματοποιή-
σουν τις βασικές προληπτικές εξετάσεις και
συγκεκριμένα θα παρέχει Δωρεάν ένα ολοκληρ-
ωμένο πρόγραμμα που περιλαμβάνει:

Αιματολογικές εξετάσεις, test pap, ψηφιακή
μαστογραφία, υπέρηχο μαστών και μέτρηση οστι-
κής πυκνότητας.

Σας γνωρίζουμε το Διαγνωστικό Κέντρο που
συμμετέχει στο Πρόγραμμα:

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ (Λεωφ. Αθηνών

429Α)
Για πληροφορίες (δικαιολογητικά) σχετικά με

τη δήλωση συμμετοχής στο Πρόγραμμα και για
να κλείσετε το ραντεβού σας, επικοινωνήστε με
το ΚΕΠ Υγείας στο τηλέφωνο 2105812080 ως
26/4/2022 Δευτέρα- Παρασκευή 9:00π.μ.-
14:30μ.μ.

Στη διανομή του ΤΕΒΑ από το Κοινωνικό Παντοπωλείο
"Ελένη Σαχσανίδη" και στο Κοινωνικό Φαρμακείο 

ο Δήμαρχος Αχαρνών

Ξ
εκίνησε το πρωί της
Μεγάλης Δευτέρας  η
διανομή ειδών πρώτης

ανάγκης και τροφίμων, μέσω
του προγράμματος ΤΕΒΑ, στο
δήμο Αχαρνών, η οποία θα
συνεχιστεί  και  την Μεγάλη
Τρίτη. Στη διαδικασία διανο-
μής τροφίμων παρευρέθηκε
και ο δήμαρχος Σπύρος Βρετ-
τός μαζί με μέλη της δημοτικής
αρχής και τον αρμόδιο αντιδή-
μαρχο Γιώργο Πετάκο. 

"Είχα την ευκαιρία να συνομι-
λήσω με ωφελούμενους και
να ενημερωθώ για την εξέλιξη
του προγράμματος. Τέτοιου
είδους κοινωνικές παροχές
μας δίνουν τη δυνατότητα να
βρισκόμαστε πραγματικά κοντά
σε συνανθρώπους μας που
αντιμετωπίζουν σοβαρά οικο-
νομικά προβλήματα", τόνισε
χαρακτηριστικά κατά την
επίσκεψή του ο Δήμαρχος
Αχαρνών. 

Σημειώνεται ότι τα προϊόντα
που διανέμονται είναι ελαιόλα-
δο, φακές, γραβιέρα, ζυμαρι-
κά,κοτόπουλο νωπό, πορτο-
κάλια, καθαριστικό υγρό γενι-
κής χρήσης, υγρό πιάτων, χοι-
ρινό κρέας, βόειο κρέας, γάλα

εβαπορέ, ρύζι , φρυγανιές,
φέτα, σαμπουάν, μήλα, φασό-
λια και ζάχαρη.

Παράλληλα, ο Δήμαρχος
Σπύρος Βρεττός επισκέφθηκε
το Κοινωνικό Φαρμακείο του
Δήμου, μια σημαντική δομή,
που εδρεύει στις εργατικές
του Προφήτη Ηλία και εξυπηρ-
ετεί 150 και πλέον δικαιούχο-
υς. Ενημερώθηκε για τις δια-
δικασίες υπαγωγής των δικαι-
ούχων και  συνεχάρη τους
εργαζόμενους για την ουσια-
στική και έμπρακτη στήριξη
στις ευπαθείς κοινωνικές ομά-

δες. Υπενθυμίζετε ότι το Κοι-
νωνικό Φαρμακείο του Δήμου
Αχαρνών παρέχει  δωρεάν
φάρμακα, υγειονομικό υλικό
και παραφαρμακευτικά προϊόν-
τα σε άτομα του δήμου που τα
έχουν ανάγκη.

Κοιν ων ικό Φαρμακείο
Εμπορικό Κέν τρο των

Εργατικών  Κατοικιών  του
Προφήτη Ηλία (Αχαρν έων
Ιππέων  και Μεγάλου Βασι-
λείου)

Τηλέφων ο: 2102464831
Ώρες Λειτουργίας:08:00-

16:00
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ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΕΥΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ Α1
- Συγχαρητήρια του Γιώργου Μαυροειδή στην ομάδα

Τ
ην  παν ηγυρική άν οδο στην  Α1 κατηγορία του
γυν αικείου μπάσκετ πέτυχ αν , την  Κυριακή 17
Απριλίου 2022, τα κορίτσια του Εύν ικου.

Νίκησαν  με 52-49 τον  Πρωτέα Βούλας, μετά από έν α
συγκλον ιστικό αγών α μπαράζ και επαν ήλθαν  στην
πρώτη τη τάξει κατηγορία, μετά από δέκα χ ρόν ια. Οι
παίκτριες του Εύν ικου κυριάρχ ησαν  στα ριμπάουν τ και
ήταν  πιο εύστοχ ες στα τρίπον τα και στις ελεύθερες
βολές. Κορυφαίες σε απόδοση η Πατεράκη και η Εμμα-
ν ουηλίδου, χ ωρίς ν α υστερήσουν  οι υπόλοιπες.

Ο Εύν ικος ως ΔΑΣ Άν ω Λιοσίων , όπως ήταν  η ον ο-
μασία του Σωματείου μέχ ρι το 2012, έχ ει διαγράψει
σημαν τική πορεία στο χ ώρο του γυν αικείου μπάσκετ.
Έχ ει κατακτήσει τρεις φορές το πρωτάθλημα Ελλάδος
(2001-2002-2003) και δύο το κύπελλο (2001-2004).
Παράλληλα πραγματοποίησε τέσσερις εξόδους στην
Ευρώπη, λαμβάν ον τας μέρος δύο φορές στο Κύπελλο
Λιλιάν α Ρον κέτι (2001, 2002) και δύο στο Europe Cup
(2003, 2004).

Τα συγχ αρητήριά του στη διοίκηση, στους προπον -
ητές και τις παίκτριες της ομάδας εξέφρασε, μετά τη
ν ίκη επί του Πρωτέα, που σφράγισε την  άν οδο, ο
Πρόεδρος του Αθλητικού Οργαν ισμού Γιώργος Μαυροει-
δής. Ο Πρόεδρος παρακολούθησε τον  αγών α και εξέφρασε την  ικαν οποίησή του για τη μεγάλη ν ίκη. “Η θέση της ομάδας είν αι στην  Α1, με βάση την  ιστορία
και τα επιτεύγματά της”, τόν ισε χ αρακτηριστικά, εν ώ αν αφερόμεν ος στο ν ικηφόρο αγών α πρόσθεσε. “Ήμασταν  καλύτεροι, δημιουργήσαμε μια διαφορά στο
τέλος και αν τέξαμε παρά την  αν τεπίθεση των  αν τιπάλων . Δίκαια φτάσαμε στη ν ίκη. Μπράβο σε όλα τα κορίτσια”.   

«Το Χαμόγελο του
Παιδιού»

Πρόληψη
ατυχημάτων από
βεγγαλικά και
κροτίδες κατά τη
διάρκεια του
Πάσχα

«Το Χαμόγελο του Παιδιού», εν
όψει Πάσχα, τονίζει, για ακόμη μια
φορά, ότι κροτίδες και βεγγαλικά δεν
είναι παιχνίδια, αλλά υλικά άκρως
επικίνδυνα, που στα χέρια των παι-
διών γίνονται  «φονικά όπλα»
απειλώντας τη σωματική τους ακερ-
αιότητα, αλλά και την ίδια τους τη
ζωή.

Τα στοιχεία, που κάθε χρόνο
δημοσιοποιούνται  αντιπροσω-
πεύουν περιστατικά παιδιών, οικο-
γενειών, ανθρώπων που ζουν
γύρω μας και αναπάντεχα βρέθηκαν
αντιμέτωποι με σοβαρά προβλήμα-
τα.
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» επι-

μένει στην τεράστια σημασία της
πρόληψης. Αρκετά είναι τα περιστα-
τικά σε όλη την Ελλάδα που έχει
μέχρι σήμερα διαχειριστεί ο 

Οργανισμός και τα οποία πέρα από
σοβαρές, πολλές φορές μη ανα-
στρέψιμες σωματικές βλάβες, προ-
καλούν και  σοβαρά ψυχολογικά
προβλήματα.

Οι προσπάθειες που καταβάλλει η
Ελληνική Αστυνομία είναι δεδομέ-
νες. Οφείλουμε όμως και εμείς ως
γονείς να ενημερώσουμε τα παιδιά
μας και  να τα βοηθήσουμε να
συνειδητοποιήσουν τον κίνδυνο και
τις βλαβερές συνέπειες που μπορ-
εί να έχει η χρήση βεγγαλικών και
κροτίδων.

Ιδιαίτερα τις μέρες του Πάσχα,
όπου το φαινόμενο αυτό βρίσκεται
σε έξαρση αποτελώντας μία άτυπη
«παράδοση», γνωρίζουμε όλοι
πόσο εύκολο είναι να προμηθευτεί
κάθε παιδί αυτά τα είδη αφού η
πώλησή τους γίνεται ανεξέλεγκτα
ακόμη και σε συνοικιακά καταστήμα-
τα. Πρέπει όμως πάντα να θυμόμα-
στε τις εξαιρετικά επικίνδυνες επι-
πτώσεις που έχει  η χρήση
κροτίδων και βεγγαλικών από τα
παιδιά.
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

Ημέρες λειτουργίας Δημοτικού Κοιμητηρίου 
Ασπροπύργου ενόψει Πάσχα

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου
Ασπροπύργου

1 Έχοντας υπόψη:
• Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852(ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010) Νέα

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρό-
γραμμα Καλλικράτης, «περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου, βάσει των οποίων
ο Δήμαρχος είναι προϊστάμενος όλου του προσωπικού του Δήμου, απο-
φασίζει για το διορισμό αυτού και εκδίδει τις πράξεις που προβλέπουν
οι σχετικές διατάξεις για το διορισμό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές μετα-
βολές κλπ.».

• Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ασπροπύργου
(ΦΕΚ 1425/16-6-2011) και τις τροποποιήσεις αυτού (ΦΕΚ 2880Β΄/19-12-
2011, ΦΕΚ 831Β΄/19-3-2012, ΦΕΚ 1107Β΄/10-4-2012,ΦΕΚ 229Β΄/4-2-
2019).

• Την 3383/2021 απόφαση Δημάρχου περί «Ορισμό Αντιδημάρχων και
μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.

• Την 103/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Έγκριση
νέου κανονισμού του Δημοτικού Νεκροταφείου».

.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ,
1. Τέλεση κηδειών δεν θα πραγματοποιηθεί κατά τις ημέρες,�� Μεγάλη Παρασκευή – 22 Απριλίου 2022�� Κυριακή του Πάσχα – 24 Απριλίου 2022�� Δευτέρα του Πάσχα – 25 Απριλίου 2022�� Κυριακή του Θωμά – 01 Μαΐου 2022�� Δευτέρα, Μετάθεση αργίας Πρωτομαγιάς – 2 Μαΐου 2022

�� Το Μεγάλο Σάββατο 23 Απριλίου 2022 το Κοιμητήριο θα είναι ανοικ-
τό για τέλεση κηδειών από τις 09:00 π.μ έως τις 15:00 μ.μ.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ

Σε εξέλιξη το πρόγραμμα για την υδρολογική αυτάρκεια του Δήμου Φυλής
Συνεχίζεται, με τη δεύτερη φάση, η προσπάθεια του Δήμου Φυλής για την αξιοποίηση του υδάτινου πλούτου της Πάρνηθας. 

Μ
ετά την πετυχημένη
ολοκλήρωση του
πρώτου κύκλου, το

ενδιαφέρον, τώρα, εστιάζεται
στην αξιοποίηση των υδάτινων
αποθεμάτων της Δημοτικής
Κοινότητας Φυλής, του Πανορά-
ματος, του Αη Γιάννη (μέχρι τη
Χωματερή) και φυσικά της Ζωφ-
ριάς.

Ο Αναπλ. Δήμαρχος Μαρίνος
Σαρλάς και η υπηρεσία ύδρευ-
σης συνεργάζονται στενά με δυο
ανθρώπους που αποτελούν
παρακαταθήκη για το Δήμο
Φυλής και αυτοί δεν είναι άλλοι
από τον πρώην Γενικό Διευθυ-
ντή της Ελληνικής Αρχής Γεω-
λογικών και  Μεταλλευτικών
Ερευνών (ΕΑΓΜΕ) Ανδρέα
Τσώκο και  το στέλεχος της
Αρχής Παναγιώτη Σαμπατα-
κάκη. 

Με το μεράκι τους και τη διάθεσή τους να
συμβάλουν με όλες τους τις δυνάμεις στο εγχείρ-
ημα για την υδρολογική αυτάρκεια του Δήμου
Φυλής, πραγματοποιούν αυτοψίες, ώστε να
συνδυάσουν τα επιστημονικά δεδομένα με τη

μορφολογία του εδάφους και την υπάρχουσα
υλικοτεχνική υποδομή.  

Στόχος μια νέα σειρά ερευνητικών γεωτρήσεων
που θα δώσουν τα αναγκαία συμπεράσματα για
ένα συνολικό σχεδιασμό της αξιοποίησης των
υδάτινων αποθεμάτων. 

Την προσπάθεια παρακολο-
υθεί από κοντά ο Δήμαρχος
Χρήστος Παππούς, ο οποίος
ενθαρρύνει την ομάδα σε κάθε
της βήμα. 

Ήταν αυτός που από την
πρώτη στιγμή δέχτηκε την
εισήγηση του Μαρίνου Σαρλά
και άναψε το πράσινο φως για
τη διενέργεια γεωτρήσεων, στο
πλαίσιο του ευρύτερου στρατ-
ηγικού σχεδιασμού για την ενε-
ργειακή και υδρολογική αυτο-
τέλεια του Δήμου. 

“Μιλάμε για ένα καινοτόμο
πρόγραμμα, που θα φέρει το
Δήμο στην πρωτοπορία της
Ελλάδας και  θα μας κάνει
όλους περήφανους, σε μια
εποχή που το νερό και η ενέρ-
γεια αναδεικνύονται σε πολύτι-
μα αγαθά, ιδίως όταν εξασφ-

αλίζονται από τη φύση με όρους αειφορίας.
Ευχαριστώ το Δήμαρχο, τον Ανδρέα Τσώκο, τον
Παναγιώτη Σαμπατακάκη και όλους τους συνε-
ργάτες μου στην υπηρεσία ύδρευσης και ηλεκτρ-
οφωτισμού γι’ αυτή την εμπειρία”, κατέληξε ο
Μαρίνος Σαρλάς. 

ΟΟιι  εεππιιττάάφφιιεεςς  αακκοολλοουυθθίίεεςς  ττηηςς  ΜΜεεγγάάλληηςς  
ΠΠααρραασσκκεευυήήςς  σσττοονν  ΔΔήήμμοο  ΕΕλλεευυσσίίννααςς

Ελευσίνα 
Ιερός Ναός Αγ.

Γεωργίου
Ιερός Ναός - Παγκά-

λου - Αριστερά Χατ-
ζηδάκη (Δημαρχείο) -
Αριστερά Δήμητρος -
Αριστερά Ιερά Οδός -
Δεξιά Νικολαΐδου -
Περικλέους -Παγκά-
λου - Ιερός Ναός

Ιερός Ναός Αγ.
Κων σταν τίν ου

Ιερός Ναός - Παπα-
νικολάου - Αριστερά
Ηρώων Πολυτεχνείου
- Δεξιά Σύρμαλη -
Αριστερά Γκιόκα -
Αριστερά Πετράκη -
Αριστερά Ηρώων
Πολυτεχνείου - Δεξιά
Ελευθερίου Βενιζέ-
λου - Αριστερά Κου-

γιουμτζόγλου - Ιερός
Ναός

Ιερός Ναός
Αγ. Αποστόλων

Ιερός Ναός - Ελε-
υθερίου Βενιζέλου -
Αριστερά Ικονίου -
Αριστερά Τραπε-
ζούντος - Αριστερά
Κωνσταντινουπόλεως
- Δεξιά Λαμψάκου -
Δεξιά Γορδίου (Αγ.
Χαράλαμπος) -
Βρυούλλων - Κινημα-
τογράφος Ελευσίς -
Αριστερά Βενιζέλου -
Αριστερά Ιερός Ναός

Ιερός Ναός
Ζωοδόχου Πηγής

Ιερός Ναός - Καυ-
κάσου - Ευ. Πόντου -

Γέλας - Ερμού - Φου-
τρή - Εθνικής Αντι-
στάσεως - Αριστερά
Γέλας - Ελευσινιακού
Κηφισού - Μυλωνά -
Αριστερά Ιερός Ναός

Μαγούλα

Ιερός Ναός Αν αλή-
ψεως Μαγούλας

Ιερός Ναός-
Λεωνίδα Στάμου -
Αρτέμιδος - Θριασίου
- Ηρώων Πολ-
υτεχνείου - Ιερός
Ναός

Ιερός Ναός
Υψώσεως Τιμίου
Σταυρού οικισμού
Νέου Πόντου

Πέριξ του Ιερού
Ναού
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Άκρως πετυχημένη και πρωτότυπη  
η “επίσημη πρώτη” της Δημοτικής Επιτροπής

Ισότητας του Δήμου Φυλής 

Μ
ε μια πρωτότυπη κι
άκρως πετυχ ημέν η
εκδήλωση για τη Γυν αίκα,

“συστήθηκε” στο ευρύ κοιν ό  η
ν εοσύστατη Δημοτική Επιτροπή
Ισότητας του Δήμου Φυλής, το
βράδυ της Παρασκευής 15 Απρ-
ιλίου 2022 , στην  κατάμεστη από
κόσμο Θεατρική Σκην ή του Ζεφ-
υρίου. 

Έχ ον τας στο πλευρό της τον
Σύλλογο Εν αλλακτικών  Δράσεων
NAMASTE και το Συμβουλευτικό
Κέν τρο του Δήμου Φυλής, η
Δημοτική Επιτροπή Ισότητας,
παρουσίασε τους στόχ ους της,
μέσα από μια εξαιρετική πολυμο-
ρφική παράσταση, που άγγιξε τα
θέματα που απασχ όλησαν  κι
εξακολουθούν  ν α απασχ ολούν , τη γυν αίκα του χ θες
και του σήμερα! 

Μέσα από μια αν ατρεπτική έν αρξη, η  παράσταση
ξεκίν ησε με … έν α “Δελτίο Ειδήσεων ”,  όπου σε ρόλο
συν εν τευξιαζόμεν ης, η Πρόεδρος Χρυσούλα Κουρά-
ση, μίλησε για τους στόχ ους της Επιτροπής Ισότητας
που είν αι η αν άδειξη των  ρόλων  της Γυν αίκας αλλά
και του Άν τρα μέσα στην  Κοιν ων ία, η εν ημέρωση, η
διεκδίκηση, η κατάθεση προτάσεων  για την  κατάργ-
ηση των  διακρίσεων  που υφίσταν ται οι γυν αίκες
στον  εργασιακό χ ώρο αλλά και στον  δημόσιο και ιδιω-
τικό βίο. 

Για τις δράσεις επίσης του Συμβουλευτικού Κέν τρου
Φυλής κατά της βίας των  Γυν αικών  εν ημέρωσε το
κοιν ό η Κοιν ων ιολόγος Ευαγγελία Πυρρώτη εν ώ για
τον  Σύλλογο NAMASTE, η Πρόεδρός του, Γιάν ν α
Λιόση. 

Ακολούθησε μια  εκπληκτική παράσταση της θεατρ-
ικής Ομάδας PRAXEIS 11 + 1  του Συλλόγου
NAMASTE  που τα είχ ε όλα!

Διαδοχ ικές εικόν ες γραφικών  και μεταμορφώσεις
της μον αδικής γυν αικείας υπόστασης, Ποίηση, Λογο-
τεχ ν ικά Κείμεν α, Μουσική καθώς κι έν α Υποκριτικό
Σχ ήμα,  που εστίασε στα κομβικά σημεία της ζωής
της γυν αίκας, με σημείο αν αφοράς τις προσταγές της
κοιν ων ίας, της οικογέν ειας και των  προκαταλήψεων . 

Όπως εύστοχ α αν έφερε και το εισαγωγικό κομμάτι
στο Πρόγραμμα της εκδήλωσης: Η εκφορά του λόγου,
η εικόν α, η κίν ηση του σώματος, η δύν αμη της
ποίησης όπως και έν α ιδιαίτερο μουσικό ψηφιδωτό
στο τέλος, κατάφεραν  ν α μεταφέρουν  το μήν υμα της
μετουσίωσης, της απελευθέρωσης και της αν άδυσης
της γυν αίκας με την  αλήθειά της… 

Ξεχ ωριστό  εξάλλου ήταν  και το αν αμν ηστικό δώρο
που προσφέρθηκε  στο τέλος της εκδήλωσης: Μια
μπομπον ιέρα που συμβολίζει την  έν ωση της
Γυν αίκας με τον  ν έο της εαυτό, δεμέν η με μια πετα-
λούδα που πετάει προς την  ελευθερία! 

Χαιρετίζον τας την  πρωτοβουλία και την  εξαίσια βρα-
διά ο Δήμαρχ ος Φυλής Χρήστος Παππούς,  επεσήμα-
ν ε πως η Ισότητα στον  Δήμο Φυλής έχ ει γίν ει πράξη
καθώς τόσο στα έδραν α του Δημοτικού Συμβουλίου
όσο και σε ν ευραλγικές Υπηρεσίες οι γυν αίκες πρω-
ταγων ιστούν . Ο Δήμαρχ ος έδωσε τα εύσημα στην
Πρόεδρο της Επιτροπής Ισότητας  Χρυσούλα Κουρά-
ση για τον  καθοριστικό ρόλο που εδώ χ ρόν ια υπηρε-
τεί  ως Δικηγόρος και Αιρετή του τόπου, επιλύον τας
ουσιαστικά προβλήματα και προσφέρον τας άοκν α τις
γν ώσεις και την  πολύτιμη βοήθειά της σε διάφορους
τομείς. 

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

221100  55557700333377,,  221100  555588008811664488

ΠΑΡΩΝ ΣΕ ΠΛΗΘΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
Ο ΑΘ. ΜΠΟΥΡΑΣ

Δήλωσε την περηφάνεια του 
που η Δυτική Αττική διατηρεί πλήθος αθλητικών

και πολιτιστικών Συλλόγων

Έ
ν α ακόμα δραστήριο τριήμερο είχ ε ο Αν τιπρόε-
δρος της Βουλής και Βουλευτής Δυτικής Αττι-
κής, Θαν άσης Μπούρας, καθώς παραυρέθηκε

σε πλήθος εκδηλώσεων  στη Δυτική Αττική.
Την  Παρασκευή 15 Απριλίου παραβρέθηκε στην

εκδήλωση του Αθλητικού Σωματείου ΠΑΟ Ηρακλής
Ελευσίν ας, στην  οποία, με αφορμή τη συμπλήρωση
των  100 χ ρόν ων  από τη Μικρασιατική Καταστροφή,
παρουσιάστηκε επετειακή εμφάν ιση του Συλλόγου . 

Ακολούθως, ο κ. Μπούρας παρέστη στον  Ι.Ν. Αγίων
Δώδεκα Αποστόλων  της Ελευσίν ας όπου παρακο-
λούθησε δρώμεν ο από το Σωματείο Ελλην ικών  Χορών
«Παραδοσιακή Φλόγα» .

Το Σάββατο 16 Απριλίου ο κ. Μπούρας είχ ε την  τιμή
ν α παραστεί
στη τελετή
έν αρξης των
π ολιτ ιστ ικών
εκ δηλώσ εων
που διορ-
γαν ών ει ο
Δήμος Μεγα-
ρέων , στο
πλαίσιο του
ε ο ρ τ α σ μ ο ύ
των  100 χ ρό-
ν ων  από την
Μικρασ ιατ ική
Καταστροφή . 

Την  Κυριακή
17 Απριλίου η
Κ ε ρ κ υ ρ α ϊ κ ή
Έν ωση Ελευσίν ας πραγματοποίησε εκδηλώσεις σε
αν άμν ηση το θαύματος της ιεράς εικόν ας του Αγίου
Σπυρίδων α, προστάτη της Κέρκυρας, στον  Ιερό Ναό
Αγ. Γεωργίου Ελευσίν ας . 

Ο κ. Μπούρας ν ιώθει ιδιαίτερη τιμή και περηφάν εια,
που η Δυτική Αττική διατηρεί πλήθος αθλητικών  και
πολιτιστικών  Συλλόγων , οι οποίοι κρατάν ε το αθλ-
ητικό, πολιτιστικό και πολιτισμικό πν εύμα ακέραιο,
μεταλαμπαδεύον τάς το στις επόμεν ες γεν ιές. 



Σ
ε εξέλιξη βρίσκονται
εργασίες συντήρησης του
οδικού δικτύου της Περιφερ-

ειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, με
συντονισμό του Αντιπεριφερειάρχη
Δυτικής Αττικής Λευτέρη Κοσμό-
πουλου.

Συγκεκριμένα, αυτές τις ημέρες
ολοκληρώθηκε η συντήρηση των
πιο κατεστραμμένων τμημάτων της
Λ. Δημοκρατίας στον Ασπρόπυργο
και της Λ. Μεγαρίδος από την πλ.
Νεκροταφείου έως την Λεωφόρο
ΝΑΤΟ. Έχουν γίνει εργασίες σε Λ.
Δημοκρατίας, Λ. Μεγαρίδος, Λ.
Δυιλιστηρίων, Λ. Νατο (τμήμα από
Αγ. Γεωργίου έως Λάγιο), και Λ.
Φυλής από διασταυρωση με Μονή
Κλειστών έως όρια Νομού Αττικής. 

Επιπλέον έχει ολοκληρωθεί η
διαγράμμιση της Επαρχιακής Οδού
Μεγάρων-Αλεποχωρίου και έχουν
εκτελεσθεί διάφορες επεμβάσεις
όπως σε λακκούβες, φρεάτια και
πινακίδες, σε διάφορα σημεία,

όπου απαιτείτο. 
Στον άμεσο προγραμματισμό του

έργου συντήρησης του οδικού δικ-
τύου που εκτελεί η Περιφερειακή
Ενότητα Δυτικής Αττικής εντάσσονται
εργασίες διαγράμμισης στην οδό
Μεγαρίδος (από την πλατεία Σιντρι-
βανίου ως Λεωφόρο ΝΑΤΟ), στην
οδό Φυλής (από διασταύρωση με
Μονή Κλειστών έως τα όρια του
Νομού Αττικής), καθώς και την Λεω-
φόρο Δημοκρατίας και τη Λεωφόρο
ΝΑΤΟ (στο Θριάσιο Νοσοκομείο).

Στη συνέχεια θα προχωρήσουν
αυτοψίες στο οδικό δίκτυο αρμοδι-
ότητας Περιφερειακής Ενότητας
Δυτικής Αττικής από τον ανάδοχο
του έργου, ώστε να μας δοθούν
προτεραιότητες από την Υπηρεσία
της Περιφερειακής Ενότητας Δυτ.
Αττικής και  να συνεχιστούν οι
εργασίες, βάσει και ασφαλών καιρ-
ικών συνθηκών για την εξέλιξη του
έργου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η
εκτέλεση των εργασιών συντήρησης

οδικού δικτύου από την Περιφερει-
ακή Ενότητα Δυτικής Αττικής γίνον-
ται βραδινές ώρες, για την οδική
ασφάλεια και την ορθότερη εκτέλε-
ση. 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτ. Αττι-
κής Λ. Κοσμόπουλος δήλωσε σχε-
τικά: «Συνεχίζουμε με έργα για την

Δυτική Αττική και προχωράμε σε
εργασίες συντήρησης οδικού δικ-
τύου. 

Πρώτο μας μέλημα η οδική ασφά-
λεια, να είμαστε σίγουροι ότι έχο-
υμε κάνει ό, τι είναι δυνατόν βάσει
των αρμοδιοτήτων μας για την ασφά-
λεια των συμπολιτών μας».
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Άνω Λιόσια: “Το Εργαστήρι” ευχαριστεί 
τον Γιώργο Ραφτέλη, για την άμεση

ανταπόκρισή του, στο αίτημα οδοσήμανσης
της περιοχής γύρω από τις εγκαταστάσεις του 

Συνεχής και καθημερι-
νή είναι η προσπάθεια
του Δήμου Φυλής για

τη συντήρηση και την επέκ-
ταση των υποδομών του. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος
δίνει μεγάλη βαρύτητα στην
οδοσήμανση, με στόχο την
οδική ασφάλεια και την προ-

στασία της ζωής και της αρτι-
μέλειας πεζών και εποχουμέ-
νων. 

Η προσπάθεια αυτή, την
οποία εποπτεύουν καθημερι-
νά, ο Δήμαρχος Χρήστος
Παππούς και ο αρμόδιος
Αναπλ. Δήμαρχος Γιώργος
Ραφτέλης, αναγνωρίζεται

από τους συνδημότες μας,
αλλά και από τους φορείς του
τόπου. 

Χαρακτηριστικό παράδειγ-
μα ο Σύλλογος γονέων,
κηδεμόνων και φίλων ατό-
μων με αναπηρία “το Εργα-
στήρι”, που χάρη στη διαχρο-
νική συμπαράσταση του
Δήμου, διατηρεί  Κέντρο
Ημερήσιας Φροντίδας και
τέσσερις στέγες υποστηριζό-
μενης διαβίωσης για άτομα
με αναπηρία. 

Με επιστολή του προς το
Δήμο, “το Εργαστήρι” ευχαρ-
ιστεί, δημόσια, το Γιώργο
Ραφτέλη για την άμεση
ανταπόκρισή του στο αίτημα
οδοσήμανσης της περιοχής
γύρω από τις εγκαταστάσεις
του. 

¨Ως γονείς ατόμων με νοη-
τική αναπηρία, σας διαβε-
βαιώνουμε ότι η ειλικρινής

διάθεσή σας να προσφέρετε
στο έργο του Συλλόγου μας
δίνει κουράγιο και δύναμη και
ενισχύει την πίστη μας ότι
δεν είμαστε μόνοι στο μεγά-
λο αυτό αγώνα, προς όφελος
των παιδιών μας”,τονίζεται

στην επιστολή, η
οποία συγκίνησε το
Γιώργο Ραφτέλη.

“Με τη βοήθεια
του Χρήστου Παπ-
πού θα συνεχίσο-
υμε να βρισκόμα-
στε στο πλευρό
των συνδημοτών
μας και ιδίως στα
άτομα με αναπηρία.
Ευχαριστώ πολύ το
Δήμαρχο και τους
συνεργάτες μου και
παρακαλώ τους
συνδημότες μας να
διαφυλάξουμε, ως

κόρη οφθαλμού, τον κοινω-
νικό εξοπλισμό που
πληρώνουμε, όλοι μαζί, από
το υστέρημά μας και που
προστατεύει τη ζωή μας”,
δήλωσε σχετικά ο Αναπλ.
Δήμαρχος.

Σε εξέλιξη εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου 
Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής
Λ. Κοσμόπουλος: «Προχωράμε σε εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου»



H
περίφημη υποθαλάσσια ζεύξη
της Σαλαμίν ας με το Πέραμα,
έν α έργο που βρίσκεται σε

αδράν εια πάν ω από μια 5ετία και το
οποίο το τελευταίο διάστημα δείχ ν ει ότι
μπαίν ει επιτέλους σε τροχ ιά
υλοποίησης, θεωρείται πολύ σημαν τικό
από το Υπουργείο Υποδομών  και
Μεταφορών  αφού αν αμέν εται ν α
αν αβαθμίσει όλη την  Αττική.

Από τη μια, θα αποσυμφορήσει το
Πέραμα και την  ευρύτερη περιοχ ή, εν ώ
από την  άλλη θα αν αβαθμίσει το ίδιο το
ν ησί της Σαλαμίν ας, αφού καθημεριν ά
θα προσφέρει παν εύκολη πρόσβαση σε
αυτό.

Είν αι χ αρακτηριστικό άλλωστε ότι η
ολοκλήρωση της υποθαλάσσιας
σήραγγας που θα συν δέσει το Πέραμα
με τη Σαλαμίν α θα μειώσει το χ ρόν ο
διέλευσης σε μόλις 5 λεπτά, όταν  αυτή
τη στιγμή για την  ίδια διαδικασία
απαιτούν ται περί τα 30 λεπτά, μέσω
των  πρακτικών  κατά τα άλλα φέρυ μποτ
που κάν ουν  την  διαδρομή.

Αυτή τη στιγμή προχ ωρούν  οι
διαγων ισμοί για τις γεωτεχ ν ικές και
τεχ ν ικές υποδομές που απαιτεί το έργο,
εν ώ αν αμέν εται η έγκριση της

περιβαλλον τικής μελέτης που θα αν άψει
το πράσιν ο φως για την  τελική
κατασκευή της υποθαλάσσιας
σήραγγας.

Εφόσον  όλα προχ ωρήσουν  χ ωρίς
προβλήματα, η ολοκλήρωση του έργου
των  500 εκατομμυρίων  ευρώ αν αμέν εται
ν α γίν ει εν τός της επόμεν ης 4ετίας.

Τα χ αρακτηριστικά της υποθαλάσσιας
ζεύξης Σαλαμίν ας-Περάματος

Το βασικό έργο αφορά στην
κατασκευή υποθαλάσσιας σήραγγας
που θα βρίσκεται στο βυθό, με 2
λωρίδες κυκλοφορίας σε κάθε
κατεύθυν ση και με μήκος περίπου 400
μέτρα (συν ολικό μήκος περίπου 1 με
1,1 χ λμ. μαζί με τις εκατέρωθεν
προσβάσεις) από έν αν  αν ισόπεδο
κόμβο στο Πέραμα, μέχ ρι έν αν
αν ισόπεδο κόμβο στα Παλούκια της
Σαλαμίν ας.

Η σήραγγα θα ξεκιν ά από την
περιοχ ή του Περάματος κον τά στην
περιοχ ή του κολυμβητηρίου, όπου θα
δημιουργηθεί και ο σχ ετικός κόμβος, και
θα καταλήγει στη Σαλαμίν α αν άμεσα
από το ν ησάκι του Αγίου Γεωργίου και

την  είσοδο του Ναυστάθμου (δεξιά από
τα φέρυ).

Για τις αν άγκες του έργου θα
κατασκευαστούν  οδικά τμήματα
παράκαμψης των  πόλεων  Περάματος
και Σαλαμίν ας. Βάσει του σχ εδιασμού,
έν ας ν έος οδικός άξον ας θα ξεκιν ά
πλησίον  της υπάρχ ουσας Λεωφόρου
Σχ ιστού-Σκαραμαγκά στην  περιοχ ή του

ν αυτικού οχ υρού Σκαραμαγκά, και θα
εκτείν εται μέχ ρι την  περιοχ ή του
Κολυμβητηρίου Περάματος, έν αν τι του
Πορθμείου, όπου θα δημιουργηθεί και
κόμβος για τη σύν δεσή του με το
παρακείμεν ο οδικό δίκτυο.

Από το σημείο εκείν ο, ο οδικός
άξον ας θα βυθίζεται προοδευτικά στη
θάλασσα με την  κατασκευή
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Πως η υποθαλάσσια σήραγγα Σαλαμίνας 
θα αναβαθμίσει όλη τη Δυτική Αττική
Προχωρούν οι διαδικασίες για τον διαγωνισμό της υποθαλάσσιας ζεύξης Σαλαμίνας-Περάματος, 
ένα έργο πολύ σημαντικό για όλη τη Δυτική Αττική

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
- Πώς θα κάνουμε Ανάσταση

Με φθινοπωρινό
σκηνικό καιρού
ξεκίνησε η

Μεγάλη Εβδομάδα, με
τους μετεωρολόγους να
εκτιμούν πάντως πως όσο
πλησιάζουμε στην Κυριακή
του Πάσχα οι μετεωρολογι-
κές συνθήκες θα
βελτιώνονται. Η θερμοκρ-
ασία σταδιακά θα ανέβει,
αλλά η αφρικανική σκόνη

θα παραμείνει και τις επόμενες ημέρες. Αναλυτικά η προγνωση του καιρού για τη
Μεγάλη Εβδομάδα:

MΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 19-04-2022

Σε όλη τη χώρα προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και
στα νότια πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν
στα βόρεια ορεινά. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και τις βραδινές ώρες θα
σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπι-
κά 6 μποφόρ, από το απόγευμα στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα στραφούν σε δυτι-
κούς νοτιοδυτικούς και θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη
μεταβολή και θα φτάσει τους 14 με 16 και στα νότια τους 18 βαθμούς Κελσίου.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 20-04-2022

Στα βόρεια προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως
τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται ηλιοφά

νεια με κατά τόπους πρόσκαιρες νεφώσεις. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι
τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι στα νότια θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5
και τοπικά έως 6 μποφόρ. 

Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά 6
μποφόρ, το βράδυ στα βόρεια θα στραφούν σε βόρειους με την ίδια ένταση. Η θερμο-
κρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 21-04-2022

Αραιές νεφώσεις παροδικά κατά τόπους πιο πυκνές κυρίως στα δυτικά, όπου πιθ-
ανώς να σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα
είναι τοπικά περιορισμένη. Οι μετεωρολογικές συνθήκες θα ευνοήσουν τη μεταφορά
αφρικανικής σκόνης. 

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 στο Ιόνιο τοπικά 6
μποφόρ και στα ανατολικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει
μικρή άνοδο.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-04-2022

Στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια αραιές νεφώσεις παροδικά κατά τόπους πιο πυκνές,
με πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών στα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά
αίθριος καιρός. Οι μετεωρολογικές συνθήκες θα ευνοήσουν τη μεταφορά αφρικανικής
σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5, στα δυτικά και νότια έως 6
και στο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαι-
τέρω άνοδο.

ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23-04-2022

Αραιές νεφώσεις παροδικά κατά τόπους πιο πυκνές, κυρίως στα κεντρικά και βόρ-
εια, όπου πιθανώς να σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Οι συγκεντρώσεις
αφρικανικής σκόνης θα είναι αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις
3 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ, βαθμιαία θα στραφούν σε βόρειους βορειοδ-
υτικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
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Την αποζημίωση των 2.000 ευρώ
για τον εγκλωβισμό τους στην
Αττική Οδό, τον περασμένο

Ιανουάριο, διεκδίκησαν 12.000 οδηγοί,
όμως μόνο οι 3.500 εξ αυτών είχαν επα-
ρκείς αποδείξεις ότι όντως αποκ-
λείστηκαν λόγω χιονιού στον αυτοκιν-
ητόδρομο.

Σχεδόν 12.000 αιτήσεις αποζημίωσης
έφτασαν στα γραφεία της Αττικής Οδού
για εγκλωβισμό κατά τη χιονοθύελλα του
περασμένου Ιανουαρίου. Όμως μόνο
3.500 οδηγοί μπορούν να αποδείξουν
ότι ήταν όντως στον αυτοκινητόδρομο κι
αποκλείστηκαν λόγω της ισχυρής χιονό-
πτωσης. Έτσι, οι υπόλοιποι 8.500
οδηγοί που κατέθεσαν αίτηση δεν πρό-
κειται να δουν στους τραπεζικούς τους
λογαριασμούς το ποσό των 2.000 ευρώ
που προβλέπεται.

Να υπενθυμίσουμε ότι η εταιρεία λειτο-
υργίας της Αττικής Οδού, «Αττικές Δια-
δρομές», ξεκίνησε να δέχεται ηλεκτρονι-
κά αιτήσεις αποζημίωσης στις 5 Φεβρο-
υαρίου. 

Η εταιρεία χρησιμοποίησε εξωτερικό
σύμβουλο (Deloitte) για τον έλεγχο των 

αιτήσεων, στις οποίες οι πολίτες
καλούνταν να αποδείξουν με οποιονδή-
ποτε τρόπο ότι όντως αποκλείστηκαν
στην Αττική Οδό στις 24 Ιανουαρίου:
δηλώνοντας την ώρα και ημέρα εισόδου
και εξόδου του οχήματος, καταθέτοντας
την απόδειξη των διοδίων (αν είχαν εισέ-
λθει όσο ακόμη ζητούνταν η καταβολή
διοδίων), δηλώνοντας αν συνομίλησαν
με εκπροσώπους της εταιρείας (καθώς
οι κλήσεις καταγράφονται) και στέλνο-

ντας έως τρεις φωτογραφίες που τρά-
βηξαν εκείνη την ημέρα από το σημείο
όπου αποκλείστηκαν. Οι πολίτες μπορ-
ούσαν να επικαλεστούν επίσης οποιοδή-
ποτε άλλο στοιχείο ενδεχομένως θα
μπορούσε να υποστηρίξει την περίπτω-
σή τους.

Τόσο η εταιρεία όσο και το υπουργείο
Υποδομών υπολόγιζαν ότι, βάσει της
εικόνας που διέθεταν, τα οχήματα που 

εγκλωβίστηκαν ήταν περίπου 3.500-
4.000. Ωστόσο, ο αριθμός των αιτήσεων
που κατατέθηκε ήταν τελικά υπερτριπλά-
σιος.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που παρ-
είχε η εταιρεία στο υπουργείο Υπο-
δομών, έως τις 13 Απριλίου:

Είχαν εγκριθεί 2.984 αιτήσεις, ενώ
ακόμη 545 βρίσκονταν σε προχωρημένο
στάδιο διερεύνησης, προς έγκριση.
Επομένως, μέχρι στιγμής ο συνολικός
αριθμός των δικαιούχων της αποζημίω-
σης είναι 3.529 ευρώ.

Η εταιρεία μέχρι στιγμής έχει ειδοποιή-
σει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
1.557 από τους 2.984 πολίτες των
οποίων οι αιτήσεις εγκρίθηκαν. Σύμφω-
να με την εταιρεία μέχρι στιγμής ανταπο-
κρίθηκαν οι 1.195, ποσοστό 77%.

Την αποζημίωση των 2.000 ευρώ έλα-
βαν 480 άτομα, ενώ ακόμη 106 επρόκει-
το να πληρωθούν έως το τέλος της εβδο-
μάδας.

Οι υπόλοιπες 8.500 αιτήσεις υπο-
στηρίζονται από ανεπαρκή (ή καθόλου)
στοιχεία και το πιθανότερο είναι ότι θα
απορριφθούν.

1.Από τον e-ΕΦΚΑ  την περίοδο 18-22
Απριλίου θα γίνουν οι ακόλουθες προ-
γραμματισμένες καταβολές, στο πλαίσιο
των τακτικών πληρωμών του Φορέα:

Τη Μεγάλη Τρίτη 19 Απριλίου θα
καταβληθούν 552,5 εκατ. ευρώ για την
καταβολή κύριων και επικουρικών
συντάξεων Μάϊου σε 974.228 δικαιούχο-
υς. Πρόκειται για τους συνταξιούχους
που προέρχονται από τους τέως φορείς
ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ  καθώς και
αυτούς των  τ. ΝΑΤ, τ. ΕΤΑΤ, τ. ΕΤΑΠ-
ΜΜΕ και ΔΕΗ.

Τη Μεγάλη Τετάρτη 20 Απριλίου θα
καταβληθούν 741,5 εκατ. ευρώ για τις
κύριες και επικουρικές συντάξεις Μαΐου
σε 1.476.228 δικαιούχους  που
προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις
τράπεζες, τον ΟΤΕ και το Δημόσιο. Πρό-
κειται για τους συνταξιούχους το ΑΜΚΑ
των οποίων λήγει σε 1, 3, 5, 7 και 9.

Τη Μεγάλη Τετάρτη 20 Απριλίου θα
καταβληθούν επίσης 11 εκατ. ευρώ σε
28.000 δικαιούχους για προκαταβολές
συντάξεων Μαΐου στη βάση του Ν.
4778/2021.

Τη Μεγάλη Πέμπτη 21 Απριλίου θα
καταβληθούν  742 εκατ. ευρώ για τις
κύριες και  επικουρικές συντάξεις Μαΐου
σε  1.477.955 δικαιούχους που
προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις
τράπεζες, τον ΟΤΕ και το Δημόσιο (για
τους συνταξιούχους που των οποίων το
ΑΜΚΑ λήγει σε 0, 2, 4, 6 και 8).

Επίσης, κατά την επόμενη εβδομάδα θα
καταβληθούν 15,1 εκατ. ευρώ σε 700
δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφ-
άσεων για εφάπαξ

Τέλος, 13,9 εκατ. ευρώ θα καταβληθ-
ούν σε 56.571 ασφαλισμένους για παρ-
οχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας,
κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος,
έξοδα κηδείας)

Έκτακτες πληρωμές

Όπως έχει ήδη ανακοινώσει ο ε-ΕΦΚΑ,
τη Μεγάλη Τετάρτη 20 Απριλίου 2022 θα
πιστωθεί στους λογαριασμούς 634.000
χαμηλοσυνταξιούχων η έκτακτη οικονο-
μική ενίσχυση Πάσχα, ύψους 200  ευρώ.
Σημειώνεται ότι στον αριθμό αυτό δεν
συμπεριλαμβάνονται οι συνταξιούχοι
εκείνοι που λαμβάνουν σύνταξη από το
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σύμφωνα 

με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου
4 του ν.4387/2016 (ανάπηροι πολέμου,
καλλιτέχνες, κλπ.)

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλλει τη Μεγάλη
Πέμπτη 21 Απριλίου την έκτακτη
ενίσχυση  σε ευάλωτες κοινωνικές ομά-
δες που έχει προαναγγείλει η κυβέρν-
ηση, ως εξής:

138.515 δικαιούχοι αναπηρικού επιδό-
ματος ΟΠΕΚΑ θα λάβουν έκτακτη οικο-
νομική ενίσχυση 200  ευρώ

32.000 ανασφάλιστοι υπερήλικες θα
λάβουν έκτακτη οικονομική ενίσχυση
200 ευρώ

223.529 δικαιούχοι Ελάχιστου
Εγγυημένου Εισοδήματος θα λάβουν
διπλή δόση του επιδόματος

580.000 δικαιούχοι Επιδόματος Παι-
διού θα λάβουν προσαυξημένο το επίδο-
μα

Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι εξής κατα-
βολές:

9 εκατ. ευρώ σε 23.000 δικαιούχους
για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και
λοιπών επιδομάτων

27 εκατ. ευρώ σε 16.000 δικαιούχους
στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμά-
των απασχόλησης

700.000. ευρώ σε 1.000 μητέρες για
επιδοτούμενη άδεια μητρότητας

500.000 ευρώ σε 1.000 δικαιούχους
που συμμετείχαν σε Προγράμματα Κοι-
νωφελούς Χαρακτήρα

Την Μ. Τετάρτη το έκτακτο επίδομα 200 ευρώ

Τ ην καταβολή των κύριων και επικουρικών συντάξεων Μάϊου
και της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε χαμηλοσυντα-
ξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες, δικαιούχους αναπηρ-

ικών επιδομάτων ΟΠΕΚΑ, δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισο-
δήματος και δικαιούχους Επιδόματος Παιδιού περιλαμβάνει μεταξύ
άλλων ο προγραμματισμός των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΟΠΕΚΑ και
ΟΑΕΔ για την περίοδο 18-22 Απριλίου. Θα καταβληθούν συνολικά
πάνω από 2,4 δις. ευρώ σε πάνω από 5 εκατ. δικαιούχους.

Αττική Οδός: 12.000 αιτήσεις αποζημιώσεων !
- Με αποδείξεις ότι αποκλείστηκαν μόνο 3.500 οδηγοί
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ΕΠΣΔΑ: ΕΠΣΔΑ: Τα αποτελέσματα
και η βαθμολογία στην

Α΄και Β΄κατηγορία

Στο φινάλε του πρωταθλήματος οΣτο φινάλε του πρωταθλήματος ο
Βύζας Μεγάρων στέφθηκε πρωΒύζας Μεγάρων στέφθηκε πρω --
ταθλητής για το 2021-2022 στηνταθλητής για το 2021-2022 στην
Δυτική Αττική.  Ο Θρασύβουλος καιΔυτική Αττική.  Ο Θρασύβουλος και
Λαμπερή Ελευσίνας υποβιβάΛαμπερή Ελευσίνας υποβιβά --
στηκαν στην Β΄κατηγορία.  Αναλστηκαν στην Β΄κατηγορία.  Αναλ--
υτικά.υτικά.

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(30η αγωνιστική)Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(30η αγωνιστική)

Α.Ο.  ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ –Α.Ο.  ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ –
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 2-1ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 2-1
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ – Δ.Α.ΟΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ – Δ.Α.Ο
ΖΩΦΡΙΑΣ 2-0ΖΩΦΡΙΑΣ 2-0
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΕΘΝΙΚΟΣΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 1-1ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 1-1
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ – ΑΚΡΑΤΗΤΟΣΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ – ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ
2-22-2
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ – ΠΑΟΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ – ΠΑΟ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ 1-0ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ 1-0
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ – ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ 2-2ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ – ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ 2-2
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ – ΑΠΟΛΛΩΝΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ
ΠΟΝΤΙΩΝ 2-0ΠΟΝΤΙΩΝ 2-0
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ – ΒΥΖΑΣΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ – ΒΥΖΑΣ
ΜΕΓΑΡΩΝ 0-2ΜΕΓΑΡΩΝ 0-2

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ(Τελική)Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ(Τελική)

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 75ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 75
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ 70ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ 70
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 60ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 60

Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 60Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 60
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 59ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 59
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ 56ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ 56
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 50ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 50
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ 44ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ 44
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 39ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 39
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 33ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 33
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ 33ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ 33
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ 30ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ 30
Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 24Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 24
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ 16ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ 16
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ 16ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ 16
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 5ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 5

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(24η αγωνιστική)Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(24η αγωνιστική)

ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. – ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. – ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ
1-41-4
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ – Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 2-2ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ – Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 2-2
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – ΑΙΑΣΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – ΑΙΑΣ
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 0-0ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 0-0
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – ΑΣΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – ΑΣ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 4-0ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 4-0
ΑΣ ΔΥΝΑ.  ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ –ΑΣ ΔΥΝΑ.  ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ –
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ 3-3ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ 3-3

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 47ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 47
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 45ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 45
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 44Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 44
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 42ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 42
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 40ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 40
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ 31ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ 31
ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ 25ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ 25
ΑΣ ΔΥΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 25ΑΣ ΔΥΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 25
Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝ. 17Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝ. 17
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 16ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 16
ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 14ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 14
ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. 1ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. 1

Γιώργος Μάνταλος:
«Θέλουμε το νταμπλ»

Ο προπονητής της ΝΕ Μεγαρίδας,
Γιώργος Μάνταλος τόνισε  μετά τη
νίκη της ομάδας του επί του Δούκα
που σήμανε και τη μαθηματική άνοδο
στην Α2 για πρώτη φορά στην ιστορία
της. 
Αναλυτικά, ο Γιώργος Μάνταλος
είπε:
Για τη φετινή σεζόν: «Είναι ένα ταξίδι
το οποίο έληξε όμορφα. Από το
πρώτο δευτερόλεπτο το πρώτο που
σκέφτομαι είναι η επόμενη μέρα.
Πρέπει να διασκεδάσουμε. 
Θεωρώ ότι όλη τη χρονιά είμαστε
πολύ συγκεντρωμένοι και γι’ αυτό το
πετύχαμε».

Για το αν δημιούργησε βάρος ο χαρ-
ακτηρισμός του φαβορί: «Στην αρχή
της σεζόν δε μας επιβάρυνε. 
Μετά τον αγώνα με το Αιγάλεω, που
πήραμε και τη διαφορά, γίναμε ξεκά-
θαρο φαβορί και βάρυναν τα χέρια
μας. Φάνηκε και στον αγώνα με τον
Δούκα. Είναι απολύτως φυσιολο-
γικό, ωστόσο δεν το πληρώσαμε.
Πήραμε την άνοδο τρεις αγωνιστικές
πριν τη λήξη».
Για το κίνητρο που έχουν απ’ εδώ και
στο εξής: «Έχουμε μπροστά μας το
Κύπελλο της ΕΣΚΑΝΑ. Δεν έχει
τελειώσει τίποτα. Θέλουμε το νταμ-
πλ. Θα είναι κάτι μοναδικό. Πότε θα
μας δοθεί η ευκαιρία;».
Για το ότι μετά τον Βύζαντα, η ΝΕ
Μεγαρίδας είναι η επόμενη ομάδα
που θα εκπροσωπήσει την πόλη σε
τόσο υψηλό επίπεδο: «Είναι μονα-
δικό το φαινόμενο. Η άνοδος του
Βύζαντα πριν από πενήντα χρόνια
είναι  κάτι  φανταστικό. Ζούμε μια
εκπληκτική ατμόσφαιρα από τον
κόσμο. Μας αγαπούν και μας υπο-
στηρίζουν οι ομάδες που είμαστε
αντίπαλοι. Έχουμε χτίσει ένα καλό
όνομα και θέλουμε να βασιστούμε σε
αυτό»

Ο Βύζας με Ατματζίδη και Κερδιστάκη
στέφθηκε πρωταθλητής στην Δυτική

Αττική 2-0 στον Ασπρόπυργο

Ο
Βύζας Μεγάρων  χ ωρίς ν α φορτσάρει επικράτησε στο φιν άλε του πρωταθ-
λήματος εκτός έδρας της Εν ωσης Ασπροπύργου με 2-0 και στέφθηκε πρω-
ταθλητής για το 2021-22 στην  Δυτική Αττική.

Οι κιτριν όμαυροι του Δημήτρη Καλύκα θα διεκδικήσουν  σε αγών ες μπαράζ την
άν οδό τους στην  Γ΄Εθν ική κατηγορία με ομάδες της Κρήτης 4 Αθήν ας και Πειραιά.

ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΚΟΛ

6′ ΓΚΟΛΛΛΛΛ ο Κεν δριστάκης έβγαλε την  σέν τρα απο τα δεξιά και ο Ατματζίδης
με διαγών ιο σούτ πέτυχ ε το 0-1.

26’ΓΚΟΛΛΛΛΛ ο Ατματζίδης από δεξιά έκαν ε την  σέν τρα και ο Κεν δριστάκης με
κεφαλιά πέτυχ ε το 0-2.

35΄ο Σαχ όλι έδωσε την  ασίστ στον  Κων σταν τιν ίδη που πλάσαρε άουτ.
37′ ο Σαχ όλι έδωσε στον  Ατματζίδη που έβγαλε την  σέν τρα από τα δεξιά και ο

Κων σταν τιν ίδης με κεφαλιά ψαράκι έστειλε την  μπάλα άουτ.
42′ ο Μαν ωλιάς έβγαλε από αριστερά την  σέν τρα ο Σαχ όλι έπιασε το αριστερό

σούτ και απέκρουσε ο τερματοφύλακας της Εν ωσης Χολέβας.
44΄ο Ατματζίδης έβγαλε την  σέν τρα από τα δεξιά και ο Κεν δριστάκης έπιασε την

κεφαλιά άουτ.
51′ σέν τρα του Κεν δριστάκη ο Σαχ όλι έπιασε το σουτ πάν ω από τα δοκάρια.
Αξίζει ν α σημειωθεί ότι στο ζέσταμα ο ποδοσφαιριστής της Εν ωσης Μακρυγιαν -

ν ακης έπαθε έν α τράβηγμα στην  ωμοπλάτη και συν έστησε η γιατρός του αγών α
Χρύσα Νικολοπούλου ν α αν τικατασταθεί.

Ομως τραυματίστηκε στο 73′ και ο ποδοσφαιριστής του Βύζα Λέβεν τούρης στο
γόν ατο. Ο εν  λόγω είχ ε μπεί ν ωρίτερα αλλαγή.

Εύκολο έργο είχ ε ο διαιτητής Χρέλιας. Βοηθοί: Παύλος-Τσαγγαν ού.
Παρατηρητής αγών α ήταν  ο Πάρης Τσιμίκος. Γιατρός του αγών α η Χρύσα Νικολο-

πούλου.Παρατηρητής διαιτησίας Θοδωρής Τριαν ταφυλλίδης.

ΕΝΩΣΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ(προπον ητής Μιχ άλης Κατσάφαρος):Χολέβας, Τζαχ ρή-
στας, Φραγκόπουλος, Καρδάμης, Παρασχ άκης, Μπούρας, Τσιρικλός, Στύλλα(47′
Γκούπε), Πέτσας, Τσετάι, Καραλής.

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ(προπον ητής Δημήτρης Καλύκας): Ποραν ίδης(82′ Κουφής),
Δρυμούσης, Μαν ωλιάς, Σαχ όλι, Φυσαράκης, Φλέγγας, Μαν ώλης, Κεν δριστάκης(60′
Παπαδάκης), Καραγιάν ν ης, Ατματζίδης(60′ Φρυγαν άς), Κων σταν -
τιν ίδης(60’Λεβεν τούρης 73΄λόγω τραυματισμού Πεκίν ι).

Ρεπορτάζ-Φωτό: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ
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ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ:
Ευχαριστήριο...

Ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ Μάνδρας
Τάσος Δούκας ευχαριστεί  το ΔΣ του
Θρασύβουλού Φυλής για την άψογη
φιλοξενία τους ,τιμώντας την ιστορία
των δύο ομάδων και το ευ αγωνίζε-
σθαι. Επίσης το διαιτητικό τρίο που
στο συγκεκριμένο και τόσο σημαν-
τικό παιχνίδι φάνηκαν αντάξιοι των
προσδοκιών και το παιχνίδι κρίθηκε
στον αγωνιστικό χώρο. Κατ’ εξαίρε-
ση￼ ,από όλα όσα ζήσαμε όλη τη
χρονιά￼.
Τελειώνοντας μια δύσκολη ποδοσφ-
αιρική χρόνια για εμάς ,που είχαμε

χρόνια σαν σωματείο να ζήσουμε
,κλείνουμε την χρόνια εν τελεί κερδι-
σμένοι.
Όχι  αγωνιστικά αλλά διοικητικά
καθώς τις τελευταίες 4 αγωνιστικές
μάθαμε ποιοι είναι οι <φίλοι μας>.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ στον Βύζαντα
Μεγάρων για την ανάδειξη σε πρω-
ταθλητη και του ευχόμαστε κάθε επιτ-
υχία στα προκριματικά.

Ευχαριστούμε και το ΔΣ του Μανδρ-
αϊκού για τις ευχές τους καθώς και οι
δύο σύλλογοι εκπροσωπούμε την
ίδια πόλη.

Με εκτίμηση,
Τάσος Δούκας

Δύο αγων ιστικές πριν  από το τέλος
του πρωταθλήματος οι παν ηγυρισμοί
μπορούν  ν α αρχ ίσουν  στα Μέγαρα. Η
ΝΕΜ ν ίκησε δύσκολα το Δούκα 75-72
στο πλαίσιο της 24ης αγων ιστικής και
κατέκτησε μαθηματικά το πρωτάθλημα
στο 2ο όμιλο της Β’ Εθν ικής και ταυ-
τόχ ρον α την  άν οδο στην  Α2 για πρώτη
φορά στην  ιστορία της.

Στη Μάν δρα ο ΑΟΚ Χαν ιά άν οιξε διάπ-
λατα τη διαφορά στην  3η περίοδο και
ν ίκησε εύκολα τον  Μαν δραϊκό 78-58,
υποχ ρεών ον τας τους γηπεδούχ ους σε
14η ήττα στη σειρά. Στον  Άγιο Δημήτρ-
ιο ο Κρόν ος επιβλήθηκε των  Μελισσίων
με 93-75 και διέκοψε έν α σερί 5 ηττών .

Η ομάδα των  Μεγάρων  τα βρήκε πάν -
τως σκούρα απέν αν τι στο ν εαν ικό
Δούκα, που προηγήθηκε για μεγάλο
χ ρον ικό διάστημα, παρά τις απουσίες
των  Κορκόν τζελου και Γαρμπή. Η
ομάδα του Κώστα Σορώτου βρισκόταν
άλλωστε σε απόσταση αν απν οής στο
τελευταίο λεπτό (72-71), δεν  μπόρεσε
όμως ν α βάλει τα μεγάλα σουτ, όπως το
τρίπον το που έχ ασε ο Σωτηράκης για
την  ισοφάριση στα τελευταία δευτερόλε-
πτα, με συν έπεια ν α υποστεί την
πρώτη ήττα ύστερα από 3 σερί ν ίκες. Η
ΝΕΜ, από την  άλλη, έφτασε τις 6
συν εχ όμεν ες ν ίκες.

NE Mεγαρίδας - Δούκας 75-72

Διαιτητές: Καραβίτης, Χρηστίδης Ηλ.,
Αν των ιάδης

Δεκάλεπτα: 18-22, 41-39, 59-56, 75-72
ΝΕ Μεγαρίδας (Μάν ταλος): Παλαι-

οχ ωρίτης, Γκάτζιας 10, Γκόν τγουιν  4,
Αγγελόπουλος 19, Γερομιχ αλός 12,
Μπέμπης 10, Νικολακόπουλος, Τζάιδας

2, Καλλιν ικίδης 12, Χάσα, Γκουαλτιέρι,
Εζόμο 3.

Δούκας (Σορώτος): Λάκκας 10, Γεωργο-
παπαδάκος 4, Ψαρράς, Αν αστασόπου-
λος, Τσιτσιγιάν ν ης 8, Μιχ αήλ 8, Λαγός
10, Μαγούλας 5, Σωτηράκης 20, Ντιαλλό
2, Ματζιώρης 5.

Μαν δραϊκός - ΑΟΚ Χαν ιά 58-78

Διαιτητές: Κων σταν τιν ίδου, Μακρό-
πουλος, Αγγελής

Δεκάλεπτα: 14-11, 35-38, 45-61, 58-78
Μαν δραϊκός (Κων σταν τών ης):

Σπυρίδων ος 4, Σταματίου 4, Παπαν ικο-
λάου 2, Κοψιάς 4 (7 ασίστ, 4 λάθη), Αλε-
ξαν δρόπουλος 10 (2), Τσάμης 3 (1),
Θαν άσαιν ας 5 (1), Κωστόπουλος 2,
Λιούν ης 9, Δομπρογιάν ν ης 8 (2),
Τσιπίδης 7 (9 ριμπάουν τ, 3 μπλοκ).

ΑΟΚ Χαν ιά (Κεσαπίδης): Χουχ ούμης
22 (1/1 βολή, 6/8 δίπον τα, 3/5 τρίπον -
τα, 5 ριμπάουν τ, 6 ασίστ, 3 κλεψίματα),
Βαζούκης 3 (1), Στογιάν οβιτς 7, Ψάρας
2, Καραΐσκος 4 (7 ριμπάουν τ), Σαν δρα-
μάν ης, Καζάν ης 2, Νέσσης 7 (1/4
τρίπον τα, 7 ριμπάουν τ), Κουρέπης 20
(3/5 βολές, 7/11 δίπον τα, 1/1 τρίπον το,
8 ριμπάουν τ), Παν αρετάκης, Τσιρογιάν -
ν ης 4, Παπαδάκης 7 (1).

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΝΕ Μεγαρίδας 45
2. Αιγάλεω 43
3. Πρωτέας Βούλας  42
4. ΕΦΑΟΖ  41
5. ΑΟΚ Χαν ιά  39
6. Δούκας 36
7. Παλαιό Φάληρο 36

8. Παν ιών ιος 33
9. Ηλυσιακός 33
10. Άρης Νίκαιας  33
11. ΟΦΗ 32
12. Κρόν ος Αγίου

Δημητρίου 30
13. Μελίσσια  29
14. Μαν δραϊκός 29
* Εκκρεμεί ο αγών ας

Παν ιών ιος - ΟΦΗ
(20ή αγων ιστική,
29/4, 20:00).

1ος ΟΜΙΛΟΣ: Ηττα
του Παν ελευσιν ιακού στο Ιλιον

Έν ωση Ιλίου - Παν ελευσιν ιακός 72-66

Διαιτητές: Μηλαπίδης, Ουσταμ-
πασίδης, Μαρτιν άκος

Δεκάλεπτα: 21-18, 41-39, 60-51, 72-66
Έν ωση Ιλίου (Παν ούλιας): Σπυρόπου-

λος 15 (1), Μπαρμπαρής 6 (1), Παν ου-
σόπουλος Θ. 15 (2), Μπέλλας 14 (1),
Δαρμής 2, Παν ουσόπουλος Κ. 2, Φου-
ν τάς 14 (4), Δουρουν τούς 2, Γερ-
οκώστας, Γκουν τόπουλος, Παπαν -
δρέου.

Παν ελευσιν ιακός (Βούλγαρης): Θεο-
δοσίου 13 (3), Νίκου 5, Ρεκουν ιώτης 13,
Σεργιέν κο 3, Κρασάκης 4, Μουμπάρακ
17 (3), Παπαφλωράτος 7, Δεν δριν ός 4,
Πουρής, Καράμπελας, Λεκάκης, Μαυρο-
μιχ άλης.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Παπάγος  41

2. ΦΕΑ Ν.Φ./Ν.Χ 39
3. Εσπερος Καλλιθέας 37
4. Φαν άρια Νάξου  35
5. ΑΕΝΚ 33
6. Παν ελευσιν ιακός  33
7. Εθν ικός 33
8. ΝΕΟΛ 32
9. Έν ωση Ιλίου 32
10. Αργον αύτης Ραφήν ας 32
11. Αχ αγιά ’82 31
12. ΚΑΟ Κορίν θου 30
13. Πεν τέλη  24

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (25Η -
1/5, 17:00)

Παν ελευσιν ιακός - Εσπερος Καλλιθέας
ΑΕΝΚ - Έν ωση Ιλίου
ΦΕΑ Ν.Φ./Ν.Χ. - Πεν τέλη
Παπάγος - Αργον αύτης Ραφήν ας
Αχ αγιά ‘82 - ΝΕΟΛ
Φαν άρια Νάξου - ΚΑΟ Κορίν θου
Ρεπό: Εθν ικός

Ρεπορτάζ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Β΄ΕΘΝΙΚΗ (1ος και 2ος όμιλος): Η ΝΕ Μεγαρίδος νίκη επί του
Δούκα. Ήττες για Πανελευσινιακό και Μανδραικό.

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ: Συγχαρητήρια...
Σύσσωμη η οικογένεια του Πανελευσινιακού ΑΟΚ συγχαίρει θερμά την γειτο-
νική ομάδα της Νεανική Εστία Μεγαρίδος B.C. καθώς και όλους τους συντελε-
στές της επιτυχίας, για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στον 2ο όμιλο της Β’
Εθνικής. Ευχόμαστε ολόψυχα κάθε επιτυχία στη νέα πρόκληση και είμαστε
βέβαιοι ότι η ΝΕΜ θα εκπροσωπήσει επάξια το μπάσκετ της Δυτικής Αττικής και
στην Α2 Εθνική Κατηγορία!



ZHTOYNTAI ΑΠΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

1)Περιγραφή θέσης:  Βοηθός
Λογιστή
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
Προϋπηρεσία σε ανάλογη
θέσηΠτυχίο Οικονομικής -
Λογιστικής Κατεύθυνσης (ΑΕΙ-
ΤΕΙ)Γνώση ΑγγλικώνΕυχέρεια
χρήσης λογιστικών
προγραμμάτων

2)Περιγραφή θέσης:  Εργάτες
Αποθήκης
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις
Κύρια καθήκοντα:
Φόρτωση και εκφόρτωση
εμπορευμάτων
Παραλαβή και τακτοποίηση
εμπορευμάτων

ZHTOYNTAI ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ LOGIS-
TICS

1)Περιγραφή θέσης:
Χειριστής Ανυψωτικού
Μηχανήματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση, Σύμβαση
Αορίστου Χρόνου
Ωράριο: Πρωινό ωράριο

Απαραίτητα προσόντα:  
Άδεια Χειριστή
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο
χειρισμό ανυψωτικών
μηχανημάτων σε περιβάλλον
αποθήκης 

Κύρια καθήκοντα: 
Αποτελεσματική μετακίνηση
των εμπορευμάτων εντός της
αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος

2)Περιγραφή θέσης: Βοηθός
Χειριστή Ανυψωτικού
Μηχανήματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση, Σύμβαση
Αορίστου Χρόνου
Ωράριο: Πρωινό ωράριο

Απαραίτητα προσόντα:  
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο
χειρισμό ανυψωτικών
μηχανημάτων σε περιβάλλον
αποθήκης 

Κύρια καθήκοντα: 
Αποτελεσματική μετακίνηση
των εμπορευμάτων εντός της
αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος

ZHTΟΥΝΤΑΙ  ΑΠΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

1)Περιγραφή θέσης:  Βοηθός
Λογιστή
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
Προϋπηρεσία σε ανάλογη
θέσηΠτυχίο Οικονομικής -
Λογιστικής Κατεύθυνσης (ΑΕΙ-
ΤΕΙ)Γνώση ΑγγλικώνΕυχέρεια
χρήσης λογιστικών
προγραμμάτων

2)Περιγραφή θέσης: Εργάτες
Αποθήκης

Ηλικιακό όριο: Έως 35 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις
Κύρια καθήκοντα:
Φόρτωση και εκφόρτωση
εμπορευμάτων
Παραλαβή και τακτοποίηση
εμπορευμάτων

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΟ

1)Περιγραφή θέσης:
Χειριστής Ανυψωτικού
Μηχανήματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:  
Άδεια Χειριστή
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο
χειρισμό ανυψωτικών
μηχανημάτων σε περιβάλλον
αποθήκης 

Κύρια καθήκοντα: 
Αποτελεσματική μετακίνηση
των εμπορευμάτων εντός της
αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος

2)Περιγραφή θέσης: Βοηθός
Χειριστή Ανυψωτικού
Μηχανήματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:  
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο
χειρισμό ανυψωτικών
μηχανημάτων σε περιβάλλον
αποθήκης 
Κύρια καθήκοντα: 

Αποτελεσματική μετακίνηση
των εμπορευμάτων εντός της
αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος

3)Περιγραφή θέσης: Βοηθός
Λογιστή
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
Προϋπηρεσία σε ανάλογη
θέσηΠτυχίο Οικονομικής -
Λογιστικής Κατεύθυνσης (ΑΕΙ-
ΤΕΙ)Γνώση ΑγγλικώνΕυχέρεια
χρήσης λογιστικών
προγραμμάτων

ZHTΟΥΝΤΑΙ  ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Περιγραφή θέσης: Εργάτες
Αποθήκης
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Ωράριο: 08:00-16:00
Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις
Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης
Γνώσεις Picking,Scanner

Κύρια καθήκοντα:
Φόρτωση και εκφόρτωση
εμπορευμάτων
Παραλαβή και τακτοποίηση
εμπορευμάτων

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ

Περιγραφή θέσης: Οδηγοί Γ’
κατηγορίας 
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
Κάτοχοι διπλώματος
οδήγησης Γ’ κατηγορίας
Ψηφιακός Ταχογράφος

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α Ν Υ Ψ Ω Τ Ι Κ Ω Ν
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

1)Περιγραφή θέσης:
Χειριστής Ανυψωτικού
Μηχανήματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:  
Άδεια Χειριστή
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο
χειρισμό ανυψωτικών
μηχανημάτων σε περιβάλλον
αποθήκης 
Κύρια καθήκοντα: 
Αποτελεσματική μετακίνηση
των εμπορευμάτων εντός της
αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος

2)Περιγραφή θέσης: Βοηθός

Χειριστή Ανυψωτικού
Μηχανήματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:  
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο
χειρισμό ανυψωτικών
μηχανημάτων σε περιβάλλον
αποθήκης 
Κύρια καθήκοντα: 
Αποτελεσματική μετακίνηση
των εμπορευμάτων εντός της
αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος
3)Περιγραφή θέσης:
Ανειδίκευτοι Εργάτες
Αποθήκης
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών

Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΥΜΗΣ &
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ
Κ Α Τ Ε Ψ Υ Γ Μ Ε Ν Ω Ν
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

1)Περιγραφή θέσης:
Υπάλληλος Γραφείου, Άνδρας
Ηλικιακό όριο: Έως 35 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Ωράριο: Κυλιόμενο 
Απαραίτητα προσόντα:
Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης
Άριστη γνώση Η/Υ
Κύρια καθήκοντα: 
Τιμολόγηση 
Τηλεφωνική εξυπηρέτηση
στην αποθήκη
2)Περιγραφή θέσης: Εργάτες
Αποθήκης
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις
Κύρια καθήκοντα:
Φόρτωση και εκφόρτωση
εμπορευμάτων

ZHTOYNTAI ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ LOGIS-
TICS

Περιγραφή θέσης: Εργάτες
Αποθήκης
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις
Γνώσεις Picking,Scanner
Κύρια καθήκοντα:
Φόρτωση και εκφόρτωση
εμπορευμάτων
Παραλαβή και τακτοποίηση
εμπορευμάτων

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Περιγραφή θέσης: Εργάτες
Αποθήκης
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών

Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις
Γνώσεις Picking,Scanner
Κύρια καθήκοντα:
Φόρτωση και εκφόρτωση
εμπορευμάτων
Παραλαβή και τακτοποίηση
εμπορευμάτων

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ε Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Υ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

Περιγραφή θέσης:  Τεχνίτης
για επεξεργασία μετάλλων 
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα: 
Άριστη γνώση σε στράτζα,
ψαλίδι, πρέσσες 
Άριστη γνώση χειρισμού CNC
μηχανημάτων (punching,
laser)

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1)Περιγραφή θέσης:
Χειριστής Ανυψωτικού
Μηχανήματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:  
Άδεια Χειριστή
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο
χειρισμό ανυψωτικών
μηχανημάτων σε περιβάλλον
αποθήκης 

Κύρια καθήκοντα: 
Αποτελεσματική μετακίνηση
των εμπορευμάτων εντός της
αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος
2)Περιγραφή θέσης: Βοηθός
Χειριστή Ανυψωτικού
Μηχανήματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:  
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο
χειρισμό ανυψωτικών
μηχανημάτων σε περιβάλλον
αποθήκης 
Κύρια καθήκοντα: 
Αποτελεσματική μετακίνηση
των εμπορευμάτων εντός της
αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

1.Περιγραφή θέσης:
Μηχανικός αυτοκινήτων 
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Ωράριο: 8.30-17.00
Απαραίτητα προσόντα:
Απόφοιτος Τεχνικής Σχολής
Μηχανικών     Προϋπηρεσία
τουλάχιστον 4 χρονιά
2.Περιγραφή θέσης:  Βοηθός
Μηχανικού αυτοκινήτων 

Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Ωράριο: 8.30-17.00

Απαραίτητα προσόντα:
Απόφοιτος Τεχνικής Σχολής
Μηχανικών     Προϋπηρεσία
τουλάχιστον 4 χρονιά

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS 

1)Περιγραφή θέσης:
Πικαδόροι 
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
Προϋπηρεσία στην
προετοιμασία παραγγελιών
Γνώση χρήσης παλετοφόρου

2)Περιγραφή θέσης:
Φορτοεκφορτωτές
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
Γνώση χρήσης ηλεκτρικού
παλετοφόρου
Γνώση χρήσης RF SCANNER
3)Περιγραφή θέσης: Βοηθοί
χειριστή κλάρκ  
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
Προϋπηρεσία στην χρήση
REACHTRUCK
Γνώση χρήσης RF SCANNER
4)Περιγραφή θέσης: Χειριστές
κλάρκ
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
Άδεια χειριστή
REACHTRUCK
Προϋπηρεσία στη χρήση
REACHTRUCK
Γνώση χρήσης RF SCANNER

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Περιγραφή θέσης: Φύλακες
Ασφαλείας 
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
Άδεια εργασίας προσωπικού
ασφαλείας 
Απόφοιτοι Μέσης
Εκπαίδευσης
Βασικές Γνώσεις Αγγλικών
Βασικές Γνώσεις Η/Υ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ,ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ

Περιγραφή θέσης:  Εργάτες
Παραγωγής 
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Κύρια Καθήκοντα:
Καθαρισμός, φιλετοποίηση και
συσκευασία κατεψυγμένων
και νωπών  ψαριών.
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ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  &&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr
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Δεν  υπάρχει ν έα μετάλλαξη

Βάση των  δεδομέν ων  που δημοσιεύον -
ται από την  Κίν α δεν  υπάρχουν  εν δείξεις
ύπαρξης ν έας παραλλαγής του ιού, ή
άλλου δεδομέν ου ότι η παν δημία έχει
αλλάξει χαρακτηριστικά.

Η αυστηρότητα των  μέτρων  σχετίζεται
με τη στρατηγική «μηδεν ικής διασποράς»
που ήταν  επιτυχής μέχρι τις αρχές του
2022, αλλά λόγω της υψηλής μολυσμα-
τικότητας της παραλλαγής ‘Ομικρον  και
της μικρότερης αποτελεσματικότητας των
εμβολίων  που έχουν  χρησιμοποιηθεί
στην  Κίν α, η στρατηγική αυτή είν αι λιγό-
τερο αποτελεσματική και απαιτεί την  εφα-
ρμογή πολύ αυστηρών  μέτρων .

Συμπερασματικά καταλήγει στην  ίδια
αν ακοίν ωσή του ο ΕΟΔΥ τα υπάρχον τα
δεδομέν α από την  Κίν α δεν  αν αφέρουν
την  ύπαρξης ν έας παραλλαγής του ιού ή
άλλου δεδομέν ου που εγείρει αν ησυχία
αν αφορικά με την  πορεία της παν δημίας.

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
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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

ΓΑΜΟΣ 
Ο ΣΥΡΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ

ΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΣΙΤΛΑΚΙΔΟΥ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΤΣΙΜΚΕΝΤ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ

ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΓΙΑΝΝΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΙΣΑΑΚ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΣΟΪΛΕΜΕΖΙΔΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ

ΣΟΥΧΟΥΜΙ ΑΜΠΧΑΖΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ

ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΥΛΑΣ



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

Διατίθεται οικόπεδο εντος
σχεδίου 1573τ.μ.,προς ενοι-
κιαση ή πώληση στα Νεόκτι-
στα Ασπροπύργου,τριφατσο
με εύκολη πρόσβαση προς
όλες τις  εθνικές  ο-
δούς.Πληροφοριες στο
τηλέφωνο:6944589444

Ενοικιάζεται επαγγελμα-
τικός χώρος (ισόγειο) στη
διασταύρωση Ασπροπύργου
(πλησίον ΙΚΑ και στάσης λε-
οφωρείου), 126 τεραγωνικά
μέτρα, κατάλληλο για φαρ-
μακείο.Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6945106860

Ενοικιάζεται οικία (1ος ορ-
οφος) στη διασταύρωση
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 επαγγελμα-
τικός χώρος 105 τετραγω-
νικών μέτρων στο κέντρο
του Ασπροπύργου
(Σαλαμίνος & Κολοκο-
τρώνη). Δεν διατίθεται για
χώρο εστίασης (προτίμηση
φαρμακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τμ. στα Νε-
όκτιστα Ασπροπύργου στη
θέση Δεμερτζή πίσω από το
Δημοτικό σχολείο κάθετα
στην Ηρώων Πολυτεχνείου.
Διαθέτει κήπο 100 τ.μ. ,
μπάρμπεκιου και υπέρ οχη
θέα στο Θριάσιο και τον κόλ-
πο του Σκαραμαγκά.Μόνο
για οικογένειες τηλ.
6944636483

EΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 
ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. 
ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC, ΑIRCON-
DITION, 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 επικοινωνίας
6987305649
Πωλείται επιχείριση καφέ
στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου!Πληροφορίες
κ.Σοφια
τηλ.6909156985

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΒΝ Νέα Ζωή, μονοκατοικία
100 τ.μ., ισόγεια, προσό-
ψεως, 3 υ/δ (το 1 master),

κατασκευή '78, μπάνιο, wc,
σε οικόπεδο 400 τ.μ., θέα
βουνό, ανοικτό πάρκιν, α-
ποθήκη, κήπος, ελεύθερη,
άριστη κατάσταση, ανακαίνι-
ση '00, τιμή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτι-
στα, μονοκατοικία 90 τ.μ., 3
υ/δ, κήπος 60 τ.μ., καρποφ-
όρα δέντρα, πωλείται 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 μπά-
νια, σε οικόπεδο 183 τ.μ.,
πάρκιν, αποθήκη 25 τ.μ., τι-
μή 309.000€, συζητήσιμη

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία ζητά εργασία εν-
τός σπιτιού στις περιοχές
Ελευσίνα και Ασπρόπυρ-
γο  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 βιογραφικό
σας στο email afroditiri-
gafarmaki@gmail.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας
: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 Ασπρ-
όπυργος.
Τηλέφωνο: 210-5573042. 
Fax: 210-5576988

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 
γκαρσονιέρα στον
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
Κυρία ζητά μικρό 
διαμέρισμα ή γκαρσονιέρα
για ενοικίαση στην περιοχή
του Ασπροπύργου 
Τηλ. επικοινωνίας  
6977616480

Μ. Τρίτη 19 Απριλίου 2022 θριάσιο-15  

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ ΣΕ ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2105575342, 6973236156

Ζητείται τεχνίτρια νυχιών για κατάστημα
στην Ελευσίνα. Τηλ. 6938437614

ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  EEyyee  FFaacciilliittyy
MMaannaaggeemmeenntt  ααννααζζηηττάά::

Προσωπικό Ασφαλείας-Φύλακες,
για την  στελέχωση της φύλαξης
Bιομηχαν ικών  Eγκαταστάσεων ,
στη περιοχή του Ασπροπύργου.

Απαραίτητα Προσόντα:

•Άδεια εργασίας προσωπικού ασφα-
λείας Ν.2518/97 σε ισχύ.
•Απόφοιτος Μέσης Εκπαίδευσης.
•Δυνατότητα για πλήρη ή μερική
απασχόληση σε κυλιόμενες βάρ-
διες.
•Βασικές Γνώσεις Αγγλικών.
•Βασικές Γνώσεις Η/Υ.

Η εταιρεία παρέχει:

•Άμεση Πρόσληψη.
•Μόνιμη Απασχόληση.
•Συνεχή Εκπαίδευση.
•Σύγχρονο Εργασιακό Περιβάλλον.
•Δυνατότητες Επαγγελματικής Εξέ-
λιξης.

Αν επιθυμείτε, να γίνετε μέλος της
ομάδας μας, μπορείτε να υποβάλλε-
τε το βιογραφικό σας σημείωμα:
• Στέλνοντας  emai l :
info@eyefm.gr
• Στέλνοντας fax:
2108060055.
• Τηλεφωνικά στο τηλέφωνο:
210-6121719

Ωράριο επικοινωνίας από Δευτέρα
έως Παρασκευή 09:30π.μ.-
16:30μ.μ.,στο  τηλέφωνο 210-
6121719.
Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την  εταιρεία μας, επισ-
κεφθείτε την  ιστοσελίδα μας :
www.eyefm.gr

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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