
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Κ
2239Αρ. Φύλλου 4380 Τρίτη 26 Απριλίου 2022 Έτος 27ο email: info@thriassio.gr www.thriassio.gr

Αττικόν: Πέθανε 20χρονη
ανεμβολίαστη λεχώνα

- Έπασχε από σοβαρό υποκείμενο
νόσημα. Είχε εισαχθεί στα τέλη

Φεβρουαρίου

ΕΕππιιδδόόττηησσηη  κκααυυσσίίμμωωνν::
Ανοίγει σήμερα Τρίτη

η πλατφόρμα. Δικαιούχοι
και διαδικασία

σσεελλ..  22

ΑΑΦΦΙΙΕΕΡΡΩΩΜΜΑΑ  ΚΚΥΥΠΠΕΕΛΛΛΛΟΟΥΥ  ΣΣΤΤΗΗ  ΔΔΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗ  

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ-ΕΘΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ: 
1ο Πασχαλινό Τουρνουά Ακαδημιών

Οι αγώνες μπαράζ του Βύζαντα
Μεγάρων στον 7ο όμιλο

ΣΣΥΥΛΛΛΛΗΗΨΨΗΗ  22
ΝΝΕΕΑΑΡΡΩΩΝΝ  

ΣΣΤΤΟΟ  ΖΖΕΕΦΦΥΥΡΡΙΙ
ΠΥΡΟΒΟΛΟΥΣΑΝ ΣΤΗ
ΜΕΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 

96 ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Δευτέρα του Πάσχα με 66 νεκρούς
- 8.413 τα νέα κρούσματα και 

279 διασωληνωμένοι σσεελλ..  88

σσεελλ..  22

σσεελλ..  1100--1111

ΜΜΑΑΦΦΙΙΟΟΖΖΙΙΚΚΗΗ
ΕΕΚΚΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΗΗ

ΣΣΤΤΑΑ  ΔΔΕΕΡΡΒΒΕΕΝΝΟΟΧΧΩΩΡΡΙΙΑΑ
««ΓΓάάζζωωσσαανν»»  μμεε  κκααλλάάσσννιικκοοφφ
γγννωωσσττόό  ‘‘’’ννοοννόό’’’’  ττηηςς  ννύύχχττααςς

Τραυματίστηκε η κόρη του και
ένας 45χρονος συγγενής του

σσεελλ..  33 σσεελλ..  33--1133

Γκίκας Μαγιορκίνης:
Στην Ελλάδα θα έχουμε 5-10

βαριά περιστατικά οξείας
ηπατίτιδας σε παιδιά

σσεελλ..  99

Υδρογονάνθρακες: Στα ΕΛΠΕ
και στην Energean το βάρος

των ερευνών για φυσικό αέριο
σσεελλ..  99

Άγιο είχε οδηγός ταξί 
Δέχτηκε αδέσποτη 

σφαίρα στην εθνική οδό
   Αθηνών – Κορίνθου 

σσεελλ..  33



2-θριάσιο Τρίτη 26 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: Ηλιοφανεια

Η Θερμοκρασία απο 9  έως 19  βαθμους Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Γλαφυρός, Γλαφύρα, Γλαφυρή, Γλαφυρούλα

Λαμπροτρίτη, Ραφαήλ, Ραφαήλος, Ραφαέλος, Νικόλα-
ος, Νικόλας, Νίκος, Ειρήν η, Ρέν α,Ρην ιώ, Ρην ούλα, 

Μάρκος, Μαρκούλης, Μαρκία, Μαρκούλα

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΛΙΟΣΗ ΙΩΑΝΝΑ - ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Σαλαμίνος 17Α & Τσίγκου Α.,2105576927

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Λουκοπούλου Σοφία Σ.

Βενιζέλου Ελευθερίου 39, 2105560390

MANΔΡΑ
Λουκόπουλος Σωτήριος Ν.

Στρατηγού Ρόκα Ν. 84, 2105556375

ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

Καμπόλη Αικατερίνη Ι.Μητροπόλεως 52 &
Κανελλοπούλου 2, 2102475608

ΑΧΑΡΝΕΣ
Πατρινού Μαρία

Λεωφόρος Αγίου Πέτρου 27, 
2117000902

Αν αλυτικά το ΦΕΚ για την  επιδότηση στα καύσιμα – Βάσει ΑΦΜ οι αιτήσεις των  δικαιούχων ,
πώς εκδίδεται η ψηφιακή κάρτα

Σήμερα Τρίτη 26 Απριλίου θα ανοίξει η ηλεκτρο-
νική πλατφόρμα για τις αιτήσεις που αφορούν την
επιδότηση στα καύσιμα. Η σχετική απόφαση δημο-
σιεύθηκε στο ΦΕΚ και προβλέπει συγκεκριμένες
ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων ανάλογα με
τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του κάθε
οδηγού.

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση,
όσοι δικαιούχοι επιλέξουν να λάβουν την επιδότ-
ηση με πίστωση στον τραπεζικό τους λογαριασμό
(χάνοντας το μπόνους των 5 ευρώ) θα μπορούν να
χρησιμοποιήσουν τα χρήματα (από 30-50 ευρώ)
όπως θέλουν, δηλαδή για αγορά καυσίμων ή ακόμη να κάνουν και ανάληψη. Αντιθέτως, όσοι λάβουν
την επιδότηση με ψηφιακή χρεωστική κάρτα (με το μπόνους των 5 ευρώ) θα πρέπει υποχρεωτικά να
χρησιμοποιήσουν το ποσό της επιδότησης για αγορά καυσίμου (βενζίνης, υγραερίου κλπ.).

Οι αιτήσεις των φυσικών προσώπων στην ειδική εφαρμογή θα γίνονται, μέχρι τέλος Απριλίου,
τμηματικά ανάλογα με τον λήγοντα αριθμό του ΑΦΜ τους, ως εξής:

• 26/4/2022 για ΑΦΜ που λήγουν σε 0 και 1.
• 27/4/2022 για ΑΦΜ που λήγουν σε 2 και 3.
• 28/4/2022 για ΑΦΜ που λήγουν σε 4 και 5.
• 29/4/2022 για ΑΦΜ που λήγουν σε 6 και 7.
• 30/4/2022 για ΑΦΜ που λήγουν σε 8 και 9.
• Από την 1η Μαΐου 2022 και εξής, είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων, ανεξαρτήτως του λήγοντος

αριθμού του ΑΦΜ των φυσικών προσώπων.

ΕΕππιιδδόόττηησσηη  κκααυυσσίίμμωωνν::  ΑΑννοοίίγγεειι  σσήήμμεερραα  ΤΤρρίίττηη
ηη  ππλλααττφφόόρρμμαα  ––  ΔΔιικκααιιοούύχχοοιι  κκααιι  δδιιααδδιικκαασσίίαα

Συνεχίζεται στη σελ. 4

Αττικόν: Πέθανε 20χρονη 
ανεμβολίαστη λεχώνα
- Έπασχε από σοβαρό υποκείμενο νόσημα.  

Είχε εισαχθεί στα τέλη Φεβρουαρίου

Τη ζωή της εξαιτίας λοίμωξης Covid-19 έχασε
20χρονη ανεμβολίαστη, έγκυος γυναίκα, που είχε
εισαχθεί, στο νοσοκομείο «Αττικόν» στα τέλη
Φεβρουαρίου.
Τότε, η νεαρή υπεβλήθη σε επείγοντα τοκετό
εξαιτίας διαβητικής κετοξέωσης κύησης (επιπλοκής
του διαβήτη κύησης) και είχε κριθεί επιβεβλημένη 

η εισαγωγή της στη ΜΕΘ του πανεπιστημιακού
νοσοκομείου. Να σημειωθεί ότι η 20χρονη έπασχε
και από άλλο σοβαρό υποκείμενο νόσημα.
Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η
προϋπάρχουσα κλινική εικόνα της 20χρονης σε
συνδυασμό με την λοίμωξη από κορωνοϊό είχαν
αποτέλεσμα τον θάνατό της.
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«Γάζωσαν» με καλάσνικοφ γνωστό ‘’νονό’’ της νύχτας 
Τραυματίστηκε η κόρη του και ένας 45χρονος συγγενής του

Δ
ολοφονική επίθεση με
θύμα τον 55χρονο
παλιό γνώριμο της

Αστυνομίας και «βαρύ» όνομα
της λεγόμενης ελληνικής
μαφίας, Γιάννη Σκαφτούρο,
σημειώθηκε λίγο μετά τις 12
χθες  το μεσημέρι στα Σκούρτα
Δερβενοχωρίων . Οι δράστες
«γάζωσαν» με καλάσνικοφ τον
55χρονο στην αυλή του εξοχι-
κού του σπιτιού, στα Δερβνε-
νοχώρια, όπου βρισκόταν με
περίπου 10 άτομα, συγγενείς
και φίλοι λόγω των εορτών.

Από τις σφαίρες έπεσε νεκρ-
ός ο Σκαφτούρος, ενώ εκ των
τραυματιών, αναφέρουν πληρο-
φορίες, είναι και η κόρη του. Ο
45χρονος άνδρας που τρα-
υματίστηκε, έχει χτυπηθεί στα
πόδια και αναμένεται να μεταφε-
ρθεί στο Αττικόν. 

Κάτοικοι  δήλωσαν ότι  την
ώρα του εγκλήματος κι άλλες
μηχανές είχαν περικυκλώσει το
χωριό.

Σύμφωνα με πληροφορίες
από αστυνομικές πηγές, δρά-
στες είναι πιθανότατα τέσσερα
άτομα, τα οποία επέβαιναν σε

δύο μοτοσικλέτες. Όταν έφτα-
σαν στο σπίτι κατέβηκαν και
πυροβόλησαν και στη συνέχεια
επιβιβάστηκαν στις μηχανές και
εξαφανίστηκαν.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι
πρόκειται για συμβόλαιο θανά-
του στο χώρο της νύχτας,
καθώς το θύμα έχει απασχολή-
σει πολλές φορές στο παρελθ-
όν για δολοφονία και άλλες
σοβαρές εγκληματικές πράξεις
(μεταξύ των οποίων και την
απαγωγή του εφοπλιστή Περικ-
λή Παναγόπουλου) και  είχε
εκτίσει πολυετή κάθειρξη. Την
υπόθεση ανέλαβε το Τμήμα
Εγκλημάτων κατά Ζωής της
Ασφάλειας Αττικής, ενώ από
την αστυνομία είναι σε εξέλιξη
ανθρωποκυνηγητό για τον
εντοπισμό των δραστών.

Στο σημείο έσπύσει αστυνο-
μικοί του τμήματος ασφαλείας
Θηβών , ενώ τις επόμενες
ώρες θα μεταβεί στη Βοιωτία
και κλιμάκιο του τμήματος Δίωξ-
ης Εγκλημάτων κατά Ζωής της
ασφάλειας Αττικής. Την υπόθε-
ση ανέλαβε το Τμήμα Εγκλημά-
των κατά Ζωής της Ασφάλειας

Αττικής, ενώ από την αστυνομία
είναι  σε εξέλιξη ανθρωποκ-
υνηγητό για τον εντοπισμό των
δραστών.

Ποιος ήταν ο Γιάννης Σκαφ-
τούρος

Ο Γιάννης Σκαφτούρος θεωρ-
ούνταν το “δεξί  χέρι” του
Βασίλη Στεφανάκου και ένα από
τα πιο γνωστά ονόματα της
“νύχτας”.Σημειώνεται  ότι  ο
55χρονος είχε αποφυλακιστεί
το 2019, καθώς του είχαν επιβ-
ληθεί πολυετείς καθείρξεις για
εμπλοκή του σε κυκλώματα της
νύχτας, ενώ είχε απασχολήσει
τελευταία φορά τις αρχές τον
Ιούνιο του 2020, όταν είχε
συλληφθεί εκ νέου για οπλοκα-
τοχή σε τυχαίο έλεγχο της ομά-
δας «Δίας» στη Γλυφάδα. 

Αυτή ήταν η δεύτερη δολοφο-
νική επίθεση σε βάρος του,
αφού είχε γίνει μια ακόμα από-
πειρα, ενώ βρισκόταν στις
φυλακές Κορυδαλλού, τον
Ιούνιο του 2018, οπου  τότε
τον είχαν μαχαιρώσει  στο
πόδι. 

ΣΥΛΛΗΨΗ 2 ΝΕΑΡΩΝ ΣΤΟ
ΖΕΦΥΡΙ.  ΠΥΡΟΒΟΛΟΥΣΑΝ
ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 

Α
στυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. της Διεύθυνσης
Ασφάλειας Αττικής συνέλαβαν στο Ζεφύρι
το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής δύο

άτομα, ηλικίας 23 και 18 ετών, για παράβαση της
νομοθεσίας περί όπλων.

Συγκεκριμένα, οι άνδρες της ΟΠΚΕ κατά τη
διάρκεια περιπολίας τους στο Ζεφύρι, άκουσαν
πυροβολισμούς και έσπευσαν στο σημείο από
όπου προέρχονταν. Εκεί , εντόπισαν ένα
αυτοκίνητο ακινητοποιημένο στη μέση του δρό-
μου και τους κατηγορουμένους να έχουν βγει
από αυτό και να έχουν στραμμένα τα όπλα τους
προς τον ουρανό.

Τους ακινητοποίησαν και σε έλεγχο που τους
έκαναν, βρήκαν στην κατοχή τους και εντός του
αυτοκινήτου: πιστόλια κρότου, γεμιστήρες, 24
φυσίγγια κρότου και μεταλλικοί προσαρμογείς
για εκτόξευση φωτοβολίδων, ενώ από το οδό-
στρωμα περισυλλέχθηκαν 19 κάλυκες από
φυσίγγια κρότου. Επιπρόσθετα, κατασχέθηκε το
αυτοκίνητο τους ως μέσο τέλεσης αξιόποινων
πράξεων.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που
σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας
Δυτικής Αττικής, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Αθηνών.

Άγιο είχε οδηγός ταξί 
Δέχτηκε αδέσποτη σφαίρα
στην εθνική οδό Αθηνών

– Κορίνθου 

Α
πό θαύμα είναι ζωντανός ένας οδηγός ταξί
καθώς μία σφαίρα “καρφώθηκε” στο όχημά
του.

Ο οδηγός του ταξί βρισκόταν χθες  στην εθνική
οδό Αθηνών – Κορίνθου, στο ύψος των Μεγάρ-
ων, όταν ξαφνικά μια σφαίρα πέρασε το παρμπρίζ
του. Αμέσως σταμάτησε και διαπίστωσε πως αυτή
“καρφώθηκε” στη θέση του συνοδηγού.
Πιθανότατα η σφαίρα προήλθε από πυροβολι-
σμούς από γλέντι στην περιοχή, με την αστυνομία
να αναζητά τον δράστη.Συν εχ ιζεται στη σελ. 13
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Πώς εκδίδεται η ψηφιακή χρεωστική κάρτα

1. Μέσω της ειδικής εφαρμογής, κάθε φυσικό πρόσωπο
του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 1, δύν αται
ν α αιτείται την  έκδοση ψηφιακής χ ρεωστικής κάρτας
στην  οποία πιστών εται από την  Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε το σχ ε-
τικό ποσό της οικον ομικής εν ίσχ υσης.

2. Η είσοδος του φυσικού προσώπου- δικαιούχ ου
στην  ειδική εφαρμογή, η οποία είν αι προσβάσιμη μέσω
της Εν ιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης
(gov . gr-ΕΨΠ), πραγματοποιείται κατόπιν  αυθεν τικο-
ποίησής του με τη χ ρήση των  κωδικών  διαπιστευ-
τηρίων  της Γεν ικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων  Δημόσιας Διοίκησης (taxisnet), σύμφων α
με το άρθρο 24 του ν . 4727/2020 (Α’ 184).

3. Μετά την  είσοδό του στην  εφαρμογή ο αιτών
συμπληρών ει και επικαιροποιεί τα στοιχ εία επικοι-
ν ων ίας του και, ειδικότερα, τη διεύθυν ση ηλεκτρον ικού
ταχ υδρομείου και τον  αριθμό του κιν ητού τηλεφών ου,
και αιτείται την  έκδοση της ψηφιακής χ ρεωστικής κάρ-
τας και την  πίστωση του σχ ετικού ποσού σε αυτήν .

4. Μετά την  ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησης του
φυσικού προσώπου και εφόσον  επαληθευθεί η ιδιότ-
ητά του ως δικαιούχ ου, η Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε. διαβιβάζει εγκρ-
ιτική απόφαση στο πιστωτικό ίδρυμα ή τον  χ ρηματο-
πιστωτικό οργαν ισμό, τηρουμέν ων  των  κατάλληλων
τεχ ν ικών  και οργαν ωτικών  μέτρων , το όν ομα, το
επών υμο, τη διεύθυν ση ηλεκτρον ικού ταχυδρομείου
και τον  αριθμό κιν ητού τηλεφών ου του δικαιούχ ου, για
τον  σκοπό της έκδοσης της ψηφιακής χ ρεωστικής κάρ-
τας και της πίστωσης του ποσού της οικον ομικής
εν ίσχ υσης, και εμβάζει αμελλητί στο πιστωτικό ίδρυμα
ή τον  χ ρηματοπιστωτικό οργαν ισμό το χ ρηματικό
ποσό που αν τιστοιχ εί στον  δικαιούχ ο.

5. Ακολούθως, το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χ ρηματοπι-
στωτικός οργαν ισμός εν ημερών ει τον  δικαιούχ ο για τη
διαδικασία που πρέπει ν α ακολουθήσει για την  εν ερ-

γοποίηση της κάρτας και την  πίστωση του χ ρηματικού
ποσού, αποστέλλον τας: α) γραπτό μήν υμα (sms)
στον  αριθμό κιν ητού τηλεφών ου που έχ ει δηλώσει ο
δικαιούχ ος στην  ειδική εφαρμογή, με εν σωματωμέν ες
οδηγίες και β) μήν υμα ηλεκτρον ικού ταχ υδρομείου (e-
mail) στην  ηλεκτρον ική διεύθυν ση που έχ ει δηλώσει ο
δικαιούχ ος στην  ειδική εφαρμογή με εν σωματωμέν ο
σύν δεσμο για την  εν εργοποίηση της ψηφιακής χ ρεω-
στικής κάρτας. 

Μετά την  είσοδο στον  αν ωτέρω σύν δεσμο, ο δικαι-
ούχ ος δημιουργεί προσωπικό κωδικό πρόσβασης
(password) και λαμβάν ει κωδικό επιβεβαίωσης, με ν έο
γραπτό μήν υμα (sms), προκειμέν ου ν α εν εργοποιήσει
την  ψηφιακή χ ρεωστική κάρτα του.

6. Το χ ρηματικό ποσό που πιστών εται στην  χ ρεωστι-
κή κάρτα, δύν αται ν α χ ρησιμοποιείται αποκλειστικά
από τον  δικαιούχ ο για την  πραγματοποίηση αγοράς
καυσίμων  και δεν  είν αι εφικτή οποιαδήποτε μεταφορά
σε τρίτο πρόσωπο, εκτός των  αν ωτέρω ή η αν άληψή
του.

7. Η ψηφιακή χ ρεωστική κάρτα παραμέν ει εν εργοποι-
ημέν η έως την  31η.7.2022, μετά την  πάροδο της
οποίας το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χ ρηματοπιστωτικός
οργαν ισμός υποχ ρεούται άμεσα ν α την  απεν εργοποι-
ήσει.

8. Για τους δικαιούχ ους που επιλέγουν  τη χ ρήση ψηφ-
ιακής χ ρεωστικής κάρτας το ποσό της οικον ομικής
εν ίσχ υσης προσαυξάν εται κατά πέν τε (5) ευρώ.

9. Για την  εξυπηρέτηση των  χ ρηστών  του πληροφορ-
ιακού συστήματος, διατίθεται εγχ ειρίδιο χ ρήσης της
ηλεκτρον ικής εφαρμογής καθώς και υπηρεσία
εξυπηρέτησης των  χ ρηστών  (help desk) για την  αν α-
φορά και επίλυση προβλημάτων  και την  παροχ ή
οδηγιών .

Κινητοποίηση - πικετοφορία
ενάντια στην ακρίβεια,

στην Ελευσίνα 28 Απρίλη
Σε κιν ητοποίηση - πικετοφορία εν άν τια στην
ακρίβεια, καλεί η Επιτροπή Αγών α Θριασίου εν άν -
τια στην  ακρίβεια. Θα γίν ει στην  Ελευσίν α την
Πέμπτη 28 Απρίλη στις 19.00, με ραν τεβού απέ-
ν αν τι από τα «Goody 's».
Όπως τον ίζει, «δεν  πάει άλλο με την  ακρίβεια!
Παίρν ουμε την  κατάσταση στα χ έρια μας! Με τον
αγών α μας, με την  αλληλεγγύη μας ν α παλέψουμε
για μέτρα αν ακούφισης, για αυξήσεις σε μισθούς
και συν τάξεις».

Επίσης, αν ακοιν ών ει το εξής πρόγραμμα δρά-
σεων : 
Κάθε σωματείο και φορέας ν α γίν ει πυρήν ας
αλληλεγγύης. Συλλέγουμε τρόφιμα και άλλα είδη
πρώτης αν άγκης, ώστε σε καμία λαϊκή οικογέν εια
ν α μην  λείψουν  τα στοιχ ειώδη, ιδιαίτερα τις μέρες
των  γιορτών .
Εξορμήσεις στην  πόλη και σε χ ώρους δουλειάς,
ώστε ν α εν ημερώσουμε όλους τους συν αδέλφους
της περιοχ ής.
Συν άν τηση με τους δημάρχους Δυτικής Αττικής,
ώστε ν α καταθέσουμε τα αιτήματά μας και ειδικά
το θέμα των  τελών , με σκοπό ν α συζητηθεί στα
δημοτικά συμβούλια»
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Π
ροχ ωρά η προετοιμασία για
την  υλοποίηση του κυβερν ητι-
κού πάρκου στο ακίν ητο της

ΠΥΡΚΑΛ, προκειμέν ου μέσα στο 2023
ν α προκηρυχ θεί ο διαγων ισμός μέσω
ΣΔΙΤ για τη μεταφορά υπουργείων  και
δημόσιων  υπηρεσιών  στην  έκταση
του πρώην  εργοστασίου στο Δήμο
Δάφν ης - Υμηττού.

Σύμφων α με πληροφορίες της «Η»,
το σωματείο των  Ελλην ικών
Αμυν τικών  Συστημάτων  εν ημερώθηκε
από το Υπουργείο Οικον ομικών  ότι θα
πρέπει ν α μεταφερθεί το εργοστάσιο
του Υμηττού στο Λαύριο ή στη Μάν -
δρα ως το τέλος του έτους, εν ώ η
Διοίκηση θα πρέπει ν α αποχ ωρήσει
έως το τέλος του καλοκαιριού.

Ωστόσο η προετοιμασία στις ν έες
εγκαταστάσεις του Λαυρίου δεν  έχ ει
ακόμη ξεκιν ήσει, προκειμέν ου ν α
συν εχ ιστεί εκεί απρόσκοπτα η παρα-
γωγή του εργοστασίου πυρομαχ ικών
του Υμηττού.

Οπως δήλωσε ο υπουργός Εθν ικής
Άμυν ας, Νίκος Παν αγιωτόπουλος,
«καταβάλλεται εργώδης προσπάθεια
από όλα τα συν αρμόδια υπουργεία,
ώστε η μετεγκατάσταση των  γραμμών
παραγωγής από το εργοστάσιο 

Υμηττού, σε εκείν ων  του Λαυρίου
και της Μάν δρας, ν α λάβει χ ώρα με
σχ εδιασμό και τις γραμμές παραγωγής
εν  λειτουργία, προκειμέν ου ν α μην
επηρρεαστούν  οι τρέχ ουσες συμβά-
σεις»

Το «υπουργικό πάρκο»

Στόχ ος της κυβέρν ησης είν αι ν α
κατατεθεί το σχ ετικό αίτημα στην  Διυ-
πουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ εν τός του
έτους, ώστε ν α πάρει και επίσημα το
«πράσιν ο φως» της υλοποίησης.

Με τον  τρόπο αυτόν , υπολογίζεται
ότι θα απελευθερωθούν  πάν ω από
100 κτίρια, επιφάν ειας 300.000 -
350.000 τ.μ., με το Δημόσιο προσδο-
κά στην  εξοικον όμηση 1 δισ. ευρώ σε
βάθος 25 ετών , καθώς θα αποχ ωρήσει
από δεκάδες ακίν ητα που μισθών ει
σήμερα στο κέν τρο της Αθήν ας.

Στην  έκταση της ΠΥΡΚΑΛ θα εγκα-
τασταθούν  τα υπουργεία Οικον ο-
μικών , Αν άπτυξης και Επεν δύσεων ,
Εργασίας και Κοιν ων ικών  Υποθέ-
σεων , Υγείας, Περιβάλλον τος και
Εν έργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Εσωτερικών , Αγροτικής Αν άπτυξης και
Τροφίμων  και Τουρισμού. 

Τα εν ν έα αυτά υπουργεία σήμερα
στεγάζον ται διάσπαρτα σε κτήρια στο
κέν τρο της Αθήν ας, στον  Πειραιά, το
Μαρούσι και τον  Χολαργό.

Επίσης, στο κυβερν ητικό πάρκο της
Πυρκάλ αν αμέν εται ν α μετεγκατασταθ-
ούν  η Ελλην ική Εταιρεία Συμμετοχ ών
και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ), το Ταμείο
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του
Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), η Εταιρεία Ακιν ή-
των  του Δημοσίου (ΕΤΑΔ), καθώς και η

Αν εξάρτητη Αρχ ή Δημοσίων  Εσόδων
(ΑΑΔΕ).

Σύμφων α με τις ρυθμίσεις που
προβλέπον ται σε τροπολογία του
ΥΠΕΝ, το 50% των  εγκαταστάσεων
θα διατεθεί για τη δημιουργία ελεύθερ-
ων  χ ώρων  και χ ώρων  αστικού
πρασίν ου εν ώ στο υπόλοιπο 50% θα
αν αγερθούν  τα κτίρια διοίκησης που
θα φιλοξεν ήσουν  τους φορείς του
δημόσιου τομέα.

Κυβερνητικό Πάρκο ΠΥΡΚΑΛ: Εως το τέλος του έτους η μετεγκατάσταση του εργοστασίου

Νίκος Παναγιωτόπουλος: «Καταβάλλεται εργώδης προσπάθεια  ώστε να γίνει άμεσα η μετεγκατάσταση
των γραμμών παραγωγής από το εργοστάσιο Υμηττού, σε εκείνων του Λαυρίου και της Μάνδρας»

Σ
την αναβάθμιση
του αξιόχρεου
της Ελλάδας

κατά μία βαθμίδα,
μόλις ένα σκαλοπάτι
κάτω από την επεν-
δυτική βαθμίδα,
προχώρησε  ο οίκος
πιστοληπτικής αξιολόγ-
ησης Standard & Poor's
(S&P).

«Η αναβάθμιση από την S&P μετά από δύο
χρόνια πανδημίας και εν μέσω πολέμου επι-
βεβαιώνει την εμπιστοσύνη στην ελληνική
οικονομία. Είμαστε μια ανάσα από την πολ-
υπόθητη επενδυτική βαθμίδα, μια σφραγίδα
αξιοπιστίας που θα αναβαθμίσει τις επενδυτι-
κές και αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας
μας. Συνεχίζουμε σταθερά με την ίδια σοβαρ-
ότητα, προσήλωση και σκληρή δουλειά για την
τελική ευθεία!», αναφέρει σε ανάρτησή του στο
Twitter ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκ-
ης για την αναβάθμιση από τη Standard &
Poor's του αξιόχρεου της Ελλάδος.

Σταϊκούρας: Aποτέλεσμα και επιστέγασμα
της συνετής δημοσιονομικής πολιτικής

«O οίκος αξιολόγησης “S&P Global Ratings”
προχώρησε στην αναβάθμιση της πιστοληπτι-
κής ικανότητας της Ελλάδας, κατά μία
βαθμίδα. Έτσι γίνεται ο τρίτος οίκος αξιολόγ-
ησης, και δεύτερος από τους επιλέξιμους από
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που
τοποθετεί τη χώρα ένα, μόλις, “σκαλοπάτι”
πριν την επενδυτική βαθμίδα», δήλωσε ο υπο-
υργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας για
την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας

της χώρας από τον
οίκο αξιολόγησης
S&P Global Ratings.

«Πρόκειται δε για
την 9η - κατά σειρά
- αναβάθμιση της
ελληνικής οικο-
νομίας τα τελευταία
δυόμισι χρόνια,
παρά τις διαδοχι-
κές και επάλληλες

κρίσεις» επισήμανε και προσέθεσε: «Η παρ-
απάνω θετική εξέλιξη είναι αποτέλεσμα - και,
ταυτοχρόνως, επιστέγασμα - της συνετής
δημοσιονομικής πολιτικής, της διορατικής εκδο-
τικής στρατηγικής, των υψηλών ταμειακών
διαθεσίμων, της υλοποίησης διαρθρωτικών
αλλαγών, της βελτίωσης της ποιότητας του
πλούτου της χώρας μέσω της αύξησης επεν-
δύσεων και εξαγωγών, της μείωσης των “ κόκ-
κινων” δανείων στα χαρτοφυλάκια των τρα-
πεζών, της συρρίκνωσης της ανεργίας, της
βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της οικο-
νομίας».

«Ωστόσο, δεν παραγνωρίζουμε τις μεγάλες
προκλήσεις, τους κινδύνους και τα νέα δεδομέ-
να που διαμορφώνουν το τελευταίο διάστημα
οι διεθνείς εξελίξεις», συμπλήρωσε ο κ. Σταϊ-
κούρας, σημειώνοντας ότι «γι’ αυτό, συνεχίζο-
υμε με υπευθυνότητα και σύνεση να ενισχύο-
υμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις στον βέλτιστο
εφικτό βαθμό, ενώ παράλληλα παραμένουμε
πιστοί στην κεντρική μας στόχευση για την
επίτευξη ισχυρής και διατηρήσιμης ανά-
πτυξης, τη δημιουργία πολλών, καλών θέσεων
εργασίας και την περαιτέρω ενίσχυση της κοι-
νωνικής συνοχής».

Μητσοτάκης – Σταϊκούρας για αναβάθμιση S&P:
Επιβεβαιώνεται η εμπιστοσύνη στην
ελληνική οικονομία
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ΣΣΑΑΛΛΑΑΜΜΙΙΝΝΟΟΣΣ  3311  &&  ΜΜΙΙΑΑΟΟΥΥΛΛΗΗ  
ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς  ΤΤΗΗΛΛ::  221100  55557711447722,,

221100  55557700333377,,  221100  555588008811664488

ΕΕνναανν  σσύύγγχχρροοννοο  ααππιιννιιδδωωττήή
ππααρρέέδδωωσσαανν  σσττηη  δδιιοοίίκκηησσηη  ττοουυ
ΑΑχχααρρννααϊϊκκοούύ  εεκκ  μμέέρροουυςς  ττοουυ
ΔΔηημμάάρρχχοουυ  ΣΣππύύρροουυ  ΒΒρρεεττττοούύ,,
οοιι  ααννττιιδδήήμμααρρχχοοιι  ΜΜιιχχάάλληηςς
ΒΒρρεεττττόόςς  κκααιι  ΧΧρριισσττίίνναα  ΚΚααττσσαανν--
δδρρήή..  

ΟΟ  ααππιιννιιδδωωττήήςς  εείίννααιι  σσύύγγχχρροο--
ννοοςς,,  εεύύχχρρηησσττοοςς  κκααιι  μμεε  σσωωσσττήή

εεκκππααίίδδεευυσσηη  μμπποορρεείί  νναα
κκααλλύύψψεειι  ττιιςς  ααννάάγγκκεεςς  άάμμεεσσηηςς
ααννττιιμμεεττώώππιισσηηςς  εεννόόςς  έέκκτταακκττοουυ
κκααρρδδιιαακκοούύ  εεππεειισσοοδδίίοουυ..

ΑΑυυττήή  ηη  σσηημμααννττιικκήή  ππρροοσσφφοο--
ρράά--ζζωωήήςς  έέγγιιννεε  κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρ--
κκεειιαα  ττοουυ  ““ππααρρααδδοοσσιιαακκοούύ””
ααγγώώνναα  ππααλλααιιμμάάχχωωνν  ττοουυ  ΑΑχχααρρ--
ννααϊϊκκοούύ  ..

Ε
νώ το μεγάλο έργο πρασίνου στη Χωμα-
τερή και το πρόγραμμα φύτευσης ελαιο-
δέντρων, εντός του οικιστικού ιστού,

βρίσκονται σε εξέλιξη, μια πρωτοβουλία του
Αναπλ. Δημάρχου Βασίλη Γεωργιάδη και των
συνεργατών του  εντυπωσίασε και έδωσε το
μέτρο της διάθεσης και της αποφασιστικότητας
του Δήμου Φυλής στον τομέα του πρασίνου.

Ο Αναπλ. Δήμαρχος σε συνεργασία με την
ΤΡΑΙΝΟΣΕ και το Πράσινο Ταμείο προχώρησε
στη φύτευση μεγάλων ελαιοδέντρων, κοντά στον
Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Άνω Λιοσίων, αλλά
και μιας υπεραιωνόβιας ελιάς, στην Κεντρική
Πλατεία Άνω Λιοσίων. 

Για τις συγκεκριμένες δεντροφυτεύσεις απαι-
τήθηκαν οργανωμένες επιχειρήσεις, με χρήση
ανυψωτικών και χωματουργικών μηχανημάτων.
Μάλιστα στην περίπτωση της Πλατείας επιστρα-
τεύθηκε ο Αναπλ. Δήμαρχος Γιώργος Κρητικός,
που έσπευσε με το γερανό της οικογενειακής

επ ι χεί ρ η ση ς
και χειριστή το
γιο του Νίκο.
Με τη βοήθεια
των μηχανημά-
των και  του
προσωπι κού ,
η επιχείρηση
στέφθηκε με
επιτυχία, με
αποτέλεσμα ο
Βασίλης Γεωρ-
γιάδης να εκφ-
ράσει την ικα-
νοποίησή του.

“Ευχαρι στώ
το συνάδελφο Γιώργο Κρητικό που δίνει πάντα
το παρών, όταν τον καλεί ο Δήμος, αλλά και
τους συνεργάτες μου. Με τη συμπαράσταση του
Δημάρχου Χρήστου Παππού, υλοποιούμε ένα

πρόγραμμα δεντρο-
φύτευσης, αλλά και
ανάπτυξης του
πρασίνου στις Πλα-
τείες. Πρόσφατα
συνεργαστήκαμε με
την ΤΡΑΙΝΟΣΕ και
το Πράσινο Ταμείο,
με σκοπό τη φύτευ-
ση μεγάλων ελαιο-
δέντρων και ελπίζω
ότι με τη βοήθειά
τους, θα φυτέψο-
υμε, στη νέα φυτευ-
τική περίοδο, αλλά
80 μεγάλα ελαιό-

δεντρα. Εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας και
είμαστε στο πλευρό τους για να φέρουμε, μαζί, σε
πέρας, καινοτόμα έργα πρασίνου”, δήλωσε ο
Βασίλης Γεωργιάδης.

Ο Δήμος σε συνεργασία με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ και το Πράσινο Ταμείο συνεχίζει το πρόγραμμα 
δεντροφύτευσης και ανάπτυξης του πρασίνου στις Πλατείες.

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: ΦΥΤΕΥΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ ΣΕ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΙΝ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΔΔωωρρεεάά  σσύύγγχχρροοννοουυ  ααππιιννιιδδωωττήή
ααππόό  ττοονν  ΔΔήήμμοο  ΑΑχχααρρννώώνν  

σσττηηνν  οομμάάδδαα  ττοουυ  ΑΑχχααρρννααϊϊκκοούύ

Δ. ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ: Εκδήλωση βράβευσης 
επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

Ο Δήμαρχος Χρήστος Ε. Στάθης και το Δημοτικό Συμβούλιο σας προσκα-
λούν στις εκδηλώσεις βράβευσης των επιτυχόντων του Δήμου μας στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κατά την τελευταία διετία που θα πραγματοποιηθ-
ούν την Πέμπτη 28 Απριλίου 2022 στις 18:00 και στις 19:30 στο Δημοτικό
Θέατρο "Μελίνα Μερκούρη". 

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά
πρωτόκολλα για τη διασπορά της Covid-19. 
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Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής 
Προστασίας Δ. Μεγαρέων:

ΣΣΥΥΝΝΤΤΟΟΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΣΣΩΩΣΣΤΤΗΗ
ΔΔΙΙΑΑΧΧΕΕΙΙΡΡΙΙΣΣΗΗ  

ΕΕΚΚΤΤΑΑΚΚΤΤΩΩΝΝ  ΑΑΝΝΑΑΓΓΚΚΩΩΝΝ  
Εκπρόσωπος Δασαρχείου: Εκπρόσωπος Δασαρχείου: 

Άμεσα η πρόσληψη 72 ατόμων Άμεσα η πρόσληψη 72 ατόμων 

Μ
ε πρόσκληση του δημάρχ ου
Μεγαρέων , Γρηγόρη Σταμούλη,
το Τοπικό Συν τον ιστικό Όργα-

ν ο (ΣΤΟ) Πολιτικής Προστασίας του
Δήμου Μεγαρέων , συν ήλθε σε τακτική
συν εδρίαση με τηλεδιάσκεψη και συζήτ-
ησαν  διάφορα θέματα εν όψει της αν τιπ-
υρικής περιόδου.

Στη σύσκεψη συμμετείχ αν  εκτός του
Δημάρχ ου, ο αν τιδήμαρχ ος αρμόδιος
για την  Πολιτική Προστασία κ. Κώστας
Φυλακτός, ο διοικητής της Πυροσβεστι-
κής Υπηρεσίας Μεγάρων  κ. Καϊάφας
Δημήτρης, ο διοικητής του Αστυν ομικού
Τμήματος Μεγάρων  κ. Βαν άκας Δημήτρ-
ης, εκπρόσωπος Τμήματος Τροχ αίας
Μεγάρων , εκπρόσωπος του Δασα-
ρχ είου Μεγάρων , εκπρόσωπος της
Αποκεν τρωμέν ης Διοίκησης Αττικής κ.

Καστρίτης, ο Δ/ν τής της Τεχ ν ικής
Υπηρεσίας του Δήμου Μεγαρέων  κ.
Κώστας Κάμπαξης, ο Δ/ν τής ΚΑΠΕΣ
του Δήμου Μεγαρέων  κ. Πρωτόπαπας
Δημήτρης, εκπρόσωποι του Κυν ηγετι-
κού Συλλόγου Μεγάρων , της Ομάδας
Εθελον τών  Μεγαριτών , του Α.Ο. Κούρ-
ος, και του Σώματος Ερευν ας και διά-
σωσης Μεγάρων .

Στη σύσκεψη εξετάστηκαν  όλα τα
θέματα εν όψει της αν τιπυρικής περιό-
δου και συζητήθηκαν  διάφορες προτά-
σεις σχ ετικά με τους τρόπους αν τι-
μετώπισης οποιουδήποτε έκτακτου
γεγον ότος.

Ο δήμαρχ ος Μεγαρέων , Γρηγόρης Στα-
μούλης, πρότειν ε ν α επιμηκυν θεί η
αν τιπυρική περίοδος διότι έχ ουν  σημει-
ωθεί φαιν όμεν α πυρκαγιάς πριν  την

έν αρξη της αν τιπυρικής περιόδου και
αν αφέρθηκε στην  σημαν τική βοήθεια
των  εθελον τικών  οργαν ώσεων  και στην
ουσιαστική προσφορά τους στην  αν τι-
μετώπιση διαφόρων  εκτάκτων  καταστρ-
οφικών  φαιν ομέν ων .

Επίσης επεσήμαν ε την  αν άγκη δια-
σφάλισης εφαρμογής εν ός συστήματος
επικοιν ων ίας μεταξύ των  εμπλεκόμε-
ν ων  φορέων  κατά την  διάρκεια εκτάκ-
των  γεγον ότων  για καλύτερο συν τον ι-
σμό και σωστή διαχ είριση αν τιμετώπι-
σης της όποιας έκτακτης κατάστασης.

Αποφασίστηκε στο Τοπικό Συντονι-
στικό Όργανο στο εξής να συμμε-
τέχουν εκπρόσωποι της Λέσχης
Μοτοσυκλετιστών Μεγάρων και των
Προσκόπων. Από τον εκπρόσωπο

της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας γνω-
στοποιήθηκε ότι γίνεται έλεγχος στις
δεξαμενές, που υπάρχουν ώστε
αυτές να είναι πάντα γεμάτες και
γενική καταγραφή των προβλημά-
των που υπάρχ ουν  ήδη.

Ο εκπρόσωπος της Αποκεν τρωμέν ης
Διοίκησης αν έφερε ότι πρέπει ν α
υπάρχ ει γεν ική επιτήρηση για τις διάφ-
ορες δραστηριότητες των  πολιτών , που
ελλοχ εύουν  κίν δυν ο πυρκαγιάς (αυτοί
που καίν ε ξερόχ ορτα, Μελισσοκόμοι
κλπ.) και ν α υπάρχ ει καλή συν εργασία
της Πυροσβεστικής με τις εθελον τικές
οργαν ώσεις.

Ο εκπρόσωπος του Δασαρχ είου γν ω-
στοποίησε ότι θα προσληφθούν  άμεσα
72 άτομα.

«Λεωφορεία τσέπης» που θα
εξυπηρετούν γραμμές με περιορι-
σμένη επιβατική κίνηση καθώς και
νέες γραμμές τουριστικού ενδιαφέρ-
οντος προγραμματίζει να εντάξει στον
στόλο του ο ΟΑΣΑ. Πέραν του μεγά-
λου διαγωνισμού για την προμήθεια
770 λεωφορείων, ο ΟΑΣΑ αναμένεται
να προκηρύξει ακόμη έναν για μικρά
ηλεκτρικά λεωφορεία. 

Οι λεπτομέρειες έχουν ήδη τεθεί σε
δημόσια διαβούλευση και προβλέπουν
την προμήθεια 25 ηλεκτρικών οχημάτων,
έξι μέτρων, ελάχιστης αυτονομίας 90 χλμ. 

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει και την
προμήθεια του αναγκαίου συνοδευτικού
υλικού, όπως είναι ανεξάρτητοι σταθεροί
φορτιστές αργής φόρτισης (έναν ανά δύο
οχήματα), που υπολογίζονται στους δεκα-
τρείς. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης
ανέρχεται στα 11,16 εκατ. ευρώ και η
χρηματοδότηση προβλέπεται από το Πρό-
γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Το λεω-
φορείο θα πρέπει να πληροί τα παρακά-
τω χαρακτηριστικά:

• Ελάχιστος συνολικός αριθμός επι-
βατών (χωρίς τον οδηγό και τον ΑμεΑ):
29.

• Ελάχιστος αριθμός καθήμενων επι-
βατών (χωρίς τον οδηγό και τον ΑμεΑ):
5.

• Θέσεις ΑμεΑ: (τουλάχιστον) 1

Θα εξυπηρετούν δρομολόγια όπως
αυτό της γραμμής 060 «Ακαδημία –
Λυκαβηττός».

• Πρέπει να μπορεί να αναπτύξει
ταχύτητα τουλάχιστον 30 χλμ./ώρα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η δια-
βούλευση θα διαρκέσει 20 ημέρες και
στόχος είναι η προκήρυξη του διαγωνι-
σμού πριν από το καλοκαίρι, χωρίς ωστό-
σο να προσδιορίζεται ακόμα το χρονο-
διάγραμμα.

Ο προγραμματισμός θέλει τα νέα μικρά
ηλεκτρικά λεωφορεία να εξυπηρετούν
γραμμές με περιορισμένη επιβατική
κίνηση (όπως π.χ. η γραμμή 060 «Ακαδ-
ημία – Λυκαβηττός») που εκτελούνται
σήμερα από τα οκτάμετρα λεωφορεία.
Ετσι τα οκτάμετρα θα αποσυρθούν από
αυτές τις γραμμές και θα δρομολογηθούν
σε άλλες με αυξημένη ζήτηση. Συνολικά ο
ΟΑΣΑ θα δει την αύξηση των εκτελεσθέν-
των οχηματοχιλιομέτρων. 

Παράλληλα προγραμματίζεται η δρο-
μολόγηση των «λεωφορείων τσέπης» σε
νέες γραμμές που θα δημιουργηθούν με
στόχο την τουριστική εξυπηρέτηση. 

Τα δρομολόγια των νέων τουριστικών
γραμμών θα εξυπηρετούν την Πλάκα, το
Μοναστηράκι, το Εμπορικό Τρίγωνο, την
περιοχή του Φιλοπάππου κ.ά.

Στο μεταξύ, σε εξέλιξη είναι ο διαγωνι-
σμός για την προμήθεια των 770 λεωφο-
ρείων τα οποία θα δρομολογηθούν σε
Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στην παρούσα
φάση γίνεται εξέταση των φακέλων που
κατατέθηκαν.

«Λεωφορεία τσέπης» για 
τουριστικές διαδρομές
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ΑΑννάάσστταασσηη  σσττηηνν  ΑΑττττιικκήή  μμεε  1111
σσυυλλλλήήψψεειιςς  κκααιι  88  ππρροοσσααγγωωγγέέςς,,
ττοο  ««οοππλλοοσσττάάσσιιοο»»  ττωωνν
σσυυλλλληηφφθθέέννττωωνν

Σ
την  σύλληψη έν τεκα ατόμων  και στην  προσαγω-
γή ακόμα οκτώ προχ ώρησαν  άν δρες της
αστυν ομίας μετά από ελέγχ ους που πραγματο-

ποιήθηκαν  κατά τη διάρκεια των  εορταστικών
εκδηλώσεων  της Αν άστασης έξω από ιερούς ν αούς σε
διάφορες περιοχ ές της Αττικής.

Σε βάρος των  συλληφθέν των  σχ ηματίστηκε δικογρα-
φία, για τα κατά περίπτωση αδικήματα του εμπρησμού,
απόπειρας έκρηξης, κατασκευής και κατοχ ής εκρη-
κτικών  υλών , απόπειρας πρόκλησης βαριάς σωματικής
βλάβης σε αστυν ομικό, βίας κατά υπαλλήλων , διατάρ-
αξης της κοιν ής ειρήν ης, παράβαση της ν ομοθεσίας
περί φωτοβολίδων  και βεγγαλικών  και φθοράς ξέν ης
ιδιοκτησίας.

Συν ολικά, από τις αστυν ομικές δυν άμεις βρέθηκαν  και
κατασχ έθηκαν  17 αυτοσχέδιοι εμπρηστικοί μηχ αν ι-
σμοί, 27 βόμβες μολότοφ, 103 βεγγαλικά, 18 κροτίδες,
5 φιαλίδια βουταν ίου και 2 μπιτόν ια που περιείχ αν
βεν ζίν η.

Οι συλληφθέν τες, με τη δικογραφία που σχ ηματίστηκε
σε βάρος τους, θα οδηγηθούν  στον  αρμόδιο Εισαγγε-
λέα.

Συνελήφθη 66χρονος 
στα Άνω Λιόσια με ένταλμα για

ανθρωποκτονία και ληστεία
από το 2011

Το περιστατικό είχε συμβεί στα Χανιά

Συν ελήφθη, στα Άν ω Λιόσια, από αστυν ομικούς του
Τμήματος Ασφαλείας Φυλής, 66χ ρον ος, επειδή εκκρε-
μούσε έν ταλμα σύλληψης για αν θρωποκτον ία με δόλο
76χ ρον ου και ληστεία, που διαπράχ θηκαν  στις 31
Ιαν ουαρίου 2011, στα Χαν ιά Κρήτης.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον  εισαγγελέα Εκτελέσεως
Ποιν ών .

96 ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Δευτέρα του Πάσχα με 66 νεκρούς - 8.413 τα νέα
κρούσματα και 279 διασωληνωμένοι

Η αν ακοίν ωση του ΕΟΔΥ για
τα κρούσματα στις 25/4

Τ
α ν έα εργαστηριακά επιβε-
βαιωμέν α κρούσματα της
ν όσου(άτομα) που καταγρά-

φηκαν  τις τελευταίες 48 ώρες ήταν
8.413. Ο συν ολικός αριθμός των
ατόμων  που ν όσησαν  αν έρχ εται
σε 3.285.970 (ημερήσια μεταβολή
+0.2%), εκ των  οποίων  48.9%
άν δρες.

Ο αριθμός πιθαν ών  ν έων  επα-
ν αλοιμώξεων  που καταγράφηκαν
τις τελευταίες 48 ώρες ήταν  137
εν ώ από την  αρχ ή της παν δημίας
SARS-CoV-2 ο συν ολικός αριθμός
εκτιμάται σε 121.272(3.6% του

συν ολικού αριθμού των  θετικών
αποτελεσμάτων ).

Οι ν έοι θάν ατοι ασθεν ών  με
COVID-19 είν αι 66, εν ώ από την
έν αρξη της επιδημίας έχ ουν  κατα-
γραφεί συν ολικά 28.933 θάν ατοι.
Το 95.5% είχ ε υποκείμεν ο
ν όσημα ή/και ηλικία 70 ετών  και
άν ω.

Ο αριθμός των  ασθεν ών  που
ν οσηλεύον ται διασωλην ωμέν οι
είν αι 279 (66.7% άν δρες). Η διά-
μεση ηλικία τους είν αι 71 έτη.

To 93.2% έχ ει υποκείμεν ο
ν όσημα ή/και ηλικία 70 ετών  και
άν ω. Μεταξύ των  ασθεν ών  που
ν οσηλεύον ται διασωλην ωμέν οι,

151 (54.12%) είν αι αν εμβολίαστοι
ή μερικώς εμβολιασμέν οι και 128
(45.88%) είν αι πλήρως εμβολια-
σμέν οι. Από την  αρχ ή της παν -
δημίας έχ ουν  εξέλθει από τις ΜΕΘ
4.591 ασθεν είς.

Οι εισαγωγές ν έων  ασθεν ών
COVID-19 στα ν οσοκομεία της
επικράτειας είν αι 150 (ημερήσια
μεταβολή +4.17%). Ο μέσος όρος
εισαγωγών  του επταημέρου είν αι
188 ασθεν είς. 

Η διάμεση ηλικία των  κρουσμά-
των  είν αι 36 έτη (εύρος 0.2 έως
112 έτη), εν ώ η διάμεση ηλικία των
θαν όν των  είν αι 79 έτη (εύρος 0.2
έως 106 έτη).

Επίδομα ανεργίας: 
Πόσο θα αυξηθεί από τον
επόμενο μήνα

Έρχεται αύξηση από την 1η Μαΐου στο επίδομα
ανεργίας του ΟΑΕΔ λόγω της νέας αύξησης του
κατώτατου μισθού.

Συγκεκριμένα το επίδομα ανεργίας θα αυξηθεί
κατά 31 ευρώ δηλαδή διαμορφώνεται στα 438
ευρώ από 407 ευρώ που είναι σήμερα λόγω της 

νέας αύξησης του κατώτατου μισθού που θα γίνει
από την 1η Μαΐου,  δηλαδή θα  διαμορφωθεί  στα
713 ευρώ από 663 ευρώ.

Αναλυτικά η  αύξηση του κατώτατου μισθού θα
συμπαρασύρει  τα παρακάτω ε επιδόματα:

επίσχεσης εργασίας,
μακροχρόνια ανέργων,
ειδικό εποχικό επίδομα,
ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη επιδότησης λόγω
ανεργίας,
ειδικό βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στα
μητρώα του ΟΑΕΔ,
ειδικό βοήθημα σε όσους εξέτισαν ποινή στερητι-
κή της ελευθερίας,
φερεγγυότητας του εργοδότη,
διαθεσιμότητας,
παροχή προστασίας της μητρότητας,
μαθητείας,
ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ,
πρακτική άσκηση φοιτητών σχολών τουριστικής
εκπαίδευσης,
προγράμματα κοινωφελούς απασχόλησης.
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Γκίκας Μαγιορκίνης: Στην Ελλάδα θα έχουμε 5-10 βαριά
περιστατικά οξείας ηπατίτιδας σε παιδιά

Τ
ην  εκτίμηση ότι στην  Ελλάδα δε θα
έχ ουμε μεγάλο αριθμό κρουσμάτων
οξείας ηπατίτιδας σε παιδιά αλλά ότι

«θα καταγραφούν  5-10 βαριά περιστατικά»
εξέφρασε ο καθηγητής επιδημιολογίας και
μέλος της Επιτροπής Εμπειρογν ωμόν ων  του
υπουργείου Υγείας, Γκίκας Μαγιορκίν ης.

Ο κ. Μαγιορκίν ης, χ αρακτήρισε εξαιρετικά
δύσκολο τον  περιορισμό εξάπλωσης της
ηπατίτιδας. «Υπάρχ ουν  πολλά κρούσματα
σε πολλές χ ώρες που δεν  συν δέον ται μεταξύ
τους. Υπάρχ ουν  συρροές κρουσμάτων .
Είν αι λίγο πολύ “ορφαν ά”, κάτι που σημαίν ει
είτε ότι πρόκειται για μία εκτεταμέν η εξάπλω-
ση, είτε για το ότι πρόκειται για έν αν  ιό που
κυκλοφορεί πολλά χ ρόν ια.

Το γεγον ός ότι δεν  τον  είχ αμε δει τα τελευ-
ταία χ ρόν ια σε παιδιά οφείλεται πιθαν ότατα
στο γεγον ός ότι είχ αμε καραν τίν α» είπε μιλών τας στον  ΣΚΑΪ.

Αν αφορικά με τα αίτια της ν έας μορφής ηπατίτιδας, αν έφερε ότι μέχ ρι στιγμής κάν ουμε μόν ο υποθέσεις, όμως
εκτίμησε ότι ο λόγος που βλέπουμε κρούσματα αυτήν  την  περίοδο σε παιδιά οφείλεται κυρίως στο ότι η ηπατίτι-
δα τα προηγούμεν α χ ρόν ια προσέβαλε τους μεγαλύτερους, οι οποίοι έχ ουν  αποκτήσει αν οσία.

«Εάν  πρόκειται για τον  αδεν οϊό 41 ειν αι εξαιρετικά δύσκολο ν α τον  περιορίσουμε, καθώς είν αι πιο μολυσμα-
τικός και από τον  κορον οϊό» αν έφερε χ αρακτηριστικά.

Σχ ετικά με την  παν δημία του κορον οϊού, ο κ. Μαγιορκίν ης εκτίμησε ότι το επόμεν ο διάστημα θα πάμε είτε σε
επιπέδωση των  μολύν σεων  είτε σε μία μικρή αύξηση, ωστόσο δεν  θα υπάρξει έξαρση του ιού που θα μπορ-
ούσε ν α δημιουργήσει προβλήματα.

Ενδιάμεσες   
εκπτώσεις:
Ξεκινούν στις 3 
Μαΐου
Από την  Τρίτη 3 Μαΐου

2022 θα ξεκιν ήσουν  οι
εν διάμεσες εκπτώσεις στα
εμπορικά καταστήματα
και προαιρετικά αν οικτά
θα μπορούν  ν α είν αι τα
καταστήματα την  Κυριακή
8 Μαΐου 2022.

Με αφορμή την  έν αρξη
των  εν διάμεσων
εκπτώσεων  αλλά και των
γιορτιν ών  ημερών , ο
πρόεδρος του Εμπορικού
Συλλόγου Αθην ών  Σταύρ-
ος Καφούν ης, προέβη
στην  ακόλουθη δήλωση:

«Εκφράζον τας την
απαίτηση του συν όλου
των  επιχ ειρηματιών  αλλά
και των  φορέων  εκπρ-
οσώπησης των  καταν α-
λωτών , ελπίζω αυτή ν α
είν αι η τελευταία φορά
εφαρμογής του παρ-
ωχ ημέν ου θεσμού των
εν διάμεσων  εκπτώσεων ,
που δημιουργεί στρεβ-
λώσεις στην  αγορά και
δεν  επιτρέπει τη διαμόρφ-
ωση χ αμηλότερων
αρχ ικών  τιμών  σε όλα τα
είδη από την  αρχ ή της
σεζόν . Καλή Αν άσταση
σε όλο τον  κόσμο αλλά
και στην  πολύπαθη
αγορά».

Προαιρετικά ανοικτά
την Κυριακή 8 Μαΐου

Υπεν θυμίζεται από τον
εμπορικό σύλλογο ότι, με 

απόφαση του υπουρ-
γείου Εργασίας, η αργία
της Πρωτομαγιάς μεταφέρ-
εται εφέτος τη Δευτέρα 2
Μαΐου 2022.

Επίσης, υπεν θυμίζεται
ότι η εν διάμεση εαριν ή
εκπτωτική περίοδος, με
το ισχ ύον  ν ομικό
πλαίσιο, διαρκεί 15 ημερο-
λογιακές ημέρες από 1η
έως 15 Μαΐου. Συν επώς
εφέτος η έν αρξη των
Εν διάμεσων  Εκπτώσεων
θα γίν ει την  Τρίτη 3
Μαΐου.

Κατά τη διάρκεια των
εν διάμεσων  εκπτώσεων
εκτός από την  αν αγραφή
της παλαιάς και της ν έας
μειωμέν ης τιμής των
αγαθών  και των  υπηρε-
σιών  που πωλούν ται με
έκπτωση, επιτρέπεται η
αν αγραφή και η εμπορική
επικοιν ων ία του ποσο-
στού έκπτωσης.

Τέλος, με εγκύκλιο του
υπουργείου Αν άπτυξης
και Επεν δύσεων  τα κατα-
στήματα μπορούν  ν α λει-
τουργήσουν  προαιρετικά
την  Κυριακή 8 Μαΐου, με
προτειν όμεν ο από τον
Εμπορικό Σύλλογο Αθη-
ν ών  ωράριο λειτουργίας
11:00′ – 18:00′.

Υδρογονάνθρακες: Στα ΕΛΠΕ και στην Energean το
βάρος των ερευνών για φυσικό αέριο

Μ
ε τις ελληνικές εταιρείες Ελληνι-
κά Πετρέλαια και Energean
απομένει το κυβερνητικό σχέ-

διο για την έρευνα εντοπισμού πιθ-
ανών κοιτασμάτων φυσικού αερίου
στη χώρα.

Οι ανακοινώσεις του πρωθυπουργού
Κυριάκου Μητσοτάκη πριν από περίπου
δύο εβδομάδες για την επανεκκίνηση του
project της εξερεύνησης και της αξιο-
ποίηση των υδρογονανθράκων συνο-
δεύτηκε από την επίσημη ανακοίνωση
της γαλλικής TotalEnergies για την
αποχώρηση της από τα δύο θαλάσσια
blocks της Κρήτης, ενώ επίκειται ανά-
λογη κίνηση και από την αμερικανική
ExxonMobil.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΟΤ, η
κυβέρνηση ήταν, πριν από αυτές τις
εξελίξεις, σε γνώση των προθέσεων των
δύο εκ των μεγαλύτερων πετρελαϊκών
κολοσσών του πλανήτη, ωστόσο ο ίδιος ο
πρωθυπουργός ανέλαβε το πολιτικό
ρίσκο της επίσημης ανακοίνωσης του
εθνικού στρατηγικού σχεδίου για τους
ελληνικούς υδρογονάνθρακες. «Ο πόλε-
μος στην Ουκρανία και η απεξάρτηση
από το ρωσικό φυσικό αέριο δεν αφή-
νουν περιθώρια ενεργειακού εφησυχα-
σμού και η χώρα πρέπει να εξαντλήσει
κάθε πιθανότητα για την ενεργειακή
επάρκεια και ασφάλεια της», σχολιά-
ζουν αρμόδιες πηγές για τη φυγή των
μεγάλων πετρελαϊκών κολοσσών από
τη χώρα μας. Να υπενθυμίσουμε ότι στις
αρχές του καλοκαιριού έφυγε και η
ισπανική Repsol από παραχωρήσεις
στο Ιόνιο.

Τα γεωπολιτικά μηνύματα

Σύμφωνα με αναλυτές, η έξοδος των
TotalEnergies και η αναμενόμενη φυγή
και της ExxonMobil, είναι πιθανόν να
σηματοδοτούν και γεωπολιτικές
εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της
Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Όταν είχαν
έρθει οι δύο πολυεθνικές, σε κοινοπρ-
αξία με τα ΕΛ.ΠΕ, το 2017 οι διπλωματι-

κές ερμηνείες έδειχναν την πρόθεση της
Γαλλίας και των ΗΠΑ να αποκτήσουν
μία πιο ισχυρή γεωπολιτική θέση στην
ευαίσθητη και γεμάτη εντάσεις περιοχή.
Οι τοποθετήσεις των δύο ενεργειακών
κολοσσών, δεν είναι απλές επενδυτικές
κινήσεις αλλά έχουν στρατηγική
σημασία για τα συμφέροντα των δύο
χωρών. Την εποχή εκείνη είχαν πάρει
φωτιά… οι ανακαλύψεις στην κυπριακή
ΑΟΖ αλλά και οι προκλητικές ενέργειες
της Τουρκίας. Επίσης το 2019 – 2020 το
αμφισβητούμενο μνημόνιο Τουρκίας –
Λιβυής για την ΑΟΖ καθώς και η συμφ-
ωνία Ελλάδας – Αιγύπτου για την κοινή
ΑΟΖ ανέβαζαν κι άλλο το θερμόμετρο
στην περιοχή. Όπως επίσης και η συμφ-
ωνία Ισραήλ – Κύπρου – Ελλάδας για
τον EastMed. Σύμφωνα με διπλωματικές
πηγές, Γαλλία και ΗΠΑ επιδίωκαν με
την τοποθέτηση τους και στις δύο θαλάσ-
σιες παραχωρήσεις της Κρήτης να
παίξουν έναν ρόλο όχι απλά παρατηρη-
τή των γεγονότων αλλά ενδεχομένως και
ισορροπιστή ανάμεσα στα αντικρουό-
μενα γεωπολιτικά συμφέροντα.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει μετα-
τοπίσει το βάρος των γαλλο-αμερικα-
νικών συμφερόντων σε άλλα γεωγραφι-
κά καθώς και οικονομικά πεδία, όπως
ερμηνεύουν αρμόδιες πηγές. Οι ΗΠΑ
προωθούν ξεκάθαρα το εθνικό τους LNG
προς αντικατάσταση του ρωσικού φυσι-
κού αερίου και δεν ενδιαφέρονται στην
ανάπτυξη εθνικών κοιτασμάτων. Επιπ-
λέον, είναι σε εξέλιξη και απόπειρα
νέας ελληνοτουρκικής προσέγγισης,
ενώ προς εξομάλυνση φέρεται να
οδεύουν και οι σχέσεις Ισραήλ –
Τουρκίας.

Η Γαλλία, κατά τις ίδιες πηγές, χωρίς
να παραγκωνίζει το ρόλο της στην Ν.Α.
Μεσόγειο δείχνει να δίνει μεγαλύτερη
βαρύτητα στις εξελίξεις στην ενδοχώρα
της Ευρώπης, ενώ δείχνει να συμφωνεί
με το νέο αμερικανικό δόγμα στη νοτιό-
τερη περιοχή της Γηραιάς Ηπείρου που
συνορεύει με τη Μέση Ανατολή και τη Β.
Αφρική

Οι έρευνες στην Ελλάδα

Με δεδομένα τα προαναφερόμενα
γεγονότα στη Ν.Α. Μεσόγειο η οποία
προφανώς θα αξιοποιηθεί από την Ε.Ε.
για την άντληση νέων ενεργειακών
πόρων, το σχέδιο της ελληνικής κυβέρν-
ησης για την αξιοποίηση των δικών της
πηγών φαίνεται να περιορίζεται σε
πρώτη φάση στην απλή έρευνα για την
καταγραφή του μεγέθους των κοιτασμά-
των φυσικού αερίου στην επικράτειά της.

Οι ελληνικές εταιρείες που είναι ήδη
τοποθετημένες στις θαλάσσιες και χερ-
σαίες παραχωρήσεις θα σηκώσουν το
βάρος της διενέργειας των σεισμικών
ερευνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη η
Energean έχει σε εξέλιξη διαγωνιστική
διαδικασία για την ανάθεσε σε εταιρεία
της διενέργειας σεισμικών ερευνών στο
block 2 βορειοδυτικά της θαλάσσιας
περιοχής της Κέρκυρας. 

Σημειώνεται ότι η εταιρεία που δρα-
στηριοποιείται σε μεγάλες παραχωρή-
σεις του Ισραήλ, της Αιγύπτου και της
Αδριατικής, έχει ως εταίρο με 35% στο
συγκεκριμένο block τα Ελληνικά Πετρέ-
λαια.

Από την άλλη μεριά στα πολλά
υποσχόμενα κοιτάσματα της Κρήτης, τα
Ελληνικά Πετρέλαια σε συνεργασία με
την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία
Υδρογονανθράκων θα πραγματοποιή-
σουν τις αναγκαίες γεωφυσικές έρευ-
νες. Ο στόχος είναι να γίνουν την ερχό-
μενη χειμερινή περίοδο 2022-2023. Τα
αποτελέσματα τους θα ξεκλειδώσουν
ενδεχομένως και την έλευση νέων επεν-
δυτών, ικανών να πραγματοποιήσουν
τις γεωτρήσεις. 

Αν φυσικά, σε αυτό το ευαίσθητο κομ-
μάτι της Ελλάδας, το επιτρέψουν οι νέοι
γεωπολιτικοί συσχετισμοί, οι οποίοι θα
αρχίσουν να ξεδιπλώνονται τα προσεχή
χρόνια.

Reuters: Ο Έλον Μασκ αγοράζει
το Twitter

Αλλάζει χέρια όπως
όλα δείχνουν το
Twitter με τις
εξελίξεις τις
τελευταίες τις
τελευταίες ώρες να
είναι καταιγιστικές.
Η διοίκηση του
Twitter ήρθε σε
συμφωνία για την πώλησή της εταιρίας στον Έλον Μασκ αντί
43 δισεκατομμυρίων δολαρίων όπως αναφέρει δημοσίευμα
του Reuters.
Η πρόταση που κατέθεσε ο Ελον Μασκ έγινε αποδεκτή το
μεσημέρι της Δευτέρας και μάλιστα δεν αποκλείεται να γίνει
και η σχετική ανακοίνωση.

Να υπενθυμίσουμε ότι ο ιδιοκτήτης της Tesla και της SpaceX
είχε εκφράσει την επιθυμία του να αποκτήσει την Twitter για
54,20 δολάρια ανά μετοχή, ή περίπου 43 δισεκατομμύρια
δολάρια συνολικά.
Αρχικά η εταιρία επρόκειτο να αρνηθεί τη συμφωνία και είχε
μάλιστα υιοθετήσει το λεγόμενο «δηλητηριώδες χάπι» για να
αποτρέψει μια πιθανή εχθρική εξαγορά.
Ωστόσο, η Twitter έγινε πιο δεκτική σε ενδεχόμενη εξαγορά
αφότου ο Μασκ αποκάλυψε ότι εξασφάλισε χρηματοδότηση
46,5 δισ. δολαρίων από ομάδα τραπεζών με επικεφαλής την
Morgan Stanley. Οπως αναφέρει το Reuters το διοικητικό
συμβούλιο του Twitter βρίσκεται σε συνομιλίες από το πρωί
για να διαμορφωθούν οι τελικές λεπτομέρειες.
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- ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
Όλοι οι δρόμοι οδηγούν την Τετάρτη 27/4 στο
γήπεδο της Μαγούλας στην γιορτή του ποδοσφ-
αίρου στις 17:00 όπου αγωνίζονται στο 18ο
τελικό κυπέλλου Δυτικής ο πρωτάρης Εθνικός
Πανοράματος και ο Πανελευσινιακός.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΟΜΑΔΩΝ

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ

Ο «Πανελευσινιακός Αθλητικός Όμιλος»
ιδρύθηκε στις 23 του Μαρτίου του 1931, έπειτα
από τη συγχώνευση των ποδοσφαιρικών και

αθλητικών συλλόγων «Ποδοσφαιρική Ένωση
Ελευσίνας» και «Κελεός Ελευσίνας».[2] Η ίδρυ-
ση του συλλόγου οφείλεται σε εξέχοντα πρό-
σωπα της Ελευσίνας και ένας εκ των ιδρυτών
του ήταν ο Γεώργιος Παύλου (1899-1965), ο
οποίος χρημάτισε πρώτος πρόεδρος του
συλλόγου και ήταν μηχανικός του Υπουργείου
Συγκοινωνίας, επιφανής αθλητικός παράγον-
τας της εποχής (Σ.Ε.Γ.Α.Σ., Ε.Π.Ο.) και μετέ-
πειτα δήμαρχος Ελευσίνας.[3]

Με την ίδρυσή του, ο Πανελευσινιακός Αθλ-
ητικός Όμιλος καλλιέργησε το ποδόσφαιρο,
διατηρώντας μόνο τμήμα ποδοσφαίρου. Το
καταστατικό του προέβλεπε την ίδρυση κάθε
είδους αθλητικού τμήματος και σε σύντομο χρο-
νικό διάστημα ίδρυσε 2 ακόμα αθλητικά τμήμα,
το τμήμα κλασσικού αθλητισμού, το οποίο τον
Ιούνιο του 1932 αναγνωρίστηκε επίσημα από
τον Σ.Ε.Γ.Α.Σ. (έκτοτε ξεκινά η επίσημη αγωνι-
στική του πορεία, συμμετέχοντας στο Πανελ-
λήνιο πρωτάθλημα στίβου ανδρών από το 1932
μέχρι και το 1939) και το τμήμα βόλεϊ,[4] καλ-
λιεργώντας έκτοτε και τα αθλήματα του στίβου
και του βόλεϊ.Το τμήμα καλαθοσφάιρισης
ανδρών του Πανελευσινιακού Α.Ο. ιδρύθηκε το
1969. Από το 2004 και έπειτα δεν ανήκει στον
Πανελευσινιακό Αθλητικό Όμιλο, καθώς
υφίσταται ως τμήμα του αθλητικού σωματείου
Πανελευσινιακός Α.Ο.Κ.. Το τμήμα κλασσικού
αθλητισμού από το 2008 και έπειτα δεν ανήκει
στον μητρικό Πανελευσινιακό Αθλητικό Όμιλο,
καθώς υφίσταται ως τμήμα του αθλητικού
σωματείου Πανελευσινιακός Α.Π.Ο..

Τμήμα ποδοσφαίρου ανδρών
Πανελευσινιακός Α.Ο.Panelefsiniakos A.O.

(logo).png
Επίσημη ονομασία    Πανελευσινιακός Α.Ο.
Σύντομο όνομα    Πανελευσινιακός
Παρατσούκλι    Σταχυοφόροι
Ίδρυση    1931
Έδρα    Ελευσίνα, Ελλάδα
Στάδιο    Δημοτικό Στάδιο "ΚΟΣΜΑΣ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ"
Πρόεδρος    Κώστας Αθανασίου
Προπονητής    Μουράτ Σεροπιάν
Πρωτάθλημα    Γ' Εθνική

Το ποδοσφαιρικό τμήμα ανδρών του Πανε-
λευσινιακού Α.Ο. ιδρύθηκε το 1931. Στο παρε-
λθόν μετείχε στις επαγγελματικές κατηγορίες

με την επωνυμία «ΠΑΕ Πανελευσινιακός
Α.Ο.».[5]

Ιστορική αναδρομή

Η σύσταση του ποδοσφαιρικού τμήματος του
Πανελευσινιακού Αθλητικού Ομίλου έλαβε
χώρα το 1931, μαζί με την ίδρυση του συλλό-
γου. Αρχικά αποτέλεσε ανεπίσημο σωματείο,
δίνοντας πλήθος φιλικών αγώνων με άλλες
ανεπίσημες αλλά και επίσημες ομάδες των
Αθηνών και του Πειραιά κατά κύριο λόγο. Το
1938 αναγνωρίστηκε επίσημα από την Ε.Π.Ο.
με αριθμό μητρώου 108[6] και εντάχθηκε στη
δύναμη της Ε.Π.Σ. Πειραιά, ξεκινώντας την
επίσημη αγωνιστική του πορεία από το πρω-
τάθλημα της Γ΄ Κατηγορίας τη σεζόν 1938-39.[7]

Κορυφαίες στιγμές στην ιστορία του συλλό-
γου αποτελούν οι συμετοχές του στην Α' Εθνική
Κατηγορία κατά τις αγωνιστικές περιόδους
1961-62,[α] 1967-68 και 1998-99,[3] όπου και τις
τρεις υποβιβάστηκε έχοντας καταταχθεί στη
15η θέση τις δύο πρώτες χρονιές και στην 16η
θέση κατά την πιο πρόσφατη. Την αγωνιστική
περίοδο 1970-71 ισοβάθμησε με τον Α.Ο.
Τρίκαλα στην 1η θέση του 2ου ομίλου της Β΄
Εθνικής, όπου έχασε την πολυπόθητη επάνοδο
στην Α΄ Εθνική έπειτα από ήττα με 1-0 στον
μεταξύ τους αγώνα μπαράζ στην Λαμία. Η
αρχή της νέας χιλιετίας βρήκε την ομάδα στη
Β' Εθνική με πολλά οικονομικά προβλήματα.
Έτσι, τη σεζόν 2000-01 τερμάτισε 16ος και
τελευταίος και υποβιβάστηκε στη Γ' Εθνική. Αν
και κατέλαβε την 11η θέση στο επόμενο πρω-
τάθλημα, μακριά από τη ζώνη του υποβιβα-
σμού, τα προβλήματα αποδείχθηκαν αξεπέρ-
αστα και ο Πανελευσινιακός αναγκάστηκε να
παίξει στο Περιφερειακό Πρωτάθλημα την
περίοδο 2002-03, ξεκινώντας μια περίοδο 13
ετών μακριά από τις επαγγελματικές κατηγο-
ρίες.

Μοιραία ο Πανελευσινιακός βίωσε τον υπο-
βιβασμό και στο πρωτάθλημα Α' Κατηγορίας
της Ε.Π.Σ. Δυτικής Αττικής, όπου αγωνίστηκε τις
χρονιές 2003-04, 2007-08, 2008-09 και 2011-12.
Τη σεζόν 2012-13 τερμάτισε στην 3η θέση του
7ου ομίλου της Δ΄ Εθνικής, ωστόσο κέρδισε τη
συμμετοχή του στο νέο και ερασιτεχνικό πλέον
πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής, όπου τη σεζόν
2013-14 διεκδίκησε την άνοδο χωρίς επιτυχία.
Ταυτόχρονα έφτασε στον τελικό του παρθενι-
κού Κυπέλλου Γ΄ Εθνικής, όπου και έχασε
δύσκολα με 2-1 από τη Λάρισα. Την επόμενη
χρονιά (2014-15) κατέκτησε το πρωτάθλημα
του 3ου ομίλου και κέρδισε την επάνοδο στην
Β΄ Εθνική κατηγορία.

Στην Β΄ Εθνική αγωνίστηκε για 2 χρονιές,
όποτε και τη σεζόν 2016-17 υποβιβάστηκε στην
Γ΄ Εθνική. Ωστόσο όμως, μη δηλώνοντας
συμμετοχή στο πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής,
υποβιβάστηκε απευθείας στο πρωτάθλημα
της Ε.Π.Σ. Δυτικής Αττικής.[8] Τη σεζόν 2017-18
τερμάτισε στην 9η θέση[9] ,τη σεζόν 2018-19
στην 2η θέση[10] του πρωταθλήματος Α΄ Κατ-
ηγορίας Ε.Π.Σ. Δυτικής Αττικής, ενώ την σεζόν
2019-2020 κατέλαβε την 1η θέση της ίδιας διο-
ργάνωσης και πέτυχε την άνοδο στην Γ' Εθνική
Κατηγορία όπου και αγωνίζεται.

Οι σταχυοφόροι φτάνουν για 6η φορά σε
τελικό κυπέλλου και έχει κατακτήσει το ένα
2009-10.

Η πορεία των δύο φιναλίστ στο φετινό
κύπελλο:

Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ απέκλεισε τους:
1η φάση: Αστέρα Μαγούλας 8-0 και 5-1
2η φάση: Μεγαρικό 1-1 και 4-2 στην παράτα-

ση
3η φάση: Βύζα Μεγάρων 3-1

και 2-0
4η φάση: ΑΟ Μίμα Μικρασ. 2-0

και 2-1

Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
απέκλεισε τους:

1η φάση Αστέρα Ανω Λιοσίων 3-0 (α.α) και 8-
0

2η φάση Απόλλων Ποντίων 4-3 και 2-3 (6-5
πέν).

3η φάση ΠΑΟΚ Μάνδρας 3-1 και 4-0
4η φάση Σκορπιό Φυλής 0-0 και 2-0

ΡΟΣΤΕΡ ΟΜΑΔΩΝ:

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Α.0 1931 (προπονητής
Μουράτ Σεροπιάν):

Γκλώτσος,Νικολάκης,Μανδαμαδιώτης, Λάμ-
πρου, Συριόπουλος, Παπατζίκος, Λώλος,
Λαζαρίδης, Αντωνακόπουλος, Μπούση,
Σεκούμπα, Βαγγέλι, Ερρέρα, Τσακίρης, Μου-
σκάι, Κατίδης, Μακρίδης,Ταμπουρατζής,
Μαρμούτας, Ανδριόπουλος,Ξενοπανάγος,
Μαρής.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: Αθανασίου Κωνσταντίνος
Αντιπρόεδρος Α’: Σαμώνας Αλέξανδρος
Αντιπρόεδρο Β’: Παππάς Λεωνίδας
Γεν. Γραμματέας: Ρεντούμης Χρήστος
Ειδικός Γραμματέας: Μαχαλιάς Εμμανουήλ
Ταμίας: Τούρτας Κωνσταντίνος
Γενικός αρχηγός: Νοδάρας Σπυρίδων
Υπεύθυνος Ακαδημίας: Γεώργας Βασίλειος
Υπεύθυνος Ποδηλασίας: Γκίνης Κωνσταν-

τίνος
Αναπληρωματικά μέλη είναι οι: Σκορδά

Φιλιππή Πολυξένη, Ηλιάδης Βασίλειος, Γιαν-
νίκος Ιωάννης”.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 1972(προπον-
ητής Γιώργος Αδάκτυλος).

Τεχνικός διευθυντής  Ράλλης Χρήστος.
Φροντιστής Γιανναδάκης Λευτέρης.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ

Το 1970 μια παρέα από την συνοικία του
Πανοράματος άρχισε να φτιάχνει το γήπεδο
του Εθνικού όπου το 1972 ιδρύεται η ομάδα ΑΟ
Εθνικός Πανοράματος με πρόεδρο τον Τασιό-
πουλο Πέτρο αγωνιζόμενη στο πρωτάθλημα
της ΕΠΣ Αθήνας.

Επειτα η ομάδα με προέδρους τον
κ.Οικόνομου Δημήτρη και Στασινό Κων/νο αγω-
νιζόταν μεταξύ Α' και Β' ΕΠΣΑ μέχρι το 2003
όπου ιδρύθηκε η ΕΠΣΔΑ και μετεπήδησε εκεί
με πρόεδρο τον κ Σκαμαντζούρα κων/νο.

Απο το 2012 έως τώρα η ομάδα ανήκει στον
πρόεδρο κ Μαλανδρίνο Θεοφάνη όπου η
ομάδα μετράει άνοδο το 2018 από β΄ κατηγο-
ρία στην Α' και η οποία  μέχρι τώρα πρωτα-
γωνιστει στις υψηλές θέσεις της βαθμολογίας
με αποκορύφωμα την συμμετοχή στον φετινό
τελικό του κυπέλου ΕΠΣΔΑ.

ΡΟΣΤΕΡ:

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ:

Κολιάκης, Μολντοβάν.

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ:
Ζεϊτινίδης, Παπαδιώτης, Πουλικίδης, Πανα-
ηλίδης, Μιχαηλίδης, Καζαντζίδης, Καλαμούτσος,
Δερνίκας, Τσακταρίδης.

ΜΕΣΟΙ:
Γεγές, Ανδρ-
ι ώτης ,Τ σ ουτσ ά ν ης ,Λα μ π ρ ι ν όπ ουλ ος ,
Μανασίδης Αν., Κατσίκης, Μανασίδης Αλ,
Τσουτσάνης, Βασίλης, Γεωργαράς, Πράσινος,
Τζανέτος.

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ:
Γεωργιάδης, Βίγλας, Μανασίδης Αν.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:

Θεοφάνης Μαλανδρίνος(πρόεδρος)
Ιωάννης Μαλανδρίνος(αντιπρόεδρος)
Κυριακή Φούντα(γενική γραμματέας)
Χρήστος Παππούς(Ταμίας)
Σοφία Αδάκτυλου(ειδική γραμματέας)

ΜΕΛΗ:Δημήτρης Καματερός, Αναστάσιος
Φούντας, Παναγιώτης Μαλανδρίνος.

Η ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΑ

Ο Ασπρόπυργος είναι απόλυτα κυρίαρχος
στους τελικούς 10. Στην ΕΠΣΔΑ 8 τρόπαια, και
άλλα δύο στον Πειραιά την περίοδο (1977-78,
1996-97), ενώ τον ακολουθεί ο Μανδραϊκός με
τρία και ένα στον Πειραιά(1985-86), Βύζας
Μεγάρων με δύο 2020-21(κλήρωση) και ένα
στον Πειραιά 2000-2001, ο Πανελευσινιακός με
ένα, ο Αστέρας Μαγούλας με ένα, Άτταλος
Νέας Περάμου με ένα η Νέα Πέραμος.

2003-04: Ασπρόπυργος – Πανελευσινιακός 3-1
2004-05: Ασπρόπυργος – Ελευσινιακός 3-0
2005-06: Μανδραϊκός – Ελευσινιακός 4-0
2006-07: Ασπρόπυργος – Πανελευσινιακός 1-0
2007-08: Ασπρόπυργος – Αστέρας Μαγούλας
3-1
2008-09: Ασπρόπυργος – Πανελευσινιακός 3-0
2009-10: Πανελευσινιακός – Αστέρας
Μαγούλας 1-0
2010-11: Αστέρας Μαγούλας – Άτταλος Νέας
Περάμου 3-1
2011-12: Μανδραϊκός – Άτταλος Νέας Περάμου
6-0
2012-13: Μανδραϊκός – Πανελευσινιακός 3-0
2013-14: Άτταλος Νέας Περάμου-Νέοι Αστέρα
Μαγούλας 1–0
2014-15: Νέα Πέραμος-Ασπρόπυργος 3-0
2015-16: Ασπρόπυργος-Βύζας Μεγάρων 1-0
2016-17: Ασπρόπυργος -Μανδραικός 3-1
2017-18: Ηρακλής Ελευσίνας- Μανδραϊκός 1-0
2018-19: Ασπρόπυργος-Ηρακλής Ελευσίνας 4-
0
2019-20: Βύζας Μεγάρων (μετά από κλήρωση
με τον Απόλλωνα Ποντίων)
2020-21: ΔΕΝ ΔΙΕΞΗΧΘΕΙ ΛΟΓΩ ΤΗΣ
ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
2021-22:

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ
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Ο ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ
ιδρύθηκε το 1956
“Ποδοσφαιρικός Αθλ-
ητικός Όμιλος ΤΑ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ” έτσι
και εμείς με την  σειρά
μας τιμάμε τους αν θ-
ρώπους που μας έδω-
σαν  την  σκυτάλη ν α
συν εχ ίσουμε ν α κρα-
τάμε την  ομάδα και
την  Ακαδημία μας όσο
ψηλότερα μπορούμε.

Ευχ αριστούμε την  διοίκηση και τους
προπον ητές της Ακαδημίας για την  διο-
ργάν ωση και για την  οικογέν εια που
έχ ετε δημιουργήσει στην  Ακαδημία.
κ. Δούκας , κ. Στέρπης ,κ. Κομιώτης ,κ.
Ρούτης, κ. Κριεκούκης

Ευχ αριστούμε απο καρδιάς τον  κ.
Κώτσηρα Γεώργιο-Υφηπουργός Βουλευ-
τής Δυτ. Αττικής Γιώργος Κώτσηρας, τον
κ. Κοσμόπουλο Ελευθέριο-Αν τιπεριφερ-
ειάρχ η Δυτ. Αττικής Λευτέρης Κοσμό-
πουλος και τον  κ. Λιάκο Ευάγγελο -Βου-
λευτή Δυτ. Αττικής Λιάκος Ευάγγελος για

την  παρουσία τους και την  στήριξη
τους.

Σε αυτή την  πρώτη μας γιορτή , στο
ΠΡΩΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ,
μας τίμησαν  με την  παρουσία τους
εξέχ ον τα πρόσωπα στον  πολιτικό
τομέα της Δυτικής Αττικής.

Σας ευχ αριστούμε που μας τιμήσατε με
την  παρουσια σας.
ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΜΗΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΕΤΩΝ
ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ !!!κ. Λιούλης και κ.
Δούκας .

Οι αγώνες της Super
League 2 στις 27/4

Το πρόγραμμα της 33ης αγωνιστι-
κής του Πρωταθλήματος Super
League 2, την Τετάρτη 27/4.

Α ΟΜΙΛΟΣ(βορράς)

(15:30)

Ηγουμενίτσας, Θεσπρωτός – ΝΠΣ
Βέροια / ΕΡΤ3

Μακεδονικού, ΠΑΟΚ Β – ΑΕΛ / ERT-
SPORTS
Νεάπολης, Ολυμπιακός Βόλου –
Απόλλων Λάρισας
Πανθεσσαλικό, Νίκη Βόλου –
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π Β
Αριδαίας, Αλμωπός Αριδαίας – Παν-
σερραϊκός

Ανθή Καραγιάννη, Α.Ο. Καβάλα –
ΠΟΤ Ηρακλής

Ξάνθη Arena, Α.Ο. Ξάνθη – Απόλλων
Πόντου

Α ΔΑΚ Κατερίνης, Πιερικός – Αναγέν-
νηση Καρδίτσας

Ρεπό: Α.Ο. Τρίκαλα
Β ΟΜΙΛΟΣ(νότος)

(15:30)

Περιβολίων, Χανιά – Ιεράπετρα

Ρόδου, Διαγόρας – Καλλιθέα

Σπάρτης, Αστέρας Βλαχιώτη – Αιγά-
λεω

Παγκρήτιο, Εργοτέλης – ΠΑΣΑ Ηρό-
δοτος
Αγίων Αναργύρων, Καραϊσκάκης
Άρτας – Λεβαδειακός / ERTSPORTS
Ασπροπύργου, Παναθηναϊκός Β –
Ρόδος

Παραλίας, Καλαμάτα – Επισκοπή
Σεραφείδειο, ΑΕΚ Β - Κηφισιά
Ρεπό: ΑΠΣ Ζάκυνθος

ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ: 
1ο Πασχαλινό Τουρνουά
Ακαδημιών

Πραγματοποιήθηκε στο γήπεδο 5×5
Kalibaki Arena το 1ο πασχ αλιν ό τουρ-
ν ουά ακαδημιών  στην  Ελευσίν α με την
συμμετοχ ή 4 ομάδων  στις ηλικίες Παγ-
κορασίδων  – Κορασίδων .
Συμμετείχ αν  οι ΝΕΕΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ
2018 η Α.Σ. Πον τίων  Δραπετσών ας
WFC ο Ιάσων  Γυν αικείο και ο Πήγασος
Θριασίου όπου και διοργάν ωσε την
εκδήλωση.
Περίπου 80 αθλήτριες συν ολικά
ξεδίπλωσαν  το ποδοσφαιρικό τους
ταλέν το μπροστά σε αρκετούς φίλους
και γον είς παίρν ον τας το ζεστό χ ειρο-
κρότημα της κερκίδας με ωραίες εν έργει-
ες φάσεις και γκόλ , που θα ζήλευε καθε
λάτρεις της στρογγυλής θεάς.

Την  έν αρξη έκαν αν  οι μικρες Αθλήτριες.
Εν ώ την  Σκυτάλη πήραν  οι Κορασίδες
για ν α ολοκληρωθούν  οι Αγών ες και η
λήξη του τουρν ουά.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ…

Ο Πήγασος Θριασίου ευχ αριστεί τις
ομαδες για την  συμμετοχ ή τους καθως
και τους γον είς – φίλους που παρε-
υρέθησαν  στο γηπεδο και χ ειροκρότ-
ησαν  τις μικρές αθλήτριες.
Επίσης την  Κ” Εύη Αν θη και το
ΠΑΚΠΠΑ (παραχ ώρηση για τις καρέκ-
λες )
Τον  Στέλιο Κον τολαιμάκη για τον  γηπε-
δικό χ ώρο Δημήτρη Λουμπαρδιά epath-
la Ζeus , τις διοικήσεις των  ομάδων  ,
καθώς και καθε εν αν  απο εσάς ξεχ ωρι-
στά που είσασταν  μαζι μας.

1ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΟΚ 
ΜΑΝΔΡΑΣ: Ευχαριστήριο…

Οι αγώνες μπαράζ του Βύζα
Μεγάρων στον 7ο όμιλο

Η ομάδα της Δυτικής Αττικής πρωταθλήτρια για το
2021-22 Βύζας Μεγάρων θα βρεί στον δρόμο του
στους αγώνες μπαράζ για την άνοδο στην Γ́ Εθνική
τις εξής ομάδες.
Άρης Πετρούπολης,ΑΟ Τυμπακίου/Ρωμανό (Ηράκ-
λειο),Απόλλωνα Αγίου Ιωάννου (Χανιά), Αστέρα
Περάματος ή Ερμή Ζωνιανών (Ρέθυμνο),Νίκη
Σητείας (Λασίθι),Ελλάδα Ποντίων (ΕΠΣ Πειραιά).

1η αγωνιστική
Βύζας Μεγάρων – Άρης Πετρούπολης
Ελλάς Ποντίων – Αστέρας Περάματος ή Ερμής
Ζωνιανών
Νίκη Σητείας – ΑΟ Τυμπακίου/Ρωμανός
Ρεπό: Απόλλων Αγίου Ιωάννου

2η αγωνιστική
ΑΟ Τυμπακίου/Ρωμανός – Βύζας Μεγάρων
Αστέρας Περάματος ή Ερμής Ζωνιανών – Νίκη
Σητείας
Απόλλων Αγίου Ιωάννου – Ελλάς Ποντίων
Ρεπό: Άρης Πετρούπολης

3η αγωνιστική
Νίκη Σητείας- Ελλάς Ποντίων
Άρης Πετρούπολης- Αστέρας Περάματος ή Ερμής
Ζωνιανών
Απόλλων Αγίου Ιωάννου – Βύζας Μεγάρων
Ρεπό: ΑΟ Τυμπακίου/Ρωμανός

4η αγωνιστική
Βύζας Μεγάρων– Αστέρας Περάματος ή Ερμής
Ζωνιανών

ΑΟ Τυμπακίου/Ρωμανός – Απόλλων Αγίου Ιωάννου
Νίκη Σητείας- Άρης Πετρούπολης
Ρεπό: Ελλάς Ποντιων

5η αγωνιστική

Βύζας Μεγάρων – Νίκη Σητείας
Ελλάς Ποντίων- ΑΟ Τυμπακίου/Ρωμανός
Άρης Πετρούπολης – Απόλλων Αγίου Ιωάννου
Ρεπό: Αστέρας Περάματος ή Ερμής Ζωνιανών

6η αγωνιστική
Αρης Πετρούπολης-Ελλάς Ποντίων
Απόλλων Αγίου Ιωάννου-Νίκη Σητείας
Αστέρας Περάματος ή Ερμής Ζωνιανών- ΑΟ
Τυμπακίου/Ρωμανός
Ρεπό: Βύζας Μεγάρων

7η αγωνιστική
Αστέρας Περάματος ή Ερμής Ζωνιανών- Απόλλων
Αγίου Ιωάννου
ΑΟ Τυμπακίου/Ρωμανός- Αρης Πετρούπολης
Ελλάς Ποντίων – Βύζας Μεγάρων
Ρεπό: Νίκη Σητείας

OI AΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ

1η αγωνιστική 08/05 (Κυριακή)
2η αγωνιστική 11/05 (Τετάρτη)
3η αγωνιστική 15/05 (Κυριακή)
4η αγωνιστική 22/05 (Κυριακή)
5η αγωνιστική 25/05 (Τετάρτη)
6η αγωνιστική 29/05 (Κυριακή)
7η αγωνιστική 05/06 (Κυριακή)

ΑΝ.ΤΣΑΚ.



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

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

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

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

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

ZHTOYNTAI ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ LOGIS-
TICS

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

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

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

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

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

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

ZHTΟΥΝΤΑΙ  ΑΠΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

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

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

2)Περιγραφή θέσης: Εργάτες
Αποθήκης

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΟ

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

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

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

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

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

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

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

ZHTΟΥΝΤΑΙ  ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

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

Κύρια καθήκοντα:
Φόρτωση και εκφόρτωση
εμπορευμάτων
Παραλαβή και τακτοποίηση
εμπορευμάτων

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ

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

Απαραίτητα προσόντα:
Κάτοχοι διπλώματος
οδήγησης Γ’ κατηγορίας
Ψηφιακός Ταχογράφος

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

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

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

2)Περιγραφή θέσης: Βοηθός

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

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

Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις

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

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

ZHTOYNTAI ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ LOGIS-
TICS

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

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

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

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

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

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

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

Απαραίτητα προσόντα:
Απόφοιτος Τεχνικής Σχολής
Μηχανικών     Προϋπηρεσία
τουλάχιστον 4 χρονιά

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS 

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

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ,ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ

Περιγραφή θέσης:  Εργάτες
Παραγωγής 
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Κύρια Καθήκοντα:
Καθαρισμός, φιλετοποίηση και
συσκευασία κατεψυγμένων
και νωπών  ψαριών.

12-θριάσιο Τρίτη 26 Απριλίου 2022
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ 
ΠΥΡΟΦΥΛΑΞΗ - ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Η συμμέτοχη Εθελοντών για την ΠΥΡΟΦΥΛΑΞΗ - ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ της περιοχής 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 ελάχιστη προσφο-
ρά μερικών ωρών την ημέρα από εθελοντές – εθελόντριες, είναι απαραίτητη.Για πληροφορίες
στο τηλ. 6946712843 Δημήτρης βραχίδης. 

Στις καλένδες το e-
περιουσιολόγιο

Η
τελευταία επίσημη ανακοίνωση για την εκτέλεση του
έργου του «ηλεκτρονικού περιουσιολογίου» της εφορίας
περιλαμβανόταν στο Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ

για το 2020. Στη συγκεκριμένη ανακοίνωση γινόταν λόγος για
ολοκλήρωσή του στις 31 Δεκεμβρίου 2021, με 5,5 χρόνια
καθυστέρηση σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό που ήταν για
το 2016. Έκτοτε αγνοείται η τύχη του έργου. Παραθέτουμε το
χρονικό των συνεχών αναβολών από το 2015 έως σήμερα και
την εξαφάνισή του από τον προγραμματισμό της ΑΑΔΕ.

Εκτός του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) τέθηκε η δημιουργία του
«ηλεκτρονικού περιουσιολογίου» της εφορίας. Το έργο,
σύμφωνα με τα όσα είχε προαναγγείλει η ΑΑΔΕ, για τελευταία
φορά, στο Επιχειρησιακό Σχέδιο του 2020 -που δημοσιοποίησε
στις 31/12/2020- θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί στο τέλος του
2021. Ωστόσο, από τα τέλη του 2020 που δημοσιοποιήθηκε αυτό
το τελευταίο χρονικό ορόσημο, μέχρι και σήμερα, η τύχη του
συγκεκριμένου έργου αγνοείται.

Απουσιάζει, δε, ως ορόσημο, από τα Επιχειρησιακά Σχέδια
που εκπόνησε η ΑΑΔΕ, τόσο του 2021 όσο και του 2022, όπου
δεν περιλαμβάνεται καμία αναφορά σε αυτό.

Από το 2015 μέχρι σήμερα το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης
του «ηλεκτρονικού περιουσιολογίου» της εφορίας, το οποίο
πλέον έπαψε να υφίσταται, είχε τροποποιηθεί έξι φορές και η
ημερομηνία ολοκλήρωσής του είχε μεταφερθεί συνολικά 5,5
χρόνια αργότερα από αυτήν που προέβλεπε ο αρχικός
σχεδιασμός, όπως είχε αποτυπωθεί στο κείμενο του 3ου
μνημονίου, το οποίο ψηφίστηκε από τη Βουλή τον Αύγουστο του
2015, καθώς επίσης και στο Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσεων
του έτους 2015 που είχε καταρτίσει η τότε Γενική Γραμματεία
Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ).

Το χρονικό της (μη) υλοποίησης του έργου
Ειδικότερα, βάσει των δεσμεύσεων που είχε αναλάβει το

2015 η τότε ελληνική κυβέρνηση με το 3ο μνημόνιο, έως τον
Νοέμβριο του 2015 θα έπρεπε να είχαν δρομολογηθεί το
χρονοδιάγραμμα και η διαδικασία δημιουργίας μιας τεράστιας
βάσης ηλεκτρονικών δεδομένων, στην οποία θα
καταχωρούνταν αναλυτικά περιγραφικά στοιχεία για όλα τα
ακίνητα, τα κινητά και άυλα περιουσιακά στοιχεία των φυσικών
και νομικών προσώπων της χώρας. Σ' αυτή τη βάση
δεδομένων θα συγκεντρώνονταν στοιχεία για τις κατοικίες, τα
οικόπεδα, τα αγροτεμάχια, τα αυτοκίνητα, τα σκάφη, τα
μετρητά, τις καταθέσεις, τις πλάκες χρυσού, τις μετοχές, τα
ομόλογα, τα έντοκα γραμμάτια, τις συμμετοχές σε πάσης
μορφής επιχειρήσεις, τα εταιρικά μερίδια, τα μερίδια
αμοιβαίων κεφαλαίων, ακόμη και τα… άλογα ιπποδρόμου που
κατέχουν οι Έλληνες φορολογούμενοι.

Η εκτέλεση του φιλόδοξου αυτού έργου, που είχε ονομαστεί
«ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο» (e-περιουσιολόγιο) θα έπρεπε
να είχε ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2016, όπως αναφέρεται
στη σελίδα 52 του Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσεων της τότε
λειτουργούσας ΓΓΔΕ.

Βασικός στόχος ήταν τα δεδομένα που θα περιλαμβάνονταν
στο «ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο» να διασταυρώνονται από τις
φοροελεγκτικές υπηρεσίες με δεδομένα κι από άλλες πηγές
πληροφοριών για τον εντοπισμό και την αποκάλυψη τυχόν
αδήλωτων περιουσιακών στοιχείων και την κατάρτιση πλήρους
εικόνας για την περιουσιακή κατάσταση κάθε φυσικού και
νομικού προσώπου, συμπεριλαμβανομένων και όλων των
πολιτικών προσώπων. Όσα περιουσιακά στοιχεία
διαπιστωνόταν ότι είχαν αποκρυβεί θα δεσμεύονταν από τις
φορολογικές αρχές.

Επιπλέον, μέσω της πρόσβασης που θα είχαν στα δεδομένα
του περιουσιολογίου οι φοροελεγκτικές υπηρεσίες θα
μπορούσαν να πραγματοποιούν διασταυρώσεις ανάμεσα στο
ύψος των δηλούμενων εισοδημάτων και στην αξία των
κατεχόμενων περιουσιών για την εξαγωγή συμπερασμάτων
σχετικά με την πραγματική οικονομική κατάσταση των
φορολογουμένων.

Η τελευταία αναβολή μέχρι σήμερα
Η υλοποίηση του έργου αναβλήθηκε για μία ακόμη φορά, την

έκτη κατά σειρά. Στη σελίδα 80 του κειμένου του Επιχειρησιακού
Σχεδίου της ΑΑΔΕ για το 2019, όπου παρουσιάζεται αναλυτικός
κατάλογος με τα «σημαντικά μεταρρυθμιστικά έργα και
προγράμματα έργων» για την περίοδο 2019-2020, αναφέρεται
ότι το έργο του «ηλεκτρονικού περιουσιολογίου»
προγραμματίζεται πλέον να ολοκληρωθεί στις 31/12/2021. Το
ίδιο αναφέρεται και στη σελίδα 41 του Επιχειρησιακού Σχεδίου
της ΑΑΔΕ για το έτος 2020, το οποίο -λόγω των εκτάκτων
συνθηκών που διαμορφώθηκαν εξαιτίας της πανδημίας του
κορονοϊού- αναθεωρήθηκε και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως την τελευταία μέρα του 2020.

Έκτοτε, η τύχη του έργου αγνοείται και φαίνεται ότι
παραπέμφθηκε στις καλένδες, δεδομένου ότι στα Επιχειρησια-
κά Σχέδια της ΑΑΔΕ για το 2021 και για το 2022 δεν υπάρχει
καμία αναφορά σε αυτό.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες από αστυνομικές πηγές και το περιβάλλον του θύματος, ο Σκαφ-
τούρος φοβόταν πως ήταν στόχος, για αυτό κυκλοφορούσε ελάχιστα στην Αττική και πάντα με την
συνοδεία συνεργών του για προστασία. Λόγω του Πάσχα όμως, είχε πάει στο πατρικό του στα
Σκούρτα Βοιωτίας προκειμένου να γιορτάσει με την μητέρα του και συγγενείς, κάτι που γνώριζαν
ελάχιστα άτομα και τα μέτρα προστασίας του ήταν χαλαρά.
Οι αξιωματικοί της Ασφάλειας αποδίδουν την δολοφονία σε συμβόλαιο θανάτου, που εκτελέστηκε
στο πλαίσιο του πολέμου, που εδώ και καιρό βρίσκεται σε εξέλιξη στον χώρο της νύχτας, ο οποίος
απαριθμεί πολλά θύματα μεταξύ των ηγετικών στελεχών της λεγόμενης ελληνικής μαφίας.
Γι’ αυτόν τον λόγο δόθηκε εντολή να σηκωθεί και ελικόπτερο της ΕΛ.ΑΣ. προκειμένου να συνδράμει
από αέρος στο να βρεθούν τα ίχνη των δραστών.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η μία μηχανή των δραστών παρουσίασε πρόβλημα κατά τη διαφυγή τους.
Ξέφυγε από την πορεία της στη διασταύρωση Χασιά με Στεφάνι και έτσι οι δύο δράστες αναγκά-
στηκαν να την αφήσουν και να προσπαθήσουν να διαφύγουν με διερχόμενο αυτοκίνητο.
Όμως δεν τα κατάφεραν και σύμφωνα με την αστυνομία είτε πέρασε κάποιο αυτοκίνητο συνεργών
τους και τους πήρε είτε χάθηκαν μέσα στο δάσος.
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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:

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..

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: 

ENOIKIAZONTAI ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΩΤΟΥ 
ΟΡΟΦΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ

ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ. 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6936780360

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ
ΣΕ ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2105575342,

6973236156



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, 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 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 αποκλειστική
με πείρα ζητά εργασία για
φροντίδα ηλικιωμένων 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
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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

ΕΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

Απαραίτητα Προσόντα: 
§   Απολυτήριος τίτλος τριτάξιου
Γυμνασίου ή άλλος ισότιμος τίτλος της
ημεδαπής ή αλλοδαπής  ή ανώτερος
§  Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον
τριών (3) ετών σε αντίστοιχη θέση με
χειρισμό παλετοφόρου ορθίου
§  Πολύ καλή γνώση της ελληνικής
γλώσσας και ευκολία στην επικοινωνία
§  Επιθυμητή γνώση και εμπειρία στη
χρήση φορητών τερματικών barcode
(RF scanner)

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Απαραίτητα Προσόντα: 
§  Απολυτήριος τίτλος τριτάξιου Γυμνασίου ή
άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλο-
δαπής  ή ανώτερος
§  Άδεια χειριστή ηλεκτροκίνητου ανυψωτι-
κού περονοφόρου μηχανήματος (κλαρκ)
§  Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών
(3) ετών σε αντίστοιχη θέση χειριστή reach
truck
§  Γνώση και εμπειρία στη χρήση φορητών
τερματικών barcode (RF scanner)
§  Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας
και ευκολία στην επικοινωνία
§  Επιθυμητή γνώση λειτουργίας συστημά-
των 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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Οι Αχαρνές
γιορτάζουν και

πάλι τη
Ζωοδόχο Πηγή 

μετά από 
δύο χρόνια

Με θρησκευτικές
και πολιτιστι-
κές εκδηλώσεις

που αναβιώνουν τα
έθιμα των προγόνων
μας, ο Δήμος Αχαρνών
γιορτάζει ξανά με ένα
πανηγύρι θεσμό για
την πόλη μας.

Το πανηγύρι που
οργανώνει η Δημοτική
Κοινωφελής Επιχείρη-
ση Δήμου Αχαρνών -
ΔΗΚΕΑ θα πλαι-
σιώσουν με τη μουσική
τους γνωστοί τραγουδι-
στές και παραδοσιακά
χορευτικά από τους
πολιτιστικούς συλλόγο-
υς της πόλης μας. Ταυ-
τόχρονα θα εγκαινιάσο-
υμε και μια σειρά
π α ρ ά λ λ η λ ω ν
εκδηλώσεων.

Η πόλη θα έχει την
ευκαιρία να φιλοξενή-
σει  φίλους και κατοίκο-
υς απ όλη την Αττική
αλλά και τουρίστες που
θα  επισκεφτούν τον
Δήμο Αχαρνών για να
βιώσουν από κοντά
ένα γνήσιο μενιδιάτικο
πανηγύρι!


