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Δολοφονία Σκαφτούρου:
Στο «μικροσκόπιο» της

ΕΛ.ΑΣ. οι επαφές του μετά
την αποφυλάκισή του

Επίδομα βενζίνης:
«Βροχή» οι αιτήσεις για το
Fuel Pass - Ξεπέρασαν τις

100.000 σε λίγες ώρες

σσεελλ..  22

Ωρα τελικού σήμερα 
στην Δυτική 

Αττική στις 17:00

ΟΟ  ΓΓιιώώρργγοοςς  ΧΧρρόόννηηςς  δδιιααιιττηηττήήςς
ττοουυ  ττεελλιικκοούύ    

κκυυππέέλλλλοουυ  ΕΕΠΠΣΣΔΔΑΑ

ΤΤοο  ΜΜυυσσττήήρριιοο__2255
SSpprriinngg  FFoorrwwaarrdd
σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα  

ΗΗ  22002233  ΕΕλλεευυσσίίνναα  ΠΠοολλιιττιισσττιικκήή
ΠΠρρωωττεεύύοουυσσαα  ττηηςς  ΕΕυυρρώώππηηςς

σσττηηρρίίζζεειι  ττοο  έέρργγοο  ττοουυ  ΚΚέέννττρροουυ
ΑΑγγάάππηηςς  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  

Εκρήξεις και χτυπήματα 
στα σύνορα Μολδαβίας με

Ουκρανία 
– Επικίνδυνη κλιμάκωση και νέο μέτωπο

στον πόλεμο της Ουκρανίας
σσεελλ..  88 σσεελλ..  1100--1111

Με ιδιαίτερη μέριμνα
για τους πρόσφυγες
από την Ουκρανία το

φετινό Πάσχα στο Δήμο
Ελευσίνας

σσεελλ..  55

Τέλος το ρωσικό
φυσικό αέριο από

σήμερα σε Πολωνία
και Βουλγαρία σσεελλ..  33

Καραμπόλα 5 οχημάτων
στην εθνική στο ύψος του

Σκαραμαγκά
σσεελλ..  33

ΠΠΡΡΟΟ  ΤΤΩΩΝΝ  ΠΠΥΥΛΛΩΩΝΝ  ΠΠΡΡΟΟ  ΤΤΩΩΝΝ  ΠΠΥΥΛΛΩΩΝΝ  
ΗΗ  ΑΑΡΡΣΣΗΗ  ΜΜΕΕΤΤΡΡΩΩΝΝ  ΗΗ  ΑΑΡΡΣΣΗΗ  ΜΜΕΕΤΤΡΡΩΩΝΝ  
Τι θα γίνει με τη μάσκα στα

σούπερ μάρκετ
σσεελλ..  99σσεελλ..  88

σσεελλ..  33--1133

Από την πρώτη μέρα που οι
Ουκρανοί πρόσφυγες μεταφέρθη-
καν στη Δομή που βρίσκεται στην
Ελευσίνα, ο Δήμος στέκεται σταθε-
ρά στο πλευρό τους, προ-
σπαθώντας να εξυπηρετήσει με
τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις
ανάγκες τους.
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Διεύθυνση: Σ. Μακρυγιάννη & Θερμοπυλών
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Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν:
6908604269,6977410968
Συνδρομές Ετήσιες: 20€ 
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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 13  έως 26  βαθμους Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Θεοχ άρης, Θεοχ αρούλα, Χαρούλα *
Παγκόσμια Ημέρα Σχ εδίου (Design)
Αγίων  Θεοχ άρους και Αποστόλου των  αυτάδελφων ,
Ιερομάρτυρος Συμεών  επισκόπου Ιεροσολύμων

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Νέζη Σοφία Χ.

Λεωφόρος Δημοκρατίας 50, 2105580394

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΚΟΥΣΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

Βενιζέλου Ελευθερίου 79, 2105544246

MANΔΡΑ
Πέππας Ιωάννης, Υψηλάντου 1 & 

Στρατηγού Ρόκα Νικολάου, 2105555236

ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

ΑΡΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Ιονίου Πελάγους 42Β & Πηνειού, 2102474311

ΑΧΑΡΝΕΣ
Παγώνα Αργυρώ Χ.

Θρακομακεδόνων 10, 2102443437

Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της
νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες ήταν
4.727. Ο συνολικός αριθμός των ατόμων που νόσησαν
ανέρχεται σε 3.290.895 (ημερήσια μεταβολή +0.1%), εκ
των οποίων 48.9% άνδρες.

Ο αριθμός πιθανών νέων επαναλοιμώξεων που κατα-
γράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες ήταν 121 ενώ από την
αρχή της πανδημίας SARS-CoV-2 ο συνολικός αριθμός
εκτιμάται σε 121.432(3.6% του συνολικού αριθμού των
θετικών αποτελεσμάτων).

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 41, ενώ
από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνο-
λικά 28.976 θάνατοι. 2 Το 95.5% είχε υποκείμενο
νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωλ-
ηνωμένοι είναι 267 (66.7% άνδρες). Η διάμεση ηλικία
τους είναι 71 έτη. To 92.9% έχει υποκείμενο νόσημα
ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Μεταξύ των ασθενών που

νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 144 (53.93%) είναι
ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 123
(46.07%) είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Από την αρχή
της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 4.593 ασθε-
νείς.

ΚΚοορρωωννοοϊϊόόςς::  44..772277  ννέέαα  κκρροούύσσμμαατταα--  4411  θθάάννααττοοιι
κκααιι  226677  δδιιαασσωωλληηννωωμμέέννοοιι

Δολοφονία Σκαφτούρου: Στο «μικροσκόπιο» της
ΕΛ.ΑΣ. οι επαφές του μετά την αποφυλάκισή του
Συμβόλαιο θανά-

του βρίσκεται πίσω
από τη φονική
ενέδρα του νονού
της νύχτας Γιάννη
Σκαφτούρου,  στο
εξοχικό του στα
Σκούρτα Δερβε-
νοχωρίων . 

Οι αρχές «ξεσ-
κονίζουν» τις δρα-
στηριότητες του
πρώην βαρυποινίτη
μετά τη φυλακή,
στην προσπάθεια να
δουν τους
ανοιχτούς λογαρια-
σμούς που είχε και να φτάσουν στα ίχνη των εκτε-
λεστών του.

Οι έρευνες του Τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτο-
νιών είναι σε πλήρη εξέλιξη για τη δολοφονία του
55χρονου στα Δερβενοχώρια. 

Αστυνομικοί της ασφάλειας παραμένουν στην
περιοχή και λαμβάνουν καταθέσεις από συγγενείς
και φίλους του, ενώ αναζητούν ταυτόχρονα από

κάμερες ασφαλείας
τη διαχείριση της
κυκλοφορίας για να
διαπιστώσουν το
δρομολόγιο των
δραστών.

Υπενθυμίζεται ότι
οι δράστες άφησαν
πίσω τους μια μοτο-
συκλέτα μεγάλου
κυβισμού, η οποία
παρουσίασε μηχανι-
κή βλάβη και εξετά-
ζεται στα εγκλημα-
τολογικά εργαστήρ-
ια της ΕΛ.ΑΣ.

Όσον αφορά στα
κίνητρα των δραστών, οι αστυνομικοί εξετάζουν
το ενδεχόμενο κάποια από τις δραστηριότητες που
ανέπτυξε το θύμα μετά την αποφυλάκισή του εδώ
και διόμισι χρόνια να ενόχλησε, είτε να πρόκειται
για ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Στα εγκληματολο-
γικά εργαστήρια έχουν μεταφερθεί και οι 25 κάλ-
υκες που βρέθηκαν στο σημείο της εκτέλεσης,
όλοι τους από καλάσνικοφ.

Τρέχουν φέτος οι φορολογικές δηλώσεις
Οι κρίσιμες ημερομηνίες

Μ
ε ταχύτερους ρυθμούς θα εξελιχθεί η φετινή διαδι-
κασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων αναφ-
έρουν λογιστές και φοροτεχνικοί, σημειώνοντας ότι ο

Μάιος θα είναι κρίσιμος μήνας και υπολογίζεται να έχουν
υποβληθεί περισσότερες από 3,5 εκατ. δηλώσεις (σε σύνολο
6,4 εκατ. δηλώσεων). Μέχρι στιγμής έχουν κατατεθεί ηλεκτρο

νικά 236.817 φορολογικές δηλώσεις και τις επόμενες μέρες
αναμένεται οι λογιστές να ανεβάσουν ταχύτητα καθώς και οι
ίδιοι δεν επιθυμούν να συμπληρώνουν δηλώσεις τον Ιούλιο,
όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των φορολο-
γικών δηλώσεων είναι η 30 Ιουνίου και σύμφωνα με μεγάλα
λογιστικά γραφεία, αμέσως μετά το Πάσχα το βάρος θα
πέσει στην ολοκλήρωση της υποβολής των δηλώσεων. Δηλαδή
για να επιτευχθεί ο στόχος χωρίς παρατάσεις θα πρέπει να
υποβάλλονται καθημερινά περίπου 95.000 δηλώσεις.

Ωστόσο, κάποιες κατηγορίες φορολογούμενων έχουν κάθε
λόγο να υποβάλλουν νωρίς τις δηλώσεις τους καθώς το εκκαθ-
αριστικό της εφορίας είναι πιστωτικό, δηλαδή θα έχουν επι-
στροφή φόρου ή σημαντική μείωση του φόρου. Συγκεκριμένα
οι νέοι επαγγελματίες, οι φορολογούμενοι με εισοδήματα από
ακίνητα, όσοι αμείβονται με μπλοκάκι, βρίσκονται σε αυτούς
που είναι οι κερδισμένοι της εφορίας.

Τι δείχνουν τα στοιχεία της εφορίας

• Το 59,35% των φορολογουμένων δεν πληρώνει επιπλέον
φόρο στο ελληνικό Δημόσιο. Σε σύνολο 236.817 εκκαθαρι-
στικών σημειωμάτων, 183.740 είναι μηδενικά.

Συνεχίζεται στη σελ. 4
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Με ιδιαίτερη μέριμνα για τους 
πρόσφυγες από την Ουκρανία το

φετινό Πάσχα στο Δήμο Ελευσίνας

Μ
ε ιδιαίτερη μέριμνα για
τους συνανθρώπους
μας από την Ουκρανία

που φιλοξενούνται στη Δομή
Προσφύγων, πέρασε το φετινό
Πάσχα στον Δήμο Ελευσίνας.

Από την πρώτη μέρα που οι
Ουκρανοί πρόσφυγες μεταφέρ-
θηκαν στη Δομή που βρίσκεται
στην Ελευσίνα, ο Δήμος στέκε-
ται σταθερά στο πλευρό τους,
προσπαθώντας να εξυπηρετή-
σει με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο τις ανάγκες τους.

ΚΚααρρααμμππόόλλαα  55  οοχχηημμάάττωωνν
σσττηηνν  εεθθννιικκήή  σσττοο  ύύψψοοςς  ττοουυ

ΣΣκκααρρααμμααγγκκάά

Α
υξημέν η κίν ηση και μποτιλιάρισμα
προκάλεσε χθες το απόγευμα καραμ-
πόλα πέν τε οχημάτων  στην  εθν ική

οδό, στο ύψος του Σκαραμαγκά.
Το τροχαίο προέκυψε όταν  δύο ΙΧ συγκρ-

ούστηκαν , χωρίς ευτυχώς ν α σημειωθούν
τραυματισμοί.

Νωρίτερα είχε σημειωθεί σύγκρουση στο
ύψος της Κιν έττας με αποτέλεσμα για έν α διά-
στημα ν α δημιουργηθεί πολύ μεγάλο μποτι-
λιάρισμα καθώς η κίν ηση τον  οχημάτων
γιν όταν  από μία μόν ο λωρίδα κυκλοφορίας. 

Σημειών εται πως το τροχαίο σημειώθηκε
λίγο μετά τις 11:00 στην  Εθν ική Οδό Αθην ών
– Κορίν θου στο ύψος της Κιν έτας στο ρεύμα
προς Αθήν α.

Σύμφων α με πληροφορίες, έν α άτομο
εγκλωβίστηκε μέσα σε αυτοκίν ητο και οι
διασώστες έδωσαν  μάχη για τον  απεγκλωβι-
σμό και για ν α τον  κρατήσουν  στη ζωή. 

Ο
ρωσικός εν εργειακός κολοσσός Gazprom αν α-
στέλλει από σήμερα Τετάρτη 27/04 τις παραδό-
σεις φυσικού αερίου στη Βουλγαρία και στην

Πολων ία, όπως αν ακοίν ωσαν  το βράδυ της Τρίτης τα
αρμόδια υπουργεία των  δύο χ ωρών , υπογραμμίζον τας
πως έχ ουν  προετοιμαστεί για αυτό.

«Στις 26 Απριλίου 2022, η Gazprom εν ημέρωσε την
PGNiG για την  πρόθεσή της ν α αν αστείλει πλήρως τις
παραδόσεις στο πλαίσιο της σύμβασης (για τον  αγωγό)
Yamal (...) στις 27 Απριλίου», αν έφερε η πολων ική
κρατική εταιρεία σε δελτίο Τύπου.

Ο εν εργειακός εφοδιασμός της Πολων ίας είν αι ασφα-
λής, διαβεβαίωσε η υπουργός Κλίματος και Περιβάλλον -
τος Άν ν α Μόσκβα, υπογραμμίζον τας πως «δεν  θα
υπάρξει έλλειψη φυσικού αερίου στα πολων ικά σπίτια».
«Από την  πρώτη ημέρα του πολέμου, έχ ουμε δηλώσει
ότι είμαστε έτοιμοι για πλήρη αν εξαρτησία από τις ρωσι-
κές πρώτες ύλες», συμπλήρωσε.

Οι ροές από άλλες πηγές θα αν τικαταστήσουν  τις
προμήθειες της Gazprom, τόν ισε από την  πλευρά του
ο αρμόδιος υπουργός για την  Εν εργειακή Ασφάλεια της

Πολων ίας Πιοτρ Ναΐμσκι, συμπληρών ον τας πως ούτως
ή άλλως η σύμβαση για τον  αγωγό Yamal επρόκειτο ν α
λήξει τον  Δεκέμβριο.

Λίγες ώρες αργότερα το υπουργείο Εν έργειας της Βου-
λγαρίας αν ακοίν ωσε ότι η Gazprom εν ημέρωσε τη βου-
λγαρική κρατική εταιρεία διαν ομής φυσικού αερίου
Bulgargaz για την  αν αστολή των  παραδόσεων  φυσικού
αερίου από σήμερα Τετάρτη.

Το βουλγαρικό υπουργείο αν αφέρει έχ ει λάβει μέτρα
για την  εξεύρεση εν αλλακτικών  λύσεων  σε ό,τι αφορά
τις προμήθειες φυσικού αερίου και τη διαχ είριση της
κατάστασης.

Υπογραμμίζει ότι στην  παρούσα φάση δεν  απαι-
τούν ται περιορισμοί στην  καταν άλωση φυσικού αερίου
στη Βουλγαρία, η οποία καλύπτει πάν ω από το 90%
των  αν αγκών  της με τις εισαγωγές από την  Gazprom.

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαν τίμιρ Πούτιν  έχ ει απαιτήσει
από χ ώρες τις οποίες χ αρακτηρίζει «μη φιλικές» ν α
συμφων ήσουν  στην  εφαρμογή εν ός σχ εδίου βάσει του
οποίου θα πρέπει ν α αν οίξουν  λογαριασμούς στην

Gazprombank για τις πληρωμές του ρωσικού φυσικού
αερίου, με την  τελευταία ν α αν αλαμβάν ει τη μετατροπή
του συν αλλάγματος σε ρούβλια.

Ο ισχ υρός άν δρας του Κρεμλίν ου είχ ε απειλήσει ν α
κλείσει την  «κάν ουλα» του φυσικού αερίου σε περίπτω-
ση που οι αξιώσεις του δεν  ικαν οποιούν ταν  πλήρως.

«Η ν έα διαδικασία πληρωμής σε δύο στάδια, που
προτείν ει η Ρωσία, δεν  είν αι σύμφων η με την  υφιστά-
μεν η σύμβαση μέχ ρι το τέλος του τρέχ ον τος έτους και
εγκυμον εί σημαν τικούς κιν δύν ους για τη Βουλγαρία,
συμπεριλαμβαν ομέν ης της πραγματοποίησης πληρ-
ωμών  χ ωρίς ν α λαμβάν ει καμία προμήθεια φυσικού
αερίου από τη ρωσική πλευρά», αν έφερε το υπουργείο
Εν έργειας της Βουλγαρίας.

Συν εχ ιζεται στη σελ. 13

Τέλος το ρωσικό φυσικό αέριο από
σήμερα σε Πολωνία και Βουλγαρία
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Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 2

• Για το 15,20% των φορολογουμένων ή 47.047 φυσικά πρόσωπα προέκυψε
επιστροφή φόρου που κατά μέσον όρο φθάνει τα 285 ευρώ.

• Το 25,45% των φορολογουμένων καλείται να πληρώσουν επιπλέον φόρο για
τα εισοδήματα που απέκτησε το προηγούμενο έτος. Συγκεκριμένα, για 78.800
φορολογουμένους το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι χρεωστικό, με το συνο-
λικό ποσό του φόρου να ανέρχεται σε 39,98 εκατ. ευρώ. Ο μέσος φόρος για τις
δηλώσεις αυτές ανέρχεται στα 507 ευρώ.

• Συνολικά  για το 74,55% των φορολογούμενων που υπέβαλαν δήλωση δεν
προκύπτει επιπλέον φόρος ή έχουν επιστροφή φόρου.

Οι τυχεροί της εφορίας:

- Όσοι έχουν εισοδήματα από ακίνητα. Στο εισόδημα από ακίνητα δεν περιλαμβά-
νονται τα ποσά των μισθωμάτων που δεν εισπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του 2021,
λόγω απαλλαγής των ενοικιαστών από την υποχρέωση καταβολής των ποσών
αυτών βάσει νομοθετικών ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνε-
πειών της πανδημίας του κορονοϊού. Παράλληλα, το ποσό που έλαβαν ως αποζ-
ημίωση από το κράτος είναι αφορολόγητο.

- Νέοι επαγγελματίες: Έκπτωση 50% του φορολογικού συντελεστή από το πρώτο
κλιμάκιο της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος έχουν τα φυσικά πρόσωπα για τα
τρία  πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους, εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο
εισόδημά τους από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ.  
Παράλληλα, τα φυσικά πρόσωπα έχουν για τα πρώτα χρόνια από την έναρξη της

δραστηριότητας επιπλέον απαλλαγές και ελαφρύνσεις που βοηθούν στην εύρυθμη
λειτουργία της ατομικής τους επιχείρησης. Σύμφωνα με τη νομοθεσία οι νέοι επιτ-
ηδευματίες ή οι νέες ατομικές επιχειρήσεις έχουν τις ακόλουθες  φορολογικές
απαλλαγές και ελαφρύνσεις:

- Ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας φορολογίας
μειώνεται κατά 50%, (στο 4,5%) για τα τρία πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότ-
ητας, εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα σας από επιχειρηματική δραστηριότ-
ητα δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ.

- Όταν αποκτάτε για πρώτη φορά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, το
προς βεβαίωση ποσό της προκαταβολής φόρου εισοδήματος περιορίζεται στο
μισό.

- Απαλλάσσεστε από την επιβολή τέλους επιτηδεύματος για τα πέντε πρώτα χρό-
νια από την έναρξη επιτηδεύματος.

Όλοι οι φορολογούμενοι που υπάγονται σ’ αυτήν τη ρύθμιση, για να κατοχυρώσουν
τον μειωμένο αυτό συντελεστή, πρέπει να συμπληρώσουν τους κωδικούς 017-018
του πίνακα 2 της φορολογικής δήλωσης (του εντύπου Ε1).  

Έ
κ κ λ η σ η
προς Ευρω-
παίους ν α

συν δράμουν  προ-
κειμέν ου ν α μειωθεί
η εξάρτηση από το
ρωσικό αέριο και
πετρέλαιο, αλλά και
ν α αν τιμετωπι-
στούν  οι συν έπειες
της εν εργειακής
κρίσης, απευθύν ει
η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή.

Μάλιστα, η Κομι-
σιόν  προτείν ει
οκτώ μέτρα, τα
οποία συστήν ον ται
από κοιν ού με τον
Διεθν ή Οργαν ισμό
Εν έργειας (ΔΟΕ),
θα μπορούσαν  ν α
εξο ικ ον ομήσ ουν
περίπου 500 ευρώ
τον  χ ρόν ο, κατά
μέσο όρο, για τα
ν οικοκυριά.

Αν  οι Ευρωπαίοι
πολίτες ακολουθ-
ούσαν  τα οκτώ
σημεία του
σχ εδίου, θα μπορ-
ούσε ν α προκύψει

ε ξ ο ι κ ο ν ό μ η σ η
πετρελαίου ικαν ού
ν α γεμίσει 120 μεγά-
λα τάν κερ και επα-
ρκές αέριο για ν α
θερμάν ει περίπου
20 εκατ. σπίτια,
τον ίζεται.

Τα οκτώ μέτρα
που προτείν ει η
Κομισιόν  είν αι τα
εξής:

Χαμηλώστε τη
θέρμαν ση τον
χ ειμών α και χ ρησι-
μοποιήστε λιγότερο
το κλιματισμό το
καλοκαίρι

Προσαρμόστε τις
ρυθμίσεις του
λέβητα

Οδηγείτε με πιο
οικον ομικό τρόπο

Μ ε ι ώ σ τ ε
ταχ ύτητα στους
αυτοκ ιν ητόδρομο-
υς, με χ αμηλά το
κλιματιστικό.

Αφήστε το
αυτοκίν ητο στο
σπίτι τις Κυριακές
στις μεγάλες πόλεις.

Περπατήστε ή
χ ρησ ιμοπ οιε ίσ τ ε
ποδήλατο αν τί
αυτοκιν ήτου.

Χρησιμοποιείστε
τα μέσα μαζικής
μεταφοράς.

Ταξιδέψτε με
τρέν α αν τί αεροπ-
λάν ων .

Αν  χ αμηλώσουμε
τους θερμοστάτες
κατά έν αν  βαθμό,
θα εξοικον ομούσα-
με 7% της εν έργειας
που δαπαν άται για
θέρμαν ση, εν ώ αν
αν εβάζαμε το ίδιο
τις θερμοκρασίες
των  κλιματιστικών ,
θα κερδίζαμε
περίπου 10% της
ηλεκτρικής εν έργει-
ας που χ ρησιμο-
ποιείται τις ζεστές
ημέρες.

«Οι Ευρωπαίοι
πολίτες έχ ουν
βοηθήσει την
Ουκραν ία μέσω
δωρεών  και απευθ-
είας εισφορών
στους πρόσφυγες

και πολλοί θα ήθε-
λαν  ν α κάν ουν
περισσότερα. Η
πλειον ότητα των
ν οικοκυριών  βιών ει
αυξημέν ους λογαρ-
ιασμούς εν έργειας,
λόγω της κρίσης
που έχ ει πυροδο-
τήσει ο πόλεμος. 

Χρησιμοποιών τας
λιγότερη εν έργεια,
όχ ι μόν ο μπορούμε
ν α μειώσουμε
άμεσα τους λογαρια-
σμούς, αλλά υπο-
στηρίζουμε την
Ο υ κ ρ α ν ί α ,
μειών ον τας τις
αν άγκες για ρωσικό
πετρέλαιο και αέριο
και ελαττών ον τας,
κατ΄ επέκταση, τις
οικον ομικές πηγές
που χ ρηματοδο-
τούν  την  εισβολή
των  Ρώσων  στην
Ουκραν ία», αν αφ-
έρουν , μεταξύ
άλλων , στην  κοιν ή
αν ακοίν ωσή τους
Ε.Ε. και ΔΟΕ.

Κομισιόν: Οκτώ μέτρα
για εξοικονόμηση 

ενέργειας έως και 500
ευρώ για τα νοικοκυριά
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Τ
ο Spring Forward, η μεγάλη γιορτή
του σύγχρονου χορού, έρχεται
για πρώτη φορά στην Ελλάδα,

από την Πέμπτη 28 Απριλίου έως την
Κυριακή 1η Μαΐου, στο πλαίσιο της 2023
Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης. Μια πλούσια επετειακή έκδοση
10 χρόνων με δωρεάν είσοδο, σε πέντε
ξεχωριστούς χώρους της Ελευσίνας: το
Παλαιό Ελαιουργείο, την Ελαιουργική, το
2ο & το 4ο Γυμνάσιο, και το Γήπεδο Δασ-
καλάκη. 

Η πόλη της Ελευσίνας για τέσσερις ημέρ-
ες θα αποτελέσει το διεθνές κέντρο του
σύγχρονου χορού, φιλοξενώντας 25 παρα-
στάσεις από 16 χώρες με τη συμμετοχή περ-
ισσότερων από 100 χορευτών και χορογράφ-
ων από την Ευρώπη και την Ασία. Η επετει-
ακή διοργάνωση θα κορυφωθεί την Κυριακή
1η Μαΐου στο Παλαιό Ελαιουργείο, με τη
συναρπαστική παράσταση Gran Bolero του
σπουδαίου Ισπανού χορογράφου Jesús
Rubio Gamo. Εξερευνώντας τα σύνορα
μεταξύ ελαφρότητας και βαρύτητας και τη
λεπτή γραμμή που χωρίζει την ευχαρίστηση
από την εξάντληση, 12 χορευτές από τη Βαρ-
κελώνη και τη Μαδρίτη και ντόπιοι ερασι-
τέχνες χορευτές, θα συναντηθούν επί σκηνής
σε μια αξέχαστη καλλιτεχνική εμπειρία. Η
παράσταση είναι βασισμένη στο ντουέτο
Bolero, που παρουσίασε ο καλλιτέχνης στο
Spring Forward 2017 στο Aarhus. Δείτε το τρέ-
ιλερ εδώ.

Αντί αντιτίμου εισόδου στην παράστα-
ση Gran Bolero, η 2023 Ελευσίνα Πολιτι-
στική Πρωτεύουσα της Ευρώπης καλεί το
κοινό να στηρίξει το έργο του Κέντρου
Αγάπης Ελευσίνας, που παρέχει ψυχο-
κοινωνική υποστήριξη στα παιδιά και τις
οικογένειες του Θριασίου Πεδίου, που
αντιμετωπίζουν κοινωνικό αποκλεισμό. 

Το πρόγραμμα του Spring Forward περι-
λαμβάνει 25 παραστάσεις χορού, που θα
μας ταξιδέψουν σε 16 χώρες: Ιαπωνία, Ταϊ-
βάν και Κορέα, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία,
Τσεχία, Ολλανδία, Ιταλία, Λιθουανία,
Ελβετία, Ισπανία, Ελλάδα, Αρμενία,
Ρουμανία, Ουγγαρία.  μετατρέποντας την
Ελευσίνα σε τόπο μιας σπουδαίας διεθνούς
συνάντησης και ανταλλαγής ανάμεσα στους
Ελευσίνιους, τους επισκέπτες της πόλης και
τους δημιουργούς. Παράλληλα με τις ομάδες
χορού με βάση την Ευρώπη, εταίροι από την
Ασία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα καλ-
λιτεχνικής ανταλλαγής του Aerowaves, θα
παρουσιάσουν στο φετινό Spring Forward
νέα και σημαντικά έργα. Ανάμεσα σε άλλα,
η διοργάνωση θα υποδεχθεί τους Ayano
Yokoyama (Ιαπωνία), Q dance company
(Νότια Κορέα), Yeu-kwn Wang/ Shimmering
Productions (Ταϊβάν) και Movers Platform
(Ιαπωνία/Κορέα/Ελλάδα). 

Επιπλέον, στο πλαίσιο της διοργάνωσης
θα πραγματοποιηθούν παράλληλες 

δράσεις, όπως το Dance Quality Writing,

έ ν α
π ρ ό-

γραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων για ανερχό-
μενους συγγραφείς χορού, το Upstart Forum,
μια δημόσια συζήτηση-ξενάγηση στη διοργά-
νωση για ζητήματα προγραμματισμού, το
Spingback Social με ζωντανή μετάδοση
συνεντεύξεων των καλλιτεχνών στα Μέσα
Κοινωνικής Δικτύωσης κ.ά. Περισσότερες
πληροφορίες για τις παράλληλες δράσεις
εδώ. 

Η φετινή διοργάνωση του Spring Forward
πραγματοποιείται στην Ελευσίνα, στο
πλαίσιο του Moving Europe, ενός προγράμ-
ματος της 2023 Ελευσίνα Πολιτιστική Πρω-
τεύουσα της Ευρώπης, που επικεντρώνεται
στους νέους και τον χορό, έχοντας ως κύριο-
υς στόχους τη δημιουργία ενός διαλόγου ανά-
μεσα σε Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, την
ενεργό στήριξη νέων και ανερχόμενων χορ-
ογράφων και την καλλιέργεια ενός νέου κοι-
νού για τον χορό στην πόλη πέρα από τα
όρια του τίτλου της Πολιτιστικής Πρωτεύου-
σας της Ευρώπης. 

Το Spring Forward είναι μια συνδιοργάνω-
ση της 2023 Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύου-
σα της Ευρώπης, σε συνεργασία με τον καλ-
λιτεχνικό οργανισμό DAN.C.CE UNITIVA και
το   ευρωπαϊκό δίκτυο σύγχρονου χορού
Aerowaves.

Λίγα λόγια για το Spring Forward & το
Aerowaves

Το Spring Forward είναι μια διασυνοριακή
γιορτή του χορού, που φιλοξενείται από το
2011 κάθε χρόνο σε διαφορετική πόλη της
Ευρώπης. Τη διοργάνωση υπογράφει το
Aerowaves, το  μεγαλύτερο ευρωπαϊκό δίκτυο
σύγχρονου χορού, που φέτος γιορτάζει τα 25
του χρόνια. Στόχος του Spring Forward είναι η
ανάδειξη της νέας γενιάς χορευτών και χορ-
ογράφων από όλη την Ευρώπη και η δημιο-
υργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου σύγχρονου
χορού, με τη συμμετοχή χορογράφων, χορευ-
τών ανερχόμενων και επαγγελματιών, κρι-
τικών, καλλιτεχνών και λάτρεων του σύγχρο-
νου χορού. Αξίζει να σημειωθεί, πως σε
προηγούμενες διοργανώσεις του Spring
Forward έργα τους έχουν παρουσιάσει μερι-
κοί από τους πιο σημαντικούς Έλληνες χορο-
γράφους: η Πατρίσια Απέργη, η Αναστασία
Βαλσαμάκη, η Ίρις Καραγιάν, ο Ευριπίδης
Λασκαρίδης, η Σοφία Μαυραγάνη, ο Άρης
Παπαδόπουλος, ο Χρήστος Παπαδόπουλος
και η Μάρθα Πασακοπούλου.

Το πρόγραμμα του Spring Forward 2022
περιλαμβάνει έργα από 12 χώρες, από την
Ελλάδα, την Ιταλία και τη Γαλλία μέχρι τη
Ρουμανία και την Ολλανδία, αποδεικνύοντας
τον θεματικό και αισθητικό πλούτο της αναδ-
υόμενης χορευτικής σκηνής της Ευρώπης.
Συγκεκριμένα πρόκειται να παρουσιαστούν:
“Soirée d’études”, Cassiel (Βέλγιο), “Comme
un symbole” (σύντομη εκδοχή)”, Cie Al-
Fa/Alexandre Fandard (Γαλλία), “HOLE IN
SPACE”, Diego Tortelli & Miria Wurm (Γερ

μανία), “Treatment of Remembering”,

POCKETART (Τσεχία), “Warping Soul”,
Andreas Hannes (Ολλανδία), “Esercizi per un
manifesto poetico”, Collettivo Mine (Ιταλία),
“the pleasure of stepping off a horse when it’s
moving at full speed”, Courtney May Robertson
(Ολλανδία), “Pas de deux”, Anna-Marija
Adomaityte/Cie A M A (Λιθουανία/Ελβετία),
“Some choreographies”, Jacopo Jenna
(Ιταλία), “Plastic bag”, “The Very Last Northern
White Rhino”, Gastón Core (Ισπανία),
“Vanishing Point”, Dafni Antoniadou,
Alexandros Vardaxoglou & Constantine
Skourlis (Ελλάδα), “Me, My non-Self and I”,
Rima Pipoyan (Αρμενία), “Cold Hawaii”,
Sigrid Stigsdatter Mathiassen (Ολλανδία),
“Choreomaniacs”, Simona Deaconescu
(Ρουμανία), “Deep Fake”, Gergo D. Farkas
(Ουγγαρία), “Call Alice”, Temporary
Collective (Ondrová, Tejnorová & coll.)
(Τσεχία), “STUDY 4, FANDANGO AND
OTHER CADENCES”, Aina Alegre (Γαλ-
λία/Ισπανία), “Never Twenty One”,
Compagnie Vivons! (Γαλλία) και “Open Drift”,
Philippe Kratz (Ιταλία).

Γνωρίστε τους 20
καλλιτέχνες:https://aerowaves.org/artists/Spri
ngbackAcademy:https://springbackmagazine.c
o m / s p r i n g b a c k - a c a d e -
my/SpringbackMagazine:http://springbackmag
azine.com/

Το Aerowaves συγχρηματοδοτείται από το
πρόγραμμα Creative Europe της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης.

Η είσοδος σε όλες τις παραστάσεις του

Spring Forward είναι δωρεάν. Απαραίτητη η
προκράτηση θέσεων από τη Δευτέρα 18
Απριλίου μέσω viva.gr.

Σημείωση: Μερικοί από τους επαγγε-
λματίες Ισπανούς χορευτές του Gran Bolero
εμφανίζονται γυμνοί. Η παράσταση είναι
κατάλληλη για άτομα άνω των 15 ετών.

Λίγα λόγια για το Κέντρο Αγάπης
Ελευσίνας

Το Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας είναι ένα
Ανοιχτό Κέντρο Προστασίας Παιδιού και
Οικογένειας. Ιδρύθηκε το 1964 από τον Πρω-
τοπρεσβύτερο Ελευσίνας και καθηγητή
θεολόγο Γεώργιο Πυρουνάκη. Αποτελεί μη
κερδοσκοπικό σωματείο και βασίζεται σε
μεγάλο βαθμό στην εθελοντική προσφορά.
Παρέχει ψυχοκοινωνική στήριξη σε παιδιά
και οικογένειες με προβλήματα προσαρμο-
γής και ένταξης στο κοινωνικό περιβάλλον
από την Ελλάδα, την Αλβανία, τη Ρωσία, την
Ινδία, την Τουρκία κ.α.

Πώς μπορείτε να βοηθήσετε

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Spring Forward:
Α) Δωρεά στο κουτί συνεισφοράς στην

Ελαιουργική 
Β) Δωρεά στο κουτί συνεισφοράς ή μέσω

POS στο Παλαιό Ελαιουργείο

Περισσότερες πληροφορίες: 2023eleu-
sis.eu & kentroagapis.gr 

Το Μυστήριο_25 Spring Forward στην Ελευσίνα 
Η 2023 Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης στηρίζει το έργο του Κέντρου Αγάπης Ελευσίνας

και καλεί το κοινό, αντί αντιτίμου εισόδου στην παράσταση Gran Bolero του σπουδαίου Ισπανού
χορογράφου Jesús Rubio Gamo στο Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας, να συνδράμει τις δράσεις του φορέα. 
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ΣΣΑΑΛΛΑΑΜΜΙΙΝΝΟΟΣΣ  3311  &&  ΜΜΙΙΑΑΟΟΥΥΛΛΗΗ  
ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς  ΤΤΗΗΛΛ::  221100  55557711447722,,

221100  55557700333377,,  221100  555588008811664488

Βρέθηκε σε 
καταυλισμό Ρομά 
στο Μενίδι ροτβάιλερ 
που είχε κλαπεί πριν 
πέντε μήνες !
ΜΜεεττάά  ααππόό  ααννααζζηηττήήσσεειιςς  ππέέννττεε

μμηηννώώνν,,  ττοο  ννεεααρρόό  ΡΡοοττββααϊϊλλεερρ,,
εεννττοοππίίσσθθηηκκεε  κκααιι  εεππεεσσττρράάφφηη
σσττοονν  κκηηδδεεμμόόνναα  ττοουυ,,  κκααθθώώςς
όόππωωςς  δδιιααππιισσττώώθθηηκκεε  εείίχχεε  κκλλαα--
ππεείί  ααππόό  ΡΡοομμάά  κκααιι  εεννττοοππίίσσθθηηκκεε
σσττοο  ΜΜεεννίίδδιι..
ΤΤοονν  ππεερραασσμμέέννοο  ΝΝοοέέμμββρριιοο

σσεελλίίδδεεςς  ζζωωοοφφιιλλιικκοούύ  ππεερριιεεχχοο--
μμέέννοουυ  φφιιλλοοξξεεννοούύσσαανν  ττιιςς  ααννααζζ--
ηηττήήσσεειιςς  ττοουυ  κκηηδδεεμμόόνναα  έέξξιι
μμηηννώώνν  ΡΡοοττββααϊϊλλεερρ  μμεε  ττοο  όόννοομμαα
““ΈΈκκττοορρααςς””  γγιιαα  ττοο  έέξξιι  μμηηννώώνν
οοιικκόόσσιιττοο  κκοουυττάάββιι  μμεε  ττηηνν
αασσηημμέέννιιαα  ααλλυυσσίίδδαα  σσττοο  λλααιιμμόό
ττοουυ,,  ττοο  οοπποοίίοο  εείίχχεε  κκλλααππεείί  ααππόό
ττοο  ΠΠόόρρττοο  ΡΡάάφφττηη  ((1155//1111  22002211--
1122..3300))..
ΤΤοο  κκοουυττάάββιι,,  εεννττοοππίίσσθθηηκκεε

ααππόό  ζζεευυγγάάρριι,,  σσεε  κκααττααυυλλιισσμμόό
ΡΡοομμάά  σσττοο  ΜΜεεννίίδδιι,,  κκααιι  μμεεττέέφφεε--

ρρεε  ττοο  ζζώώοο  σσεε  κκττηηννιιααττρριικκόό
ιιααττρρεείίοο  γγιιαα  έέλλεεγγχχοο,,  κκααθθώώςς
ααννααγγννώώρριισσεε  ττοο  σσκκύύλλοο  ρράάττσσααςς..
ΚΚααττάά  ττοο  σσκκααννααρριισσμμαα  ττοουυ
ζζώώοουυ,,  δδιιααππιισσττώώθθηηκκεε  όόττιι  ττοο
κκοουυττάάββιι  έέφφεερρεε  ττσσιιππάάκκιι  κκααιι  οο
κκττηηννίίααττρροοςς  εεννηημμέέρρωωσσεε  ττοονν
κκηηδδεεμμόόνναα  ττοουυ  ννεερροούύ  ΡΡοοττββααϊϊ--
λλεερρ,,  οο  οοπποοίίοοςς  ππααρρέέλλααββεε  ττοονν
““ΈΈκκττοορραα””  ααννήήμμεερραα  ττοουυ
ΜΜ..ΣΣααββββάάττοουυ..

Μ
ε κατάνυξη και μεγαλο-
πρέπεια γιορτάστηκε τη
-Δευτέρα 25 Απριλίου -

ο Άγιος Γεώργιος στον ομώνυμο
Ιερό Ναό της Ζωφριάς Άνω
Λιοσίων παρουσία του
Δημάρχου Φυλής Χρήστου Παπ-
πού, μελών του Δημοτικού
Συμβουλίου και πολλών δεκά-
δων πιστών.

Το απόγευμα εψάλη  μεθεόρ-
τιος Εσπερινός και έγινε λιτάνευ-
ση της εικόνας του Αγίου προε-
ξάρχοντος του Μητροπολίτη
Ιλίου Αχαρνών και Πετρουπό-
λεως κ. Αθηναγόρα και συνοδεία
ιερέων από πολλές ενορίες του
Δήμου Φυλής.  

Της πομπής προπορεύτηκε η Φιλαρμονική
του Δήμου Φυλής παιανίζοντας χαρμόσυνα 

εμβατήρια προς τιμήν του Αγίου. Το πρωί
εψάλη Πανηγυρική Θεία Λειτουργία προε

ξάρχοντος του Πρωτοσύγκελου της Ιεράς
Μητρόπολης Ιλίου Αχαρνών και Πετρουπόλεως
Αρχιμανδρίτη Αθανάσιου Νικόδημου.  

Κατάνυξη και μεγαλοπρέπεια στην λιτάνευση της εικόνας του Αγίου Γεωργίου στη Ζωφριά 

Χειρονομία αγαπης από το Σύλλογο 
Ποντίων Άνω Λιοσίων Η ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ

Συν ολικά 15 χ ιλ. αυγά, σε 500 οικογέν ειες μοίρασε την  Μεγάλη Τετάρτη, 20 Απρ-
ιλίου 2022, ο Σύλλογος Πον τίων  Άν ω Λιοσίων  Η ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ.
Με τον  τρόπο αυτό,ο Πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ θέλησαν  ν α εκφράσουν  τις
πασχ αλιν ές ευχ ές στα μέλη του Συλλόγου και ν α τα διαβεβαιώσουν  ότι θα
συν εχ ίσουν  ν α βρίσκον ται στο πλευρό τους.
¨Τηρούμε τα έθιμά μας και παράλληλα στηρίζουμε τους συμπολίτες μας είν αι το
μήν υμά μας”, τον ίζουν .
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Πανηγυρικός Εορτασμός 
του Αγίου Γεωργίου 

στην Ελευσίνα 
με χορευτικά δρώμενα και τη

συμμετοχή πολλών Συλλόγων 
Ο Δήμος Ελευσίνας, μέσω του ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ και ο Λαογραφικός Σύλλο-

γος "Το Αδράχτι" σας προσκαλούν στον πρώτο ανοιχτό εορτασμό του
πολιούχου μας, μετά την πανδημία.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Απριλίου στις 19.00
στον προαύλιο χώρο του Αγίου Γεωργίου Ελευσίνας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί ομιλία με τίτλο "Ο Αη
Γιώργης της Ελευσίνας" από τον Οικονομολόγο - Ιστορικό Ερευνητή Γιώρ-

γο Παυλόπουλο, τον Θεολόγο και Επίτιμο Πρόεδρο του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου Γιώργο Ν. Στάθη και την Πρόεδρο του Λαογραφικού Συλλόγου

"Το Αδράχτι" Παντελίτσα Τσαλιμοπούλου.

Θα διεξαχθούν χορευτικά δρώμενα από τα τμήματα παραδοσιακών χορών
του ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ και των ΚΑΠΗ Ελευσίνας & Μαγούλας, του Λαογραφι-
κού Συγκροτήματος Μεγάρων, του Συλλόγου Αρβανίτικου Πολιτισμού Άνω

Λιοσίων "Η Γρίζα" και του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ασπροπύργου.

Τ
ους πολιτικούς συντάκτες
ενημέρωσε ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος, Γιάννης

Οικονόμου, για τα θέματα της επι-
καιρότητας.

«Καθίσταται επιτακτική ανάγκη για μια
ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή
κρίση και στις πρωτόγνωρες ανατιμή-
σεις», υπογράμμισε ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος , ενώ αναφέρθηκε στην
επίσκεψη του Κυρ. Μητσοτάκη στη
Σκωτία και τη συνάντηση του πρωθυπο-
υργού με τον Πρίγκιπα Κάρολο, όπου θα
συζητηθούν, μεταξύ άλλων, η δυνατότητα
άντλησης ιδεών από τον τρόπο ανά-
πτυξης του Dumfries House για την μελ-
λοντική αξιοποίηση του κτήματος Τατοΐου. 

Παράλληλα υπενθύμισε το σχέδιο και
τις ενέργειες της κυβέρνησης για την απο

κατάσταση και ανάδειξη του πρώην
βασιλικού κτήματος.

«Τα έργα είναι σε εξέλιξη με χρονικό
ορίζοντα την 31η Δεκεμβρίου 2025»,
ανέφερε ενώ για το θέμα χρήσεων των
κτιρίων είπε ότι λύθηκε με απόλυτη
συναίνεση. 

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε
αναλυτικά το σχέδιο της κυβέρνησης.
Όπως είπε τα έργα που θα υλοποιηθούν
είναι προϋπολογισμού 75 εκατ. ευρώ και
θα έχουν ολοκληρωθεί σύμφωνα με το
χρονοδιάγραμμα, έως 31 Δεκεμβρίου
2025.

Για την επίσκεψη του πρωθυπουργού
στις 16 Μαΐου στο Λευκό Οίκο ο κυβερν-
ητικός εκπρόσωπος είπε ότι σηματοδοτεί,
όπως και οι επικοινωνίες με τον Αμερι-
κανό Υπουργό Εξωτερικών κ. Μπλίνκεν,
το αυξημένο κύρος της χώρας μας.

Οικονόμου: Έργα 75 εκατ. ευρώ για την αξιοποίηση
του κτήματος στο Τατόι μέχρι το τέλος του 2025
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Επίδομα βενζίνης: «Βροχή» οι αιτήσεις για το Fuel
Pass - Ξεπέρασαν τις 100.000 σε λίγες ώρες

Πρώτη μέρα λειτουργίας της πλατφόρμας
χθες   και λίγο  μετά τις τρεις το μεσημέρι,
με ανακοίνωσή του ο υπουργός Ψηφια-

κής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης
έκανε γνωστό - με ανάρτησή του στο twitter - ότι
οι αιτήσεις στο vouchers.gov.gr για το επίδομα
βενζίνης και πετρελαίου είχαν ξεπεράσει τις
100.000.

Πάτρα: Από μέρα σε μέρα το νέο ιατροδικαστικό 
πόρισμα για τους θανάτους της Μαλένας και της Ίριδας

Εντός των επόμενων ημε-
ρών αναμένεται το πόρισμα
των 3 ιατροδικαστών για τους
θανάτους της Μαλένας και
της Ίριδας και όπως όλα
δείχνουν το αποτέλεσμά του
θα δρομολογήσει νέες καται-
γιστικές εξελίξεις στην υπόθ-
εση.

Για την ώρα οι κινήσεις
στρατηγικής συνεχίζονται
όπως και οι συγκρούσεις
ανάμεσα στους γονείς των
αδικοχαμένων παιδιών. Με
τις επιστημονικές αναλύσεις
να καθηλώνουν και τα
στοιχεία της έρευνας να
προβληματίζουν.

Η Ρούλα Πισπιρίγκου
συμπλήρωσε  3 εβδομάδες
μέσα στη φυλακή. Η 33χρονη
κατηγορούμενη βρίσκεται σε
άσχημη ψυχολογική κατά-
σταση στο απομονωμένο της
κελί και ζητάει να γίνει τρίτος
γονιδιακός έλεγχος, ενώ
όπως λένε οι δικηγόροι της,
την ενδιαφέρει να αποδειχθ-
εί ότι δεν χορήγησε εκείνη την
κεταμίνη στην Τζωρτζίνα.
Την ίδια στιγμή απειλεί τον
Μάνο Δασκαλάκη με μήν-
υση, σε περίπτωση που
εκείνος προχωρήσει σε τεστ
για την πατρότητα των παι-
διών τους.

Ο Μάνος Δασκαλάκης
από την άλλη φαίνεται απο-
φασισμένος να προχωρήσει
και να δώσει συνέχεια σε
κάτι που αφορά καθαρά τις
μεταξύ τους σχέσεις και όχι
την ουσία της πολύκροτης
υπόθεσης.

Η 33χρονη κατηγορούμενη
για ανθρωποκτονία από
πρόθεση στην περίπτωση
της Τζωρτζίνας αρνείται τις
κατηγορίες, βρίσκεται σε
συνεχή επικοινωνία με τους

δικηγόρους που την εκπρο-
σωπούν και όπως φαίνεται
κρατάει ακόμα κάποια από
τα χαρτιά της κλειστά. Όπως
αυτά που σχετίζονται με τα
τηλεφωνήματα στην εκπομ-
πή της Τατιάνας Στεφανίδου
στον Alpha με αλλοιωμένη
φωνή για τα οποία αποφ-
εύγει να τοποθετηθεί και να
ξεκαθαρίσει αν ήταν η ίδια.

Ιατροδικαστές που παρα-
κολουθούν από την πρώτη
στιγμή την εξέλιξη του
θρίλερ, εκτιμούν πως το
αίτημα για νέο γονιδιακό
έλεγχο κρύβει σκοπιμότητες.
Ήδη άλλωστε έχουν γίνει δύο
που δεν έδειξαν το παραμι-
κρό.

Η 33χρονη ζητάει να γίνει
ένας τρίτος εξειδικευμένος
έλεγχος από γενετιστή για
να φανεί οριστικά και αμε-
τάκλητα όπως υποστηρίζει,
αν υπήρχε κρυφή κληρονομι-
κή προδιάθεση. Όπως αναφ-
έρει η εφημερίδα Πελοπόν-
νησος, είχε ζητήσει κάτι ανά-
λογο και παλιότερα πριν
συλληφθεί αλλά δεν
προχώρησε επειδή υπήρχε
ένα κόστος 700 ευρώ, που
τότε δεν μπορούσε να
καλύψει.

Σε κάθε περίπτωση τα
βλέμματα όλων είναι στραμ-
μένα στους ιατροδικαστές

που πιθανότατα ακόμα και
μέχρι το τέλος της εβδομά-
δας, θα παραδώσουν τα
πορίσματά τους, για τους
θανάτους της Μαλένας το
2019 και της Ίριδας το 2021.

Όλα τα στοιχεία και οι
πληροφορίες δείχνουν πως
τα δύο αγγελούδια δεν πέθα-
ναν από παθολογικά αίτια.
Είναι πολύ πιθανό να ανατρ-
απούν εξ’ ολοκλήρου οι αρχι-
κές εκθέσεις και η υπόθεση
να πάρει νέες διαστάσεις.

Την ίδια στιγμή, ο ιατροδι-
κατής Γρηγόρης Λέων επα-
ναλαμβάνει σταθερά το
τελευταίο διάστημα πως ειδι-
κά στην περίπτωση του
βρέφους, τα ευρήματα που
οδηγούν σε εγκληματική
ενέργεια είναι εκκωφαντικά.

Στα εγκληματολογικά
εργαστήρια συνεχίζονται οι
έλεγχοι στα κινητά τηλέφωνα
που κατασχέθηκαν από το
σπίτι της 33χρονης, σε μια
προσπάθεια να βρεθούν
νέα στοιχεία για τη διαδρομή
της κεταμίνης που χορηγήθη-
κε και σκότωσε την Τζωρτ-
ζίνα.

Οι αξιωματικοί του Ανθρω-
ποκτονιών που συνεχίζουν
να παίρνουν καταθέσεις
περιμένουν όπως είπε το
πρωί ο Σταύρος Μπαλάσ-
κας πώς και πώς τα νέα
πορίσματα των ιατροδικα-
στών για να προχωρήσουν
στις επόμενες κινήσεις τους.

Το πολύκροτο «θρίλερ»
δείχνει να φουντώνει ξανά,
με πολλούς να προβλέπουν
ραγδαίες εξελίξεις ακόμα
και εκπλήξεις για ορισμένο-
υς μέσα στις επόμενες
μέρες.

Η πλατφόρμα θα ανοίγει σταδιακά, ανά-
λογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ των
πολιτών. Συγκεκριμένα, την Τρίτη 26 Απρ-
ιλίου θα μπορούν να κάνουν αίτηση οι
πολίτες των οποίων οι ΑΦΜ λήγουν σε 0,
1 και 2. Έως την Παρασκευή 29 Απριλίου
θα ανοίξει η πλατφόρμα για όλους τους
δικαιούχους πολίτες με βάση τον λήγοντα
αριθμό του ΑΦΜ τους, και θα ενημε-
ρώνονται με ανακοινώσεις.

Σημειώνεται ότι περισσότεροι από 3 εκα-
τομμύρια είναι δικαιούχοι οι οποίοι θα
λάβουν την ενίσχυση για το κόστος κατα-
νάλωσης καυσίμων κίνησης των μηνών
Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου 2022. Το
ποσό της ενίσχυσης κυμαίνεται από 30
έως 50 ευρώ και εξαρτάται από τον τύπο
του οχήματος και την κύρια κατοικία του
δικαιούχου. Ο συνολικός προϋπολογι-
σμός της δράσης ανέρχεται σε 130 εκα-
τομμύρια ευρώ, από πιστώσεις που δια-
τέθηκαν από τις Γενικές Κρατικές Δαπάνες
του υπουργείου Οικονομικών. Η πλατφόρ-
μα υλοποιήθηκε από την Κοινωνία της
Πληροφορίας (ΚτΠ ΜΑΕ), εποπτευόμενο
φορέα του υπουργείου Ψηφιακής Διακ-
υβέρνησης, με τη συνεργασία της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημά-
των Δημόσιας Διοίκησης και της Ανεξάρτ-
ητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Δικαιούχοι του Fuel Pass είναι όλοι οι
φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος με δηλωθέν
οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους
2020 έως 30.000 ευρώ. 

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να
δηλώνει μόνο ένα ΙΧ όχημα ή μοτοσυκλέ-
τα-μοτοποδήλατο, υπό την προϋπόθεση
το συγκεκριμένο μέσο μετακίνησης να
είναι σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο
και να μην οφείλονται γι’ αυτό τέλη κυκλο-
φορίας. Το φυσικό πρόσωπο θα πρέπει
να διαθέτει τουλάχιστον ένα ποσοστό
συνιδιοκτησίας επί του οχήματος ή αυτό
να βρίσκεται σε καθεστώς leasing.

Η λειτουργία της πλατφόρμας είναι
ιδιαίτερα απλή. Ο πολίτης εισέρχεται στο
Fuel Pass χρησιμοποιώντας τους κωδι-
κούς Taxisnet, είτε απευθείας μέσω του
vouchers.gov.gr είτε από το gov.gr, στην
ενότητα «Πολίτης και Καθημερινότητα»
και την υποενότητα «Μετακινήσεις». Ταυ-
τόχρονα, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
της αίτησης μέσω ΚΕΠ. Όλα τα στοιχεία
του πολίτη αντλούνται αυτόματα μέσω του
Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημά-
των Δημόσιας Διοίκησης. 

Η οικονομική ενίσχυση μπορεί να γίνει
κατ’ επιλογή κάθε δικαιούχου με δύο τρό-
πους: Είτε εκδίδοντας άυλη ψηφιακή
κάρτα, την οποία οι δικαιούχοι χρησιμο-
ποιούν για να πληρώνουν μέσω του
έξυπνου κινητού τους την αγορά υγρού
καυσίμου είτε μέσω απευθείας καταβολής
του ποσού επιδότησης σε IBAN του δικαι-
ούχου, για όσους δεν διαθέτουν έξυπνη
συσκευή ή δεν επιθυμούν να τη χρησιμο-
ποιήσουν σε αυτήν τη διαδικασία.

Εκρήξεις και χτυπήματα στα σύνορα Μολδαβίας με ΟυκρανίαΕκρήξεις και χτυπήματα στα σύνορα Μολδαβίας με Ουκρανία
– Επικίνδυνη κλιμάκωση και νέο μέτωπο στον πόλεμο της Ουκρανίας

Σ
ε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού»
έχουν τεθεί οι δυνάμεις ασφαλείας στη
Μολδαβία, μετά την επίθεση σε δύο

κεραίες επικοινωνίας και την κλιμάκωση των
επεισοδίων μεταξύ «διαφορετικών δυνά-
μεων», όπως δήλωσε η πρόεδρος της χώρας
Μάια Σαντού.

Ο συναγερμός ενισχύθηκε μετά και τον
βομβαρδισμό γέφυρας στρατηγικής
σημασίας στον ποταμό Δνείστερο, στα σύνο-
ρα της Ουκρανίας με τη Μολδαβία.

Πληροφορίες κανουν λόγο ότι  ρωσικές
δυνάμεις πραγματοποίησαν πυραυλική επίθ-
εση σε γέφυρα στρατηγικής σημασίας στον
ποταμό Δνείστερο, αποκόπτοντας τη σύνδεση
με την περιφέρεια της Οδησσού τόσο οδικώς
όσο και σιδηροδρομικώς.

Εικόνες και βίντεο που βλέπουν το φως της
δημοσιότητας επιβεβαιώνουν τον βομβαρδι-
σμό της γέφυρας στη Zatoka.

Με τον τρόπο αυτό φαίνεται η ρωσική
διοίκηση να ανοίγει νέο μέτωπο στον πόλεμο
της Ουκρανίας, με πολλά ερωτηματικά για
τους σκοπούς του Κρεμλίνου, ειδικότερα για τη
Μολδαβία και τη στρατηγική θέση που κατέχει
για την Οδησσό και συνολικότερη την περιοχή
της Μαύρης Θάλασσας.

Την ίδια στιγμή, οι μυστικές υπηρεσίες της
Ουκρανίας υποστηρίζουν ότι η Ρωσία ετοιμά

ζεται για πυραυλικό χτύπημα στην Υπερδ-
νειστερία με σκοπό να κατηγορήσει την
Ουκρανία.

Οι κάτοικοι φέρεται να έλαβαν γραπτό μήν-
υμα το οποίο λέει «να εγκαταλείψουν άμεσα
την περιοχή».

«Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας δεν
επιθυμούν να κάνουν κακό στους αμάχους,
ωστόσο όσοι παραμείνουν θα θεωρηθούν ως
ομάδες δολιοφθοράς» αναφέρει το μήνυμα,
ενώ δίνεται χρονικό περιθώριο μέχρι τις 7 το
απόγευμα.

Οι αξιωματικοί πληροφοριών της Ουκρ-
ανίας δηλώνουν ότι δεν εμπλέκονται σε όλη
αυτή την ιστορία, ενώ το υπουργείο Εξωτερ-
ικών καταδικάζει τις προσπάθειες της
Ρωσίας να εμπλέξει στον πόλεμο την περ-
ιοχή της Υπερδνειστερίας.

Το Κρεμλίνο «παρακολουθεί στενά» τα
γεγονότα στην Υπερδνειστερία

Το Κρεμλίνο, από την πλευρά του, δηλώνει
πως παρακολουθεί στενά τα γεγονότα στην
αποσχισθείσα από την Μολδαβία φιλορωσική
περιοχή της Υπερδνειστερίας, όπως
ισχυρίστηκε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου
Ντμίτρι Πεσκόφ, προσθέτοντας ότι τα νέα που
έρχονται από την περιοχή συνιστούν λόγο
σοβαρής ανησυχίας.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανα-
κοίνωσε ότι η Ρωσία θα ήθελε να αποφύγει
ένα σενάριο σύμφωνα με το οποίο η Μόσχα
θα έπρεπε να επέμβει στην περιοχή της
Υπερδνειστερίας, μετέδωσε το Reuters επι-
καλούμενο το RIA.

Η κατάσταση στην Υπερδνειστερία είναι
«περίπλοκη και τεταμένη»

Νωρίτερα, στη Μολδαβία συνήλθε εκτάκ-
τως το συμβούλιο ασφαλείας της χώρας, μετά
τα περιστατικά που σημειώθηκαν τις τελευ-
ταίες 24 ώρες.

Η πρόεδρος της χώρας χαρακτήρισε τα
τελευταία γεγονότα ως απόπειρα κλιμάκω-
σης, καταδικάζοντας κάθε προσπάθεια να
διασαλευθεί η ειρήνη στη χώρα της. Η ίδια 

υπογράμμισε ότι θα λάβει κάθε δυνατό
μέτρο για να αποτρέψει την κλιμάκωση και
δήλωσε έτοιμη για διαπραγματεύσεις για
ειρηνική επίλυση των διαφορών στην περιοχή.

Χαρακτήρισε την κατάσταση στην Υπερδ-
νειστερία «περίπλοκη και τεταμένη»,
εκτιμώντας ότι φιλοπόλεμες ομάδες εντός της
αποσχισθείσας περιοχής έχουν την ευθύνη
των επιθέσεων.

Η ίδια κατάστησε σαφές ότι δεν σκοπεύει
να μιλήσει σύντομα στο Κρεμλίνο.

Η Μολδαβία είναι «το πρόβλημα του
επόμενου μήνα»

Οι εντάσεις έχουν κλιμακωθεί μετά τις
εκρήξεις στην αποσχισθείσα περιοχή της
Μολδαβίας, ωστόσο ειδικός αναλυτής,
μιλώντας στο SkyNews, τόνισε ότι δεν πρέπει
να περιμένουμε πάρα πολλές εξελίξεις σχε-
τικά με αυτό σε αυτή τη φάση.

Ο αναλυτής άμυνας και ασφάλειας, καθη-
γητής Μάικλ Κλαρκ, τόνισε ότι οι επόμενες
προθέσεις της Ρωσίας είναι «διφορούμενες»,
αλλά η κύρια εστίαση προς το παρόν είναι
στην περιοχή του ανατολικού Ντονμπάς. Η
πόλη της Οδησσού είναι «ασφαλής για λίγο»
και τα σύνορα με τη Μολδαβία είναι «το
πρόβλημα του επόμενου μήνα», πρόσθεσε.
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Ν
έα ρύθμιση για την
δήλωση των «ξεχα-
σμένων» τετραγω-

νικών επιφανειών ακινή-
των από πλευράς των
ιδιοκτητών τους με παράλ-
ληλη διαγραφή προστίμων
και υπέρογκων προσαυξή-
σεων ετοιμάζεται να προω-
θήσει το υπουργείο Εσωτε-
ρικών, σύμφωνα με πληρ-
οφορίες της aftodioik-
isi.gr. 

Αν και με πρόσφατη τρο-
πολογία το υπουργείο
παρέτεινε την προθεσμία
υποβολής αιτήσεων έως
τις 30 Ιουνίου, μια νεότερη
ρύθμιση μοιάζει αναγκαία
προκειμένου να επιλυθεί
ένα πρόβλημα που αφορά
έναν σεβαστό αριθμό
ιδιοκτητών και οι οποίοι
απειλούνται με αναδρομι-
κές επιβαρύνσεις δημο-
τικών τελών σε χρονικό
βάθος έως και 14 ετών.

Το ΦΕΚ με την  τελευταία
χ ρον ικά ρύθμιση δημο-
σιεύθηκε στις 24 Μαρτίου
2022. Αν τί της 31/12/2021
–που ήταν  η προϊσχ ύουσα
προθεσμία- παρέτειν ε τη
δυν ατότητα υποβολής
δηλώσεων  «το αργότερο
μέχ ρι τις 30.6.2022», όπως
είν αι και η σχ ετική διατύπω-
ση στο ν όμο 4915/2022
(άρθρο 18). Σύμφων α με
πληροφορίες, ορισμέν ες
δημόσιες υπηρεσίες έχ ουν
κάν ει «παρερμην εία» του
ν όμου και θεωρούν  ότι όσοι
υπέβαλλαν  δηλώσεις μεταξύ
1/1/2022 και 23/3/2022 δεν
καλύπτον ται από την  ευν οϊ-
κή ρύθμιση και επομέν ως με
την  δήλωση των  ξεχ ασμέ-
ν ων  τετραγων ικών  θα πρέ-

πει ν α καταβάλλουν  αν αδρο-
μικά δημοτικά τέλη έως 14
ετών , αν άλογες προσαυξή-
σεις αλλά και βαρύτατα πρό-
στιμα. Σχ ετική εν ημέρωση
έχ ει στείλει η ΠΟΜΙΔΑ προς
το υπουργείο Εσωτερικών .

Το υπουργείο από την  πλε-
υρά του συμφων εί για την
αν άγκη προώθησης μια ν εό-
τερης ρύθμισης που θα
απαλλάσσει τους «εγκλωβι-
σμέν ους» ιδιοκτήτες ακιν ή-
των  από την  απειλή υπέρογ-
κων  οφειλών . Ωστόσο, το
πώς θα καλυφθούν  οι παρα-
πάν ω –χ ιλιάδες στον  αριθμό,
σύμφων α με εκτιμήσεις-
ιδιοκτήτες ακιν ήτων  είν αι
κάτι που εξετάζεται. Στο τρα-
πέζι έχ ει πέσει η διαγραφή
του προστίμου για όσους
έκαν αν  τη ρύθμιση σε αυτό
το διάστημα αλλά δεν  έχ ουν
πληρώσει ακόμη την  οφειλή,
όμως θα πρέπει ν α εξεταστεί
και η περίπτωση των
πολιτών  που έχ ουν  ήδη
πληρώσει τα πρόστιμα.
Αρμόδια στελέχ η του υπουρ-
γείου Εσωτερικών , επι-
σημαίν ουν  από την  μία δεν
πρέπει ν α μη διαταραχ θεί η
διαδικασία και ν α επωφεληθ-
ούν  οι κατά το δυν ατόν  περ-
ισσότεροι ιδιοκτήτες ακιν ή-
των , αλλά και από την  άλλη

τον ίζουν  ότι δεν  πρέπει ν α
δημιουργηθούν  περιπτώσεις
«πολλαπλών  ταχ υτήτων »,
όπως βεβαίως και ν α μην
«τιμωρηθούν » εκ του αποτε-
λέσματος οι συν επείς πολίτες
οι οποίοι είχ αν  αν ταποκριθεί
κατά την  πρώτη περίοδο
αν οίγματος της ηλεκτρον ικής
πλατφόρμας.

Υπεν θυμίζεται ότι με την
ισχ ύουσα διάταξη –που αφή-
ν ει περιθώριο δηλώσεων  των
«ξεχ ασμέν ων » ακιν ήτων -
έως τις 30 Ιουν ίου, οι ιδιοκτή-
τες ακιν ήτων  που διορ-
θών ουν  τις επιφάν ειες των
ακιν ήτων  τους, καλούν ται ν α
καταβάλλουν  και μια προ-
σαύξηση 20% για την  περίο-
δο από 1/1/2020 κι έπειτα.
Ποσοστό που προφαν ώς
είν αι πολύ μικρό συγκριτικά
με τα υπέρογκα πρόστιμα
που θα επιβάλλον ταν  σε δια-
φορετική περίπτωση και τις
αν αδρομικές χ ρεώσεις που
θα ξεπερν ούσαν  και το
200%.

Οι οφειλές μπορούν  ν α εξο-
φληθούν  στους Δήμους σε
24 ισόποσες μην ιαίες δόσεις
με ελάχ ιστο όριο τα δέκα
ευρώ για φυσικά πρόσωπα
και τα πεν ήν τα ευρώ για τα
ν ομικά πρόσωπα.

Μ
πορεί τα πιστοποιητικά εμβολιασμού και
νόσησης, αλλά και τα rapid test για τους
ανεμβολίαστους στην εστίαση να «καταρ-

γούνται» από την Κυριακή 1 Μαΐου, κάτι τέτοιο
δεν ισχύει με την κατάργηση της μάσκας, την
οποία θα φοράμε μέχρι 1 Ιουνίου.

Ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, κατά την
παρουσίαση του «οδικού χάρτη» για τα μέτρα της
πανδημίας, είχε αναφέρει πως η μάσκα δεν θα
είναι υποχρεωτική στους κλειστούς χώρους,
όμως δεν έχει ξεκαθαριστεί το αν θα συνεχίσει να

ισχύει στα σούπερ μάρκετ, ή στα κομμωτήρια, ή
στα μέσα μεταφοράς.

«Η υποχρεωτική χρήση μάσκας καταργείται, θα
υπάρχουν όμως εξαιρέσεις που θα διευκρινι-
στούν με την ΚΥΑ που θα εκδοθεί», είχε αναφ-
έρει χαρακτηριστικά ο Θάνος Πλεύρης.

Τα σούπερ μάρκετ και τα κομμωτήρια βρίσκονται
ψηλά στη λίστα των εσωτερικών χώρων, όπου
δεν αποκλείεται να πάψουν να είναι υποχρεωτι-
κές αλλά να υπάρχει σύσταση, όμως κάτι τέτοιο
δεν θα ισχύει για τους εργαζόμενους στους
συγκεκριμένους χώρους όπου είναι πιθανό η
μάσκα να παραμείνει.

Τα μέτρα θα «παγώσουν» για τέσσερις μήνες,
ενώ από Σεπτέμβριο αναμένεται να επαναξιολογ-
ηθούν.

Η (προσωριν ή) άρση θα γίν ει σε δύο στάδια:
1η Μαΐου: Καταργείται η επίδειξη των  πιστο-

ποιητικών  εμβολιασμού, ν όσησης και αρν ητι-
κού rapid test για την  εστίαση, το λιαν εμπόρ-
ιο και άλλους χώρους όπου είν αι υποχρεωτι-
κά εδώ και οκτώ μήν ες.

1η Ιουν ίου: Δεύτερο στάδιο της άρσης των
μέτρων , με την  κατάργηση της χρήσης μάσκας
στους κλειστούς χώρους για εμβολιασμέν ους
και αν εμβολίαστους.

Αυτό που δεν καταργείται για την ώρα είναι το
υποχρεωτικό rapid test για ανεμβολίαστους
εργαζόμενους, ώστε να πάνε στην εργασία τους.
Αντί για δύο τεστ, θα υποβάλλονται σε ένα την
εβδομάδα, ενώ μένει να ξεκαθαριστεί ποια ημέρα
της εβδομάδας θα πρέπει να το κάνουν, κάτι που
αναμένεται να αποσαφηνιστεί στην ΚΥΑ που έρχε-
ται εντός των επόμενων ημερών.

Πάντως, (και) αυτό το μέτρο ίσως να καταργηθεί
μέχρι το καλοκαίρι.

ΠΠΡΡΟΟ  ΤΤΩΩΝΝ  ΠΠΥΥΛΛΩΩΝΝ  ΗΗ  ΑΑΡΡΣΣΗΗ  ΜΜΕΕΤΤΡΡΩΩΝΝ  
Τι θα γίνει με τη μάσκα στα σούπερ μάρκετ

ΟΠΕΚΑ: Μέσα στον Μάιο,
οι αιτήσεις για τους 
δικαιούχους των επιταγών
Κοινωνικού Τουρισμού
της Αγροτικής Εστίας 

Υ
πολογίζεται ότι φέτος θα δοθούν
σε 230.000 δικαιούχους επιταγές
κοινωνικού τουρισμού, ιαματικού

τουρισμού, εκδρομών, δωρεάν εισιτ-
ηρίων για θέατρα και αγορά βιβλίων,
ενώ τα χρηματικά βοηθήματα θα δοθ-
ούν σε 1000 πολύτεκνες μητέρες αγρό-
τισσες και 4.000 τρίτεκνες μητέρες
αγρότισσες.

Πιο αναλυτικά για το 2022, θα υλοποι-
ηθούν τα ακόλουθα επτά προγράμμα-
τα:

Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού
6ήμερων διακοπών (5 διανυκτερ-
εύσεις) σε συμβεβλημένα καταλύματα

Παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα
για 1.500 παιδιά 6 – 16 ετών μέχρι και
16 ημέρες.

Πρόγραμμα ιαματικού τουρισμού για
διακοπές διάρκειας μέχρι 6 ημερών (5
διανυκτερεύσεις) με παράλληλη
δυνατότητα δωρεάν πραγματοποίησης
έως 5 απλών λούσεων σε εγκαταστά-
σεις συμβεβλημένων
Yδροθεραπευτηρίων ή ιαματικών
πηγών

Εκδρομικό πρόγραμμα τετραήμερ-
ων διακοπών

Δωρεάν εισιτήρια θεάτρου
Δωρεάν βιβλία
Χρηματικά βοηθήματα σε τρίτεκνες

και πολύτεκνες.
Ο αριθμός των δικαιούχων του Λογα-

ριασμού Αγροτικής Εστίας που εντάσ-
σονται στα προγράμματα έτους 2021
καθορίζεται κατ’ ανώτατο όριο, ως
εξής:

1. Για το πρόγραμμα επιδοτούμενου
κοινωνικού τουρισμού ο αριθμός
ανέρχεται στις 55.000 άτομα, εκ των
οποίων:

α) 50.000 άτομα, μπορούν να πραγ-
ματοποιήσουν μέχρι έξι (6) ημέρες
διακοπές (5 διανυκτερεύσεις) σε
συμβεβλημένα με το ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ
τουριστικά καταλύματα,

β) 3.500 συνταξιούχοι μπορούν να
πραγματοποιήσουν παράλληλα με τις
μέχρι έξι (6) ημέρες διακοπές (5 διαν-
υκτερεύσεις), έως και 5 απλές λούσεις

σε νομίμως λειτουργούσες εγκαταστά-
σεις ιαματικών πηγών και υδροθερα-
πευτηρίων της χώρας στο πρόγραμμα
επιδοτούμενου ιαματικού τουρισμού
και

γ) 1.500 παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών,
δικαιούχοι του ΛΑΕ, μπορούν να φιλο-
ξενηθούν σε συμβεβλημένες με το
ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ παιδικές κατασκηνώσεις,
μέχρι και δεκαέξι (16) ημέρες (15 διαν-
υκτερεύσεις) στο επιδοτούμενο παι-
δικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα.

2. Για το επιδοτούμενο εκδρομικό
πρόγραμμα ο αριθμός ανέρχεται στα
12.500 άτομα, προκειμένου να πραγ-
ματοποιήσουν εκδρομές διάρκειας
τεσσάρων (4) ημερών (3 διανυκτερ-
εύσεις), εντός της χώρας με συμβεβ-
λημένα με το ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ τουριστικά
γραφεία.

3. Για το πρόγραμμα δωρεάν παρ-
οχής βιβλίων ο αριθμός ανέρχεται σε
130.000 άτομα, προκειμένου να προμ-
ηθευτούν δωρεάν βιβλία της επιλογής
τους από συμβεβλημένα με το
ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ βιβλιοπωλεία και εκδοτι-
κούς οίκους.

4. Για το πρόγραμμα δωρεάν παρ-
οχής εισιτηρίων θεάτρου ο αριθμός
ανέρχεται στα 32.500 άτομα, προκει-
μένου να παρακολουθήσουν θεατρικές
παραστάσεις σε συμβεβλημένα με
τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ θέατρα.

5. Για το πρόγραμμα παροχής
χρηματικών βοηθημάτων σε τρίτεκνες
και πολύτεκνες μητέρες ο αριθμός
ανέρχεται σε 4.000 και 1.000 μητέρες,
αντίστοιχα.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στα
προγράμματα κοινωνικού τουρισμού,
εκδρομών εισιτηρίων θεάτρου και δωρ-
εάν παροχής βιβλίων, είναι οι εξής:

Να είναι οι συμμετέχοντες συντα-
ξιούχοι του ΟΓΑ ή συνταξιούχοι του
Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερ-
ηλίκων του άρθρου 1 του Ν. 1296/1982
(ΦΕΚ 128Α’), όπως ισχύει, ή να είναι
ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφ-
άλισης Αγροτών του ΟΓΑ και να έχουν
εξοφλήσει τις ασφαλιστικές τους εισφο-
ρές ή να έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση
καταβολής των οφειλών και να τηρούν
τους όρους της ρύθμισης κατά τον χρόνο
υποβολής της αίτησης ή

Να είναι μέλη των οικογενειών των
ανωτέρω προσώπων, έμμεσα ασφαλι-
σμένα στον ΟΓΑ.

Αδήλωτα τετραγωνικά: Εξετάζεται νέα ρύθμιση-«σφήνα» 
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ΔΔήήμμοοςς  ΦΦυυλλήήςς  

Ωρα τελικού
σήμερα στην

Δυτική 
Αττική στις

17:00
Σήμερα στο γήπεδο της

Μαγούλας στις 17:00 αγωνίζονται
στο 18ο τελικό κυπέλλου Δυτικής
ο πρωτάρης Εθνικός Πανοράμα-

τος και ο Πανελευσινιακός.
Διαιτητής θα είναι ο Γιώργος

Χρόνης. Βοηθοί:Παύλος Χρήστος.-
Μανούρας Νίκολαος. 3ος βοηθός:

Κ.Φαρμάκης
(Παρατηρητής Διαιτησίας: Τριαν-

ταφυλλίδης Θεόδωρος. Παρατηρη-
τές αγώνα: Κώστας Βαλσαράς-

Μέγας Καραμπίνης.
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Για συγκοινωνιακούς λόγους και
μετά απ ό συμφωνία των δύο
σωματείων ο αγώνας ΑΟΚ Χανιά-
ΝΕ Μεγαρίδος για την 25η αγωνι-
στική του Πρωταθλήματος της Β’ 

Εθνικής \Κατηγορίας Ανδρών (2ος
Όμιλος) αντί 1/5/2022 και ώρα
17.00 θα διεξαχθεί 30/4 και ώρα
13.00 στο ΚΓ Κλαδισού.

Οι διαιτητές στις
ρεβάνς των 
ημιτελικών του 
Κυπέλλου Ελλάδας

Τετάρτη (27/4)

18.00 Λαμία - Παν αθην αϊκός

Διαιτητής: Μάν τεν  (Σκωτία)

Βοηθοί: Ρουμ (Σκωτία), Σπεν ς
(Σκωτία)

4ος: Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)

VAR: Πσκιτ (Πολων ία)

ΑVAR: Νικολαΐδης (Μακεδον ίας)

20.00 Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ

Διαιτητής: Γκόμεθ (Ισπαν ία)

Βοηθοί: Ρομέρο (Ισπαν ία), Γραν ά-
δο (Ισπαν ία)

4ος: Φωτιάς (Πέλλας)

VAR: Βιλαν ουέβα (Ισπαν ία)

ΑVAR: Κωσταράς (Αιτωλοακαρ-
ν αν ίας).

ΧΑΝΙΑ-ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ

S.L 2: Ο Αριστείδης
Βάτσιος Αστέρας
Βλαχιώτη-Αιγάλεω
Οι διαιτητές της 33ης αγωνιστικής της
Super League 2.
Ο Αριστείδης Βάτσιος από την Δυτική
Αττική θα είναι ο διαιτητής στο παιχνίδι
του Αστέρα Βλαχιώτυη με το Αιγάλεω.
Βοηθοί του ο Μιχάλης Δημόπουλος και
Κώστας Οικονόμου από τον ίδιο
σύνδεσμο.Αναλυτικά οι διαιτητές και οι
βοηθοί .

Τετάρτη 27/4 – 15:30

Βόρειος όμιλος

Θεσπρωτός-Βέροια

Διαιτητής: Μανούχος (Αργολίδας)
Βοηθοί: Τριανταφύλλου (Αρκαδίας),
Μπαλτάς (Αχαΐας)

ΠΑΟΚ Β-ΑΕΛ

Διαιτητής: Ευαγγέλου (Αθηνών)
Βοηθοί: Απτόσογλου (Αθηνών),
Σινιοράκης (Χανίων)

Ολυμπιακός Βόλου-Απόλλων Λάρισας

Διαιτητής: Μαλούτας (Ημαθίας)
Βοηθοί: Καραγκιζόπουλος,
Χριστοδούλου (Ημαθίας)

Νίκη Βόλου-Ολυμπιακός Β

Διαιτητής: Ανδριανός (Αχαΐας)
Βοηθοί: Οικονόμου (Αχαΐας), Δέτση
(Αθηνών)

Αλμωπός Αριδαίας-Πανσερραϊκός

Διαιτητής: Ζαμπαλάς (Ηπείρου)
Βοηθοί: Κούλα Χασάν (Ξάνθης),
Δημητριάδης (Καστοριάς)

Καβάλα-Ηρακλής

Διαιτητής: Τζοβάρας (Φθιώτιδας)
Βοηθοί: Σταΐκος, Νίκζας (Λάρισας)

Ξάνθη-Απόλλων Πόντου

Διαιτητής: Καλατζής (Θεσσαλίας)
Βοηθοί: Σακκάς (Θεσσαλίας), Μηνούδης
(Πιερίας)

Πιερικός-Αναγέννηση Καρδίτσας

Διαιτητής: Αγγελάκης (Μακεδονίας)
Βοηθοί: Νατσιόπουλος, Μποζατζίδης
(Μακεδονίας)

Ρεπό: Τρίκαλα

Νότιος όμιλος

Χανιά-ΟΦ Ιεράπετρας

Διαιτητής: Κατοίκος (Αθηνών)
Βοηθοί: Κολλιάκος, Νιδριώτης (Αθηνών)

Διαγόρας-Καλλιθέα

Διαιτητής: Τσέτσιλας (Γρεβενών)
Βοηθοί: Μωυσιάδης (Γρεβενών),
Βασιλόπουλος (Έβρου)

Αστέρας Βλαχιώτη-Αιγάλεω

Διαιτητής: Βάτσιος (Δυτ. Αττικής)
Βοηθοί: Δημόπουλος, Οικονόμου (Δυτ.
Αττικής)

Εργοτέλης-Ηρόδοτος

Διαιτητής: Βεργέτης (Αρκαδίας)
Βοηθοί: Νικολάου, Σταύρογλου
(Αθηνών)

Καραϊσκάκης-Λεβαδειακός

Διαιτητής: Περράκης (Αθηνών)
Βοηθοί: Παγουρτζής, Γεωργακόπουλος
(Πειραιά)

Παναθηναϊκός Β-Ρόδος

Διαιτητής: Αναστασόπουλος (Χαλκιδικής)
Βοηθοί: Κουφός, Φράγιος (Μακεδονίας)

Καλαμάτα-Επισκοπή

Διαιτητής: Φίτσας (Πρέβεζας/Λευκάδας)
Βοηθοί: Κωνσταντίνου, Φραγκούλης
(Πρέβεζας/Λευκάδας)

ΑΕΚ Β-Κηφισιά

Διαιτητής: Τσαγκαράκης (Χανίων)
Βοηθοί: Αναστασάκης, Κομισοπούλου
(Χανίων)

Ρεπό: Ζάκυνθος

Ο Γιώργος Χρόνης διαιτητής του τελικού  
κυπέλλου ΕΠΣΔΑ

Ο διαιτητής του 18ου τελικού κυπέλλου
στην  Δυτική Αττική ΕΘΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ-ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ θα
είν αι ο Γιώργος Χρόν ης. Βοηθοί:Παύλος
Χρήστος.-Μαν ούρας Νίκολαος. 3ος βοηθός:
Κώστας Φαρμάκης
(Παρατηρητής Διαιτησίας: Τριαν ταφυλλίδης
Θεόδωρος.
Παρατηρητές αγών α: Κώστας Βαλσαράς-
Μέγας Καραμπίν ης



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 Τετάρτη 27 Απριλίου 2022

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



Έτσι και το Πάσχα, ο Δήμος ανέλαβε μία σειρά από πρωτοβουλίες, με
στόχο να περάσουν τις Άγιες μέρες, με την κατάνυξη που αρμόζει.

Τη Μεγάλη Παρασκευή, οι φιλοξενούμενοι της Δομής Προσφύγων παρα-
κολούθησαν τη Θεία Λειτουργία του Επιταφίου στο εκκλησάκι της
Ζωοδόχου Πηγής, όπου και τους υποδέχτηκαν με μεγάλη χαρά οι πιστοί και
ο Σύλλογος Ποντίων.

Το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, παρουσία του Δημάρχου Ελευσίνας
Αργύρη Οικονόμου, των Αντιδημάρχων Λεωνίδα Παππά και Φώτη Τατάκη,
του Προέδρου του ΣΔΚ Ελευσίνας Γιάννη Γιαννίκου, του Αντιπεριφερει-
άρχη Λευτέρη Κοσμόπουλου, του πατρός Κυρίλλου και των Προσκόπων,
μεταφέρθηκε το Άγιο Φως στη Δομή και πραγματοποιήθηκε μία σεμνή τελε-
τή και ανταλλαγή ευχών.

Τετάρτη 27 Απριλίου 2022 θριάσιο-13  

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ  ΠΥΡΟΦΥΛΑΞΗ

- ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Η συμμέτοχη Εθελοντών για την
ΠΥΡΟΦΥΛΑΞΗ - ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ της περιοχής

μας, στο βουνό του Δήμου Φυλής η οποία κιν-
δυνεύει 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 προσφορά μερικών ωρών την ημέρα από

εθελοντές – εθελόντριες, είναι απαραίτητη. 
Για πληροφορίες στο τηλ. 6946712843 

Δημήτρης Βραχίδης. 

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 3

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 απέν αν τι από
τα «Goody 's».
Όπως τον ίζει, «δεν  πάει άλλο με την  ακρίβεια! Παίρ-
ν 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 τά-
ξεις».

Επίσης, αν ακοιν ών ει το εξής πρόγραμμα δράσεων : 
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 δημάρχ ους Δυτικής Αττικής,
ώστε ν α καταθέσουμε τα αιτήματά μας και ειδικά το
θέμα των  τελών , με σκοπό ν α συζητηθεί στα δημο-
τικά συμβούλια»

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ
ΣΕ ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2105575342,

6973236156

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

Με λαμπρότητα ο εορτασμός του
Αγίου Γεωργίου στα Βίλια

Ο
Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών-Οινόης αναβίωσε στις 25
Απριλίου 2022, το έθιμο των εκδηλώσεων του Αγίου Γεωργίου,
με την ιερή εικόνα του Τροπαιοφόρου της Χριστιανοσύνης να

μεταφέρεται από το εξωκκλήσι στο Παλαιοχώρι στην Πλατεία του Ιερού
Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στα Βίλια.

Ήταν μια ημέρα που τίμησε με λαμπρότητα την Πίστη και τα έθιμα του
τόπου μας ενώ ανέδειξε την πολιτιστική μας ταυτότητα και κληρονομιά.

Πρόκειται για μια διαρκή προσπάθεια που καταβάλλεται από το Δήμο
και τοπικούς φορείς για να διατηρηθούν ζωντανές, ως πολύτιμο κληρ-
οδότημα για τις γενιές που ακολουθούν.
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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

ΓΑΜΟΣ
Ο ΠΟΥΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΒ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΣΟΥΧΟΥΜΙ

ΑΜΠΧΑΖΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΚΕΣΙΔΟΥ ΟΛΓΑ
ΤΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΠΟΥΛΟΥΛΙΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ

ΣΤΟ ΤΣΙΜΚΕΝΤ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ 
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. 



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 Νεόκ-
τιστα Ασπροπύρ-
γου,τριφατσο με εύκολη
πρόσβαση προς όλες τις  ε-
θνικές  οδούς.Πληροφοριες
στο τηλέφωνο:6944589444

Ενοικιάζεται επαγγελμα-
τικός χώρος (ισόγειο) στη
διασταύρωση Ασπροπύρ-
γου (πλησίον ΙΚΑ και στά-
σης λεοφωρείο), 126 τερα-
γωνικά μέτρα, κατάλληλο
για φαρμακείο.Τηλέφωνο ε-
πικοινωνίας 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
Νεόκτιστα Ασπροπύργου
στη θέση Δεμερτζή πίσω
από το Δημοτικό σχολείο
κάθετα στην Ηρώων Πολ-
υτεχνείου.
Διαθέτει κήπο 100 τ.μ. ,
μπάρμπεκιου και υπέρ οχη
θέα στο Θριάσιο και τον
κόλπο του Σκαραμαγ-
κά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 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 κα-
φέ στο κέντρο του
Ασπροπύρ-
γου!Πληροφορίες
κ.Σοφια
τηλ.6909156985

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ημερος
τοπος, μονοκατοικία 280
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), μπάνιο, καλή 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, ανα-
καίνιση '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
Ασπρόπυργος.
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!


