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Το Γραφείο Απασχόλησης του Δήμου
Ασπροπύργου ενημερώνει
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του νομοσχεδίου προβλέπεται ότι
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βαθμού θα μπορούν να
εγκαθιστούν μονάδες ΑΠΕ 
για την υποστήριξη ευάλωτων
καταναλωτών και την
αντιμετώπιση της ενεργειακής 
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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 13  έως 26  βαθμους Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Μάγνος, Μαγνής, Μάγνα

Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και την Ασφάλεια
στην Εργασία / Διεθνής Ημέρα Μνήμης Εργατών

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Συμεωνίδου Νίνα Κ.Θρασυβούλου & Αγίου

Σπυρίδωνος, 2155453833

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΠΕΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Ηρώων Πολυτεχνείου 63,  2105546250

MANΔΡΑ
Αθανασοπούλου Χρυσάνθη Χ.

Εργατικές Κατοικίες, 21055417216

ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

ΚΕΧΑΓΙΑ Κ. ΓΕΩΡΓΙΑ
Λεωφόρος Φυλής 75, Κεντρική Πλατεία Χασιάς,

ΑΧΑΡΝΕΣ
Χασάνης Εμμανουήλ Ν.

Κιουρκατιώτου Σπύρου 25, 2102462194

Το Γραφείο Απασχόλησης του Δήμου Ασπροπύργου
σας ενημερώνει ότι, οι προσωρινοί πίνακες επιτυχόντων
και επιλαχόντων για το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς
απασχόλησης που είχαν αναρτηθεί στον ιστότοπο της
Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ)τη Μεγάλη
Πέμπτη 21 Απριλίου 2022 περιείχαν, εξαιτίας μηχανογρ-
αφικού σφάλματος της αναδόχου εταιρίας, ωφελούμενο-
υς προηγούμενων προγραμμάτων κοινωφελούς
απασχόλησης (2017-2020) που υπέβαλαν αίτηση ενώ
δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής, σύμφωνα με τη Δημό-
σια Πρόσκληση Νο2/2022 και την με αριθμ. 1.5613/14-
12-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 5895/Β/16-
12-2021), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Την Τρίτη 26 Απριλίου 2022, αναρτήθηκαν νέοι, διο-
ρθωμένοι προσωρινοί πίνακες επιτυχόντων, επιλαχόν-
των και αποκλειομένων για τη δράση «Προώθηση της
απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρ-
ακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης σε
Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας
Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπο-
υργείων και άλλων φορέων» με 25.000 θέσεις πλήρους
απασχόλησης.

Η Διοίκηση της ΔΥΠΑ ζητάει συγγνώμη για την ανα-
στάτωση και ταλαιπωρία που προκάλεσε το μηχανογρα-
φικό λάθος.

Ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων περιλαμ-
βάνει τους ωφελούμενους εγγεγραμμένους στα μητρώα
ανέργων του Οργανισμού, ηλικίας 18 ετών και άνω, που
θα εργαστούν για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών με
πλήρη απασχόληση και ασφάλιση στους Επιβλέποντες
Φορείς ή/και στις Υπηρεσίες Τοποθέτησης, όπως έχουν
καθοριστεί βάσει της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 2/2022. 

Αιτιολογημένες ενστάσεις (με τα τυχόν δικαιολογ-
ητικά συνημμένα) μπορούν να υποβληθούν από
την Τετάρτη 27 Απριλίου 2022 και ώρα 11:00 έως
και την Παρασκευή 29 Απριλίου 2022 και ώρα
14:00, αποκλειστικά ηλεκτρονικά στον ιστότοπο
www.oaed.gr με τους κωδικούς πρόσβασης
TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποι-
ημένων χρηστών ΔΥΠΑ.

Σε περίπτωση αδυναμίας επισύναψης των δικαιολογ-
ητικών στην ηλεκτρονική ένσταση, οι ενιστάμενοι υπο-
βάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο αρμόδιο Κέν-
τρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2), μέχρι την Παρ-
ασκευή 29 Απριλίου 2022 και ώρα 14:00, προκειμένου
να επισυναφθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους στην
ηλεκτρονική ένστασή τους, συνοδευόμενα από τυχόν
σημειώσεις του αρμόδιου ΚΠΑ2, σύμφωνα με την οριζό-
μενη διαδικασία στη Δημόσια Πρόσκληση.

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της απασχόλησης
των ανέργων με έμφαση κυρίως σε ευπαθείς ομάδες
πληθυσμού που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκ-
λεισμού (μακροχρόνια άνεργοι, άνεργοι με χαμηλά
προσόντα) και απαιτείται να εργαστούν σε «προστατε-
υμένο περιβάλλον», προκειμένου να ενταχθούν στην
αγορά εργασίας και να αποφύγουν την περιθωριο-
ποίηση, διατηρώντας την ικανότητα απασχόλησής τους.

Παράλληλα, το πρόγραμμα στοχεύει στην αναβάθμιση
των γνώσεων και δεξιοτήτων των ανέργων μέσω κατάρ-
τισης έως 150 ωρών σε 11 θεματικές ενότητες που θα
οδηγήσει σε πιστοποίηση, η οποία θα ενισχύσει την
εργασιακή ένταξη των ανέργων.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να καλείτε
στα τηλέφωνα: 2132006489 και 2105576704

Το Γραφείο Απασχόλησης του Δήμου 
Ασπροπύργου ενημερώνει τους ωφελούμενους 
για τις 25.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης

Εκ νέου παράταση 6 μηνών ζητά ο Γρ. Σταμούλης για 
υποβολή ενστάσεων στο Κτηματολόγιο

Ο δήμαρχος Μεγαρέων, Γρηγόρης Σταμούλης, με
έγγραφό του (Αριθμ.πρωτ: 6357/19.4.22) προς το
Ελληνικό Κτηματολόγιο με κοινοποίηση στον Υπουργό
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ζητά την εκ νέου παράταση
για την υποβολή ενστάσεων από τους ιδιοκτήτες, για
διόρθωση των στοιχείων της πρώτης ανάρτησης, του-
λάχιστον για ακόμη 6 μήνες, με δεδομένο ότι η προθε-
σμία λήγει στις 12 Μαΐου 2022.

Στο έγγραφο αυτό ο κ. Σταμούλης αναφέρει:

«Σας γνωρίζουμε, ότι ο Δήμος Μεγαρέων της Περιφ-
ερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της περιφέρειας
Αττικής καλύπτει μεγάλη έκταση και έχει την ιδιαιτερ-
ότητα του μεγάλου ιδιοκτησιακού κατακερματισμού
της γης, που σημαίνει ότι ο κάθε πολίτης, κατά κανόνα,
έχει μεγάλο αριθμό ιδιοκτησιών.

Το παραπάνω γεγονός καθιστά σχεδόν αδύνατη την
συγκέντρωση επαρκών στοιχείων, που απαιτούνται για
την υποβολή αιτήσεων διόρθωσης των στοιχείων της
πρώτης ανάρτησης κτηματολογικών στοιχείων μέχρι 

την ορισθείσα καταληκτική ημερομηνία της 12ης–5–
2022.

Παρακαλούμε, κατόπιν τούτων, όπως δοθεί παράτα-
ση τουλάχιστον έξι (6) μηνών για την υποβολή αιτή-
σεων διόρθωσης των στοιχείων της πρώτης ανάρτησης
κτηματολογικών στοιχείων στο Δήμου Μεγαρέων της
Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρ-
ειας Αττικής.

Με την βεβαιότητα, ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στο
δίκαιο αίτημά μας, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρ-
ων».
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ΦΦθθηηννόό  ρρεεύύμμαα  ααππόό  ττοουυςς  δδήήμμοουυςς  
γγιιαα  τταα  εευυάάλλωωτταα  ννοοιικκοοκκυυρριιάά

Κ
ίνητρα σε Δήμους και
Περιφέρειες προκειμέ-
νου να εγκαταστήσουν

μονάδες παραγωγής ενέργειας
από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέρ-
γειας προκειμένου να
παρέχουν φθηνότερη ενέργεια
σε ευάλωτους καταναλωτές και
νοικοκυριά κάτω από το όριο
της φτώχειας παρέχει  το
νομοσχέδιο για την απλούστευ-
ση της αδειοδότησης των ΑΠΕ
που έθεσε σε διαβούλευση το
υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας.

Συγκεκριμένα με το άρθρο
100 του νομοσχεδίου προβλέ-
πεται ότι οι ΟΤΑ πρώτου και
δεύτερου βαθμού θα μπορούν
να εγκαθιστούν μονάδες ΑΠΕ
για την υποστήριξη ευάλωτων
καταναλωτών και  την αντι -
μετώπιση της ενεργειακής
ένδειας πολιτών του οικείου
δήμου ή της οικείας περιφέρει-
ας που ζουν κάτω από το όριο
της φτώχειας.

Φθηνό ρεύμα από τους
δήμους για τα ευάλωτα νοικοκ-
υριά

Επίσης, επιτρέπεται η εγκα-
τάσταση σταθμών Α.Π.Ε για την
κάλυψη των ενεργειακών αναγ-
κών όχι  μόνο κοινωφελών
επιχειρήσεων, παιδικών,
σταθμών, σχολείων, κέντρων
υγείας και νοσοκομείων (που
προβλέπονταν ήδη) αλλά και:

– δημοτικών και δημοσίων
αθλητικών κέντρων, εγκαταστά-
σεων και  δικτύων οδοφωτι-
σμού, εγκαταστάσεων ύδρευ-
σης και αποχέτευσης καθώς και
κάθε άλλου κτιρίου, υποδομής
ή εγκατάστασης που, είτε ανή-
κει, είτε εξυπηρετεί ανάγκες
του Ο.Τ.Α.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, με τη
διάταξη αυτή επιδιώκεται να
καλυφθούν όσο το δυνατόν
περισσότερες ενεργειακές
ανάγκες των ΟΤΑ και των υπο-
δομών τους με πράσινη ενέρ-
γεια μέσω της εγκατάστασης
σταθμού Α.Π.Ε. και του εικονι-
κού συμψηφισμού ενέργειας.
Επιπλέον αποσκοπούνται  η
προστασία και η υποστήριξη
των ευάλωτων νοικοκυριών
από την ενεργειακή κρίση και
την αύξηση των τιμών της ηλεκ-

τρικής ενέργειας.

Το νομοσχέδιο που τέθηκε
σε διαβούλευση αποσκοπεί
στη μείωση του μέσου χρόνου
αδειοδότησης νέων έργων
ΑΠΕ σε 14 μήνες από 5 χρόνια
που είναι τώρα, στην αύξηση
της χωρητικότητας στο δίκτυο
ηλεκτρικής ενέργειας για την
ένταξη περισσότερων μονάδων
ΑΠΕ και στην ανάπτυξη έργων
αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέρ-
γειας με εγκατεστημένη ισχύ
τουλάχιστον 3,5 GW έως το
2030. 

Στόχος της κυβέρνησης
όπως έχει τονίσει ο υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Κώστας Σκρέκας είναι το φθινό-
πωρο να προκηρυχθούν οι
πρώτοι διαγωνισμοί για μονά-
δες αποθήκευσης ενέργειας
με μπαταρίες.

ΠΠώώςς  έέδδρραασσαανν  οοιι
δδοολλοοφφόόννοοιι  

ττοουυ  ΓΓ..  ΣΣκκααφφττοούύρροουυ
– Κάμερες «έπιασαν»

δύο από τους εκτελεστές

Μια σκληρή ομάδα εκτελεστών που έχουν πρό-
σβαση στα παράνομα δίκτυα αρπαγής αυτο-
κινήτων και μηχανών, εμπειρία και από άλλα

συμβόλαια θανάτου και πρόσβαση σε «καθαρό» οπλι-
σμό, κρύβεται σύμφωνα με τους αναλυτές της Ασφάλει-
ας πίσω από τη δολοφονία του Γιάννη Σκαφτούρου.

Στο Ανθρωποκτονιών εκτιμούν πως στην επιχείρηση
της εκτέλεσης στα Σκούρτα, πήραν μέρος τουλάχιστον
έξι άτομα, παρακολουθούσαν τουλάχιστον τρεις ημέρες
τις κινήσεις του 54χρονου θύματος ενώ πιθανολογείται
ότι θα πραγματοποιούσαν την επίθεση ακόμη και αν οι
bodyguards του «Θείου Τζο» ήταν εκεί. 

Και αυτό γιατί, τις ημέρες του Πάσχα, τα πράγματα
ήταν πιο χαλαρά, τα αντανακλαστικά πεσμένα και η
προσοχή στραμμένη αλλού.

Εικόνα από βίντεο κλειστού κυκλώματος δείχνει τους
δύο από τους πληρωμένους εκτελεστές του Γιάννη Σκα-
φτούρου, να επιβαίνουν στη μηχανή μεγάλου κυβισμού
που εγκατέλειψαν μετά τη δολοφονική επίθεση.

Από την μοτοσυκλέτα που εγκατέλειψαν, φάνηκε ότι η
μηχανή είχε κλαπεί το 2019 από την περιοχή του Ασπρ-
οπύργου και πρόκειται για μια μηχανή 1.200 κυβικών.

Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του οχήματος που προ-
σπάθησαν να πάρουν για να διαφύγουν, οι δράστες της
δολοφονίας μιλούσαν σπαστά ελληνικά, ήταν μετρίου
αναστήματος, φορούσαν μαύρα ρούχα και μαύρα
κράνη, ενώ μέσα από τα κράνη φορούσαν κουκούλες.

Σ
το ολοκληρωμέν ο επικοιν ων ιακό πρόγραμμα
που υλοποιεί η Περιφέρεια Αττικής σε συν ερ-
γασία με τον  Εν ιαίο Διαβαθμικό Σύν δεσμο

Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) συμμετέχ ει ο Δήμος Ελευ-
σίν ας.

Το πρόγραμμα αφορά στην  προώθηση της
αν ακύκλωσης, της ξεχ ωριστής συλλογής βιοαποβλήτων
και την  εφαρμογή καν όν ων  της κυκλικής οικον ομίας.

Κεν τρικό μήν υμα του προγράμματος είν αι το «Δώσε
αξία στα σκουπίδια σου» και η δράση υλοποιείται στις
λαϊκές αγορές του Δήμου μας, σε συν εργασία με επαγ-
γελματίες και παραγωγούς που δραστηριοποιούν ται
στον  συγκεκριμέν ο χ ώρο.

Έν α κιν ητό «πράσιν ο σημείο» του ΕΔΣΝΑ θα
βρίσκεται στις λαϊκές αγορές, μαζί με ομάδα εκπαιδευμέ-
ν ων  προωθητών , οι οποίοι θα αν αλάβουν  μεταξύ
άλλων :

Να προβάλλουν  τα οφέλη της αν ακύκλωσης
Να εν ημερώσουν  για τους τρόπους με τους οποίους

μπορούμε εύκολα ν α αν ακυκλώσουμε
Να δώσουν  τη δυν ατότητα εγγραφής σε πρόγραμμα

επιβράβευσης και αν ταπόδοσης
Να εν ημερώσουν  για τη χ ωριστή συλλογή βιοαποβ-

λήτων  μέσω της χ ρήσης των  καφέ κάδων  αλλά και ν α
μοιράσουν  δωρεάν  πιστοποιημέν ο κομπόστ που
παράγει η ΕΔΣΝΑ, μετά από επεξεργασία πράσιν ων
απορριμμάτων .

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 4 εβδομάδες και
ολοκληρώνεται στις 24 Μαΐου.

Για τη συμμετοχ ή του Δήμου Ελευσίν ας στο πρόγρ-
αμμα αν ακύκλωσης, ο Δήμαρχ ος Αργύρης Οικον όμου 

αν έφερε: «Η αν ακύκλωση έχ ει πολλαπλά οφέλη για
όλους. Για τον  καθέν α ξεχ ωριστά αλλά και τον  Δήμο
μας συν ολικά. Αν αβαθμίζει το περιβάλλον  που ζούμε,
την  ποιότητα ζωής μας αλλά και την  οικον ομία, αφού η
εν ίσχ υση της αν ακύκλωσης σημαίν ει λιγότερα χ ρήματα
των  πολιτών  στη διαχ είριση των  σκουπιδιών  του
Δήμου. 

Με τη συμμετοχ ή όλων , μπορούμε ν α αλλάξουμε τις
μέχ ρι τώρα συν ήθειές μας και ν α υιοθετήσουμε μία ν έα,
περιβαλλον τικά φιλικότερη στάση ζωής».

Συν εχ ιζεται στη σελ. 13

Ενημέρωση, γνώση & επιβράβευση 

Στο πρόγραμμα «Ανακύκλωση στις Λαϊκές Αγορές
της Αττικής» συμμετέχει ο Δήμος Ελευσίνας
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ΝΑΤ:
Mηδενίστηκαν οι
ληξιπρόθεσμες
κύριες συντάξεις

Μ
ηδενίστηκαν οι ληξιπρόθ-
εσμες κύριες συντάξεις
στο ΝΑΤ. Τη θετική αυτή

εξέλιξη μαζί με τον προγραμμα-
τισμό για την οριστική εξάλειψη
τόσο των εκκρεμών επικουρικών
όσο και των εφάπαξ παρουσίασε
στον υπουργό Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων, Κωστή Χατ-
ζηδάκη, ο πρόεδρος του ΝΑΤ
Κωνσταντίνος Τσαγκαρόπουλος,
κατά την επίσκεψη του πρώτου
στο 

Μέγαρο του Ναυτικού Απομαχι-
κού Ταμείου στον Πειραιά.

Σύνταξη σε 90 ημέρες

Σύμφωνα με ανακοίνωση του
υπουργείου Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων, το ΝΑΤ
συμπεριλαμβανόταν, μέχρι πρό-
τινος, στα πλέον προβληματικά
Ταμεία με τις μεγαλύτερες καθυ-
στερήσεις στην απονομή συντά-
ξεων. Οι εκκρεμείς κύριες συντά-
ξεις τον Φεβρουάριο του 2021
ανέρχονταν σε 3.100, ενώ σήμερα
εκκρεμεί η εκκαθάριση μόλις 12
ληξιπρόθεσμων κύριων συντά-
ξεων. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι
στο ΝΑΤ έχουν καταφέρει να
εκδίδουν νέες συντάξεις εντός των 

90 ημερών, χωρίς αυτές δηλαδή
να καθίστανται ληξιπρόθεσμες.

Προκειμένου να επιτευχθούν οι
παραπάνω στόχοι, δρομολογήθη-
κε και υλοποιήθηκε τους τελευ-
ταίους 12 μήνες ένα πλέγμα δρά-
σεων σε διοικητικό, οργανωτικό,
ψηφιακό και υλικοτεχνικό επίπε-
δο.

Πλέον, όλο το βάρος ρίχνεται
στην οριστική εξάλειψη και του
στοκ των εκκρεμών επικουρικών,
που σήμερα ανέρχονται σε 831,
αλλά και των εφάπαξ, που σήμε-
ρα ανέρχονται σε 345.

Στόχος της Διοίκησης του ΝΑΤ
είναι το σύνολο των εκκρεμοτήτων
να έχει εκκαθαριστεί μέχρι το
τέλος Σεπτεμβρίου.

Ε π ι π λ έ ο ν ,
μέχρι το τέλος
Μαΐου, το ΝΑΤ
πρόκειται να
ενταχθεί στους
φορείς που
κ α λ ύ π τ ο ν τ α ι
από τον ενιαίο
α ρ ι θ μ ό
ε ξ υπ ηρ έ τησης
1555».

«Εντυπωσιακή
πρόοδος»

Ο υπουργός
Εργασίας και
Κ ο ι ν ω ν ι κ ώ ν
Υ π ο θ έ σ ε ω ν
Κωστής Χατ-
ζηδάκης, δήλω

σε: «Το ΝΑΤ αφήνει πίσω του το
“βουνό” των εκκρεμών κύριων
συντάξεων και βάζει στόχο την
οριστική εξάλειψη και των εκκρ-
εμών επικουρικών και εφάπαξ
μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Η
πρόοδος που έχει γίνει είναι
εντυπωσιακή. 

Από 3.100 εκκρεμείς κύριες
συντάξεις αρχές του 2021 σήμερα
εκκρεμούν μόλις 12 ληξιπρόθε-
σμες, οι οποίες θα δοθούν και
αυτές μέσα στο επόμενο διά-
στημα. 

Η πρόοδος αυτή σημειώθηκε,
χάρη στην καλύτερη αξιοποίηση,
αλλά και στην κινητροδότηση του
ανθρώπινου δυναμικού, στη δια-
λειτουργικότητα των συστημάτων
του ΝΑΤ με εκείνα του υπουργείου
Ναυτιλίας, στην καλύτερη εσωτε-
ρική οργάνωση, αλλά και στον
έλεγχο της αποδοτικότητας όσων
εμπλέκονται στη διαδικασία απο-
νομής. Με οργάνωση, στοχοθεσία
και επιμονή, ακόμα και εκείνες οι
μάχες που, μέχρι χθες, θεωρ-
ούνταν χαμένες σήμερα
κερδίζονται».

«Απτά αποτελέσματα»

Από την πλευρά του, ο πρόεδρ-
ος του ΝΑΤ Κωνσταντίνος Τσαγ-
καρόπουλος, σημείωσε: «Δεν
είμαστε σήμερα εδώ, για να γιο-
ρτάσουμε την επιτυχία στο
αυτονόητο. Βρεθήκαμε σήμερα σ’
αυτό το ιστορικό κτίριο του Πειρ-
αιά, στο ΝΑΤ, τον Οργανισμό που
είναι συνυφασμένος με την πρόο-

δο της ελληνικής ναυτιλίας, για να
επιβεβαιώσουμε ότι η ειλικρινής,
ανιδιοτελής και συστηματική προ-
σπάθεια των εργαζομένων, των
στελεχών και της πολιτικής
ηγεσίας σε οποιονδήποτε δημόσιο
οργανισμό, μπορεί να φέρει
σύντομα, συγκεκριμένα και απτά
αποτελέσματα προς όφελος της
κοινωνίας και των πολιτών. Υπο-
υργέ, πριν από έναν χρόνο, με
τιμήσατε με την επιλογή σας. Μου
δώσατε εντολή και κατευθύνσεις
για γρήγορα αποτελέσματα. Το
ΝΑΤ πρέπει να λειτουργήσει ως
μοχλός ανάπτυξης της ναυ-
τοσύνης. Πρέπει όμως πρώτα να
κερδίσει πάλι την εμπιστοσύνη
των ασφαλισμένων και των οικο-
γενειών τους. Ξεκινήσαμε από το
αυτονόητο. Κλείσαμε χιλιάδες
υποθέσεις, δρομολογήσαμε την
αυτοματοποίηση των διαδικασιών,
τη διευκόλυνση των ασφαλισμέ-
νων. Σήμερα, είμαστε έτοιμοι για
το επόμενο βήμα. 

Το ΝΑΤ πρέπει να είναι το εφα-
λτήριο για την εξέλιξη της ελληνι-
κής ναυτοσύνης σε σύγχρονη
ανταγωνιστική μηχανή παραγω-
γής κοινωνικού πλούτου. Όλα όσα
έγιναν μέσα σ’ έναν χρόνο δεν
είναι μαγικές λύσεις. Είναι η
αυτονόητη εφαρμοσμένη πολιτική
βούληση».

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

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166
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Ε
πιστρέφουν  στην ... καν ο-
ν ικότητα οι Παν ελλήν ιες 2022
χ ωρίς ν έα μείωση της ύλης αλλά

με βατά θέματα, σύμφων α με όσα σχ ε-
διάσει το Υπουργείο Παιδείας για
φέτος. 

Το φετιν ό μηχ αν ογραφικό δελτίο δεν
θα έχ ει πολλές αλλαγές, σύμφων α με
πληροφορίες. Αξίζει ν α σημειωθεί πώς
δεν  θα ισχ ύσει ούτε φέτος το διπλό
μηχ αν ογραφικό για τα παν επιστήμια,
για ν α μην  μπερδευτούν  οι μαθητές,
εν ώ θα υποβληθεί καν ον ικά το δεύτε-
ρο μηχ αν ογραφικό, όπως και πέρυσι,
που αφορά τα δημόσια ΙΕΚ.

Ύλη μαθημάτων 
Η εξεταστέα ύλη των  Παν ελλήν ιων

2022, αν ακοιν ώθηκε προκειμέν ου οι
μαθητές ν α προετοιμαστούν  εγκαίρως
για τις εξετάσεις, ωστόσο μαθητές,
γον είς και εκπαιδευτικοί αν αμέν ουν
μία πιθαν ή επαν άληψη της περσιν ής
απόφασης για μείωση των  κεφαλαίων
της ύλης στα οποία θα διαγων ιστούν ,
έστω και αν  αυτή πέρυσι βασίστηκε
στην  αποχ ή των  μαθητών  από τη διά
ζώσης διδασκαλία και την  εκτεταμέν η
εφαρμογή της τηλεκπαίδευσης λόγω
της παν δημίας και παρά το γεγον ός ότι
το υπουργείο Παιδείας δεν  επιθυμεί με
τίποτα κάτι τέτοιο.

Ωστόσο αυτές είν αι οι βασικές αλλα-
γές: 

Επιστροφή των
Λατινικών

Οι υποψήφιοι, αν άλο-
γα με την  ομάδα προσα-
ν ατολισμού στην  οποία
αν ήκουν , θα εξεταστούν
σε τέσσερα μαθήματα,
με επιπλέον  και πάλι τα
ειδικά μαθήματα και τις
πρακτικές δοκιμασίες.

Στις Παν ελλήν ιες 2022
θα αν τικατασταθεί το
μάθημα της Κοιν ων ιολογίας από εκείν ο
των  Λατιν ικών  για τους υποψηφίους
της Ομάδας Προσαν ατολισμού Αν θρω-
πιστικών  Σπουδών . Και για τους
υποψηφίους των  προηγούμεν ων
ετών , το υπουργείο Παιδείας έχ ει απο-
φασίσει ότι θα διαγων ιστούν  στα Λατι-
ν ικά και όχ ι στην  Κοιν ων ιολογία,
παρά τις αν τιδράσεις γον έων  και μαθη-
τών .

Συντελεστές βαρύτητας

Στις φετιν ές Παν ελλήν ιες 2022 θα
ισχ ύουν  και πάλι συν τελεστές
βαρύτητας, με τη διαφορά ότι θα
υπάρχ ει δυν ατότητα σε κάθε τμήμα ν α
ορίζει εκείν ο ποια μαθήματα θα έχ ουν  

συν τελεστή, καθώς και τη βαρύτητά
του, καθιστών τας τη συμπλήρωση του
μηχ αν ογραφικού δελτίου πιο 

περίπλοκη, σύμφων α με την  εφημε-
ρίδα «Πρώτο Θέμα».

Τα παν επιστήμια ορίζουν  τους
συν τελεστές βαρύτητας αν ά μάθημα
βάσει του γν ωστικού τους αν τικειμέ-
ν ου. Για παράδειγμα, το Τμήμα Μαθ-
ηματικών  επιλέγει αυξημέν ο συν τελε-
στή βαρύτητας για τα Μαθηματικά σε
σχ έση με τα υπόλοιπα εξεταζόμεν α
μαθήματα, για τα οποία θα πρέπει ν α
ορίσει και σε αυτά χ αμηλότερο συν τε-
λεστή σε ποσοστό.

Και 2ο μηχανογραφικό για τα ΙΕΚ

Και στις Παν ελλήν ιες 2022 θα
υπάρχ ει η δυν ατότητα υποβολής
Παράλληλου Μηχ αν ογραφικού για εισα-
γωγή στα δημόσια ΙΕΚ.

Επίσης από φέτος δίν εται η
δυν ατότητα στους αποφοίτους των
ΙΕΚ ν α φοιτήσουν  σε τμήμα ΑΕΙ, το

αν τικείμεν ο του οποίου είν αι συν αφές
με το πτυχ ίο τους. Προϋπόθεση απο-
τελεί η πιστοποίηση του πτυχ ίου τους
μέσω των  εξετάσεων  που πραγματο-
ποιεί ο Εθν ικός Οργαν ισμός Πιστο-
ποίησης Προσόν των  και Επαγγελματι-
κού Προσταν ατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).

Τι αλλάζει στην εισαγωγή στις Στρ-
ατιωτικές σχολές και στα Σώματα
Ασφαλείας

Αλλάζει η έκδοση των  βάσεων  για
την  εισαγωγή στα ΑΕΙ σε Στρατιωτικές
και Αστυν ομικές Σχ ολές καθώς
σχ ετίζον ται από την  ομαλή και έγκαι-
ρη ολοκλήρωση όλων  των  αγων ισμά-
των  αλλά και των  προκαταρκτικών  εξε-
τάσεων .

Όλα τα σχ ετικά αγων ίσματα για τις
είσοδο στις Σχ ολές αυτές γίν ον ται
φέτος ν ωρίτερα, εν ώ δείχ ν ουν  ν α
καθυστερούν  μόν ο τα αγων ίσματα
που έχ ουν  σχ έση με την  εισαγωγή
στα ΤΕΕΦΑ (τμήματα φυσικής αγωγής
και αθλητισμού).

Ωστόσο, με έν α σωστό συν τον ισμό
από τα συν αρμόδια υπουργεία (που
θα αν αζητείται π ιθαν ά όλη την
Άν οιξη), τα αποτελέσματα της φετιν ής
εξεταστικής διαδικασίας για την  είσοδο
στα αν ώτατα Ιδρύματα της χ ώρας μπο-
ρούν  ν α εκδοθούν  ν ωρίτερα από κάθε
άλλη χ ρον ιά.

Πανελλήνιες 2022: Αυτές είναι οι βασικές αλλαγές που θα ισχύσουν φέτος

Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγάρων «Ο Θέογνις»
Με πλούσιο πρόγραμμα Εκδηλώσεων & Δράσεων ο Μάιος

O Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγάρων  «Ο Θέογν ις» αν ακοιν ών ει παρακάτω το πρό-
γραμμα εκδηλώσεων  και δράσεων  για τον  Μάιο του 2022.
- “Θέογν ις Academy ”: Έν αρξη 9/05
Το “Θέογν ις Academy ” ξεκιν ά με τα γν ωστά στους φίλους του «Θέογν ι» σεμιν άρια
Φωτογραφίας με την  αγαπημέν η παλιά γν ώριμη φωτογράφο Μόν ικα Κρητικού. 

Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων  στα σεμιν άρια φωτογραφίας, μπορείτε ν α
επικοιν ων είτε στο mail: otheognis@gmail.com και στα τηλέφων α: 2296 152198,
6984530059
Θα ακολουθήσουν  σεμιν άρια animation όπως και σεμιν άρια κιν ηματογράφησης.
- "Ρίζες και θεμέλια": 06/05
Διάλεξη-συζήτηση με την  ιστορικό Μαρία Ευθυμίου και τον  δημοσιογράφο Μάκη
Προβατά πραγματοποιείται στο χ ώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου «Ο Θέογν ις» την
Παρασκευή 6 Μαΐου 2022 και ώρα 7.00 μ.μ.
- Πικ-ν ικ στα Πευκάκια: 15/05, ώρα 10:00 - 14:00
Μια πρωτοποριακή δράση αξιοποίησης του δημόσιου χ ώρου στα Μέγαρα, στη
φύση και ταυτόχ ρον α κον τά στον  αστικό ιστό της πόλης πραγματοποιείται με
πρωτοβουλία του «Θέογν ι» στο αλσύλλιο Θεόγν ιδος, στα Πευκάκια.
Σε συν εργασία με την  ομάδα εθελον τών  της Παιδικής Λέσχ ης Αν άγν ωσης και το
Σώμα Ελλην ικού Οδηγισμού, την  Κυριακή 15 Μαΐου από τις 10 το πρωί, θα έρθο-
υμε κον τά με την  φύση, συν οδεία τοπικών  προϊόν των , με εργαστήρια αν ακύκλω-
σης και αν άγν ωση στο πάρκο.
Σας προσκαλούμε όλους ν α περάσουμε έν αν  δημιουργικό Μάιο στον  «Θέογν ι».
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ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΩΩΝ 
ΣΤΙΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
Πραγματοποίηση 
βολών Πυροβολικού 
στο ΠΒ Μεγάρων  
σήμερα 28/4/2022

Γνωστοποιήθηκε η πραγματοποίηση εκπαιδευτικών δοκιμών προσο-
μοιώσεων λειτουργίας πυραυλικών συστημάτων υπό κλίμακα, στο ΠΒ
Μεγάρων, την Πέμπτη 28 Απριλίου 2022 από τις 08:00 μέχρι τις 20:13.

Ως επικίνδυνη περιοχή ορίζεται αυτή που περικλείεται μεταξύ των ορίων
(Χάρτης 1:50.000 ΕΡΥΘΡΑΙ): α. Ρέμα ΤΟΥΤΟΥΛΗ (GH 019144) β. Περιοχή
ΛΟΥΤΡΟΣ (GH 055110) γ. Ύψωμα ΡΑΧΗ ΝΤΟΣΚΟΥΡΗ (GH 070142) δ.
Ύψωμα ΤΡΙΣΤΗΛΙΑ (GH 055160) ε. Ύψωμα ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ (GH 045170) στ.
Ρέμα ΚΡΥΦΤΗ (GH 029170).

Κατά τις παραπάνω ημερομηνίες και ώρες απαγορεύεται η για οποιοδήποτε
λόγο είσοδος και κυκλοφορία εντός της περιοχής ατόμων, ζώων, καθώς επίσης
και πάσης φύσεως τροχοφόρων οχημάτων.

Μ ε απόλυτη
ε π ι τ υ χ ί α

ολοκληρώθηκε το
Πασχαλινό Τουρ-
νουά ποδοσφαίρου
« T o u r n a me n t
Soccer Festival –
Fiesta Cup 2022»,
το οποίο πραγματο-
ποιήθηκε 16, 17
και 18 Απριλίου
2022, έπειτα από
σύμπραξη της OSB
MIKE(Project SAS)
και της Sports

Development(Ακαδημίες Καραταΐδη),
στις αθλητικές εγκαταστάσεις " Κυριάκου
Καραταΐδη", υπό την αιγίδα του Δήμου
Αχαρνών.

Με την παρουσία του μας τίμησε, ο
Δήμαρχος Αχαρνών, κύριος Σπύρος
Βρεττός καθώς και οι Αντιδήμαρχοι
κυρία Χριστίνα Κατσανδρή και κύριος
Άγγελος Αραμπατζής. Ο  Δήμαρχος
μίλησε μεταξύ άλλων, για την αξία του
αθλητισμού, τη σημαντικότητα της διασ-
κέδασης μέσα από αυτόν και τον σεβα-
σμό προς τον εαυτό μας, την ομάδα μας
αλλά και τους αντιπάλους.

Ιδιαίτερα μεγάλη χαρά σε μικρούς και
μεγάλους, έδωσε η παρουσία του
πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή της εθνι-
κής μας ομάδας ποδοσφαίρου, Στέλιου
Μανωλά καθώς και του επί σειρά ετών
αρχηγού του Ολυμπιακού Πρέντραγκ
Τζόρτζεβιτς, οι οποίοι συνομίλησαν με
όλους τους μικρούς μας αθλητές και
έβγαλαν τις απαραίτητες αναμνηστικές
φωτογραφίες!

Πολύ σημαντικές ήταν και οι παράλ-
ληλες δράσεις, οι οποίες έλαβαν μέρος
κατά τη διάρκεια του τουρνουά όπως:

• Έκθεση βιβλίων του εκδοτικού
οίκου, Ελληνοεκδοτική

• Αίθουσα προμήθειας
αθλητικής ένδυσης, της
εταιρίας Caan

• Ο Τorino Magician, ο
οποίος με τη μαγική του
βαλίτσα, μας μετέφερε σε
μια άλλη εποχή παιχνι-
διού και αθωότητας

• Φωτογράφος, για την
αποτύπωση όλων των
όμορφων στιγμών

Και τέλος, η ιδιαίτερα
σημαντική παρουσία του

Συλλόγου «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ», με
σκοπό την ενημέρωση του κοινού για
την αξία της προσφοράς στη Τράπεζα
Εθελοντών Δοτών Μυελού των οστών.

Ως διοργανωτές, ευχαριστούμε θερμά
όλους τους χορηγούς, τις Ακαδημίες,
τους προπονητές, τους διαιτητές, τους
γονείς αλλά πιο πολύ απ΄ όλους τους
υπέροχους αθλητές, που μας τίμησαν με
τη συμμετοχή και την άψογη παρουσία
τους.

Το εξαιρετικό πνεύμα συνεργασίας
και αλληλεγγύης που επικράτησε σε όλη
τη διάρκεια της «γιορτής» μας, μας καθ-
ιστά όλους μέρος μιας οικογένειας με
κοινό όραμα … ένα ποδόσφαιρο που
αποτελεί πηγή ευτυχίας, ικανοποίησης
και αυτό-ολοκλήρωσης, με την ελπίδα
ότι αρχίζουν σιγά σιγά να αλλάζουν τα
δεδομένα, ως προς την υπερβάλλουσα
πίεση και τον φανατισμό, στο ανα-
πτυξιακό ποδόσφαιρο και κατά συνέ-
πεια στο ποδόσφαιρο όλων των επιπέ-
δων.

«Ας εργαστούμε όλοι μαζί, ώστε να
δημιουργήσουμε ένα ξένοιαστο και χαρ-
ούμενο παρόν για τα παιδιά μας, απαλ-
λαγμένο από προσωπικές φιλοδοξίες
και εγωισμούς, για να έχουν μια ευτυχι-
σμένη ζωή στο μέλλον!

Αχαρνές : Εξαιρετικό πνεύμα συνεργασίας και
αλληλεγγύης στο  Τουρνουά ποδοσφαίρου

«Tournament Soccer Festival – Fiesta Cup 2022» 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

136 χρόνια από την 1η Μάη του 1886.
Τότε στο Σικάγο η εργατιά διεκδίκησε 8
ώρες δουλειά – 8 ώρες μόρφωση – 8
ώρες ύπνο. Το εργατικό κίνημα έδειξε
τη δύναμή του και παρά τις κρεμάλες
που έστησαν για τους ηγέτες του, Πάρ-
σον – Σπάις – Φίσερ – Έγκελς – Λίγκ,
άνοιξε δρόμο για καλύτερες μέρες για
την εργατιά, καλύτερες συνθήκες δουλει-
άς.

Τιμάμε τους πρώτους σοσιαλιστές και το
Σταύρο Καλέργη, που το 1893 οργάνω-
σαν την πρώτη Πρωτομαγιά στην
Αθήνα. Παρά το ότι ξυλοκόπησαν και
φυλάκισαν τον Καλέργη, τα αιτήματα της
πρωτομαγιάς έγιναν γνωστά στους
εργαζόμενους και το λαό.
Τιμάμε τους απεργούς και τους εργάτες
της Φεντερασιόν το 1911.
Τους αγώνες του 1919, ένα χρόνο μετά
την ίδρυση της ΓΣΕΕ.
Τιμάμε τους νεκρούς του Μάη του 1936
στη Θεσσαλονίκη και διαχρονικά πάντα
θα τραγουδάμε τον «Επιτάφιο» του
Γιάννη Ρίτσου, που τον έγραψε για το
νεκρό απεργό Τάσο Τούτση και τους
άλλους νεκρούς απεργούς.
Τιμάμε τους 200 εκτελεσμένους κομμου-
νιστές την 1η Μάη του 1944 στην Καισα-
ριανή, αναμεσά τους τον τεράστιο Ναπο-
λέων Σουκατζίδη που σήκωσαν στις
πλάτες τους όλο το μεγαλείο της εργατι-
κής τάξης της χώρας μας.

1η Μάη του 2022. Όλες οι κυβερνήσεις
τα τελευταία χρόνια μας αφαίρεσαν και
μας αφαιρούν κατακτήσεις που με
θυσίες και αγώνες είχαμε κερδίσει. Από
τους συνταξιούχους έκλεψαν το μισό και
παραπάνω εισόδημά μας.
Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε αύξηση
1,66 ευρώ την ημέρα και κατώτερο
μισθό μικρότερο από αυτόν που ίσχυε
πριν 15 χρόνια. Ο πόλεμος αποτέλεσε
την αφορμή για να κερδοσκοπήσουν
ασύστολα οι ολιγάρχες της χώρας μας
και όχι μόνο, φορτώνοντας μας την
ακρίβεια και τις τσουχτερές τιμές στα
προϊόντα, για να εξασφαλίσουν την κερ-
δοφορία τους και στη φάση της ανά-
πτυξης, όπως έκαναν και με την κρίση. 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΑ ΣΤΟΥΣ
ΑΓΩΝΕΣ 

ΚΑΙ ΒΡΟΝΤΟΦΩΝΑΖΟΥΜΕ ΜΕ ΟΛΗ
ΜΑΣ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ

Δεν αντέχουμε τις περικοπές. Δεν
αντέχουμε την ακρίβεια. Απαιτούμε να
ζήσουμε με τις συντάξεις που πληρώσα-
με και όχι με τα ψίχουλα της κοροϊδίας
Δώστε τώρα αυξήσεις σε όλες τις συντά-
ξεις αποδώστε τα πληρωμένα δώρα μας,
τα αναδρομικά χωρίς κρατήσεις, το 0,5%
του ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν),
για την κοινωνική ασφάλιση, που είναι
και νομοθετημένο από το κράτος. 
Να εκδίδονται άμεσα οι συντάξεις μας,
να σταματήσει η κοροϊδία με τα λογισμι-
κά και τις ιδιωτικές εταιρίες, να σταματή-
σουν οι περικοπές στα εφάπαξ. 
Να αποδοθούν τώρα οι παρακρατημέ-
νες συνδρομές στις συνδικαλιστικές
οργανώσεις.
Να γίνει τώρα άμεσα πρόσληψη για-
τρών και νοσηλευτικού προσωπικού στο
Θριάσιο Νοσοκομείο και στα Κέντρα
Υγείας της περιοχής.
Να καταργηθεί η αντεργατική – αντιλαϊ-
κή – αντιασφαλιστική νομοθεσία και η
φοροληστεία.
Να ανακεφαλαιοποιηθούν τώρα τα ασφ-
αλιστικά μας ταμεία
Να σταματήσει άμεσα η εισβολή της
Ρωσίας στην Ουκρανία και οι δολοπ-
λοκίες του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, που
θέλουν τους λαούς υποταγμένους στις
δικές τους ορέξεις. ΛΕΜΕ ΔΥΝΑΤΑ ΟΧΙ
ΣΤΟΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ.

Διαβεβαιώνουμε τους εργαζόμενους της
χώρας μας ότι το ταξικό κίνημα θα
συνεχίσει στο δρόμο που έχει χαράξει,
όχι μόνο αποτίοντας  φόρο τιμής στους
νεκρούς μας και στις θυσίες και τους
αγώνες που πέρασαν, αλλά και ότι θα
βρεθούμε στην πρώτη γραμμή των
αγώνων που είμαστε σίγουροι πως θα
έρθουν.

ΠΑΡΤΕ ΟΛΟΙ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ
ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ 1Η ΜΑΗ,
ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΟΥ ΣΤΗΝ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ, ΩΡΑ 10.ΟΟ ΤΟ ΠΡΩΙ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       
Ν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ                                                                      

Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δ. ΓΚΑΤΖΗΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ
Ανακοίνωση για 1η Μάη 2022
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ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ  
ΖΗΤΑΕΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Χ. ΠΑΠΠΟΥΣ
Ο Δ. Φυλής συμβάλει στην ομαλή

διεξαγωγή του Ποδηλατικού 
Γύρου Ελλάδος

Κλειστή σήμερα η Λεωφ Φυλής 
Κλειστή θα είναι η Λεωφόρος Φυλής, την Πέμ-

πτη 28 Απριλίου 2022, από τις 11:30 μέχρι και
τις 12:45, στο τμήμα της από την έξοδο 6 της Αττι-

κής Οδού (Προαστιακός Άνω Λιοσίων) μέχρι τα
Δερβενοχώρια, λόγω της διεξαγωγής του Ποδ-
ηλατικού Γύρου Ελλάδος. 

Πρόκειται για ένα μεγάλο διεθ-
νές αθλητικό γεγονός που ανα-
βιώνει η Χώρα μας, μετά από δια-
κοπή δέκα ετών. 

Η διαδρομή μέσα από τα διοικ-
ητικά όρια του Δήμου μας, αποτε-
λεί τμήμα του δεύτερου ΕΤΑΠ
(ΟΑΚΑ-Ιτέα), συνολικής απόστα-
σης 165 χιλιομέτρων. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος
Φυλής μετέχει, με τη Δημοτική
Αστυνομία, στην υλοποίηση των
μέτρων ασφαλείας που έχει λάβει
το Γ’ Τμήμα Τροχαίας ΒΑ Αττικής
(Μεταμόρφωση). Ειδικότερα η
Δημοτική Αστυνομία θα επισημά-
νει με κορδέλα όλες τις διαστα-
υρώσεις της Λεωφόρου Φυλής

και θα αναλάβει τη φύλαξη δέκα (10) εξ αυτών. Τις
υπόλοιπες θα αναλάβουν η Τροχαία (15), οι
δυνάμεις της ΕΛΑΣ στη Δυτική Αττική (16) και οι
εθελοντές (58).

Την κατανόηση των συνδημοτών μας για την
πρόσκαιρη ταλαιπωρία ζητάει ο Δήμαρχος Φυλής
Χρήστος Παππούς.

«Ο Ποδηλατικός Γύρος Ελλάδος είναι  μια
σημαντική αθλητική διοργάνωση που προβάλει,
διεθνώς, τη Χώρα μας και είναι σημαντικό ότι
περιλαμβάνεται και ο Δήμος μας στην διαδρομή.
Οι θεατές του αγώνα, σε όλο τον κόσμο, θα δουν,
μέσω της τηλεόρασης, πλάνα από τα Άνω Λιόσια,
τη Φυλή, τη Μονή Κλειστών και τη Δυτική Πάρν-
ηθα. Πρέπει να δείξουμε, όλοι μας, μεγάλη προ-
σοχή για να μην έχουμε ατυχήματα. Θα ταλαιπωρ-
ηθούμε για μια ώρα, αλλά αξίζει τον κόπο γι’ αυτή
τη μεγάλη προσπάθεια που προβάλλει τη Χώρα
αλλά και τον τόπο μας», τόνισε χαρακτηριστικά ο
Δήμαρχος Φυλής. 

Σ
το Δημοτικό Κινηματοθέατρο
«ΓΑΛΑΞΙΑΣ» το μιούζικαλ
«ΛΕΥΚΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ» 

Η Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρ-
ου κ. Γεωργία Πηλιχού,  προσκαλεί
όλους τους δημότες  στο μιούζικαλ
«ΛΕΥΚΟ ΤΡΑΝΤΑΦΥΛΛΟ» των
Αντώνη Χανιώτη και Λάμπρου Κομ-
ζιά,  το Σάββατο, 30 Απριλίου, στις
20:30, στο Δημοτικό Κινηματοθέα-
τρο «Γαλαξίας».
Τριάντα μέλη, παιδιά και νέοι 11-18
ετών,  της Ομάδας  ΔΥΤΙΚΕΣ
ΠΙΝΕΛΙΕΣ παίζουν, τραγουδούν και
χορεύουν επί σκηνής.     
…η Ίρμα, ένα δεκαεξάχρονο κορίτσι,
πηγαίνει να περάσει στο χωριό τις 

καλοκαιρινές διακοπές της μαζί με
την Ραΐσα , την αγαπημένη της
ξαδέρφη. Εκεί θα δοκιμαστούν οι
γνώσεις και τα πιστεύω της και θα
έρθει  αντιμέτωπη με τοπικούς
θρύλους, σκοτεινά μυστικά και μια
αλήθεια  που μόνο η καρδιά μπορεί
να κατανοήσει… 
Ένα έργο  με έντονες κοινωνικές
προεκτάσεις, που θέτει πολλά ερω-
τήματα και προσεγγίζει  με σεβασμό
την αιωνιότητα της ανθρώπινης
ψυχής…
Σας περιμένουμε σε μια παράσταση
νέων σκεπτόμενων ανθρώπων που
αξίζουν την προσοχή και την ενθ-
άρρυνσή μας.

Το μιούζικαλ «ΛΕΥΚΟ ΤΡΑΝΤΑΦΥΛΛΟ»
στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο «Γαλαξίας»
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«Ραβασάκια» ΕΦΚΑ 
με αναδρομική 

πληρωμή εισφορών

Ηπατίτιδα στα παιδιά: Καθησυχάζει το
υπουργείο Υγείας για την 16χρονη

που νοσηλεύεται στη Λάρισα
Η 16χρονη δεν έκανε ούτε ίκτερο ούτε είχε υψηλές

τρανσαμινάσες -κάτι που αποτελεί ένα καλό δείγμα και ενδεχομένως
να σημαίνει ότι δεν πρόκειται για κρούσμα οξείας ηπατίτιδας 

Σ
ε συναγερμό βρίσκε-
ται το Γενικό Νοσοκο-
μείο Λάρισας έπειτα

από την εισαγωγή για
νοσηλεία μιας 16χρονης
κοπέλας με συμπτώματα
ηπατίτιδας, ωστόσο η τοπική
υγειονομική περιφέρεια εμφ-
ανίζεται καθησυχαστική πως
δεν πρόκειται για την οξεία
ηπατίτιδα που εμφανίζεται σε
μικρά παιδιά.

Η νεαρή κοπέλα από τη
Λάρισα εισήχθη στο νοσοκο-
μείο, αφού ήδη από τη
Μεγάλη Τετάρτη εμφάνιζε
πυρετό και εξανθήματα, τα
συμπτώματα, δηλαδή της
ηπατίτιδας.

Από τις πρώτες εξετά-
σεις, στην 16χρονη κοπέλα
στη Λάρισα δεν έχει διαπι-
στωθεί ηπατίτιδα των μορ-
φών A, B ή C και δείγμα
αίματός της εστάλη στην
Ιατρική Σχολή της Θεσσα-
λονίκης, ενώ το περιστατικό
έχει δηλωθεί και στον ΕΟΔΥ.

Ωστόσο, σύμφωνα με
πληροφορίες από την αρμό-
δια υγειονομική περιφέρεια
της Θεσσαλίας, η 16χρονη
κοπέλα δεν νοσεί από οξεία
ηπατίτιδα.

Αξίζει να τονίσουμε ότι η
έφηβη κοπέλα έχει εμβολια-
στεί πλήρως ήδη από τον
περασμένο Δεκέμβρη, ενώ
έχει νοσήσει από κορονοϊό
στις αρχές αυτής της χρο-
νιάς.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι
σύμφωνα με τον καθηγητή
στο τμήμα Υγιενής επιδημιο-
λογίας Ιατρικής Σχολής
ΕΚΠΑ Γκίκα Μαγιορκίνη, ο
ιός 99% βρίσκεται ήδη στην
Ελλάδα, αυτό που δεν ξέρο-
υμε, όπως λέει, είναι αν θα
δούμε αυτή την επιπλοκή.

"Θεωρητικά υπολογίζουμε
ότι αν συμβεί και στην Ελλά-
δα θα είναι της τάξης των 10-
20 κρουσμάτων, στη χειρότε-
ρη περίπτωση, αν δεν
αυξηθούν τα κρούσματα και
στο Ηνωμένο Βασίλειο".

Όπως εξηγεί ο κ. Μαγιο-
ρκίνης, πρόκειται για μία
φλεγμονή του ήπατος η
οποία χαρακτηρίζεται
συνήθως από κιτρίνισμα. 

Συνήθως κιτρινίζει το
λευκό του ματιού, το παιδί
έχει υψηλό πυρετό και αυτό
είναι καμπανάκι ότι το παιδί
πρέπει να πάει στο νοσοκο-
μείο για εξετάσεις.

Πρόσθεσε ότι πρόκειται
για έναν πολύ εκτεταμένο ιό,
στον οποίο μάλλον κάποια
παιδιά έχουν μια γενετική
ευαισθησία και αντιδρούν με
αυτόν τον τρόπο. 

Πρόκειται για μία σπάνια
επιπλοκή ενός πολύ διαδε-
δομένου ιού. Μιλάμε για τον
αδενοϊό 41, κατά πάσα πιθ-
ανότητα, που έχει απομο-
νωθεί στο 77% των παιδιών
που έχουν εξεταστεί για
αυτό, χωρίς να σημαίνει ότι
το 23% δεν τον είχε, απλά
δεν τον ανίχνευσαν.

Μια νέα φουρνιά ειδοποιητηρίων, για
περίπου 10.000-15.000 περιστα-
σιακά εργαζόμενους, που έλαβαν

την αμοιβή τους με Παραστατικά Παρεχόμε-
νων Υπηρεσιών (ΠΠΥ), όπως μετονομά-
στηκαν οι τίτλοι κτήσης, πρώην Αποδείξεις
Επαγγελματικής Δαπάνης, αναμένεται να
ξεκινήσει να αποστέλλεται προς το τέλος
Μαΐου. 

Αν και ο προγραμματισμός έχει ανατραπεί
πολλές φορές, στον ΕΦΚΑ εκτιμούν ότι η
εκκαθάριση των εισφορών του 2020 θα
ολοκληρωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες
αφού εγκατασταθεί το νέο απαιτούμενο λογι-
σμικό, έως το τέλος του Μαΐου, ενώ θα ακο-
λουθήσουν οι αντίστοιχες διαδικασίες για το
2021.

Το καθεστώς της αμοιβής των περιστα-
σιακά εργαζόμενων και κατά συνέπεια
της ασφάλισης του αντίστοιχου χρόνου
εργασίας με την πληρωμή εισφορών,
απασχολεί το υπουργείο Εργασίας από
το 2017. 

Και όμως, 5 και πλέον έτη μετά, δεν έχει
ακόμη ξεκαθαριστεί το θέμα. Είναι χαρακ-
τηριστικό ότι ο τελευταίος νόμος
ψηφίστηκε τον Σεπτέμβριο του 2021 κι
ακόμη δεν έχει εκδοθεί η σχετική υπουρ-
γική απόφαση.

Σύμφωνα με το euro2day.gr, στελέχη του
ΕΦΚΑ, τα αναδρομικά των παρελθόντων
ετών θα αναζητηθούν σε πολλές δόσεις, του-
λάχιστον 8, προκειμένου να διευκολυνθούν
οι αμειβόμενοι με απόδειξη δαπάνης. Άλλω-
στε, από την ίδια τη φύση της περιστασιακής
απασχόλησης προκύπτει ότι αυτοί που περ-
ιστασιακά απασχολούνταν το 2020 είναι
πολύ πιθανό να μην εργάζονται σήμερα.

Να σημειωθεί ότι με βάση την ισχύουσα
νομοθεσία (άρθρο 75 του ν. 4826/2021)
προβλέπεται ότι για τα πρόσωπα που
αμείβονται με αποδείξεις δαπάνης (ή τίτλο
κτήσης ή παραστατικά παρεχόμενων υπηρε-
σιών) καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές
υπέρ του ΕΦΚΑ για κύρια σύνταξη και υγειο-
νομική περίθαλψη (παροχές σε είδος και σε
χρήμα).

Η εισφορά υπολογίζεται επί της καθαρής
αξίας του παραστατικού και διαμορφώνεται
σε 13,33% υπέρ κύριας ασφάλισης και σε
6,95% υπέρ υγειονομικής περίθαλψης, εκ
της οποίας 6,45% για παροχές σε είδος και
0,50% για παροχές σε χρήμα (συνολικό
ποσοστό 20,28%). Η παρακρατούμενη εισφ-
ορά υπέρ κύριας ασφάλισης δεν μπορεί να
υπερβαίνει το ποσό των 155 ευρώ ανά παρ-
αστατικό (το ποσό της πρώτης ασφαλιστικής
κατηγορίας), ενώ για την υγειονομική περίθ-
αλψη δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των
55 ευρώ ανά παραστατικό.

Για παράδειγμα, έστω φυσικό πρόσωπο
που παρέχει υπηρεσίες ευκαιριακά και ως
παρεπόμενη απασχόληση, το οποίο αμείβε-
ται με το συμφωνηθέν ποσό των 200 ευρώ.
Στο ποσό αυτό θα υπάρξει παρακράτηση για
ασφαλιστικές εισφορές ποσού ίσο με 40,56
ευρώ (200 x 20,28%). Εάν για την αμοιβή
συμφωνηθεί ένα ποσό της τάξης των 1.200
ευρώ, οι ασφαλιστικές εισφορές θα περιορι-
στούν στο ποσό των 210 ευρώ (155 + 55
ευρώ) καθώς δεν επιτρέπεται να υπερβούν
τα ανωτέρω τιθέμενα όρια. Ένας εργαζόμε-
νος μπορεί να έχει αμοιβές μέσω των ΠΠΥ
έως 10.000 ευρώ μεικτά ετησίως.

Οι εισφορές που προκύπτουν, βαρύνουν
τον ασφαλισμένο στο σύνολό τους. Υπόχρε-
ος παρακράτησης και απόδοσης όμως είναι
ο εκδότης του παραστατικού. Ο νόμος ορίζει
ότι οι εισφορές δηλώνονται στον e-ΕΦΚΑ
μέσω Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης μέχρι
την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου
της έκδοσης του παραστατικού μήνα και
καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη
ημέρα του επόμενου της δήλωσης μήνα.

Ο χρόνος ασφάλισης για τους εν λόγω
α π α σ χ ο λ ο ύ μ ε ν ο υ ς - ε π α γ γ ε λ μ α τ ί ε ς
προκύπτει από τις καταβληθείσες εισφορές
και προβλέπεται ότι ο χρόνος αυτός δεν
μπορεί να ξεπερνάει τον ένα μήνα ανά παρ-
αστατικό, αποσυνδέοντας στην ουσία το
ύψος του παραστατικού από τον ασφαλι-
στικό χρόνο με τον οποίο αντιστοιχίζεται. Σε
συνδυασμό με την αντίστοιχη νομοθεσία του
υπουργείου Οικονομικών, προκύπτει ότι ο
συνολικός χρόνος ασφάλισης από ΠΠΥ δεν
μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις μήνες ανά
έτος.

Αυξημένα τα μέτρα της Τροχαίας & το τριήμερο της ΠρωτομαγιάςΑυξημένα τα μέτρα της Τροχαίας & το τριήμερο της Πρωτομαγιάς

Τα αυξημένα μέτρα τροχαίας που
εφάρμοσε η ΕΛΑΣ κατά τη διάρ-
κεια της εορταστικής περιόδου

του Πάσχα, με σκοπό την ασφαλή
μετακίνηση των πολιτών και την πρόλ-
ηψη των τροχαίων ατυχημάτων, θα
συνεχιστούν με την ίδια ένταση εν όψει
και της εορταστικής περιόδου της Πρω-
τομαγιάς.

Καθ' όλη τη διάρκεια εφαρμογής των
μέτρων, θα βρίσκονται σε αυξημένη επιχει-
ρησιακή ετοιμότητα τόσο το προσωπικό όσο
και τα μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας,
κυρίως των Υπηρεσιών Τροχαίας Αστυνό-
μευσης. Συγκεκριμένα, θα διατεθούν περι-
πολικά, μοτοσικλέτες και συμβατικά οχήμα-
τα, με το ανάλογο προσωπικό και εξοπλι-
σμό για την αποτελεσματική αστυνόμευση
του οδικού δικτύου της χώρας.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της
ΕΛΑΣ τα μέτρα περιλαμβάνουν:

- Αστυνόμευση του οδικού δικτύου κατά
τομείς, βάσει των ιδιαίτερων κυκλοφορ-
ιακών συνθηκών κάθε περιοχής.

- Αυξημένη αστυνομική παρουσία και
στοχευμένη αστυνόμευση στα σημεία του
οδικού δικτύου, όπου παρατηρείται συχνότ-
ητα πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων.

- Αυξημένα μέτρα τροχαίας στις εισόδο-
υς-εξόδους μεγάλων αστικών κέντρων,

όπου παρατηρείται μεγάλη κίνηση οχημά-
των.

- Ρύθμιση της κυκλοφορίας με πεζούς
τροχονόμους, σε βασικές διασταυρώσεις,
για την αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρη-
σης.

- Συγκρότηση συνεργείων γενικών και
ειδικών τροχονομικών ελέγχων, εστιάζοντας
την προσοχή στη βεβαίωση επικίνδυνων
παραβάσεων (υπερβολική ταχύτητα, οδήγ-
ηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αντικανονικό
προσπέρασμα, κλπ), καθώς και παραβά-
σεων που βάσει στατιστικών στοιχείων
ευθύνονται για την πρόκληση σοβαρών
τροχαίων ατυχημάτων (χρήση κινητών τηλε-
φώνων κατά την οδήγηση).

- Αυξημένα μέτρα τροχαίας σε χώρους
όπου παρατηρείται μαζική συγκέντρωση

επιβατών (αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμοί,
κλπ).

- Κατά τόπο κυκλοφοριακές ρυθμίσεις,
στις οποίες θα πραγματοποιηθούν εορτα-
στικές εκδηλώσεις.

- Παρουσία τροχονόμων στους Σταθμούς
Διοδίων της Χώρας για τη διευκόλυνση της
κυκλοφορίας, την ενημέρωση και την παρ-
οχή συμβουλών στους οδηγούς και τους
συνεπιβάτες.

- Ενημέρωση των πολιτών μέσω των
Υπηρεσιών Επικοινωνίας, σε κάθε
περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η ευρ-
εία πληροφόρηση του κοινού για την ύπαρξη
τυχόν κυκλοφοριακών και άλλων προβλημά-
των.
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Ε ξ ω τ ε ρ ι κ ώ ν ,
Θ ε μ ι σ τ οκ λ ής
Δ ε μ ί ρ ης ,
π ρ α γ μ α τ οπ ο ί ησ ε
π ρ ι ν  α π ό  λ ί γ ο
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ε λ λ ην ι κ ού  ε δά φ ου ς
α π ό  τ ου ρ κ ι κ ά
μ α χ ητ ι κ ά .

Κατόπιν οδηγιών του
υπουργού Εξωτερικών,
Νίκου Δένδια, ο γενικός
γραμματέας του
υπουργε ίου Εξωτερικών,
Θεμιστοκλής Δεμίρης,
πραγματοποίησε πριν
από λίγο έντονο διάβημα
διαμαρτυρίας στον εδώ
Τούρκο πρέσβη
αναφορικά με τις
σημερινές υπερπτήσεις
άνωθεν ελληνικού
εδάφους,
συμπεριλαμβανομένων
κατοικημένων περιοχών,
από τουρκικά μαχητικά.

Ο γενικός γραμματέας
υπογράμμισε ότι οι
ενέργε ιες αυτές
αποτελούν παραβίαση
ελληνικής κυριαρχίας,
συνιστούν απαράδεκτη
πρόκληση και ε ίναι
αντίθετες με θεμελιώδε ις
αρχές του Διεθνούς
Δικαίου, όπως
σημειώνεται στην σχετική
ανακοίνωση του ελληνικού
υπουργε ίου Εξωτερικών.

Ο κ. Δεμίρης τόνισε
επίσης ότι οι ενέργε ιες
αυτές της Τουρκίας, πέρα
από παράνομες και
προκλητικές, βάζουν σε
κίνδυνο την διεθνή
εναέρια κυκλοφορία,

αντιβαίνουν πλήρως την
αρχή 

σχέσεων καλής
γε ιτονίας μεταξύ των δύο
κρατών και υπονομεύουν
τις προσπάθειες
εμπέδωσης κλίματος εμπι

στοσύνης.

Μπαράζ τουρκικών
υπερπτήσεων

Ζεύγος τουρκικών
μαχητικών αεροσκαφών
F-16 πραγματοποίησε
νωρίτερα υπερπτήσεις
στο Ανατολικό Αιγαίο και
συγκεκριμένα πάνω από
Αρκιούς, Λε ιψούς,
Αγαθονήσι, Σάμο,
Φούρνους και Οινούσσες.

Συγκεκριμένα, τα
τουρκικά μαχητικά
πέταξαν πάνω από τους
Αρκιούς στις 10:18 στα
27.000 πόδια, στις 10:21
στα 26.000 πόδια και στις
10:28 στα 22.000 πόδια
και πάνω από τους
Λειψούς στις 10:19 στα
27.000 πόδια, στις 10:22
και στις 10:24 στα 26.000
πόδια και στις 10:26 στα
21.000 πόδια.Επίσης,
πραγματοποίησαν
υπερπτήσεις πάνω από
το Αγαθονήσι στις 10:29
στα 25.000 πόδια, πάνω
από το νοτιοανατολικό
μέρος της Σάμου στις
10:33 στα 25.000 πόδια,
πάνω από τους Φούρνους
στις 10:37 στα 26.000
πόδια και πάνω από τις
Οινούσσες στις 10:43 στα
28.000 πόδια.

Τα τουρκικά μαχητικά
αεροσκάφη
αναγνωρίστηκαν και
αναχαιτίστηκαν από
αντίστοιχα ελληνικά
σύμφωνα με τους διεθνε ίς
κανόνες κατά πάγια
τακτική.

Σ
υναγερμός σήμανε  και στην
ελληνική κυβέρνηση, μετά την
απόφαση της Μόσχας να

κλείσει τη στρόφιγγα του φυσικού
αερίου σε Πολωνία και Βουλγαρία
με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο
Μητσοτάκη, να συγκαλεί  χθες
σύσκεψη  στο Μαξίμου για την ενερ-
γειακή επάρκεια της χώρας και τις
ευρύτερες επιπτώσεις που προκα-
λούν οι αποφάσεις της Ρωσίας.

Όπως τονίστηκε στη διάρκεια της
σύσκεψης, υπάρχει  ενεργειακή
επάρκεια και  δεν αναμένεται  να
προκύψει διαταραχή στην προμήθεια της χώρας,
ενώ οι επόμενες πληρωμές προς την Gazprom
πρόκειται να γίνουν το τρίτο 10ημερο του Μαΐου.

Υπογραμμίστηκε, δε, ότι η Ελλάδα είναι και θα
παραμείνει ενεργειακά ασφαλής. Από πλευράς
κυβέρνησης σημειώνεται επίσης ότι από το υπο-
υργείο Ενέργειας έχει ήδη ανακοινωθεί αναλ-
υτικό σχέδιο για την κάλυψη των ενεργειακών
αναγκών σε οποιαδήποτε εξέλιξη.

Επικοιν ων ία Μητσοτάκη – Πέτκοφ
Υπενθυμίζεται ότι  το πρωί ο Κυριάκος Μητσο-

τάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον
Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας Κίριλ Πέτκοφ.

Σύμφωνα με κυβερνητική ενημέρωση, στη
διάρκεια της επικοινωνίας ο πρωθυπουργός
ανέφερε ότι η Ελλάδα θα συνδράμει τη Βουλγα-
ρία για να αντιμετωπίσει τη νέα κατάσταση που
προκάλεσαν για τη χώρα οι ρωσικές αποφάσεις
στον ενεργειακό τομέα.

Το Plan B της Αθήν ας 

Όπως έγραφε η «Καθημερινή της Κυριακής»,
μπροστά στο ενδεχόμενο να σταματήσουν οι
ροές, η εφαρμογή του ελληνικού σχεδίου έκτακ-
της ανάγκης για να αντιμετωπίσει τις βραχυπρόθ-
εσμες και μεσοπρόθεσμες επιπτώσεις μιας
τέτοιας εξέλιξης, επισπεύδεται.

Βασικός πυλώνας του ελληνικού σχεδίου είναι
να δουλέψουν λιγνιτικές μονάδες για να αντικατα-
στήσουν μονάδες φυσικού αερίου αν δεν έχουν
καύσιμο. Επίσης, μονάδες φυσικού αερίου που
έχουν την τεχνική δυνατότητα θα λειτουργήσουν
με ντίζελ. Τρίτος άξονας είναι η εξασφάλιση όσο
το δυνατόν μεγαλύτερων ποσοτήτων αερίου από
εναλλακτικές πηγές. Και τέταρτος η αναβάθμιση
των υποδομών για να υποδεχθεί το βασικό υπο-
κατάστατο του ρωσικού αερίου, το υγροποιημένο
φυσικό αέριο.

Λιγν ίτες

Στις μονάδες του Αγίου Δημητρίου λείπουν
μόλις 200.000 τόνοι λιγνίτη για να φτάσει στο
μέγιστο απόθεμα του 1,55 εκατ. τόνων που μπο-
ρεί να δεχθεί ο ΑΗΣ. «Πιστεύω ότι σε δύο εβδο-
μάδες και σίγουρα έως το τέλος Μαΐου θα τα κατα-
φέρουμε. Εξάλλου δεν έχει αυξηθεί η παραγωγή
ισχύος προς το παρόν, καθώς δουλεύει μόνο ο
Αγιος Δημήτριος 3 για την τηλεθέρμανση».

Μάχη με τον χρόνο για να γεμίσουν οι «αυλές»
των λιγνιτικών μονάδων με επαρκείς ποσότητες

λιγνίτη, ούτως ώστε να λειτουργήσουν χωρίς
πρόβλημα.

Ο ΑΗΣ της Μελίτης προμηθεύεται από ιδιωτικό
ορυχείο της ΜΕΤΕ 2.000-3.000 τόνους την
ημέρα, συν άλλους τόσους από το κεντρικό
πεδίο για να γίνει μείγμα που μπορεί να «κάψει»
ο σταθμός. Τα αποθέματα της Μελίτης είναι σήμε-
ρα 285.000 τόνοι και ο στόχος είναι να φτάσουν
το 1,25 εκατ. έως το τέλος του επόμενου μήνα.

Στη Μεγαλόπολη, στις «αυλές» των μονάδων οι
ποσότητες λιγνίτη από 270.000 τόνους στις
αρχές του μήνα έχουν ανέλθει ήδη στις 400.000
και ο στόχος είναι να φτάσουν τις 500.000 στα
τέλη Απριλίου.

Νέα αποθήκη Ρεβυθούσας

Με ταχείες διαδικασίες προχωράει και ο διαγω-
νισμός για την προμήθεια μιας πλωτής αποθήκ-
ης υγροποιημένου φυσικού αερίου, που θα
αυξήσει τη δυναμικότητα του τερματικού σταθμού
της Ρεβυθούσας από 225.000 m3 σε περισσό-
τερα από 380.000 m3. 

Ο ΔΕΣΦΑ απηύθυνε πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την ενοικίαση για διάστημα 12-
18 μηνών μιας πλωτής αποθήκης (FSU), στην
ουσία ενός βαποριού μεταφοράς LNG, το οποίο
να είναι διαθέσιμο μεταξύ Μαΐου και Ιουλίου.

Με τον τρόπο αυτό θα μπορεί να υποδεχθεί
περισσότερα φορτία LNG. Για τον Μάιο είναι
προγραμματισμένα έξι και για τον Ιούνιο πέντε
φορτία. Τους ίδιους μήνες του 2021 ήρθαν τρία
και δύο φορτία αντίστοιχα. Η ΔΕΠΑ, πέραν της
μακροχρόνιας σύμβασης με την Αλγερία για υγρ-
οποιημένο αέριο, βρίσκεται σε συζητήσεις για
επιπλέον ποσότητες με την Αίγυπτο και το Κατάρ.

FSRU Αλεξαν δρούπολης

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η κυβέρν-
ηση ζήτησε να επισπευσθεί και η κατασκευή του
πλωτού σταθμού αεριοποίησης υγροποιημένου
φυσικού αερίου (FSRU) της Αλεξανδρούπολης.
Το πλοίο της Gastrade, που θα αναπτύξει τη
μονάδα, βρίσκεται ήδη στα ναυπηγεία Κέπελ της
Σιγκαπούρης για τις αναγκαίες μετασκευές.
«Ευτυχώς προλάβαμε και κλείσαμε θέση. Ολοι
αυτή τη στιγμή ψάχνουν FSRU. Δύο θέλουν οι
Γερμανοί  και  άλλα δύο η Snam (Ιταλία)»,
σημειώνει υψηλόβαθμο στέλεχος της εταιρείας.
Παράλληλα, προχωρούν και τα έργα στην Αλεξαν-
δρούπολη. «Είναι να λειτουργήσει τον Δεκέμβρ-
ιο του 2023. Προσπαθούμε να το επισπεύσουμε
κατά έξι μήνες», λέει.

Σύσκεψη για ενέργεια στο Μαξίμου: Σύσκεψη για ενέργεια στο Μαξίμου: 
«Η Ελλάδα θα παραμείνει ενεργειακά ασφαλής 

– Υπάρχει επάρκεια»

ΥΠΕΞ: Έντονο διάβημα 
διαμαρτυρίας στην Τουρκία 
για τις υπερπτήσεις

ΓΑΜΟΣ
Μιχαηλίδης Χαράλαμπος του Γεωργίου και
της Μαρίνας το γένος Ιωακειμίδη γεννηθ-

είς στη Θεσσαλονίκη και κατοικεί στον
Ασπρόπυργοκαι η Πεχλιβανίδη Μαρία του
Αναστασίου και της Μαργαρίτας το γενος
παροτσιδου γεννηθείς στην Αθήνα και

κατοικεί στον Ασπρόπυργο θα παντρευτούν
στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο δήμο

Αχαρνών



Τα αποτελέσμα-
τα και οι σκόρερ
της Super
League 2

Καραϊσκάκης Άρτας-Λεβαδει-
ακός: 0-3 (2'-4' Μυτίδης, 59'
Τσάπρας)

ΑΕΚ Β'-Κηφισιά: 2-2 (10' Γκα-
ρσία, 63' Γιούσης-32' Τετέι, 68'
Παπασαββας)

Αλμωπός Αριδαίας-Πανσερρ-
αικός: 0-1 (14' Καραμπέλας αυτ.)

Αστέρας Βλαχιώτη-Αιγάλεω: 2-1
(55'-67' Μπούτνικ-12' Αρναρέλ-
λης)

Διαγόρας-Καλλιθέα: 0-0

Εργοτέλης-Ηρόδοτος: 0-1 (61'
Χαλκιαδάκης)

Θεσπρωτός-Βέροια: 1-3 (64'-10'
Πασάς, 21' Κουατένγκ, 45'
Μούργος)

Καβάλα-Ηρακλής: 1-1 (67' Άρμα-
λας-57' Μπαστακός)
Καλαμάτα-Επισκοπή: 5-0 (5'-37'
Μπόρχες, 45+3' Χέμπερτ, 67'-
77' Λουκίνας)

Νίκη Βόλου-Ολυμπιακός Β': 0-1
(55' πεν Βοίλης)

Ξάνθη-Απόλλων Πόντου: 2-1
(88-Γκάβριτς, 89' Τσέλιος- 64'
Ρούνει)

Ολυμπιακός Βόλου-Απόλλων
Λάρισας: 2-1 (10' Κουνουρ-

ιώτης, 86' -40' Καραμόκο)

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΕ Χανιά-ΟΦ Ιεράπε-
τρας: 2-0 (45' Μπαϊροβιτς, 83'
Βασιλόγιαννης)

Παναθηναικός Β-Ρόδος 3-0(α.α)

ΠΑΟΚ Β'-ΑΕΛ: 2-0 (56' Τάχατος,
88' Χατζηστραβός)

ιερικός-Αναγέννηση Καρδίτσας:
2-2 (13' Παπαδόπουλος, 36'
Ζαφειράκης-64' Μάνιος, 90+5'
Χαλκιά αυτ.)
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Η τελευταία αγωνιστική
στην Super League 2 την
Κυριακή

To πρόγραμμα της τελευταίας 34ης
αγωνιστικής του Πρωταθλήματος της
Super League 2, την Κυριακή.

Α ΟΜΙΛΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 01.05.2022 / 14:45

Καρδίτσας, Αναγέννηση Καρδίτσας –
Α.Ο. Ξάνθη
Μακεδονικού, Απόλλων Πόντου –
Θεσπρωτός
Βέροιας, ΝΠΣ Βέροιας – ΑΟ Καβάλα
Καυτανζόγλειο, ΠΟΤ Ηρακλής –
Αλμωπός Αριδαίας
Σερρών, Πανσερραϊκός – Νίκη Βόλου
Π.Κ. Ρέντη, Ολυμπιακός Β –
Ολυμπιακός Βόλου
Φιλιππούπολης, Απόλλων Λάρισας –
ΠΑΟΚ Β
Αλκαζάρ, ΑΕΛ – Α.Ο. Τρίκαλα
Ρεπό: Πιερικός

Β ΟΜΙΛΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 01.05.2022 / 14:45

Μ. Κρητικόπουλος, Κηφισιά – Καλαμάτα
Π.Ι. Βαρδινογιάννης, Επισκοπή –
Παναθηναϊκός Β
Ρόδου, Ρόδος – Καραϊσκάκης Άρτας
Λιβαδειάς, Λεβαδειακός – Εργοτέλης
Ν. Αλικαρνασσού, ΠΑΣΑ Ηρόδοτος –
Αστέρας Βλαχιώτης
Στ. Μαυροθαλασσίτης, Αιγάλεω –
Διαγόρας
Γρ. Λαμπράκης, Καλλιθέα – Χανιά
Βουζουνεράκειο, ΟΦ Ιεράπετρας – ΑΠΣ
Ζάκυνθος
Ρεπό: ΑΕΚ Β
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Με απολογισμό για την ομάδα δυο
χρυσά μετάλλια, ένα αργυρό και δυο
πέμπτες θέσεις, ολοκληρώθηκε το
Πανελλήνιο Πρωταθλημα Εφηβων,
που διεξήχθη πριν το Πάσχα  στις
Σέρρες.

Παρά τις απουσίες και τα προβλήμα-
τα που είχαμε λόγω τραυματισμών, οι
αθλητές μας για ακόμη μία φορά έδω-
σαν τον καλύτερο εαυτό τους και μας
έφεραν τρία μετάλλια. 

Αναλυτικά, είχαμε τις παρακάτω δια-
κρίσεις:

- Nikos Kalaidopoulos 1η θέση στα
67 κιλά

- Ιωσηφιδης Νίκος 1η θέση στα 87
κιλά 

- Xristos Chatsatourov  2η θεση στα
82 κιλά 

- Γιαννης Τσολαριδης 5η θέση στα
82 κιλά 

- Φραγκος Γιώργος 5η θέση στα 130
κιλά

Αγωνίστηκε και ο Ανεστης Ζεϊτινιδ-

ης, που λόγω τραυματισμών δεν μπόρεσε να
διακριθεί.

Συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές που
αγωνίστηκαν και στον προπονητή μας Νίκος
Αποστόλου για την δουλειά του!!!

Α.Σ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ: Νέες 
διακρίσεις στην Χίο στο "Aegean Boxing Cup"

Με δυο αθλητές
στο διεθνές
Κ ύ π ε λ λ ο
Πυγμαχίας στη
Χίο "Aegean
Boxing Cup"
Φωτιάδης Κυριά-
κος 1η θέση στη
κατηγορία των 54
κιλών παμπαίδων
Κορωνίδης Παρ-
ασκευάς 2η θέση
στη κατηγορία
των 67 κιλών
Ανδρών.

ΑΟ Άνω Λιοσίων Λεωντίδες
2 χρυσά και 1 αργυρό για τους Λεωντιδες
στο Πανελλήνιο Εφήβων!

Ο Βύζας Μεγάρων με τον ΑΟ
Χαιδαρίου το Σάββατο

Στα πλαίσια
της προετοι-
μασίας του για
τα μπαράζ που
ξεκιν ούν  στις 8
Μαίου ο Βύζας
Μεγάρων  θα
δώσει φιλικό
αγών α το Σάβ-
βατο στις 16:00
στα Μέγαρα με
τον  ΑΟ Χαιδα-
ρίου που
α γ ω ν ί ζ ε τ α ι
στην  Α΄ΕΠΣΑ.

Θα είν αι μιας
τάξης ευκαιρία
για τον  προ-
π ο ν η τ ή
Δ η μ ή τ ρ η
Καλύκα ν α δεί
τους παίκτες του μετά τις διακοπές του Πάσχα.

Στην  έν αρξη του αγών α θα απον εμηθούν  πλακέτες προς τιμή του
Λεων ίδα Νικολάου και του Μάκη Παν ταζή.

Θα βραβευτεί επίσης ακόμα έν α παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της
ομάδας μας ο Αν δρέας Μαυροειδής.



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

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

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

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

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

ZHTOYNTAI ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ LOGIS-
TICS

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

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

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

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

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

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

ZHTΟΥΝΤΑΙ  ΑΠΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

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

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

2)Περιγραφή θέσης: Εργάτες
Αποθήκης

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΟ

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

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

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

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

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

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

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

ZHTΟΥΝΤΑΙ  ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

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

Κύρια καθήκοντα:
Φόρτωση και εκφόρτωση
εμπορευμάτων
Παραλαβή και τακτοποίηση
εμπορευμάτων

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ

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

Απαραίτητα προσόντα:
Κάτοχοι διπλώματος
οδήγησης Γ’ κατηγορίας
Ψηφιακός Ταχογράφος

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

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

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

2)Περιγραφή θέσης: Βοηθός

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

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

Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις

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

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

ZHTOYNTAI ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ LOGIS-
TICS

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

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

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

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

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

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

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

Απαραίτητα προσόντα:
Απόφοιτος Τεχνικής Σχολής
Μηχανικών     Προϋπηρεσία
τουλάχιστον 4 χρονιά

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS 

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

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ,ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ

Περιγραφή θέσης:  Εργάτες
Παραγωγής 
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Κύρια Καθήκοντα:
Καθαρισμός, φιλετοποίηση και
συσκευασία κατεψυγμένων
και νωπών  ψαριών.
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Στη φυλακή το μυστικό
Την ίδια ώρα, οι έμπειροι αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών, εκτιμούν ότι

το μυστικό που οδήγησε στη σφράγιση του συμβολαίου θανάτου του Γιάννη
Σκαφτούρου, πιθανότατα να βρίσκεται στη φυλακή. Το ερώτημα που τους
απασχολεί, είναι αν το άγνωστο πρόσωπο που έδωσε την εντολή σε Αλβα-
νούς φονιάδες να «φάνε» τον Σκαφτούρο μέσα στη φυλακή, είναι το ίδιο με
αυτόν που πλήρωσε για να τον δολοφονήσουν στα Σκούρτα. Για το λόγο
αυτό, ψάχνουν «ιστορίες» που είχε εμπλακεί την τελευταία πενταετία ο Γιάν-
νης Σκαφτούρος για να εντοπίσουν τα κίνητρα που θα οδηγήσουν στον
ηθικό αυτουργό.

Σκαφτούρος - Σοκάρει η ιατροδικαστική έκθεση
- Γνώριζε ότι κινδυνεύει, λέει ο δικηγόρος του

Από τις 15 σφαίρες των δραστών με καλάσνικοφ, συνολικά οι 10 κατέλ-
ηξαν στο κορμί του 55χρονου Γιάννη Σκαφτούρου, Ο δικηγόρος του γνώρι-
ζε ότι ο πελάτης του είχε αντιπαλότητες.

Δέχτηκε 10 σφαίρες-Τις τρεις στο κεφάλι
Να σημειώσουμε ότι από τη νεκροτομή ο σκαφτουρος έχει δεχθεί περίπου

δέκα βολίδες πάνω του, οι τρεις στο κεφάλι. Περιμένουν βαλλιστική για να
δουν πόσες είναι από το καλάσνικοφ και πόσες από εννιάρι πιστόλι.

Στο σημείο της δολοφονίας βρέθηκαν τουλάχιστον 20 κάλυκες καλάσνικοφ
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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 προσφορά μερικών ωρών την ημέρα από εθελοντές – εθελόντριες,

είναι απαραίτητη. Για πληροφορίες στο τηλ. 6946712843 
Δημήτρης Βραχίδης. 

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 3

Τα πρώτα καινούργια στέγαστρα στάσεων 
λεωφορείων τοποθετήθηκαν στο Χαϊδάρι!

Τα στέγαστρα εγκαθίστανται και θα συντηρούνται  χωρίς καμία οικονομική επι-
βάρυνση του Δήμου, αντίθετα μάλιστα ο Δήμος θα έχει και ένα πρόσθετο
έσοδο από την εκμίσθωσή τους για διαφημιστικούς σκοπούς. Η σχετική
σύμβαση με την εταιρεία Politis Home υπογράφηκε την Παρασκευή 15 Απρ-
ιλίου και ήδη υλοποιείται.  
Με τις νέες καλαίσθητες και λειτουργικές στάσεις λεωφορείων η καθημερινότ-
ητα στο Χαϊδάρι βελτιώνεται, ενώ διευκολύνεται και η χρήση των Μέσων Μαζι-
κής Μεταφοράς. 
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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 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



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-
οφωρείο), 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

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 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 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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