
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Κ
2239Αρ. Φύλλου 4383 Παρασκευή 29 Απριλίου 2022 Έτος 27ο email: info@thriassio.gr www.thriassio.gr

ΨΨηηφφιιαακκήή  ππλλέέοονν  ηη  
εεππιικκοοιιννωωννίίαα  ττοουυ  δδηημμόόττηη  μμεε

ττοονν  ΔΔήήμμοο  ττοουυ
Ψηφιακές θυρίδες που ...λύνουν τα χέρια

και στον Δήμο Ελευσίνας 

Άνω Λιόσια:
Έκλεψαν 200μ. καλώδιο 

ρεύματος και 7 κλιματιστικά
από το Κέντρο Εργασίας

Αναπήρων

σσεελλ..  33

Ο Πανελευσινιακός 
κυπελλούχος στην Δυτική

Αττική για το 2021-22

ΣΣεε  ααννααμμοοννήή……  
λλεευυκκοούύ  κκααππννοούύ  

γγιιαα  τταα  
ΝΝααυυππηηγγεείίαα  
ΕΕλλεευυσσίίννααςς

Τελευταίες λεπτομέρειες έχουν  μείν ει ν α 
διευθετηθούν  προκειμέν ου ν α πάρει την  οδό 
για την  Βουλή το σχετικό ν ομοσχέδιο.

Σε εξέλιξη η διαδικασία 
επανεκκίνησης του διυλιστηρίου  

Ελευσίνας, μετά την ολοκλήρωση των
εργασιών συντήρησης 

σσεελλ..  55

ΜΜέέννεειι  ηη  μμάάσσκκαα  σσττοουυςς  
εεσσωωττεερριικκοούύςς  χχώώρροουυςς  

ΦΦεεύύγγεειι  ττοο  ππιισσττοοπποοιιηηττιικκόό  
εεμμββοολλιιαασσμμοούύ

σσεελλ..  22

ΧΑΪΔΑΡΙ: 
Δημιουργία Ποδηλατόδρομου
σε όλη την Ιερά Οδό μέχρι την

Μονή Δαφνίου σσεελλ..  77

Eurostat: Eurostat: Η Ελλάδα ε ίχε τηνΗ Ελλάδα ε ίχε την
τρίτη μεγαλύτερη αύξηση στηντρίτη μεγαλύτερη αύξηση στην

απασχόληση απασχόληση 
την τελευταία διετίατην τελευταία διετία

σσεελλ..  99

120 ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

7.580 κρούσματα  
48 θάνατοι και 260
διασωληνωμένοι 

σσεελλ..  88

σσεελλ..  33--1133

σσεελλ..  1111

σσεελλ..  33--44



2-θριάσιο Παρασκευή 29 Απριλίου 2022

Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

Διεύθυνση: Σ. Μακρυγιάννη & Θερμοπυλών
- Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300 

Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν:
6908604269,6977410968
Συνδρομές Ετήσιες: 20€ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου 
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφον-
ται. Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγ-

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Ηλιοφανεια

Η Θερμοκρασία απο 13  έως 26  βαθμους Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ζώης, Ζήσης, Ζήσιμος, Ζωή, Ζησούλα, Ζωΐτσα, Ζωζώ

Πηγή, Κρήν η, Κρην ιώ
Παγκόσμια Ημέρα Χορού

Ζωοδόχ ου Πηγής, Αγίων  Ιάσων ος και Σωσίπατρου 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Φίλης Ισίδωρος Μ.

Λιάκου Δημητρίου 11, 2105582462

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Παππά Ιωάννα Κ.

Νέζη Νικολάου 44, 2105547707

MANΔΡΑ
Ασημάκης Γρηγόριος Κ. 

Στρατηγού Ρόκκα 114, 2105550323

ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

ΣΑΝΙΔΑ Δ. ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Λεωφόρος Φυλής 47,

210 241 1522

ΑΧΑΡΝΕΣ
Τσιρομάλη Αφροδίτη Ι. 

Θρακομακεδόνων 242, 2102435820

Π
ροχωρούν οι συζητήσεις με
τον επενδυτή και την DFC
για τα Ναυπηγεία Ελευ-

σίνας, ενώ προετοιμάζεται και το
σχετικό σχέδιο νόμου, όπως είπε ο
Άδωνις Γεωργιάδης.«Έχουμε
προχωρήσει, είμαστε σε επαφή με
τον επενδυτή και την DFC που θα
υποστηρίξει  το project. Παράλ-
ληλα, είμαστε στη διαδικασία προε-
τοιμασίας του σχεδίου νόμου»
τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, σε συνέντευξή του .

Η ερχόμενη Παρασκευή θεωρείται
η «D-Day» για τα Nαυπηγεία Ελευ-
σίνας

Ο αρμόδιος υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεω-
ργιάδης θα παρουσιάσει στον πρωθυπουργό το
σχέδιο νόμου για τη μεταβίβαση των ναυπηγείων
στους ενδιαφερόμενους Onex-DFC και
Fincantieri.

Το σχέδιο νόμου άργησε, γεγονός που κάνει 
τους εργαζόμενους να βρίσκονται σε αναμμένα

κάρβουνα.
Θυμίζουμε πως το πλήρες χρονοδιάγραμμα για

την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξυγίανσης των
Ναυπηγείων Ελευσίνας έδωσε στις 31 Μαρτίου ο
Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις
Γεωργιάδης κατά την διάρκεια γενικής συνέλευ-
σης των εργαζόμενων των Ναυπηγείων.

«Το σχέδιο εξυγίανσης θα το παρουσιάσουμε
στη Βουλή των Ελλήνων με νόμο, δεν θα πάμε με
τη δικαστική εξουσία, ώστε να πάμε γρηγορότερα
και να υπάρξει νομική εξασφάλιση και νομική
δέσμευση των υπόλοιπων κομμάτων για τη συμφ-
ωνία» σημείωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Σε αναμονή… λευκού καπνού για 
τα Ναυπηγεία Ελευσίνας

ΕΡΓΟ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΧΑΪΔΑΡΙ 

Δημιουργία Ποδηλατόδρομου σε όλη
την Ιερά Οδό μέχρι την Μονή Δαφνίου

Η χρημα-
τοδότηση

της μελέτης για τη
δημιουργία Ποδ-
ηλατόδρομου σε
όλη τη διαδρομή
της Ιεράς Οδού,
μέχρι την Μονή
Δαφνίου, εγκρίθηκε
από το Πράσινο
Ταμείο, σύμφωνα
με χθεσινή ανα-
κοίνωση στα social
media του
Δημάρχου Βαγγέλη
Ντηνιακού. Πρόκει-
ται για ένα έργο
υ π ε ρ τ ο π ι κ ή ς
σημασίας, που θα
αναβαθμίσει και θα
αναδείξει ένα μεγά-
λο τμήμα της πόλης μας. 

Η δημιουργία αυτής της ποδηλατικής διαδρομής από
άκρη σε άκρη της πόλης συμβαδίζει και με τις βασικές
επιδιώξεις του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
του Δήμου, το οποίο βρίσκεται υπό κατάρτιση. 

Το αίτημα επίσπευσης του έργου τέθηκε κατά τη
συνάντηση των Δημάρχων της Δυτικής Αθήνας με τον
Πρωθυπουργό και έγινε το πρώτο και σημαντικό βήμα
για την υλοποίησή του.

Τελευταίες λεπτομέρειες έχουν  μείν ει ν α
διευθετηθούν  προκειμέν ου ν α πάρει την
οδό για την  Βουλή το σχετικό ν ομοσχέδιο.
Πρόκειται για το σχέδιο, που έχουν  επεξε-
ργαστεί ΟΝΕΧ και Fincantieri και, που
εκτός συγκλον ιστικού απροόπτου, θα
είν αι αυτό πάν ω στο οποίο θα
“κουμπώσει” η εξυγίαν ση των  ν αυ-
πηγείων .
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ΟΟΡΡΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΜΜέέννεειι  ηη  μμάάσσκκαα  σσττοουυςς
εεσσωωττεερριικκοούύςς  χχώώρροουυςς  --  ΦΦεεύύγγεειι  ττοο

ππιισσττοοπποοιιηηττιικκόό  εεμμββοολλιιαασσμμοούύ

Υ
ποχρεωτική θα παρα-
μείν ει η χρήση μάσ-
κας στους εσωτερι-

κούς χώρους τουλάχιστον
για ολόκληρο τον  Μάιο εν ώ
η επιδημιολογική κατάσταση
της χώρας θα κρίν ει τις αποφ-
άσεις από Ιούν ιο και μετά,
τόν ισε ο υπουργός Υγείας,
Θάν ος Πλεύρης.

Ο κύβος ερρίφθη για μάσκες,
πιστοποιητικά νόσησης και
εμβολιασμού.

Τέλος τα πιστοποιητικά εμβο-
λιασμού και νόσησης από την
Πρωτομαγιά και για όσους εισέ-
λθουν στην Ελλάδα, την ώρα
που εμβολιασμένοι και μη θα
φοράνε μάσκες στους κλει -
στούς χώρους και τον Μάιο.

Αυτή είναι η εισήγηση των
ειδικών προς την κυβέρνηση,
ενώ όσον αφορά τις μάσκες για
το πως θα πορευτούμε το

καλοκαίρι θα παρθεί νέα απόφ-
αση στα τέλη του Μαΐου.

Για τα πιστοποιητικά νόσησης
και εμβολιασμού αυτά παύουν
να ισχύουν από 1η Μαΐου στην
χώρα μας και για τους ταξι-
διώτες που θα μπουν στην
Ελλάδα από το εξωτερικό.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα ο
υπουργός Υγείας Θάνος
Πλεύρης δήλωσε πως είναι
ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην
καταργηθεί η μάσκα στους εσω-
τερικούς χώρους κάτι που ήδη
εξέτασε η επιτροπή και φυσικά
θα εξετάσει εκ νέου για τις ορι-
στικές αποφάσεις από την 1η
Ιουνίου.

Τα μέτρα που «φεύγουν» την
Πρωτομαγιά

Την Πρωτομαγιά καταρ-
γούνται τα πιστοποιητικά εμβο-
λιασμού και  νόσησης, ενώ

πλέον δεν θα είναι υποχρεωτι-
κή η επίδειξη αρνητικού rapid
test για την εστίαση, το λιανεμ-
πόριο, αλλά και όπου αλλού
είναι  υποχρεωτικά εδώ και
περίπου εννέα μήνες.

Επίσης οι μαθητές δεν θα
κάνουν ούτε το ένα self test την
εβδομάδα, ενώ οι ανεμβολία-
στοι εργαζόμενοι θα κάνουν
ένα rapid test κάθε εβδομάδα.

Την 1η Ιουνίου είχε ανακοι-
νωθεί ότι θα ισχύσει το δεύτε-
ρο στάδιο της άρσης των μέτρ-
ων, με την κατάργηση της χρή-
σης μάσκας στους κλειστούς
χώρους για όλους, εμβολια-
σμένους και ανεμβολίαστους
που είναι και το πιθανότερο
σενάριο. 

Ωστόσο, ο κ. Πλεύρης έβαλε
νέα δεδομένα στο τραπέζι και
αναμένονται  νέες διευκρ-
ινίσεις. 

Άνω Λιόσια: 
Έκλεψαν 200μ. καλώδιο 

ρεύματος και 7 κλιματιστικά
από το Κέντρο Εργασίας 

Αναπήρων
Ο πρόεδρος του ΚΕΑ υποστήριξε πως η

αστυνομία άφησε ελεύθερο τον δράστη και
εκείνος το ίδιο βράδυ επέστρεψε με συνεργούς
28/04/20220 Χρόνος ανάγνωσης: 3 λεπτά

Ο πρόεδρος του ΚΕΑ υποστήριξε πως η αστυνομία
άφησε ελεύθερο τον δράστη, την πρώτη φορά, και
εκείνος, το ίδιο βράδυ επέστρεψε, έχοντας και συνερ-
γούς.

Ο Γιώργος Ρεθυμνιωτάκης, Πρόεδρος του Κέντρου
Εργασίας Αναπήρων στα Άνω Λιόσια, μίλησε για την
νέα κλοπή, που έχει «νεκρώσει» το ΚΕΑ, καθώς οι δρά-
στες πήραν ακόμη και το κεντρικό καλώδιο της σύνδε-
σης του ΚΕΑ με τον στύλο της ΔΕΗ, καθώς και 7 μονά-
δες κλιματιστικών και όλα αυτά «κάτω από την μύτη»
των αστυνομικών.

«Γύρω γύρω το κτήριο είναι όλο σίδερα, επειδή μας
έχουν κλέψει πάρα πολλές φορές έχουμε «θωρακίσει»
το κτήριο, με την βοήθεια ενός ιδιώτη έχουμε βάλει και
μια πόρτα ασφαλείας και έτσι πλέον οι κλέφτες δεν μπο-
ρούν να μπουν μέσα στο κτήριο», είπε ο κ. Ρεθυμνιω-
τάκης στον ΑΝΤ1.

Όπως σημείωσε, «εγινε μια κλοπή στον χώρο, για
πρώτη φορά οι αστυνομικοί έπιασαν τον δράστη, όμως
αφέθηκε ελεύθερος αργότερα και φαίνεται πως το ίδιο
βράδυ επέστρεψε ο δράσης και όχι μόνος του. ξωτερι-
κά πήραν όλα τα καλώδια, συνολικά 200 μέτρα
καλωδίου, πήραν το χοντρό καλώδιο που ξεκινά από
την κολώνα της ΔΕΗ και φθάνει μέχρι το κτήριο και
ακόμη πήραν και 7 εξωτερικές μονάδες κλιματιστικών
που είχαμε στο Κέντρο. 

Όλα αυτά, απαιτούν εργαλεία και χρόνο, οι δράστες
έμειναν ώρα εδώ, σε απόσταση 50 μέτρων από την
Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Δυτικής Αττικής».

Τ
η δυν ατότητα ν α παρέχ ουν  ψηφ-
ιακές υπηρεσίες στους δημότες
τους, μέσα από το σύγχ ρον ο και

ασφαλές περιβάλλον  του gov .gr έχ ουν
πλέον  οι Δήμοι της χ ώρας.

Σύμφων α με όσα σχ εδίασαν , υλο-
ποίησαν  και υπέγραψαν  σε ΚΥΑ οι
Υπουργοί Εσωτερικών  Μάκης Βορίδης,
Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρν -
ησης Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Αν απ-
ληρωτής Υπουργός Εσωτερικών  Στέλιος
Πέτσας και ο Υφυπουργός Ψηφιακής
Διακυβέρν ησης Θοδωρής Λιβάν ιος, σε

κάθε Δήμο της χ ώρας παρέχ ον ται ψηφ-
ιακές θυρίδες του gov .gr. 

Έτσι, εισάγεται έν ας ψηφιακός τρόπος
επικοιν ων ίας του δημότη με τον  Δήμο
του, εν ώ ταυτόχ ρον α εγκαιν ιάζεται μια
ν έα γεν ιά ομογεν οποιημέν ων  δημοτικών
ψηφιακών  υπηρεσιών .

Οι θυρίδες των  Δήμων  στο gov .gr
προσφέρουν  3 βασικές λειτουργίες:

Έκδοση πιστοποιητικών  αρμοδιότητας
των  Δήμων  χ ωρίς την  αν άγκη φυσικών
υπογραφών  και σφραγίδων . 

Τα πιστοποιητικά αυτά είν αι έγκυρα σε

φυσική αλλά και σε ψηφιακή μορφή, τόσο
στη Δημόσια Διοίκηση όσο και κατά την
προσκόμισή τους σε ιδιωτικούς φορείς.

Υποδοχ ή και διεκπεραίωση αιτήσεων
δημοτών  από το gov .gr, με πρώτη
υπηρεσία τη Βεβαίωση Μόν ιμης
Κατοικίας

Αυτεπάγγελτη αν αζήτηση και έκδοση
πιστοποιητικών  που είν αι απαραίτητα 

σε διαδικασίες των  Δήμων  και
παρέχ ον ται από το gov .gr

Τη διαδικασία
έκδοσης πιστοποιη-
τικών  μέσω του
gov .gr παρακο-
λούθησαν  στο Δήμο
Παλαιού Φαλήρου
(από τον  οποίο
ξεκίν ησε η διάθεση
της υπηρεσίας) ο
Υπουργός Ψηφια-
κής Διακυβέρν ησης
Κυριάκος Πιερρα-
κάκης, ο Αν απληρ-

ωτής Υπουργός Εσωτερικών  
Στέλιος Πέτσας και ο Υφυπουργός

Ψηφιακής Διακυβέρν ησης Θοδωρής Λιβά-
ν ιος, μαζί με τον  πρόεδρο της Κεν τρικής
Έν ωσης Δήμων  Ελλάδας Δημήτρη Παπα-
στεργίου, τον  Δήμαρχ ο Παλαιού Φαλήρ-
ου Γιάν ν η Φωστηρόπουλο και τον
Γεν ικό Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρν -
ησης Λεων ίδα Χριστόπουλο.

Συν εχ ιζεται στη σελ. 13

Ψηφιακή  πλέον η επικοινωνία 
του δημότη με τον Δήμο του

Ψηφιακές θυρίδες που ...λύνουν τα χέρια 
και στον Δήμο Ελευσίνας 

συν εχ ίζεται στη σελ. 4

συν εχ ίζεται στη σελ. 14
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Συνεχιζεται απο σελ. 3

«Αποφασίστηκε από την τοπική αυτο-
διοίκηση να σκάψουν και να γίνουν υπόγεια
αυτά τα καλώδια, αλλά πόσο καιρό θα
κάνουν και πότε θα μπορέσουμε να δουλέ-
ψουμε και πάλι», τόνισε, υπενθυμίζοντας
πως το ΚΕΑ είναι αυτοδιαχειριζόμενο και
προσφέρει δουλειά και εισόδημα σε ανάπ-
ηρους που εργάζονται σκληρά.

Τι αναφέρει ο Πρόεδρος του ΚέντρΤι αναφέρει ο Πρόεδρος του Κέντρ--
ου σε επιστολή προς τις Αρχέςου σε επιστολή προς τις Αρχές

«Το κράτος, τα Σώματα Ασφαλείας και οι
περισσότερες κρατικές υπηρεσίες, με βάση
το Σύνταγμα των Ελλήνων είναι υπεύθυνα
για τη ζωή, την τιμή και την περιουσία του
πολίτη. Σε όλα τα κράτη του κόσμου
υπάρχουν παραβατικότητες. Στην πατρίδα
μας όμως, δυστυχώς τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν τα θύματα είναι μεγαλύτερα
από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι
παραβάτες. Δηλαδή, εμείς τα θύματα φτά-
σαμε στο σημείο να μην θέλουμε να καταγ-
γείλουμε σοβαρά περιστατικά, για να απο-
φύγουμε την μετέπειτα ταλαιπωρία. Ζούμε
μια κατάσταση που αντί να φωνάζει ο νοι-
κοκύρης για να φύγει ο κλέφτης, φωνάζει ο
κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης.

Δεν στέκει και δεν υπάρχει καμμία λογική
όταν συλλαμβάνεται ο κλέφτης, τιμωρείται,
και την ίδια μέρα, ο ίδιος κλέφτης, να μας
ξανακλέβει με τον ίδιο τρόπο και εμείς να
είμαστε υποχρεωμένοι να πληρώσουμε τη
ζημιά που μας έκανε και να υποστούμε όλη
την ταλαιπωρία, χάνοντας όχι μόνο αυτά
που μας έκλεψαν, αλλά και την δουλειά μας
όπως και την ψυχική μας ηρεμία.

Η καταστροφή που προκάλεσαν σε 3
μέρες με τις κατ’ επανάληψιν κλοπές στο
Κέντρο Εργασίας Αναπήρων που βρίσκεται 

δίπλα στα κτίρια της Υποδιεύθυνσης
Ασφαλείας Δυτικής Αττικής είναι ανυπολόγι-
στη. Μας πήραν όλα τα εξωτερικά καλώδια,
ακόμα και τις κεντρικές παροχές του ηλεκ-
τρικού ρεύματος, με αποτέλεσμα να μην λει-
τουργεί τίποτα και να είμαστε υποχρεωμέ-
νοι να τα αντικαταστήσουμε. 

Ευτυχώς που η τοπική αυτοδιοίκηση μας
αντικατέστησε προσωρινά μια παροχή για
να ανάβουν μόνο τα φώτα, και να μπορ-
ούμε να μπούμε στο χώρο. 

Όλα αυτά συμβαίνουν τη Μεγάλη Εβδο-
μάδα, που εμείς θα διαθέταμε τις λαμπάδες,
τα αυγά και τα πασχαλινά εργόχειρα που
δημιουργούν τα άτομα με αναπηρία στο
κέντρο μας.

Στο Δήμο Φυλής λειτουργούν 2 Αστυνομι-
κά Τμήματα, η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας
Δυτικής Αττικής και η Δημοτική Αστυνομία.
Επεμβαίνουν άμεσα και μας το έχουν απο-
δείξει κατ’ επανάληψιν, το ίδιο και η τοπική
αυτοδιοίκηση. Από κει και πέρα τί γίνεται;
Γιατί οι παραβάτες κυκλοφορούν ελεύθεροι
και συνεχίζουν; Αναρωτιόμαστε μήπως θα
πρέπει να τιμωρήσουμε το νόμο; Και με
ποιόν τρόπο;

Όταν λοιπόν ο νόμος είναι φτιαγμένος
έτσι ώστε να επιτρέπει στον καθένα να
εγκληματεί ασύστολα, η ιστορία θα επανα-
λαμβάνεται δίχως τέλος. Για μας, η ατι-
μωρησία είναι συνέργεια. Το λαϊκό αίτημα
δεν μπορεί να είναι να αλλάξουν τα πρόσω-
πα ή έστω και οι συμπεριφορές, αλλά να
αλλάξει ο «τρόπος» και ο νόμος να λειτουρ-
γεί πιο αποτελεσματικά και δίκαια για
όλους. 

Δεν λέμε να εξαφανίσουμε τους παραβά-
τες, θέλουμε όμως να διορθωθεί αυτή η
κατάσταση για να μην μπορεί ο κλέφτης
μέρα μεσημέρι να κλέβει με την άνεσή του
δίπλα από το αστυνομικό τμήμα».



Π
αν ηγυρικό χ αρακτήρα απέκτησε
η διέλευση του Ποδηλατικού
Γύρου Ελλάδος από το Δήμο

Φυλής.
Οι ποδηλάτες βγήκαν  στη Λεωφόρο

Φυλής, από την  έξοδο 6 της Αττικής
Οδού, στις 12:20 το μεσημέρι της Πέμ-
πτης 28 Απριλίου 2022 και κατευθύν θη-
καν  προς Φυλή και Δερβεν οχ ώρια, στο
πλαίσιο του 2ου ΕΤΑΠ (ΟΑΚΑ- Ιτέα),
συν ολικής απόστασης 165 χ ιλιομέτρων .

Τιμών τας την  αν αβίωση του μεγάλου
αγών α, μετά από διακοπή μιας δεκα-
ετίας, ο Δήμος Φυλής εργάστηκε από την
πρώτη στιγμή, για την  ασφάλεια των
αθλητών  και για τη διευκόλυν ση των
ομάδων .  

Η Δημοτική Αστυν ομία έφερε, με
απόλυτη επιτυχ ία, σε πέρας το έργο
που της αν ατέθηκε από το Διοικητή του
Γ’ Τμήματος Τροχ αίας ΒΑ Αττικής
(Μεταμόρφωσης) Κων σταν τίν ο Γεωρ-
γακόπουλο, ο οποίος είχ ε το γεν ικό
πρόσταγμα των  μέτρων  τροχ αίας. Εξα-
σφάλισε τη διακοπή της κυκλοφορίας σε
κρίσιμες διασταυρώσεις της Λεωφόρου
Φυλής και τις σηματοδότησε με ταιν ίες
επισήμαν σης.

Τον  αγών α παρακολούθησαν  αρκετά
μέλη της διοίκησης του Δήμου Φυλής.

Ο Αν τιδήμαρχ ος Μιχ άλης Οικον ομάκ-
ης, ως πολιτικός προϊστάμεν ος της
Δημοτικής Αστυν ομίας, ο Αν τιδήμαρχ ος
σε θέματα τουρισμού Γιώργος Αβράμης, ο
Πρόεδρος του Αθλητικού Οργαν ισμού
Γιώργος Μαυροειδής και ο Πρόεδρος της
Τοπικής Κοιν ότητας Άν ω Λιοσίων  Νίκος
Λιόσης.

Στη Δημοτική Κοιν ότητα Φυλής κον τά
στον  αγών α βρέθηκαν  η Αν τιδήμαρχ ος
Ελέν η Λιάκου και ο Πρόεδρος Διον ύσης
Βλάχ ος.  

«Στηρίζουμε την  Πολιτεία σε τέτοιες
διοργαν ώσεις που προβάλλουν  τη Χώρα,
αλλά και τον  τόπο μας. 

Ο Ποδηλατικός Γύρος Ελλάδας τίμησε
την  περιοχ ή μας και του αν ταποδώσαμε
την  τιμή με το εν διαφέρον  και την  υπο-
στήριξή μας. 

Θα συν εχ ίσουμε την  προσπάθεια ν α
φέρουμε στον  τόπο μας διοργαν ώσεις
που τον  προβάλουν  ως προορισμό και
προσελκύουν  επισκέπτες στα αξιοθέα-
τα, αλλά και στις επιχ ειρήσεις ψυχ α-
γωγίας και εστίασης», δήλωσε ο Δήμα-
ρχ ος Χρήστος Παππούς.

Ακολουθεί ο σύν δεσμος με βίν ετο από
τους προπομπούς της διεύλευσης των
ποδηλατών  στη Λεωφόρο Φυλής στα
Άν ω Λιόσια.
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Ο
Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ εν ημερών ει ότι
βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδι-

κασία σταδιακής επαν όδου σε καν ον ι-
κές συν θήκες λειτουργίας του διυλι-
στηρίου της Ελευσίν ας, μετά την  ολοκ-
λήρωση των  εργασιών  συν τήρησης,
εκσυγχ ρον ισμού και αν αβάθμισης που
υλοποιήθηκαν  το προηγούμεν ο διά-
στημα από εξειδικευμέν ο προσωπικό,
στο πλαίσιο της προγραμματισμέν ης
παύσης λειτουργίας των  μον άδων
παραγωγής (shut down). 

Από σήμερα και μέχ ρι την  πλήρη
επαν αλειτουργία όλων  των  μον άδων ,
η οποία αν αμέν εται εν τός του πρώτου
δεκαημέρου του Μαΐου, εν δέχ εται
παροδικά ν α παρουσιαστεί το φαιν ό-
μεν ο αυξημέν ης φλόγας από τον

πυρσό. Πρόκειται για συν ήθη διαδι-
κασία, η οποία προβλέπεται από τον

σχ εδιασμό των  εγκαταστάσεων  και
είν αι σε πλήρη εν αρμόν ιση με τις

Βέλτιστες Πρακτικές που τηρούν ται,
διεθν ώς, σε αν άλογες περιπτώσεις.
Διασφαλίζει με τον  καλύτερο δυν ατό
τρόπο την  ασφάλεια των  εργαζομέν ων
και της τοπικής κοιν ων ίας, προστα-
τεύον τας, ταυτόχ ρον α, το περιβάλ-
λον .

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
διαβεβαιών ει τους κατοίκους της περ-
ιοχ ής ότι τηρούν ται στο ακέραιο όλα τα
προβλεπόμεν α μέτρα Ασφάλειας &
Προστασίας, σύμφων α με την  ευρω-
παϊκή και ελλην ική ν ομοθεσία, όπως
συμβαίν ει, καθημεριν ά, στη λειτουργία
των  διυλιστηρίων  του.

Για τη διαδικασία επαν εκκίν ησης
του διυλιστηρίου έχ ουν  εν ημερωθεί
πλήρως όλες οι αρμόδιες Αρχ ές, σύμφ-
ων α με τις ισχ ύουσες διαδικασίες. 

Σε εξέλιξη η διαδικασία επανεκκίνησης του διυλιστηρίου  
Ελευσίνας, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης 

Πανηγυρική διέλευση του Ποδηλατικού
Γύρου Ελλάδος από τον Δήμο Φυλής

To «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» και ο Δήμος Μεγαρέων
συγκεντρώνουν ανθρωπιστική βοήθεια για τον Ουκρανικό λαό

To «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ», η Περιφέρεια Αττικής και ο Δήμος
Μεγαρέων, συγκεντρώνουν ανθρωπιστική βοήθεια για τον Ουκρανικό
λαό, αλλά και για τους πρόσφυγες που καθημερινά έρχονται στην
Ελλάδα. Η δράση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 5 Μαΐου, από τις
10:00 έως τις 18:00 στην κεντρική πλατεία Μεγάρων.
Τα είδη που θα συγκεντρωθούν είναι:
Φάρμακα, υγειονομικό υλικό, κουβέρτες, υπνόσακοι, είδη ατομικής
υγιεινής, παιδικές τροφές, γάλατα, πάνες, τρόφιμα μακράς διάρκειας,
είδη κουζίνας και ρούχα (σε καλή κατάσταση, έτοιμα να φορεθούν).
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Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 28 Απριλίου η
δεύτερη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου
της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αχαρνών,
υπό τον συντονισμό του Αντιδημάρχου Γιώργου
Σιδηρόπουλου, με αντικείμενο τις δράσεις πρόλ-
ηψης και πυροπροστασίας για την αντιπυρική
περίοδο. Σημειώνεται ότι η Πολιτική Προστασία, με

καθ-
ημε-

ρινές περιπολίες και συμβολή στην αποψίλωση
συμμετέχει ενεργά στην πρόληψη και την αντι-
μετώπιση συμβάντων. Αμέσως μετά ο Αντιδήμα-
ρχος συμμετείχε και στη 2η συνεδρίαση του
Συντονιστικού της Περιφέρειας, όπου μεταξύ
άλλων συζητήθηκε εκτενώς και το θέμα της αντι-
σεισμικής προστασίας.

Ένωση Επαγγελματιών Βιοτεχνών 
& Εμπόρων Ελευσίνας

Πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση
την Κυριακή 10 π.μ. Πλατεία 
Λαού Ελευσίνα
Η Ένωση Επαγγελματιών Βιοτεχνών & Εμπόρων Ελευσίνας

- Μάνδρας συμμετέχει στην Πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση που
θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Λαού την Κυριακή 1η Μάη
στις 10 π. μ. 

Όπως κάναμε σε μια σειρά μεγάλα ζητήματα, όπως της
υγείας, έτσι συνεχίζουμε να χτίζουμε βήμα βήμα κοινό μέτωπο
αγώνα με τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους και κάθε
μαζικό φορέα, κάθε βιοπαλαιστή που αγωνίζεται για μια καλύτε-
ρη ζωή με αξιοπρεπές εισόδημα και κοινωνικά δικαιώματα για
όλους. Δίπλα σε όλους αυτούς είναι και η δική μας θέση. 

Απαιτούμε:
Πλαφόν στην τιμή της κιλοβατώρας και του ρεύματος. 
Κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής, και των χρεώσεων

για ΑΠΕ. Απαγόρευση των διακοπών.
Κατάργηση των ΦΠΑ και ΕΦΚ στα καύσιμα και συνολικά

στην ενέργεια.
Διαγραφή των χρεών της επιστρεπτέας προκαταβολής,

τόκων και προστίμων, 30% των υπόλοιπων χρεών στην εφο-
ρία και τις τράπεζες

Επιστροφή στο αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ.
Κατάργηση ΕΝΦΙΑ και τέλους επιτηδεύματος, μείωση ΦΠΑ και
κατάργηση των έμμεσων φόρων στα είδη λαϊκής κατανάλωσης
και τα καύσιμα. Επιδότηση στο ύψος των αυξήσεων στην ενέρ-
γεια.

Κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης.
Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και γενναία μείωση των δημοτικών

τελών
Όχι στις κατασχέσεις και στους πλειστηριασμούς για τις μικρ-

οεπιχειρήσεις και λαϊκά νοικοκυριά.

Μ
ε σεβασμό
στους πολίτες
και τις καθ-

ημερινές ανάγκες σε όλο
το εύρος του Δήμου, οι
υπάλληλοι των συνερ-
γείων καταβάλλουν καθ-
ημερινή προσπάθεια για
την παροχή των καλύτε-
ρων δυνατών υπηρε-
σιών προς όλους.

Στο πλαίσιο της καθ-
ημερινής επικοινωνίας
με τους πολίτες, ο Δήμος
μας, ενημερώνει για τις
καθημερινές ή/και εβδο-
μαδιαίες εργασίες που
πραγματοποιούνται σε
όλο το εύρος της Ελευ-
σίνας και της Μαγούλας,
τόσο για τη γνώση των
προγραμματισμένων και
εκτελεσθέντων ενερ-
γειών όσο και για τον
ενδεχόμενο εντοπισμό
οποιονδήποτε επι-
σημάνσεων από τους
πολίτες, οι οποίες και
συμβάλλουν τα μέγιστα
στο έργο του Δήμου.

Οι εργασίες που πραγ-
ματοποιήθηκαν τις προη-
γούμενες ημέρες στη
Δημοτική Ενότητα
Μαγούλας, πέραν τον
προγραμματισμένων και
καθιερωμένων εργα-
σιών καθαριότητας, σε

όλο το εύρος της Δ.Ε.
είναι οι εξής:

Συντήρηση, καθαριότ-
ητα και βάψιμο στο
Νεκροταφείο Μαγούλας

Συντήρηση, ευπρεπι-
σμός εκκλησίας Τιμίου
Σταυρό στον οικισμό
Ποντίων

Ευπρεπισμός, βαφή
πεζοδρομίων επί της
Ηρώων Πολυτεχνείου

Καθαρισμός χόρτων
στη Θριασίου 

Συντήρηση παρτεριού
στην οδό Πλάτωνος &
χώρου πρασίνου στα
φανάρια της Θριασίου 

Σημαιοστολισμός ενό-
ψει της γιορτής του
Πάσχα

Προγραμματισμένες
εργασίες

Αντιπλημμυρικό έργο
(συνέχεια)

Κατασκευή πεζοδρ-
ομίων

Καθαρισμός – ευπρε-
πισμός Ιερού Ναού
Ζωοδόχου Πηγής

Καθαρισμός – ευπρε-
πισμός γηπέδου ποδο-
σφαίρου

Καθαρισμοί οδών,
πλατειών & κοινοχρή-
στων χώρων

Συνεχίζεται το ευρύ πρόγραμμα
καλλωπισμού και
συντήρησης σε κοινόρηστους
χώρους της Μαγούλας 

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

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

Νέα συνεδρίαση για το Συντονιστικό Όργανο της Πολιτικής Προστασίας 
του Δήμου Αχαρνών

Καθημερινές περιπολίες και συμβολή στην αποψίλωση
για καλύτερη πρόληψη και αντιμετώπιση συμβάντων
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ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ 
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Η ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Με κάθε μεγαλοπρέπεια 
ο εορτασμός του Πολιούχου 
της Ελευσίνας Αγίου Γεωργίου

Δ
ύο χρόνια μετά, λόγω της πανδημίας, ο
Δήμος Ελευσίνας τίμησε με κάθε μεγαλο-
πρέπεια τον Πολιούχο της πόλης Άγιο

Γεώργιο.
Μία πολύπλευρη εκδήλωση που συνδιοργάνω-

σαν το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Ελευσίνας 

ΠΑΚΠΠΑ και ο Λαογρα-
φικός Σύλλογος «Το
Αδράχτι», στον προαύλιο
χώρο της εκκλησίας του
Αγίου Γεωργίου, στην
οποία το κοινό παρακο-
λούθησε ομιλίες και
παραδοσιακά χορευτικά
δρώμενα.

Πιο συγκεκριμένα, μετά
τον χαιρετισμό που
απηύθυνε ο Δήμαρχος
Ελευσίνας Αργύρης
Οικονόμου, ακολούθη-
σαν οι  ομιλίες του
Θεολόγου & Επίτιμου
Πάρεδρου Παιδαγωγικού

Ινστιτούτου Γιώργου Ν. Στάθη, ο οποίος τοποθε-
τήθηκε επί της θρησκευτικής διάστασης του Αγίου
Γεωργίου Ελευσίνας, του Οικονομολόγου – Ιστο-
ρικού Ερευνητή Γιώργου Παυλόπουλου ο
οποίος μίλησε για την ιστορία της εκκλησίας του
Αγ. Γεωργίου και της Προέδρου του Λαογραφι-

κού Συλλόγου «Το Αδράχτι» Παντελίτσας Τσαλι-
μοπούλου, που αναφέρθηκε στη Λαογραφική διά-
σταση του εορτασμού του Πολιούχου της πόλης
μας.

Μετά τις τοποθετήσεις των ομιλητών ακολούθη-
σαν παραδοσιακά χορευτικά δρώμενα από τα μέλη
των τμημάτων παραδοσιακών χορών του ΝΠΔΔ
ΠΑΚΠΠΑ και των ΚΑΠΗ Ελευσίνας & Μαγούλας,
στα οποία και συμμετείχαν το Λαογραφικό Συγκρ-
ότημα Μεγάρων και τα μέλη του Πνευματικού Κέν-
τρου Δήμου Ασπροπύργου.

Μετά το πέρας της εκδήλωσης, ο Δήμαρχος
Ελευσίνας Αργύρης Οικονόμου δήλωσε: «Καταφ-
έραμε φέτος, μετά από δύο χρόνια περιορισμών,
να γιορτάσουμε και  να τιμήσουμε τον Άγιο
Γιώργη, όπως αρμόζει. Θέλω να ευχαριστήσω
τους 3 ομιλητές για την παρουσία τους και τις τόσο
σημαντικές τοποθετήσεις τους αλλά και τα μέλη
των Συλλόγων για τα χορευτικά δρώμενα που
απολαύσαμε. Ήταν μία, πραγματικά, όμορφη εκδή-
λωση που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία
του ΠΑΚΠΠΑ Δήμου Ελευσίνας και τη συνεργασία
του Λαογραφικού Συλλόγου «Το Αδράχτι».

Ο
Πρόεδρος του Οργανισμού Άθλησης και Φροντίδας Νεο-
λαίας και Τρίτης Ηλικίας, κ. Ιωάννης Κατσαρός προσκαλεί
όλους τους δημότες να συμμετάσχουν στη δράση

«ΠΟΔΗΛΑΤΩ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΟΥ», που θα πραγματοποιηθεί την
Κυριακή, 8 Μαΐου 2022. 
Μια ποδηλατοβόλτα, αφιερωμένη από μικρούς και μεγάλους  στις
μητέρες όλου του κόσμου. Παίρνουμε τα ποδήλατά μας, τον απα-
ραίτητο εξοπλισμό  και απολαμβάνουμε  μια μοναδική βόλτα
στους δρόμους του Ασπρόπυργου. Στη λήξη της δράσης θα γίνει
κλήρωση ποδηλάτων καθώς θα υπάρχουν δώρα για όλους τους
συμμετέχοντες. 
Με το σύνθημα «Χρόνια πολλά Μαμά» σας περιμένουμε όλους
στις 10:00 το πρωί στην Πλατεία Δημαρχείου για να ξεκινήσουμε
την ποδηλατοβόλτα μας. 

ΠΟΔΗΛΑΤΩ ΣΤΗΝ
ΠΟΛΗ ΜΟΥ

Κυριακή 8 Μαΐου 2022
στην Πλατεία Δημαρχείου
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ΚΕΔΕ: Ενίσχυση 516.000 ευρώ για την
ανασυγκρότηση της Β. Εύβοιας

120 ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

7.580 κρούσματα 48 θάνατοι και 260 
διασωληνωμένοι 

Τ
α νέα εργαστηριακά
ε π ι β ε β α ι ω μ έ ν α
κρούσματα της

νόσου(άτομα) που καταγρά-
φηκαν τις τελευταίες 48
ώρες ήταν 7.580. Ο συνο-
λικός αριθμός των ατόμων
που νόσησαν ανέρχεται σε
3.309.962 (ημερήσια μεταβο-
λή +0.2%), εκ των οποίων
48.9% άνδρες.

Ο αριθμός πιθανών νέων
επαναλοιμώξεων που κατα-
γράφηκαν τις τελευταίες 48
ώρες ήταν 233 ενώ από την
αρχή της πανδημίας SARS-
CoV-2 ο συνολικός αριθμός
εκτιμάται σε 121.976(3.6%
του συνολικού αριθμού των
θετικών αποτελεσμάτων).

Οι νέοι θάνατοι ασθενών
με COVID-19 είναι 48, ενώ
από την έναρξη της επιδ-
ημίας έχουν καταγραφεί
συνολικά 29.073 θάνατοι.

Το 95.5% είχε υποκείμενο
νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών
και άνω.

Ο αριθμός των ασθενών
που νοσηλεύονται διασωλ-
ηνωμένοι είναι 260 (65.0%
άνδρες). Η διάμεση ηλικία
τους είναι 71 έτη. To 93.1%
έχει υποκείμενο νόσημα
ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Μεταξύ των ασθενών που
νοσηλεύονται διασωληνωμέ-
νοι, 143 (55%) είναι ανεμ-
βολίαστοι ή μερικώς εμβο-
λιασμένοι και 117 (45%)
είναι πλήρως εμβολιασμέ-
νοι. Από την αρχή της παν-
δημίας έχουν εξέλθει από τις 

ΜΕΘ 4.601 ασθενείς.
Οι εισαγωγές νέων ασθ-

ενών COVID-19 στα νοσοκο-
μεία της επικράτειας είναι
191 (ημερήσια μεταβολή
+1.6%). Ο μέσος όρος εισα-
γωγών του επταημέρου είναι
175 ασθενείς.

Η διάμεση ηλικία των
κρουσμάτων είναι 36 έτη
(εύρος 0.2 έως 112 έτη), ενώ
η διάμεση ηλικία των θανόν-
των είναι 79 έτη (εύρος 0.2
έως 106 έτη).

Μεταλλάξεις

Ολοκληρώθηκε από το
Eθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής
Επιτήρησης του ιού SARS-
CoV-2, που λειτουργεί υπό
το συντονισμό του ΕΟΔΥ, και
η γονιδιωματική ανάλυση σε
527 δείγματα που έχουν επι-
λεγεί τυχαιοποιημένα ή
στοχευμένα και αφορούν
στην περίοδο 26 Μαρτίου
2022 έως 17 Απριλίου 2022.

Από τον έλεγχο των 527
δειγμάτων, αναγνωρίστηκαν
συνολικά 501 δείγματα με
στελέχη ειδικού ενδιαφέρον

τος (Variants Of Concern -
VOC), όλα Omicron
(B.1.1.529).

Τριακόσια ενενήντα ένα
από τα 501 στελέχη Omicron
αφορούσαν στο στέλεχος
ΒΑ.2 (78%, ενώ την προη-
γούμενη εβδομάδα το
αντίστοιχο ποσοστό ήταν
93%).

Από την έναρξη λειτο-
υργίας του Εθνικού Δικτύου
Γονιδιωματικής Επιτήρησης
του ιού SARS-CoV-2 μέχρι
σήμερα έχουν ελεγχθεί στην
επικράτεια συνολικά 53.488
δείγματα από εγχώρια
κρούσματα.

Εξ αυτών 48.516
προέρχονται από τυχαία
επιλογή δειγμάτων, 4.231
προέρχονται από στοχε-
υμένη λήψη ή επιλογή δειγ-
μάτων και για 741 δείγματα
δεν είναι διαθέσιμη η πληρο-
φορία σχετικά με τον τρόπο
επιλογής. Κατά τη διάρκεια
του διμήνου πριν τις 17 Απρ-
ιλίου 2022, είχαν ελεγχθεί
στην επικράτεια συνολικά
2.517 δείγματα από εγχώρια
κρούσματα.

Δυο κορυφαία προγράμματα για
την ανασυγκρότηση της Β. Εύβοι-
ας από τις καταστροφικές πυρκα-

γιές του περασμένου καλοκαιριού, θα
χρηματοδοτηθούν και από την Κεντρική
Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).

Πρόκειται για τα προγράμματα «Politis»
και «Οικονομία Δάσους», στην υλοποίηση
των οποίων θα συμβάλλει η ΚΕΔΕ με
516.000 ευρώ. Το ποσόν αυτό η ΚΕΔΕ
συγκέντρωσε με χρήματα που η ίδια διέθ-
εσε από το αποθεματικό της αλλά και από
Δήμους και ιδιώτες στον ειδικό λογαρια-
σμό που άνοιξε αμέσως μετά τις πυρκαγι-
ές.

Στη χθεσινη συνεδρίαση της ΚΕΔΕ
εγκρίθηκαν οι δύο σχετικές προγραμματι-
κές συμβάσεις, τις οποίες συνάπτει με το
υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και
με το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών
Ξύλου και Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας. Στη συνεδρίαση μίλησε και ο 

επικεφαλής της Επιτροπής Ανασυγκρότ-
ησης της Β. Εύβοιας, Σταύρος Μπένος, ο
οποίος ενημέρωσε αναλυτικά για τα δυο
αυτά προγράμματα. 

Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα «Πολίτης»,
ο κ. Μπένος παρουσίασε τις τρεις μείζονες
μεταρρυθμίσεις που αφορούν τη μετατρο-
πή των ΚΕΠ σε πλήρη υποκαταστήματα
του κράτους, τη δημιουργία των Κέντρων
Χωροταξίας και Περιβάλλοντος (ΚΕΧΩΠ),
που θα έχουν ως αποστολή «να αναγορ-
εύσουν την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση
ως τον επιτηρητή, τον εγγυητή της εφαρ-
μογής της περιβαλλοντικής, της χωροταξι-
κής και αδειοδοτικής διαδικασίας» και την
ψηφιακή ενίσχυση των Αναπτυξιακών
Οργανισμών, οι οποίοι περιλαμβάνουν
τρεις βασικούς πυλώνες: την παραγωγή
μελετών και έργων για αδύναμους Δήμους
στην περιοχή της αρμοδιότητάς τους, τον
αναπτυξιακό πυλώνα και τους Φορείς
Διαχείρισης Προορισμών, τα DMO.

ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Αλλαγές-ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Αλλαγές-
ματαιώσεις δρομολογίωνματαιώσεις δρομολογίων
λόγω της Πρωτομαγιάςλόγω της Πρωτομαγιάς

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. εν ημερών ει το επιβα-
τικό κοιν ό ότι, λόγω της γεν ικής απεργίας
για την  ημέρα της Εργατικής Πρωτομα-
γιάς, θα υπάρξουν  ματαιώσεις και τρο-
ποποιήσεις των  δρομολογίων  σε όλο το
σιδηροδρομικό δίκτυο.
Ειδικότερα, την  Κυριακή 01.05.2022 θα
κυκλοφορήσουν  οι παρακάτω επιβατικές
αμαξοστοιχ ίες:
Αθήν α-Θεσσαλον ίκη-Αθήν α: 52, 53, 56,
57

Λάρισα-Θεσσαλον ίκη: 1591, 1592, 2593,
2594, 2595, 2598

Πειραιάς-Κιάτο: 1300, 1305, 1318, 1323,
1326, 2301

Πειραιάς-Αεροδρόμιο: 1206, 1207, 1222,
1223, 1230, 1231
Αθήν α-Χαλκίδα: 1534, 1539, 1550, 1555,
1558, 2533
Άν ω Λεχ ών ια-Μηλιές: 3800-3801

Οι υπόλοιπες επιβατικές αμαξοστοιχ ίες
της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, καθώς και τα λεωφορεία
που εκτελούν  εσωτερικές διαδρομές
εν τός του Δικτύου καταργούν ται. 

Σοβαρός τραυματισμός 
λιμενεργάτη στον Σταθμό 
Εμπορευματοκιβωτίων 
στο Ικόνιο  
Ενημέρωση από το Αρχηγείο του 
Λιμενικού Σώματος για το ατύχημα

Ένας 38χρονος λιμενεργάτης τρα-
υματίστηκε το πρωί της Πέμπτης στον
Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά
(ΣΕΠ), όταν έπεσε από μεγάλο ύψος στην
προσπάθειά του να δέσει ένα κοντέινερ σε
πλοίο με ξένη σημαία.

Όπως ανέφεραν συνάδελφοί του, ο
άτυχος λιμενεργάτης έπεσε στο κενό όταν
έσπασαν τα προστατευτικά κιγκλιδώματα
του πλοίου. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Metropolitan και σύμφωνα με πληροφορίες
η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει
ανησυχία για τη ζωή του, ωστόσο νοσηλεύε-
ται με κάταγμα στην περόνη και ράμματα
στο κεφάλι.

Το Λιμεναρχείο Κερατσινίου έχει αναλά-
βει την προανάκριση της υπόθεσης, ενώ
κλιμάκιο επιθεωρητών του Λιμενικού Σώμα-
τος αναμένεται να πραγματοποιήσει επιτό-
πιο έλεγχο στο πλοίο για τις συνθήκες του
ατυχήματος.

Η επίσημη ανακοίνωση του Αρχηγείου του
Λιμενικού Σώματος για το ατύχημα αναφέρ-
ει: 

«Ενημερώθηκε πρωινές ώρες σήμερα, η
Λιμενική Αρχή Κερατσινίου, για τραυματι-
σμό 38χρονου λιμενεργάτη, κατά τη διάρ-
κεια εργασίας του επί παραβεβλημένου
Φ/Γ πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκι-
βωτίων υπό ξένη σημαία, στην προβλήτα ΙΙΙ
του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων Πειρ-
αιά (Σ.Ε.Π. Α.Ε.) στην περιοχή του Νέου
Ικονίου Κερατσινίου.

Συγκεκριμένα, ο 38χρονος κατά τη διαδι-
κασία φορτοεκφόρτωσης εμπορευματοκι-
βωτίων στο ανωτέρω πλοίο, έπεσε από
ύψος από το σημείο που εργαζόταν, για
άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία στο κατάστρω-
μα του πλοίου, με αποτέλεσμα τον τραυμα-
τισμό του.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε έχοντας τις αισθ-
ήσεις του, από ασθενοφόρο όχημα του
Ο.Λ.Π. Α.Ε. σε ιδιωτικό θεραπευτήριο όπου
και νοσηλεύεται.

Προανάκριση διενεργείται από το Β΄
Λιμενικό Τμήμα Κερατσινίου του Κεντρικού
Λιμεναρχείου Πειραιά».

Καιρός - Πρωτομαγιά : 
Αστάθεια και πτώση θερμοκρασίας 

Οι πρώτες εκτιμήσεις για τον καιρό του ερχό-
μενου Σαββατοκύριακου δείχνουν πως θα
υπάρχει αστάθεια και τα καιρικά φαινόμενα
θα έχουν δύο πρόσωπα: σχετικά αίθριο ουρ-
ανό το πρωί, συννεφιά και ίσως βροχές το
απόγευμα.  Η  θερμοκρασία θα σημειώσει
πτώση, κυρίως στα κεντρικά και στα βόρεια.

Οι πρώτες εκτιμήσεις για τον καιρό του ερχό-
μενου Σαββατοκύριακου δείχνουν πως θα
είναι γενικά καλός.

Το Σάββατο 30/4 η ΕΜΥ προβλέπει στα κεν-
τρικά και βόρεια ηπειρωτικά νεφώσεις παρο-
δικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και μεμο-
νωμένες καταιγίδες κυρίως τις μεσημβρινές
και απογευματινές ώρες. Το βράδυ ο καιρός
θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες
νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις
μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα
ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές
βροχές κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα
σημειώσει νέα πτώση, κυρίως στα ανατολικά
και στα βόρεια ηπειρωτικά και στο Αιγαίο.

Την Πρωτομαγιά βελτιώνεται ο καιρός, παρ-
αμένουν οι νεφώσεις μετά το μεσημέρι και η
πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων στα ορει-
νά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιό-
λογη μεταβολή. Τη Δευτέρα 2 Μαΐου προβλέ-
πονται παροδικές νεφώσεις, αλλά στο Ιόνιο
αρχικά και στη συνέχεια στα ηπειρωτικά θα
βαίνουν αυξημένες, με πιθανές τοπικές
βροχές και σποραδικές καταιγίδες.
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Στο συμβούλιο
Υπουργών  Εν έρ-
γειας τη Δευτέρα
θα αποφασίσει η
Ευρώπη πώς θα
πληρών ει στο
εξής την
Gazprom για το
ρωσικό φυσικό
αέριο. Αυτό έκαν ε γν ω-
στό μιλών τας στο ραδι-
όφων ο του ΣΚΑΪ ο αρμό-
διος υπουργός Κώστας
Σκρέκας, ο οποίος πρό-
σθεσε ακόμη ότι η Ελλά-
δα θα πληρώσει την
Gazprom με έν αν  τρόπο
που δεν  θα παραβιάζον -
ται οι κυρώσεις και θα
διασφαλίζει την  εν εργεια-
κή ασφάλειας της χ ώρας.

Όπως αν έφερε ο κ.
Σκρέκας, η χ ώρα μας θα
πληρώσει στις 20 Μαΐου
τα φορτία που παρέλαβε
για τον  προηγούμεν ο
μήν α και εξήγησε ότι η
καταν άλωση φυσικού
αερίου φτάν ει το 50% και
μερικές φορές το ξεπε-
ρν ά.

Ο κ. Σκρέκας δήλωσε
ότι έχ ουν  ληφθεί όλα τα

μέτρα για την  εν εργειακή
ασφάλεια της χ ώρας.
Μέσα σε έν α μήν α, τόν ι-
σε, θα έχ ουμε μια ν έα
πλωτή δεξαμεν ή στη
Ρεβυθούσα, εν ώ με τη
ν έα εγκατάσταση υγρο-
ποιημέν ου αεριού στην
Αλεξαν δρούπολη το
2023 μπορούμε ν α
πούμε ότι θα αν εξαρτ-
ητοποιηθούμε πλήρως
από το ρωσικό φυσικό
αέριο.

"Θα συν εχ ίσουμε ν α
στηρίζουμε ν οικοκυριά
και επιχ ειρήσεις", τόν ισε
και σχ ολίασε ότι μετά τη
μεταν αστευτική και την
υγειον ομική κρίση έχ ο-
υμε την  εν εργειακή
κρίση.

Η
απασχόληση στην Ευρ-
ωζώνη αυξήθηκε το
2021, υπερκαλύπτοντας

τις απώλειες θέσεων εργασίας
που υπήρξαν το 2020 λόγω του
κορονοϊού, σύμφωνα με
στοιχεία της Eurostat.

H Ελλάδα ήταν μεταξύ των
χωρών που κατέγραψαν τις 

μεγαλύτερες αυξήσεις το 2021 
σε σχέση με το 2019.
Συγκεκριμένα, το ποσοστό

απασχόλησης στην Ελλάδα ανή-
λθε στο 62,6% έναντι 60,8%,
σημειώνοντας αύξηση κατά 1,8
ποσοστιαίες μονάδες, αλλά παρ-
αμένει το χαμηλότερο στην ΕΕ.

Μεγαλύτερες αυξήσεις στην 

απασχόληση σημειώθηκαν
μόνο στην Πολωνία (3,1 π.μ.)
και τη Ρουμανία (2 π.μ.), ενώ η
Μάλτα είχε την ίδια με την Ελλά-
δα.

Στο 72,5% το ποσοστό
απασχόλησης στην Ευρωζώνη

Στο σύνολο της ΕΕ, το ποσο-
στό απασχόλησης διαμορφώθη-
κε στο 73,1%, που αντιστοιχεί
σε 189,7 εκατομμύρια εργαζό-
μενους, από 72,7% το 2019. 

Στην Ευρωζώνη, το αντίστοιχο
ποσοστό διαμορφώθηκε στο
72,5% όσο και το 2019. 

Οκτώ από τις 27 χώρες της ΕΕ
είχαν ποσοστό απασχόλησης
υψηλότερο από 78%, που είναι
ένας από τους τρεις στόχους για
το 2030 με βάση το σχέδιο δρά-
σης του Ευρωπαϊκού Πυλώνα
Κοινωνικών Δικαιωμάτων.

Πρωταθλήτρια είναι η Ολλανδία
(81,7%) ακολουθούμενη από τη
Σουηδία (80,7%) και την Τσεχία
(80%).

Eurostat: Eurostat: Η Ελλάδα είχε την τρίτη μεγαλύτερηΗ Ελλάδα είχε την τρίτη μεγαλύτερη
αύξηση στην απασχόληση την τελευταία διετίααύξηση στην απασχόληση την τελευταία διετία
Tο ποσοστό απασχόλησης στην Ελλάδα ανήλθε στο 62,6% έναντι

60,8%, σημειώνοντας αύξηση κατά 1,8 ποσοστιαίες μονάδες, 
αλλά παραμένει το χαμηλότερο στην ΕΕ

Σκρέκας: Τη Δευτέρα
θα αποφασίσει η Ευρώπη πώς
θα πληρώνει στο εξής για το
ρωσικό φυσικό αέριο

Δ
εν έχουν τέλος οι
αποκαλύψεις που
βλέπουν το φως της

δημοσιότητας σχετικά με την
πολύκροτη υπόθεση του
θανάτου των τριών κορι-
τσιών από την Πάτρα.

Την ώρα που συνεχίζονται
οι έρευνες στις ηλεκτρονικές
συσκευές που έχουν

κατασχεθεί από τη μητέρα,
Ρούλα Πισπιρίγκου, η οποία
βρίσκεται προφυλακισμένη
στις φυλακές Κορυδαλλού με
την  βαρύτατη κατηγορία της
δολοφονίας της 9χρονης
κόρης της Τζωρτζίνας, νέες
αποκλειστικές πληροφορίες
φέρνει η εφημερίδα
«Πελοπόννησος».

Όπως αναφέρει, για το
περιεχόμενο των ηλεκτρο-
νικών μέσων από το Τμήμα
Ανθρωποκτονιών Αττικής,
έχει εντοπισθεί ένα άτομο,
τεχνικός Η/Υ που «συνερ-
γαζόταν» με την κατηγορο-
υμένη την τελευταία τριετία,
καθότι είχε ελλιπείς τεχνολο-
γικές γνώσεις και μάλλον
πίστευε ότι αν διέγραφε το
ιστορικό των αναζητήσεων
θα εξαφανίζονταν και τα
ηλεκτρονικά της ίχνη.

Για τον λόγο αυτό η Ρούλα
Πισπιρίγκου κατέφυγε αρκε-
τές φορές στον τεχνικό υπο-
λογιστών, που βάσει αξιόπι-
στων πηγών, είναι μεσήλι-
κας κάτοικος Πατρών, με
βαθιές γνώσεις και κάθε
φορά που δεχόταν την
επίσκεψη της 33χρονης
προχωρούσε σε διαγραφές,
με την υποδειξή της.

Από την ΕΛΑΣ εκτιμάται
ότι ο τεχνικός Η/Υ έβλεπε
και γνώριζε ποια ηλεκτρονι-
κά ίχνη εξαφάνιζε και ανα-
μένεται να κληθεί να δώσει
κατάθεση.

Παράλληλα, το «Ανθρω-
ποκτονιών» έχει προχωρή-
σει πολύ τη διαδικασία
ανάκτησης στοιχείων από 

συσκευές της προφυλακι-
σμένης κι όπως τονίζεται
«τελικά θα καταστεί δυνατή η
πλήρης ανάκτηση και αξιο-
ποίησή τους».

Στο μικροσκόπιο οι
ζωγραφιές της Τζωρτ-
ζίνας

Την ίδια ώρα, με γοργούς
ρυθμούς συνεχίζεται η
ανάκριση που διενεργείται
για τον θάνατο της 9χρονης
Τζωρτζίνας στις 29 Ιανουα-
ρίου 2022.

Η 18η ανακρίτρια που χει-
ρίζεται την υπόθεση έδωσε
εντολή για τη διενέργεια
πραγματογνωμοσύνης στις
ζωγραφιές της 9χρονης που
βρέθηκαν στο σπίτι της οικο-
γένειας Δασκαλάκη-
Πισπιρίγκου στην Πάτρα.

Την πραγματογνωμοσύνη
θα διενεργήσει παιδο-
ψυχολόγος, η οποία
καλείται να ερμηνεύσει όσα
απεικόνισε η Τζωρτζίνα στις
ζωγραφιές, λίγο πριν από
τον θάνατό της.

Οι διωκτικές αρχές βρήκαν
μια πρώτη άκρη για τις
αναζητήσεις φαρμακευτικών
ουσιών και σκευασμάτων
της Ρούλας Πισπιρίγκου στο 

διαδίκτυο.

Ρούλα Πισπιρίγκου:
Γιατί αναβλήθηκε το
αίτημα αποφυλάκισής της

Επίσης, αλλαγή δεδομέ-
νων υπήρξε και  στο αίτημα
αποφυλάκισης της κατηγορ-
ούμενης, παρόλο που οι
δικηγόροι της αρχικά είχαν
υποστηρίξει ότι θα γίνει σχε-
τικά σύντομα, κατόπιν εντο-
λής της.

Η αιτία είναι πως, όσο
εξελίσσεται η εισαγγελική
έρευνα για τα άλλα δύο
νεκρά παιδιά, τη Μαλένα
και την Ιριδα, αντιστοίχως
και η ιατροδικαστική
αναμόχλευση των θανάτων
τους, τα αποτελέσματα που
θα προκύψουν, πιθανά να
είναι ικανά να ενισχύσουν
το αίτημα.

Κατά συνέπεια η απόφαση
δείχνει να έχει να παρθεί.
Το αίτημα αποφυλάκισης
δεν θα κατατεθεί αν δεν
τελειώσει η έρευνα του Τμή-
ματος Ανθρωποκτονιών και
του Ιατροδικαστικού
διδύμου Καρακούκη –
Καλογριά για τις απώλειες
της Μαλένας και της μικρής
Ιριδας.

ΥΥΥΥππππόόόόθθθθεεεεσσσσηηηη    ΠΠΠΠάάάάττττρρρρααααςςςς
Εντόπισαν τεχνικό 
υπολογιστών που 
«έσβηνε» τα ίχνη της 
Ρ. Πισπιρίγκου
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Συγχαρητήρια του Παππού
και Μαυροειδή 
στον Εθνικό Πανοράματος

Συγχ αρητήρια Δημάρχ ου και Προέδρου Αθλητικού
Οργαν ισμού στον  Εθν ικό Παν οράματος για την  εμφά-
ν ιση στον  τελικό Κυπέλλου με τον  Παν ελευσιν ιακό..

Τα συγχ αρητήριά τους στη διοίκηση, στον  προπον -
ητή, στους αθλητές και στον  κόσμο του Εθν ικού Παν ο-
ράματος, για την  εμφάν ιση της ομάδας στον  τελικό του
Κυπέλλου της Έν ωσης Ποδοσφαιρικών  Σωματείων
Δυτικής Αττικής (ΕΠΣΔΑ) εξέφρασαν  ο Δήμαρχ ος
Φυλής Χρήστος Παππούς και ο Πρόεδρος του Αθλητι-
κού και Πολιτιστικού Οργαν ισμού (ΝΠΔΔ ΠΑΡΝΗΘΑ)
Γιώργος Μαυροειδής.

Ο Δήμαρχ ος και ο Πρόεδρος παρακολούθησαν  τον
αγών α που διεξήχ θη το απόγευμα της Τετάρτης 27

Απριλίου 2022, στο ουδέτερο γήπεδο της Μαγούλας, με
αν τίπαλο τον  Παν ελευσιν ιακό και απέδωσαν  τα
εύσημα σε όλους. Παρά την  ήττα με 2-0, ο Εθν ικός
έκαν ε καλή εμφάν ιση και πάλεψε, απέν αν τι σε έν αν
αν τίπαλο που αγων ίζεται στην  Γ’ Εθν ική και διεκδίκησε
με αξιώσεις, την  άν οδο στη Β’ Εθν ική.

«Πολλές φορές, εκτός από το αποτέλεσμα, έχ ουν  και
άλλα πράγματα σημασία. Και στη συγκεκριμέν η
περίπτωση, ο Εθν ικός Παν οράματος μας έκαν ε περή-
φαν ους για το ήθος και την  αγων ιστικότητά του.

Συγχ αρητήρια στη διοίκηση, στους παίκτες, στον
κόσμο της ομάδας και στο συν εργάτη και Αν τιδήμαρχ ό
μου Γιώργο Αδάκτυλο, που διδάσκει, επί χ ρόν ια, το «ευ
αγων ίζεσθαι» ως προπον ητής στο ερασιτεχ ν ικό ποδό-
σφαιρο», δήλωσε ο Χρή-
στος Παππούς, ο οποίος
δεν  παρέλειψε ν α συγχ αρ-
εί και τον  Παν ελευσιν ιακό.

«Συγχ αρητήρια στον
ιστορικό Παν ελευσιν ιακό
για την  κατάκτηση του
Κυπέλλου. Του εύχ ομαι ν α
επιστρέψει σύν τομα στα
μεγάλα σαλόν ια του ποδο-
σφαίρου, όπου δικαιωματι-
κά αν ήκει.

Συγχ αρητήρια και στο
συν άδελφο Δήμαρχ ο Ελευ-
σίν ας Αν άργυρο Οικον ό-
μου για τη ν ίκη της ομάδας
του. Είμαστε, ως Δήμος,
στο πλευρό του για την
επιτυχ ία του εγχ ειρήματος
«Ελευσίν α, Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης

2023», γιατί δεν  αφορά μόν ο στην  ιστορική αυτή πόλη,
αλλά σε όλη τη Δυτική Αττική», πρόσθεσε.

Από την  πλευρά του ο Γιώργος Μαυροειδής μίλησε για
μια διάκριση που αν ταν ακλά σε όλο το αθλητικό κίν ημα
του Δήμου Φυλής. «Θα συν εχ ίσουμε ν α στηρίζουμε τις
ομάδες και τους αθλητές μας, αλλά και τον  λαϊκό μαζικό
αθλητισμό. Ο αθλητισμός είν αι μια υγιής δραστηριότητα
που ψυχ αγωγεί και διαπαιδαγωγεί τους ν έους μας.
Μπράβο στον  Εθν ικό Παν οράματος αλλά και σε όλα τα
σωματεία που υπηρετούν  με αφοσίωση την  υπόθεση
της άθλησης», τόν ισε χ αρακτηριστικά.

ΕΠΣΔΑ: Η πρωτελευταία
αγωνιστική στην Β' κατηγο-
ρία (25η αγωνιστική)

Για την  πρωτελευταία 25η αγων ι-
στική στην  Β΄κατηγορία θα
γίν ουν  το Σαββατοκύριακο οι
εξής συν αν τήσεις.

ΣΑΒΒΑΤΟ(17:00)

ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ -
ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο.
(ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)            
ΑΣ ΔΥΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - 

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ     (ΔΥΝΑΜΗΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ)             
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. - Α.Ο.
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
(ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ)

ΚΥΡΙΑΚΗ(12:00)

ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ - ΚΡΙΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)
ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ-ΑΣΤΕΡΑΣ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 3-0(α.α)

Ρεπό: ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ , ΕΡΜΗΣ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ. 
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Ο Πανελευσινιακός στο 18ο
τελικό κυπέλλου στην Δυτική Αττική
είναι κυπελλούχος για 2η φορά
στην ιστορία του αφού επικράτησε
του σκληροτράχηλου Εθνικού
Πανοράματος με 2-0.(ημίχρονο 0-
0).

ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΚΟΛ

1′ Ο Γεωγιάδης από καλή θέση
αστόχησε χάνοντας σίγουρο γκόλ

5′ Μακρινό σουτ του Τσακίρη
έφυγε άουτ.

33′ Γέμισμα του Κατσίκη ο Τζανέ-
τος με πλασέ έχασε μεγάλη ευκα-
ρία.

36΄ Σούτ του Λαζαρίδη πάνω από
τα δοκάρια.

38′ Ξαφνικό σούτ του Τσουτσάνη
σύριζα άουτ.

58′ ο Ερέρα έβγαλε την σέντρα
από τα αριστερά ο Τσακίρης έπισε την κεφ-
αλιά άουτ.

60′ ΓΚΟΛΛΛΛΛ ο Ερρέρα έβγαλε την κάθ-
ετη πάσα στον Αντωνακόπουλο που με
συρτό σουτ πέτυχε το 0-1.

64′ ΓΚΟΛΛΛΛΛ ο Αντωνακόπουλος έδωσε
στον Σεκούμπα που με σόυτ μέσα από την
περιοχή πέτυχε το 0-2

66′ δυνατό σούτ του Ερρέρα έφυγε πάνω
από τα δοκάρια του Κολιάκη.

71′ ο Τσακίρης βρέθηκε σε μια ξαφνική
επίθεση μπροστά δεν μπόρεσε βγήκε και
απέκρουσε ο Κολιάκης.

75′ ψηλοκρεμαστό σούτ του Αντωνακόπου-
λου πάνω από τα δοκάρια.

86′ ο Καραγιάννης βγήκε στην αντεπίθεση
δεν μπόρεσε χάνοντας σίγουρο γκόλ.

Σε γιορτινό κλίμα το παιχνίδι με ένα
κατάμεστο γήπεδο.

Πριν την έναρξη του αγώνα έγινε ο χαιρε-
τισμός προς τους παίκτες και τους διαιτητές
από τους δύο δημάρχους Αργύρη Οικονόμου
(Ελευσίνας-Μαγούλας), Χρήστο Παππού
(Φυλής) την πρόεδρο επιτροπής κυπέλλου
και Ταμία Γιώτα Σακά και τον αντιπρόεδρο
Χρήστο Σοφιανίδη.Ενώ παίχτηκε από την
φιλαρμονική του δήμου Ελευσίνας ο Εθνικός
ύμνος.

Το κύπελλο παρέδωσε στον ποδοσφαιρι-
στή Λάμπρου η πρόεδρος της επιτροπής
κυπέλλου και Ταμίας κ. Γιώτα
Σακά.Παραβρέθηκε ακόμα και ο πρόεδρος
της Ενωσης Κλέαρχος Τζαφέρης.Και ο
Πρόεδρος του Αθλητικού Οργανισμού Ανω
Λιοσίων -Φυλής Γιώργος Μαυροειδής,

Αναμνηστικά πήραν οι διαιτητές του αγώνα
οι παρατηρητές και ο γιατρός.

Διαιτητής Γιώργος Χρόνης. Βοηθοί: Χρή-
στος Παύλος.-Νίκος Μανούρας.3ος βοηθός:
Κώστας Φαρμάκης.

Παρατηρητές αγώνα: Κώστας Βαλσαράς-
Μέγας Καραμπίνης. Παρατηρητής διαιτ-
ησίας Θοδωρής Τριανταφυλλίδης.

Γιατρός αγώνα Κώστας Οικονομόπουλος.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ(προπονητής
Γιώργος Αδάκτυλος): Κολιάκης, Ζει-
νετίδης(88′ Βασίλης), Τζανέτος, Πουλικίδης,
Παναηλίδης(73’Παπαδιώτης), Μιχα-
ηλίδης(46′ λόγω τραυματισμού Ανδριώτης),
Τσουτσάνης, Γεγές, Μανασίδης Αν,
Κατσίκης(88’Καλαμούτσος), Γεωργιάδ-
ης(79’Μανασίδης Ν).

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:Μανασίδης Αλ.,
Μολντοβάν, Βασίλης, Λαμπρινόπουλος,
Καζαντζίδης.

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Α.Ο (προπονητής
Μουράτ Σεροπιάν): Νικολάκης, Μανταμα-
διώτης, Λάμπρου, Σιδηρόπουλος, Ανδριό-
πουλος, Μουσκάι(46′ Ερρέρα),
Μπούσης(68′ Μαρής), Λαζα-
ρίδης(68’Ξενοπανάγος), Αντωνακόπουλος
(79’Καραγιάννης), Σεκούμπα, Τσακίρης(73′
Ταμπουρατζής).

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:Μιχαήλος, Γκλότσος,
Κατίδης, Παπατζίκος.

Η ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΑ
Ο Ασπρόπυργος είναι απόλυτα κυρίαρχος

στους τελικούς 10. Στην ΕΠΣΔΑ 8 τρόπαια,
και άλλα δύο στον Πειραιά την περίοδο
(1977-78, 1996-97), ενώ τον ακολουθεί ο
Μανδραϊκός με τρία και ένα στον Πειρ-
αιά(1985-86), Βύζας Μεγάρων με δύο 2020-
21(κλήρωση) και ένα στον Πειραιά 2000-
2001, ο Πανελευσινιακός με δύο, ο Αστέρας
Μαγούλας με ένα, Άτταλος Νέας Περάμου
με ένα η Νέα Πέραμος και ο Ηρακλής Ελευ-
σίνας. 1.

2003-04: Ασπρόπυργος – Πανελευσι-
νιακός 3-1

2004-05: Ασπρόπυργος – Ελευσινιακός 3-0
2005-06: Μανδραϊκός – Ελευσινιακός 4-0
2006-07: Ασπρόπυργος – Πανελευσι-

νιακός 1-0
2007-08: Ασπρόπυργος – Αστέρας

Μαγούλας 3-1
2008-09: Ασπρόπυργος – Πανελευσι-

νιακός 3-0
2009-10: Πανελευσινιακός – Αστέρας

Μαγούλας 1-0
2010-11: Αστέρας Μαγούλας – Άτταλος

Νέας Περάμου 3-1
2011-12: Μανδραϊκός – Άτταλος Νέας

Περάμου 6-0
2012-13: Μανδραϊκός – Πανελευσινιακός

3-0
2013-14: Άτταλος Νέας Περάμου-Νέοι

Αστέρα Μαγούλας 1–0
2014-15: Νέα Πέραμος-Ασπρόπυργος 3-0
2015-16: Ασπρόπυργος-Βύζας Μεγάρων

1-0
2016-17: Ασπρόπυργος -Μανδραικός 3-1
2017-18: Ηρακλής Ελευσίνας- Μανδραϊκός

1-0
2018-19: Ασπρόπυργος-Ηρακλής Ελευ-

σίνας 4-0
2019-20: Βύζας Μεγάρων (μετά από κλήρ-

ωση με τον Απόλλωνα Ποντίων)
2020-21: ΔΕΝ ΔΙΕΞΗΧΘΕΙ ΛΟΓΩ ΤΗΣ

ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
2021-22: Πανελευσινιακός-Εθνικός Πανο-

ράματος 2-0

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ
Φωτό: Θοδωρής Γεωρνταμιλής

Οι αγώνες 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 – Καλα-
μάτα

Π.Ι. Βαρδινογιάννης, Επισκοπή –
Παναθηναϊκός Β
Ρόδου, Ρόδος – Καραϊσκάκης Άρτας
Λιβαδειάς, Λεβαδειακός – Εργοτέλ-
ης
Ν. Αλικαρνασσού, ΠΑΣΑ Ηρόδοτος –
Αστέρας Βλαχιώτης
Στ. Μαυροθαλασσίτης, Αιγάλεω –
Διαγόρας
Γρ. Λαμπράκης, Καλλιθέα – Χανιά
Βουζουνεράκειο, ΟΦ Ιεράπετρας –
ΑΠΣ Ζάκυνθος
Ρεπό: ΑΕΚ Β

Ο Πανελευσινιακός κυπελλούχος στην
Δυτική Αττική για το 2021-22



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 Παρασκευή 29 Απριλίου 2022
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Υπενθυμίζεται βέβαια πως το συγκεκριμένο
μέτρο αν έρθει τελικά, θα έρθει με εξαιρέσεις
και μάλλον θα συνεχίσει να είναι υποχρεωτική
σε ορισμένους χώρους, όπως στα σούπερ μάρ-
κετ ή στα μέσα μεταφοράς, τα νοσοκομεία, τα
φαρμακεία και άλλα.

Τέταρτη δόση εμβολίου: «Περιμέν ουμε τις
αποφάσεις της Ευρώπης»

Σχετικά με το ενδεχόμενο τέταρτης δόσης
εμβολιασμού οριζόντια στον πληθυσμό από το
φθινόπωρο, ο κ. Πλεύρης απάντησε ότι πρόκει-
ται για ένα αμιγώς επιστημονικό θέμα για το
οποίο θα απαντήσει το ECDC.

Εξήγησε ότι στόχος είναι ένα ετήσιο μονοδοσικό εμβόλιο κατά του κορωνοϊού, ωστόσο εάν δεν έχει παρασκευαστεί
εγκαίρως από τις εταιρίες ενδέχεται να χρειαστεί μια ενισχυτική δόση.

Πλήρως προετοιμασμέν η η Ελλάδα για την  ηπατίτιδα σε παιδιά
Για την οξεία ηπατίτιδα σε παιδιά στο εξωτερικό, ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι η χώρα μας είναι πλήρως προετοιμα-

σμένη «και για τα χειρότερα» εάν χρειαστεί να διαχειριστεί τυχόν περιστατικά.
Οι υγειονομικές αρχές παρακολουθούν πλήρως όλες τις αναφορές που έρχονται από χώρες που αντιμετωπίζουν

κρούσματα. Πρόσθεσε ότι τα έως τώρα δεδομένα δείχνουν ότι η εν λόγω ηπατίτιδα δεν προκαλεί μεγάλες επιπτώσεις,
αλλά στις λίγες σοβαρές περιπτώσεις, έχει οδηγήσει μεταμοσχεύσεις.

Ο κ. Πλεύρης, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει συνάψει συμβάσεις με δύο εξειδικευμένα κέντρα σε Ρώμη και Παλέρμο για
μεταμοσχεύσεις σε μικρά παιδιά.
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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. 

ΓΑΜΟΣ

Ο ΠΑΠΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΦΙΛΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ

ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ
ΡΕΝΤΗ ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η
ΜΟΥΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΤΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΝΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΕΪΤΑΡΙΔΗ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ
ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ
ΝΑΟ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΗ

ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ

Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ
ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΥ

ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ
Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΥ

ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ

ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ

ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ
ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 3

ΓΑΜΟΣ
ο Μιχαηλίδης νεοχαρης Χαράλαμπος

του Γεωργίου και της Μαρίναςτο
γένος Ιωακειμίδη γεννηθείς στη
Θεσσαλονίκη και κατοικεί στον
Ασπρόπυργοκαι η Πεχλιβανίδη

Μαρία του Αναστασίου και της Μαρ-
γαρίτας το γενος ποροτσιδου γεννηθ-

είς στην Αθήνα και κατοικεί στον
Ασπρόπυργο θα παντρευτούν στον
Ιερό ΝαόΑγίας Τριάδος στο δήμο 

Αχαρνών
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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

Συνεχιζεται από σελ. 3

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της υπηρ-
εσίας έγινε από την Γενική Γραμματεία Ψηφ-
ιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Δια-
δικασιών και το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών
Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ –
GRNET) με την υποστήριξη εφαρμογών της
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουρ-
γείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών και της Κεντρικής Ένωσης
Δήμων Ελλάδας.

Η έκδοση πιστοποιητικών των Δήμων μέσω
του gov.gr έρχεται να προστεθεί στις κοινές
δράσεις που σχεδιάζουν και υλοποιούν τα δύο
τελευταία χρόνια τα Υπουργεία Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και Εσωτερικών για την ψηφ-
ιοποίηση υπηρεσιών των Δήμων. Υπενθυμίζε-
ται ότι έχουν προηγηθεί και ήδη παρέχονται
ψηφιακά μέσω του gov.gr απευθείας στους
πολίτες, οι ακόλουθες υπηρεσίες:

Έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατά-
στασης

Έκδοση πιστοποιητικού γέννησης
Έκδοση πιστοποιητικού ιθαγένειας
Έκδοση πιστοποιητικού εγγυτέρων

συγγενών
Έκδοση ληξιαρχικής πράξης γέννησης
Έκδοση ληξιαρχικής πράξης γάμου
Έκδοση ληξιαρχικής πράξης συμφώνου

συμβίωσης

Έκδοση ληξιαρχικής Θανάτου

Με την υποστήριξη της Κεντρικής Ένωσης
Δήμων Ελλάδας, σταδιακά θα ψηφιοποιούνται
νέες διαδικασίες και θα εντάσσονται στις
θυρίδες.

Μέχρι στιγμής, έχουν ενεργοποιηθεί
θυρίδες για 28 δήμους: Αγίας Βαρβάρας,
Αγρινίου, Αίγινας, Αρταίων, Βόλβης, Δρά-
μας, Διρφύων Μεσσαπίων, Ελλασόνας,
Ελευσίνας, Ευρώτα, Ηρακλείου, Ιεράπετρ-
ας, Καλαμαριάς, Κορίνθου, Λεβαδέων,
Ληξουρίου, Λουτρακίου – Περαχώρας –
Αγίων Θεοδώρων, Μεσολογγίου, Μυλοπο-
τάμου, Νίκαιας –  Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Ξανθ-
ης, Ξυλοκάστρου, Παλαιού Φαλήρου, Πειρ-
αιά, Πυλαίας Χορτιάτη, Πύργου, Σουφλίου,
Ωραιοκάστρου. 

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η ενερ-
γοποίηση των θυρίδων σε επιπλέον 46
Δήμους που ήδη έχουν υποβάλει σχετικό
αίτημα. Οι υποδομές και οι εφαρμογές
έχουν ήδη δημιουργηθεί και για τους 322
Δήμους της χώρας.

Οι θυρίδες του gov.gr αποτελούν την δεύτερη
οριζόντια εφαρμογή που παρέχεται στους
Δήμους μετά την υπηρεσία των ψηφιακών
ραντεβού, myDimos.Live.gov.gr όπου οι
πολίτες επιλέγουν την υπηρεσία που επιθ-
υμούν να εξυπηρετηθούν με φυσική παρουσία,
τηλεφωνική επικοινωνία ή τηλεδιάσκεψη.

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

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

- ΣΙΔΗΡΙΚΑ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ -- ΣΙΔΗΡΙΚΑ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ -
ΧΤ ΙΣΙΜΑΤΑ - ΣΟΒΑΤ ΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙΧΤ ΙΣΙΜΑΤΑ - ΣΟΒΑΤ ΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ

ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΡΕΜΕΤΙΑΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΡΕΜΕΤΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

6989748621 (ΝΙΚΟΣ)6989748621 (ΝΙΚΟΣ)



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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