ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Ανοίγει ο δρόμος
για την ενεργειακή μετάβαση
της Ελευσίνας
Ολοκληρώθηκε η μελέτη ενεργειακής
αναβάθμισης Δημοτικών Κτηρίων

ΑΣ Π ΡΟ Π ΥΡΓ Ο Σ :

ΣΤΑ «ΚΑΓΚΕΛΑ»
Ο ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Κλείνει τρία σχολεία σε
ένδειξη διαμαρτυρίας

Πλαφόν στο ρεύμα &
2η «επιταγή ακρίβειας»
το καλοκαίρι
σελ. 3

Ασπρόπυργος:

Ξυλοκόπησαν και λήστεψαν
οδηγό φορτηγού
σελ. 2

Συγκέντρωση ανθρωπιστικής
βοήθειας για τον Ουκρανικό Λαό

Πέμπτη 5 Μαΐου, από τις 10:00 έως τις 18:00
στην Κοιν ων ική Υπηρεσία του Δήμου Φυλής
σελ. 7

σελ. 8

Οι παρεμβάσεις που εξετάζονται με στόχο την
ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων

Αλλοδαπός παρίστανε
τον… συνάδελφο σε
αστυνομικούς που
επιχείρησαν
να τ ο ν ε λ έ γ ξ ο υ ν

σελ. 2
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σελ. 9

Κ. Μητσοτάκης από
Αλεξανδρούπολη:

Με τον σταθμό LNG θα
αντικατασταθεί πολύ γρήγορα το
ρωσικό φυσικό αέριο σελ. 8

ΥΠΕΣ: Έγκριση 1670
προσλήψεων ορισμένου
χρόνου σε δήμους

σελ. 3

Οι Παλαίμαχοι του Πανελευσινιακού
με τον Πειραιά στην
μνήμη του Νίκου Αδάμ στις 11/5

Ζημιές και κλοπές στο
γήπεδο του Ίκαρου
στα Νεόκτιστα

σελ. 10-11
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Απόπειρα βιασμού 26χρονης
στην Ελευσίνα

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Λεωφόρος Δημοκρατίας & Παναγούλη,
2105575614
ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Κώτσου - Σαρημπεγιόγλου Κωνσταντίνα
Γ.Βενιζέλου Ελευθερίου 76, 2105548122
MANΔΡΑ

Ρούτης Κωνσταντίνος Χ.

Κοροπούλη Βαγγέλη 15, 2105551954
ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Αναστόπουλος ΣταμάτιοςΔημαρχείου &
Στρατηγού Λιόση, 2102473654
ΑΧΑΡΝΕΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Λαθέας 56, 2102477556

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
4,8,12,16,20,24,28

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Συννεφιά και υγρασία . Η θερμοκρασία
από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Πελαγής, Πελάγιος, Πελαγία, Πελαγούλα, Πελαγίν α,
Πελαγίτσα, Πελαγιώ ,Ιλάριος
Μελής, Μέλος, Μέλιος, Μέλας, Μέλια, Μελίτσα

ΘΡΙΑΣΙΟ

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 επιστρέφονται. Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της εφημερίδας

Ψάχνουν βίντεο από κάμερες ασφαλείας για να
ταυτοποιήσουν τον δράστη από τη μοτοσυκλέτα του

Ε

φιαλτικές στιγμές
εζησε μια
26χ ρον η γυν αίκα
το περασμέν ο Σάββατο
στην Ελευσίν α, όταν
έν ας άν δρας σε κατάσταση μέθης προσπάθησε
ν α τη βιάσει

Όλα έγιν αν τα ξημερώματα του Σαββάτου
επί της οδού Ηρώων
Πολυτεχ ν είου, σε στάση
λεωφορείου, όταν άγν ωστος εν τόπισε μια ν εαρή
η οποία βρισκόταν σε
κατάσταση μέθης.
Ο δράστης της πρότειν ε ν α τη μεταφέρει στο σπίτι της με τη δίκυκλη μοτοσυκλέτα του, αλλά τελικά σταμάτησε σε οικοδομή επί
των οδών Παν . Μιχ αήλου και Αν δρέα Φαγαδέα στην
Ελευσίν α.
Σύμφων α με πληροφορίες, την ακιν ητοποίησε στο
έδαφος, βάζον τας τα γόν ατά του επάν ω της, και με τη

χ ρήση σωματικής βίας προσπαθούσε ν α της βγάλει
το παν τελόν ι, πλην όμως δεν τα κατάφερε, καθώς η
ν εαρή αν τιστάθηκε.
Οι αστυν ομικοί που χ ειρίζον ται την υπόθεση έλαβαν κατάθεση από τη γυν αίκα, εν ώ ψάχ ν ουν βίν τεο
από κάμερες ασφαλείας για ν α ταυτοποιήσουν τον
δράστη από τη μοτοσυκλέτα του.

Α σ π ρό π υ ρ γ ο ς : Α λ λ ο δ α π ό ς
π α ρ ί σ τα ν ε το ν … σ υ νά δ ε λφ ο σε
α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ύ ς π ου ε π ι χ ε ί ρ η σ α ν ν α
τ ο ν ελ έγ ξ ο υ ν
Συνελήφθη για αντιποίηση αρχής στη
Λεωφόρο ΝΑΤΟ

Έ

ν αν
υπ ήκ οο
Αλβαν ίας, ο οπ οιος είχ ε εισ έλθει
π αράν ομα σ τ η χ ώρα μας,
εν τ όπ ισ αν κ αι συν έλαβαν τ α σ τ ελέχ η τ ης άμεσης δράσ ης τ ο απ όγευμα
τ ης Π αρασ κ ευής, σ τ ον
Ασ π ρόπ υργο, για αν τιπ οίηση αρχ ής.
Το π λήρωμα του π εριπ ολικού κιν ούμεν ο στη λεωφόρο ΝΑΤΟ αν τιλήφθηκε στο
αν τίθετο ρεύμα έν α λευκό
ΙΧ αυτοκίν ητο, στο οπ οίο ο
ιδιοκτήτης του είχ ε τοπ οθετήσει φώτα λεν τ, όπ ως
εκείν α π ου χ ρησιμοπ οιούν ται απ ό τα συμβατικά
οχ ήματα τής Ασφάλειας. Οι
αστυν ομικοί επ ιχ είρησαν
ν α τον ελέγξουν , αλλά ο
οδηγός αν έπ τυξε ταχ ύτητα και επ ιχ είρησε ν α διαφύγει.Όταν τελικά κατάφεραν ν α τον εγκλωβίσουν
και ν α τον ακιν ητοπ οιήσουν , ο αλλοδαπ ός δήλωσε
«συν άδελφος», λέγον τάς τους ταυτόχ ρον α ότι δεν
είχ ε μαζί του την υπ ηρεσιακή ταυτότητα του.
Πολύ γρήγορα, όμως, π αραδέχ θηκε ότι είν αι αλλοδαπ ός υπ ήκοος και ότι έχ ει εισέλθει π αράν ομα στη

χ ώρα μας. Στην κατοχ ή του οι αστυν ομικοί βρήκαν
και έν α σήμα της συν δικαλιστικής έν ωσης αστυν ομικών της Δυτικής Αττικής.
Τον συν έλαβαν και τον οδήγησαν στο Τμήμα του
Ασπ ροπ ύργου, τα στελέχ η του οπ οίου π ροσπ αθούν
ν α διαπ ιστώσουν , εάν χ ρησιμοπ οιούσε την συγκεκριμέν η «κάλυψη» για έκν ομες εν έργειες.
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Ανοίγει ο δρόμος για την ενεργειακή
μετάβαση της Ελευσίνας

Ο

Ολοκληρώθηκε η μελέτη ενεργειακής
αναβάθμισης Δημοτικών Κτηρίων

λο κλη ρ ώθ η καν
οι εργασίες που
αφορούσαν στη
μελέτη ενεργειακής αναβάθμι σης των Δημοτι κών
Κτηρί ων,
με
σκοπό τη διαχείριση του
«προφί λ» του κάθε
ξεχωριστού κτηρίου του
Δήμου Ελευσίνας.

Πιο συγκεκριμένα, η
μελέτη αφορούσε στην
ανάλυση του ενεργειακού προφίλ των δημοτι κών
κτηρί ων
του
Δήμου, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχολικών μονάδων Ελευσίνας & Μαγούλας και των
κτηρίων όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του
Δήμου, στο σύνολό τους.

Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν ήταν οι
ακόλουθες:
Καταγραφή όλων των στοιχείων των ακινήτων
Υπολογισμός ενεργειακής απόδοσης για κάθε
κτήριο
Συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κάθε κτηρίου
Έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης

Όλες οι ανωτέρω ενέργειες αποτελούν το πρώτο
και καθοριστικό βήμα αλλά και το αναγκαίο προαπαιτούμενο για τη διεκδίκηση χρηματοδοτικών
εργαλείων, που αφορούν στην ενεργειακή μετάβαση των κτηρίων σε κλάσεις που αυξάνουν την ενεργειακή τους απόδοση και μειώνουν τα λειτουργικά τους έξοδα.
Η ενεργειακή αποδοτικότητα & εξοικονόμηση
ενέργειας αποτελούν σήμερα θέματα ζωτικής
σημασίας τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο
επίπεδο, καθώς είναι συνυφασμένες με την προστασία του περιβάλλοντος,
Συνεχίζεται στη σελ. 4

Ασπρόπυργος: Ξυλοκόπησαν
και λήστεψαν οδηγό φορτηγού

Έ

θριάσιο-3

ΥΠΕΣ: Έγκριση 1670
προσλήψεων ορισμένου
χρόνου σε δήμους

Εγκρίθηκαν από το υπουργείο Εσωτερικών
συν ολικά 1670 προσλήψεις σε δήμους της
χώρας.
Οι προσλήψεις θα γίν ουν με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμέν ου χρόν ου, διάρκειας 8 έως 11 μήν ες για τη στελέχωση υπηρεσιών αν ταποδοτικού χαρακτήρα,
υπηρεσιών που παρέχουν έργο έν αν τι
αν τιτίμου και υπηρεσιών έν αν τι αν τικαταβολών .
Οι θέσεις περιλαμβάν ουν προσλήψεις σε
δήμους όλης της χώρας για τις αν άγκες κάλυψης αν αγκών που προκύπτουν κατά τη θεριν ή περίοδο.
Αν άμεσα στις ειδικότητες που ζητούν ται
είν αι: οδηγοί, χειριστές μηχαν ημάτων , μάγειρες, καθαριστές, υπάλληλοι παραλίας, διοικητικό προσωπικό, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί,
κ.α.
Αν άμεσα στα δικαιολογητικά που θα πρέπει
ν α καταθέσουν οι υποψήφιοι για τις εποχικές
θέσεις περιλαμβάν ον ται η αίτηση, πιστοποιητικό οικογεν ειακής κατάστασης, αν τίγραφα
τίτλου σπουδών και φωτοτυπία των δύο
όψεων της αστυν ομικής ταυτότητας.

ν ας οδηγός από την Πολων ία έγιν ε θύμα ξυλοδαρμού και ληστείας στον Ασπρόπυργο από
τρία ν εαρά άτομα, τα οποία τον άρπαξαν και
τον έβαλαν στο αυτοκίν ητό τους για ν α τον χ τυπήσουν και ν α τον ληστέψουν .

Ο οδηγός εν ώ βρισκόταν πεζός στο πεζοδρόμιο της
Λ. Αθην ών κον τά στη γέφυρα Ασπροπύργου ξαφν ικά
έν α αυτοκίν ητο με 3 επιβαίν ον τες σταματάτησε μπροστά του κι εν ας εξ αυτων άρχ ισε ν α τον τραβάει με
δύν αμη μέσα στο οχ ημα .
Το αυτοκίν ητο, μετά, αν απτύσσει μεγάλη ταχ ύτητα
εν ώ στη διαδρομή, όπως αν αφέρει και η ΕΡΤ, τον
ξυλοκοπούν με γροθιές και κλωτσιές και του αφαιρούν
χ ρήματα, προσωπικά αν τικείμεν α και τα κλειδιά του
φορτηγού.
Μετά από περίπου 2 χ ιλιόμετρα, οι δράστες πετάν ε
τον οδηγό έξω από το αυτοκίν ητο, κατεβαίν ουν και
τον σέρν ουν για αρκετά μέτρα στο δρόμο εν ώ του
αρπάζουν και το κιν ητό του τηλέφων ο.
Τελικά, εγκαταλείπουν το θύμα στη συμβολή των
οδών Αγίου Γεωργίου και Ορφέως, τον οποίο βρήκαν
τυχ αία αστυν ομικοί της ΟΠΚΕ που περν ούσαν από
το σημείο.
Μετά από έρευν ες της Ασφάλειας Ασπροπύργου, και
από το στίγμα του κλεμμέν ου κιν ητού, συν ελήφθη

έν ας 17χ ρον ος ο οποίος αν αγν ωρίστηκε από τον
Πολων ό, ως έν ας από τους δράστες που τον ξυλοκό-

πησαν και τον λήστεψαν και παράλληλα γίν ον ται
έρευν ες για ν α ταυτοποιηθούν οι δύο συν εργοί του.
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την εξοικονόμηση πόρων, την πράσινη ανάπτυξη,
την ενεργειακή φτώχεια, την κυκλική οικονομία, την
κλι ματι κή αλλαγή, ι δί ως εν μέσω ενεργει ακής
κρίσης.
Μέσω της ολοκλήρωσης της ανάλυσης του ενεργειακού προφίλ των Δημοτικών Κτηρίων, ο Δήμος
θα είναι πλέον σε θέση να δρομολογήσει τις αναγκαίες παρεμβάσεις, οι οποίες και είναι καθοριστικής
σημασίας για την εξοικονόμηση χρημάτων αλλά και
για τη δημιουργία φιλικότερων προς το περιβάλλον,
υποδομών.

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Ελευσίνας Αργύρης
Οικονόμου: «Με την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης μελέτης ανοίγει ο δρόμος για την επίτευξη ενός
σημαντικού έργου για τον Δήμο. Κάνουμε ένα
πρώτο αλλά προαπαιτούμενο βήμα, για να διεκδικήσουμε κρατικές επιχορηγήσεις για την ενεργειακή
αναβάθμιση των Δημοτικών Κτηρίων, το οποίο εκτός
από οικονομικά θα έχει και περιβαλλοντικά οφέλη.

Πρόκειται για αναγκαία βήματα για την εξοικονόμηση χρημάτων και τη μεί ωση των δημοτι κών
δαπανών, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως η παρούσα
μελέτη έρχεται να προστεθεί στην ενεργειακή αναβάθμιση του δικτύου οδοφωτισμού από LED σε όλο το
εύρος της Ελευσίνας και της Μαγούλας, που ήδη
βρί σκεται στο στάδι ο ανάδει ξης προσωρι νού
αναδόχου, στην ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Μεγάρου που έχει μπει σε διαδικασία δημοπράτησης αλλά και στην ολοκλήρωση εκπόνησης του
Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ)».

Η Ένωση Δημάρχων
για το ασφαλιστικό και
την εγκύκλιο
για τις εισφορές των
Δημάρχων.

Η πρόσφατη εγκύκλιος που εκδόθηκε
από το Υπουργείο Εργασίας και αφορά
στο καθεστώς ασφάλισης των Αιρετών
είναι μία διευκρινιστική εγκύκλιος που
ερμηνεύει και εξειδικεύει τις διατάξεις
του Νόμου 4387/2016 (γνωστού ως
Νόμος Κατρούγκαλου).
Ήταν μια εγκύκλιος που επιζητούσαν
επί 5ετία κυρίως οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου, προκειμένου να
διασαφηνιστούν προφανείς ασάφειες
του Νόμου 4387/2016 σε σχέση και με
προγενέστερους ισχύοντες Νόμους.
Η εν λόγω εγκύκλιος προφανώς δεν
εισάγει νέες ρυθμίσεις (όπως άλλωστε
όλες οι εγκύκλιοι) γιατί τούτο δεν είναι
επιτρεπτό από το Νόμο, πολύ δε μάλλον «χαριστικές» ρυθμίσεις προς τους
Δημάρχους όπως ανεπίτρεπτα και
ατεκμηρίωτα με δόση μάλιστα λαϊκισμού είδαν το φως της δημοσιότητας
ανακοινώσεις και δημοσιεύματα.
Υπό αυτή την έννοια θεωρούμε ότι η
ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας (ο
Υπουργός κ. Κωστής Χατζηδάκης και ο
Υφ/ργος κ. Παναγιώτης Τσακλόγλου)
έκαναν το αυτονόητο γιατί δώσανε
τέλος σε ένα αλαλούμ που εμπόδιζε τις
Υπηρεσίες να εκδώσουν, έγκαιρα,
σύννομες αποφάσεις συνταξιοδότησης.
Άλλωστε προς αυτή την κατεύθυνση η
Ένωση Δημάρχων είχε παρέμβει επανειλημμένα τόσο στα Υπηρεσιακά στε-

λέχη όσο και τους εκάστοτε
αρμόδιους Υπουργούς.
Όμως η Ένωσή μας,
θέλει να τονίσει ότι το
βασικό θέμα που αφορά
στο ασφαλιστικό καθεστώς
των αιρετών δεν επιλύεται
με την εγκύκλιο, και τούτο
διότι η βασική αρχή που
διέπει το καθεστώς των
αιρετών είναι ότι η χορηγία
του αιρετού δεν ταυτίζεται με την
σύνταξη.
Δεν έχει τον χαρακτήρα της σύνταξης
και κυρίως της δημοσιουπαλληλικής
αφού δεν έχει ούτε ανταποδοτικό χαρακτήρα.
Αυτό άλλωστε εμπεριέχεται και στο
σκεπτικό αποφάσεων του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, ως ενός εκ των ανωτάτων
δικαστηρίων της χώρας.
Είναι μία τιμητική αποζημίωση στον
αιρετό για τις υπηρεσίες που παρέχει
στα Κοινά, κατόπιν εκλογής (και όχι διορισμού) για περιορισμένο χρόνο
(χωρίς μονιμότητα) και χωρίς απολαβές μισθών κλπ. (του παρέχεται αντιμισθία) για την ομαλή επανένταξη του
στην επαγγελματική, οικογενειακή και
προσωπική ενασχόλησή του.
Η «αστοχία του Νόμου Κατρούγκαλου» που δια της ασάφειας παρερμηνεύτηκε και ταυτίστηκε η χορηγία με
την σύνταξη, αντίθετα με ότι ισχύει στην
Ευρώπη, οδήγησε κατά την εφαρμογή
του, σε δυσμενέστατες συνέπειες για
τους αιρετούς και βέβαια στην άστοχη
και άδικη σύγκριση με την σύνταξη των
εργαζομένων, με ότι αυτό συνεπάγεται
για την Κοινή Γνώμη.
Για την οριστική λύση αυτού του θέματος θα πρέπει άμεσα να αναληφθεί
νομοθετική πρωτοβουλία που θα επα-

ναφέρει
την
διάκριση χορηγίας – σύνταξης, όπως τούτο
ίσχυε
επί
πάρα πολλά
χρόνια
και
βέβαια
την
ε π α ν α φορ ά
του δικαιώματος για τους εκλεγέντες μετά το 2014 Δημάρχους. Το
γεγονός και μόνο ότι αυτή καταργήθηκε
δείχνει τη μη ταύτιση χορηγίας –
σύνταξης αφού καμία σύνταξη δεν
καταργείται.
Παράλληλα η Ένωση Δημάρχων Αττικής καλεί την Κ.Ε.Δ.Ε., εκτός από το
αυτοδίκαιο και αυτονόητο δικαίωμα των
αιρετών να προσμετρώνται οι καταβληθείσες ασφαλιστικές τους εισφορές,
που ικανοποιήθηκε με την εγκύκλιο, να
θέσει σε άμεση προτεραιότητα την
διεκδίκηση και την δικαίωση των αιρετών επί των θεμάτων αυτών.
Με αυτή την πρωτοβουλία θα συμβάλει ασφαλώς στην προσπάθεια αναβάθμισης της ποιότητας του πολιτικού
προσωπικού της Αυτοδιοίκησης και τον
μη ευτελισμό του θεσμού.
Για το Δ. Σ. της

Ένωση Δημάρχων Αττικής
Ο Πρόεδρος

ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΜΑΡΑΣ

Ο Γενικός Γραμματέας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΚΡΥΝΟΡΗΣ
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Μάτι: Εφεση κατά του βουλεύματος
άσκησε η εισαγγελία εφετών

Ε

φεση ασκήθηκε από τον εισαγγελέα εφετών
Παν αγιώτη Μειδάν η κατά του βουλεύματος του
Συμβουλίου Πλημμελειοδικών της Αθήν ας, για
την φον ική πλημμύρα στο Μάτι, κρίν ον τας ότι το διατακτικό του βουλεύματος, με το οποίο οι δικαστές του
Συμβουλίου ζητούσαν περαιτέρω αν άκριση για πέν τε
πρώην στελέχ η του Πυροσβεστικού Σώματος είν αι
απολύτως ακυρο.
Οι δικαστές του Συμβουλίου είχ αν κρίν ει ότι τα
πέν τε πρώην στελέχ η πρέπει ν α απολογηθούν για
το κακούργημα της θαν ατηφορας έκθεσης.
Σύμφων α με τον εισαγγελέα εφετών , η απόλυτη
ακυρότητα έχ ει προκληθεί από το γεγον ός, ότι κατά
το ν όμο, για ν α συν εχ ιστούν αν ακριτικές πράξεις για
αν αβάθμιση της κατηγορίας, οφείλει πρώτα ν α έχ ει
εν εργήσει ο αρμόδιος εισαγγελέας, αλλιώς η ακυρότητα είν αι απόλυτη.
Σε ό,τι αφορά 13 άτομα, αυτοδιοικητικούς παράγον τες, αν άμεσα στους οποίους και η πρώην περιφερειάρχ ης Ρέν α Δούρου, δήμαρχ οι της περιοχ ής, στελέχ η της Πολιτικής Προστασίας και άλλοι, ο εισαγγελέας εφετών έκριν ε, ότι οι δικαστές έχ ουν διαπράξει
υπέρβαση εξουσίας με την απόφασή τους, καθώς δεν
όρισαν συγκεκριμέν α και ρητά, αν οι 13 παραπέμπτον ται σε δίκη, αν και σε βάρος τους οι εν δείξεις
ήταν απολύτως επαρκείς.
Αν αφορικά με την απαλλαγή 10 άλλων εμπλεκομέν ων , που διατάσσει το βούλευμα, ο εισαγγελέας
εφετών έκριν ε, ότι για έξι από αυτούς προκύπτουν
επαρκείς εν δείξεις και πρέπει ν α παραπεμφθούν .

Ηλεκτρικά ποδήλατα σε
43 δήμους της Ελλάδας

Α

ργά αλλά σταθερά βήματα προς τη
Βιώσιμη Κιν ητικότητα γίν ον ται και στη
χώρα μας, με 43 δήμους ν α επεν δύουν
σε αυτή.
Στόχος τους είν αι βελτιώσουν το περιβαλλον τικό αποτύπωμα στις πόλεις τους, βάζον τας τα ηλεκτρικά ποδήλατα και την ηλεκτροκίν ηση γεν ικότερα, στην καθημεριν ότητα
των δημοτών τους.
Από τους 43 δήμους που εν τάχθηκαν στο
πρόγραμμα ΕΣΠΑ για κοιν όχρηστα ηλεκτρικά
ποδήλατα, οι 33 είν αι της Αττικής, συγκεκριμέν α οι Δήμοι: Αγίας Βαρβάρας, Αγίας Παρασκευής, Αγίου Δημητρίου, Αγίων Αν αργύρων Καματερού, Αιγάλεω, Αλίμου, Αμαρουσίου,
Βριλησσίων , Βύρων α, Γαλατσίου, Γλυφάδας,
Δάφν ης-Υμηττού, Ελλην ικού-Αργυρούπολης,
Ζωγράφου, Ηλιούπολης, Ηρακλείου, Ιλίου, Καισαριαν ής, Καλλιθέας, Κηφισιάς, Μεταμόρφωσης, Μοσχάτου-Ταύρου, Νέας Ιων ίας, Νέας
Σμύρν ης, Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόν ας, Παλαιού Φαλήρου, Παπάγου-Χολαργού,
Πεν τέλης, Περιστερίου, Πετρούπολης, Φιλοθέης-Ψυχικού, Χαϊδαρίου και Χαλαν δρίου.
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Συγκινητική εκδήλωση μνήμης στο ΓΕΛ Ζεφυρίου
για τον εκλιπόντα πρώην μαθητή Γιάννη Οικονόμου

Μ

ε μια σεμν ή και συγκιν ησιακά φορτισμέν η τελετή, στην
οποία εκπροσώπησαν τον
Δήμο Φυλής οι Αν τιδήμαρχ οι Γιάν ν ης Μαυροειδάκος και Θαν άσης
Σχ ίζας, τίμησαν συμμαθητές, φίλοι
και καθηγητές του Λυκείου Ζεφυρίου
τη μν ήμη του Ζεφυριώτη Γιάν ν η
Οικον όμου ο οποίος έχ ασε τον
Οκτώβριο του 2020 τη ζωή του μετά
από άν ιση μάχ η με τον καρκίν ο,
σε ηλικία 30 χ ρον ών .
Ο Γιάν ν ης Οικον όμου ήταν αριστούχ ος μαθητής του Λυκείου Ζεφυρίου, απόφοιτος Παν επιστημίου
του Τμήματος Χρηματοοικον ομικής
και Τραπεζικής, ο οποίος με υποτροφία συν έχ ισε τις μεταπτυχ ιακές
του σπ ουδές στην Αγγλία, στο
Παν επιστήμιο Ρέν τιν γκ. Μετά το
μεταπτυχ ιακό του πήρε το διδακτορικό του στο Παν επιστήμιο Ρέν τιν γκ, όπου ακολούθως δίδαξε ως λέκτορας για ν α προαχ θεί εν συν εχ εία
σε αν απληρωτή καθηγητή και Διευθυν τή του Μεταπτυχ ιακού Προγράμματος.

Πάνω από 23.500 οι
βεβαιωμένες
τροχονομικές παραβάσεις στις μετακινήσεις της Πρωτομαγιάς

Α

υξημέν α μέτρα τροχ αίας εφαρμόστηκαν κατά την εορταστική περίοδο της Πρωτομαγιάς,
με σκοπ ό την απ οτελεσματική
αστυν όμευση του οδικού δικτύου
της χ ώρας και την πρόληψη των
τροχ αίων ατυχ ημάτων .
Στο πλαίσιο αυτό, για την αρτιότερη αν ταπόκριση των Υ πηρεσιών ,
υλοποιήθηκε στοχ ευμέν ος σχ εδιασμός της Διεύθυν σης Τροχ αίας
Αστυν όμευσης του αρχ ηγείου της
Ελλην ικής Αστυν ομίας, μέσω της
εφαρμογής ειδικού πλέγματος δράσεων και της διάθεσης περιπολικών , μοτοσικλετών και συμβατικών οχ ημάτων , με το αν άλογο
προσωπικό και εξοπλισμό.
Συγκεκριμέν α, το διάστημα από 26
Απριλίου έως 2 Μαΐ ου, συγκροτήθηκαν 4.103 συν εργεία τροχ ον ομικών ελέγχ ων , πραγματοποιήθηκαν έλεγχ οι σε 111.666 οχ ήματα

Για τη ζωή του και την ακαδημαϊκή του δράση μίλησαν ο τότε καθηγητής του και ν υν Αν απληρωτής
Καθηγητής
στην
Αν ώτατη
Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθην ών ,
Θαν άσης Παπ αθαν ασίου και ο
εγκάρδιος φίλος και συμμαθητής του
Μάρκος Ρεμούν δος. Όπως αν έφερε

ο καθηγητής κ. Παπαθαν ασίου, ο
Γιάν ν ης Οικον όμου, π οτέ δεν
ξέχ ασε τον τόπο του, το Ζεφύρι, κι
αποκάλυψε ότι κατά την παν δημία
βοήθησε αν ών υμα, μέσω του ΓΕΛ
Ζεφυρίου, τις οικογέν ειες οικον ομικά αδύν αμων μαθητών του Λυκείου.
Ως έν δειξη τιμής στον Γιάν ν η
Οικον όμου, κατά την εκδήλωση,
έγιν ε ον οματοδοσία της αίθουσας
πολλαπλών χ ρήσεων του Λυκείου
Ζεφυρίου σε Αίθουσα “Ιωάν ν ης
Οικον όμου”, εν ώ αν αφέρθηκε από
τους συμμαθητές κι εγκάρδιους φίλους του εκλιπόν τος Μάρκο Ρεμούν δο
και Ιωάν ν η Σαββουλίδη, ότι έχ ει
θεσπ ιστεί στη μν ήμη του απ ό
πέρυσι, η χ ορήγηση κάθε χ ρόν ο,
εν ός εφάπαξ χ ρηματικού βοηθήματος σε έν αν αριστεύσαν τα μαθητή
ή σε μια αριστεύσασα μαθήτρια του
Λυκείου ως βοήθημα για το ξεκίν ημα
της φοιτητικής ζωής του/της.
Από καρδιάς ευχ αρίστησε τους
συμμαθητές, φίλους και καθηγητές
του Γιάν ν η Οικον όμου, η μητέρα, η
οποία παρέστη στην εκδήλωση.

και βεβαιώθηκαν συν ολικά 23.556
παραβάσεις, ως εξής:

Υ περβολική ταχ ύτητα5. 128
Μη χ ρήση κράν ους 904

Mη χ ρήση ζών ης ασφαλείας 699
Παραβάσεις μέθης 526

Παραβάσεις οχ ημάτων (ΚΤΕΟ)
439

M η χ ρήση παιδικών καθισμάτων
22

Χρήση κιν ητών τηλεφών ων 204

Λοιπές παραβάσεις 14.829

Κίν ηση στο αν τίθετο ρεύμα 287
Παραβίαση ερυθρού Σηματοδότη
122

Αν τικαν ον ικό Προσπέρασμα 117
Αν τικαν ον ικοί ελιγμοί 107

Φθαρμέν α ελαστικά 78

Κίν ηση στη Λωρίδα Έκτακτης Αν άγκης (Λ.Ε.Α.) 44
Παραβίαση προτεραιότητας 42

Κίν ηση στην αριστερή λωρίδα 8
Σύν ολο Παραβάσεων 23.556

Αν άλογα μέτρα εφαρμόστηκαν και
κατά την εορταστική περίοδο του
Πάσχ α.
Συν ολικά, την περίοδο του Πάσχ α
και της Πρωτομαγιάς διεν εργήθηκαν
250.690 τροχ ον ομικοί έλεγχ οι σε
όλη τη χ ώρα και βεβαιώθηκαν
55.534 τροχ ον ομικές παραβάσεις,
με τις περισσότερες ν α αφορούν
στην υπερβολική ταχ ύτητα (περισσότερες από 13.000 παραβάσεις).

6 - θριάσιο

Σεμινάρια Φωτογραφίας στο «Θέογνι»:
Έναρξη του “Θέογνις Academy” στις 9/5

O Πολιτιστικός
Σύλλογος Μεγάρων «Ο
Θέογν ις» αν ακοιν ών ει
την έν αρξη του “Θέογν ις
Academy ” με σεμιν άρια
φωτογραφίας, με μια
γν ωστή αγαπημέν η του
Συλλόγου, τη Μόν ικα
Κρητικού.
Όλοι έχ ουμε στα χ έρια
μας έν αν μικρό
φωτογραφικό φακό, στο
κιν ητό μας, άλλοι έχ ουν
μια mirrorless ή μία
DSLR φωτογραφική
μηχ αν ή. Το εργαστήρι
Φωτογραφίας του Θέογν ι
είν αι η ευκαιρία για ν α
μάθουμε ν α
δημιουργούμε όμορφες
εικόν ες και ωραίες
φωτογραφίες. Θα
πραγματοποιηθούν
θεωρητικά μαθήματα αλλά
και διαφορετικές
θεματικές φωτογραφίσεις.
Κάθε φωτογράφιση θα
ακολουθείται από
σχ ολιασμό εικόν ων και
συζήτηση.
Λίγα λόγια για την φωτογράφο Μόν ικα Κρητικού
Η Μόν ικα Κρητικού μετά τις σπουδές Διοίκησης
Επιχ ειρήσεων στην Αθήν α, την απόκτηση του
Executiv e MBA από το παν επιστήμιο του Strathcly de
και δεκαετή εμπειρία στον επαγγελματικό χ ώρο του
Marketing, αποφάσισε ν α εν τείν ει την εν ασχ όλησή
της με τη φωτογραφία: το Λον δίν ο και το Univ ersity
of Arts της έδειξε ν έους δρόμους προς ν έες
αν αζητήσεις. Η φωτογραφία για τη Μόν ικα είν αι
έκφραση βαθύτερων συν αισθημάτων και κρυφών
σκέψεων , τρόπος ν α βλέπεις τη ζωή μέσα από
διαφορετικά «φίλτρα»…
Έχ ει συμμετάσχ ει με έργα της σε ατομικές και
ομαδικές εκθέσεις και λευκώματα στην Ελλάδα και το
εξωτερικό, εν ώ φωτογραφίες της έχ ουν εκδοθεί στον
εγχ ώριο και διεθν ή τύπο. Αν αλαμβάν ει φωτογραφίσεις
γάμων στην Ελλάδα και όλη την Ευρώπη.
Πρόγραμμα μαθημάτων
9 και 11 Μαΐου - Μαθήματα θεωρίας
16 Μαΐου - Εξωτερική φωτογράφιση
18 Μαΐου - Σχολιασμός φωτογράφισης
23 Μαΐου - Φωτογράφιση still life
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Συγκέντρωση
ανθρωπιστικής βοήθειας για
τον Ουκρανικό Λαό
Πέμπτη 5 Μαΐου, από
τις 10:00 έως τις 18:00
στην Κοινωνική Υπηρεσία του
Δήμου Φυλής
T o ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ μαζί με
την Περιφέρεια Αττικής και 50 Δήμους της Αττικής,
συγκεντρώνουμε ανθρωπιστική βοήθεια για τον
Ουκρανικό λαό, αλλά και για τους πρόσφυγες που
καθημερινά έρχονται στην Ελλάδα.

25 Μαΐου - Σχολιασμός φωτογράφισης
30 Μαΐου - Εξωτερική φωτογράφιση
1 Ιουνίου - Σχολιασμός φωτογράφισης
6 Ιουνίου - Φωτογράφιση έκπληξη!!!
Για συμμετοχή παρακαλούμε εγγραφείτε εδώ
https://bit.ly/3EVQjfb
ή επικοιν ων ήστε στο otheognis@gmail.com και
στα τηλέφων α 2296152198, 6984530059
Όλα τα μαθήματα θα πραγματοποιούν ται στις 6 το
απόγευμα. Το κόστος συμμετοχ ής είν αι 49€.

Ομιλία με την ιστορικό Μαρία Ευθυμίου & τον
δημοσιογράφο Μάκη Προβατά την Παρασκευή 6 Μαϊου
Υ πεν θυμίζουμε την διάλεξη-συζήτηση με την
ιστορικό Μαρία Ευθυμίου και τον δημοσιογράφο Μάκη
Προβατά που πραγματοποιείται στο χ ώρο του
Πολιτιστικού Συλλόγου «Ο Θέογν ις» την Παρασκευή 6
Μαΐ ου 2022 και ώρα 7.00 μ.μ.
Λόγω αυξημέν ου εν διαφέρον τος, η εκδήλωση θα
μεταδοθεί ζων ταν ά και από τα μέσα κοιν ων ικής
δικτύωσης του Συλλόγου εδώ
https://www.f acebook.com/Theognis.Megara

Υπολογίζεται πως έχουν έρθει περίπου 20.000
Ουκρανοί που χρειάζονται βοήθεια.
Η δράση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 5
Μαΐου, από τις 10:00 έως τις 18:00 στην Κοινωνική Υπηρεσία Αθηνών 18
Τα είδη που θα συγκεντρωθούν είναι:
Φάρμακα, υγειονομικό υλικό, κουβέρτες, υπνόσακοι, είδη ατομικής υγιεινής, παιδικές τροφές,
γάλατα, πάνες, τρόφιμα μακράς διάρκειας, είδη
κουζίνας (όπως, όπως πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπήρουνα, κατσαρόλες, φούρνοι μικροκυμάτων,
μικρά φουρνάκια) και ρούχα (σε καλή κατάσταση,
έτοιμα να φορεθούν).
Μπείτε στο oloimaziboroume.gr, για να βρείτε
το ακριβές σημείο συγκέντρωσης του Δήμου που
συμμετέχει καθώς και τον πλήρη κατάλογο των
αναγκαίων ειδών.

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ
Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,
210 5570337, 210 5580816
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Δολοφονία Ζακ Κωστόπουλου:

Ποινή κάθειρξης 10 ετών, χωρίς ελαφρυντικά, για μεσίτη και κοσμηματοπώλη
- Αθώωση για τους 4 αστυνομικούς

Π

οιν ή κάθειρξης 10 ετών ,
χ ωρίς
ελαφρυν τικά,
επ έβαλε
το
Μικτό
Ορκωτό Εφετείο της Αθήν ας
στους δύο βασικούς κατηγορούμεν ους, τον
κοσμηματοπώλη και το μεσίτη που καταδικάστηκαν για το θάν ατο του
Ζακ Κωστόπ ουλου. Για την
π ερίπ τωση του
κοσμηματοπώλη ωστόσο, πρότειν ε ν α
εκτίσει
την
π οιν ή
του
κατ’οίκον λόγω της ηλικίας του
(σ.σ είν αι 77 ετών ). Οι συν ήγοροι υπεράσπισης από την πλευρά τους ζήτησαν από το δικαστήριο ν α «μην υποπέσει στην
πίεση της κοιν ής γν ώμης» και
ν α αν αστείλει την έκτιση της
ποιν ής.

Επί των ελαφρυν τικών

Ομόφων α
το
δικαστήριο έκριν ε
ότι δεν πρέπει ν α
χ ορηγηθεί
στους
κ ατ ηγορουμέν ους
καν έν α
ελαφρυν τικό, ούτε του
σύν ν ομου
βίου,
ούτε
των
μη
ταπειν ών αιτίων ή
της
μετέπ ειτα
καλής συμπεριφοράς μετά την
πράξη.
Ο εισαγγελέας Σωτήρης Μπουγιούκος εισηγήθηκε ότι δε θα
πρέπει ν α αν αγν ωριστεί καν έν α ελαφρυν τικό στους δύο

καταδικασθέν τες. Όπως υποστήριξε κατά την αγόρευσή του,
τόσο ο κοσμηματοπώλης όσο
και ο μεσίτης στις απολογίες
τους δεν επέδειξαν καμία μεταμέλεια, αν τιθέτως φάν ηκαν ότι

δεν
έχ ουν
αν τιληφθεί την
π οιν ική απ αξία
της πράξης τους.
«Η συμπ εριφορά και η δράση
τους εν έχ ουν
στοιχ εία τιμωρητικής διάθεσης»
υποστήριξε στο
δικαστήριο προσθέτον τας: «ο
Ζ α χ α ρ ί α ς
Κ ωσ τ ό π ο υ λο ς
ουδέποτε επιτέθηκε κατά των
κατηγορούμεν ων αφού ήταν
εγκλωβισμέν ος και εκείν οι ασφαλείς. Αποδείχ θηκε ότι εκείν οι
του επ ιτέθηκαν . Απ ό τον
τρόπ ο δράση τους και τη

συμπεριφορά τους προκύπτει
ότι καν έν α ελαφρυν τικό δεν θα
πρέπει ν α τους αν αγν ωριστεί».

Το δικαστήριο κήρυξε αθώους
για το αδίκημα της θαν ατηφόρας
σωματικής βλάβης τους τέσσερις
αστυν ομικούς που συμμετείχ αν
στη σύλληψη του 33χ ρον ου λίγο
πριν εκπν εύσει. Η απόφαση
ελήφθη κατά πλειοψηφία (4-3)
καθώς η πρόεδρος και δύο έν ορκοι είχ αν την άποψη πως θα
πρέπει ν α καταδικαστούν για
το αδίκημα της επ ικίν δυν ης
σωματικής βλάβης.
Με το άκουσμα της απόφασης
δημιουργήθηκε έν ταση τόσο
μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου όσο και εκτός αυτής.

Νέα Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής την Πέμπτη
Θέματα που αφορούν την Ελευσίνα και τον Ασπρόπυργο στην ημερήσια διάταξη

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής,
κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του,
Χρ. Θεοδωρόπουλου, πρόκειται να συνεδριάσει την Πέμπτη, 5-5-2022 και ώρα
15:30. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr.
Συνεδρίαση 10η
Θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ
Επερώτηση
των
Περιφερειακών
Συμβούλων της παράταξης «Λαϊκή
Συσπείρωση Αττικής» κ.κ. Πρωτούλη
Ιωάννη, Αυγερινού Αφροδίτης, Βαλαβάνη Στυλιανής, Μπενετάτου Στυλιανού,
Παναγιώτου Κων/νου, Σιώρα Ηλία,
Τημπλαλέξη Γρηγορίου, Χρονοπούλου
Νίκης, αναφορικά με τις ενέργειες της
Περιφέρειας για τη δωρεάν μεταφορά
των μαθητών των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων Αττικής.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Επικύρωση πρακτικών της 16ης,
17ης, 18ης, 19ης και 20ης συνεδρίασης
έτους 2021 του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.
2. Έγκριση 1ης Τροποποίησης Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν.
Πέππας)
3. Έγκριση της 2ης Τροποποίησης
(αναμόρφωσης) του Προϋπολογισμού
Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους
2022.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν.
Πέππας)
4. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης
για τη μεταφορά εξυπηρετούμενων των
ιδρυμάτων:
«ΠΕΙΡΑΪΚΗ
ΕΝΩΣΗ
ΓΟΝΕΩΝ-ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΠΕΚΑΜΕΑ)»
και
της
«ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ με δ.τ.
ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΚΤΗ», για τη χρονική
περίοδο φοίτησής τους -Σεπτέμβριο 2022
έως και Ιούλιο 2024, συνολικού ποσού

635.884,52€ (συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.) και αναπροσαρμογής του τιμήματος λόγω αλλαγής της τιμής καυσίμου
έως 10%.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν.
Πέππας)
5. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης
για τη μεταφορά εξυπηρετούμενων του
Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων &
Φίλων Αναπήρων Παιδιών & Νέων,
«ΕΥΡΥΝΟΜΗ», από και προς τις εγκαταστάσεις του Συλλόγου, για το χρονικό
διάστημα από 1-9-2022 έως 31-7-2023,
συνολικού προϋπολογισμού 83.168,00€
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν.
Πέππας)
6. Έγκριση σκοπιμότητας για την κάλυψη δαπάνης για τη συμμετοχή των τέκνων του προσωπικού της Περιφέρειας
Αττικής σε παιδικές κατασκηνώσεις για το
έτος 2022.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ.
Ρασσιάς (Ρώμας))
7.
Ορισμός
εκπροσώπων
στα
Συμβούλια Χρηστών Λιμένα των λιμένων
Ελευσίνας, Λαυρίου και Πειραιά.
(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Στ. Βοϊδονικόλας)
8. Έγκριση λήψης προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας για
εργασίες που θα εκτελεστούν στο πλαίσιο
του έργου «Συντήρηση οδοστρωμάτων
στο οδικό δίκτυο ΠΑΟΔ, περιοχής Πειραιά, αρμοδιότητας Δ.ΔΙ.ΜΥ», αναδόχου
Ελληνικής Τεχνικής Α.Τ.Ε.Β.Ε.
(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης)
9. Έγκριση λήψης προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας για
εργασίες που θα εκτελεστούν στο πλαίσιο
της παροχής υπηρεσιών «Συντήρηση και
καθαρισμός από graffiti και tags των
στηθαίων ασφαλείας, των υπογείων διαβάσεων και καθαρισμός πινακίδων
σήμανσης στους οδικούς άξονες αρμοδιότητας ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ. Περιφέρειας Αττικής».
(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης)
10. Έγκριση λήψης προσωρινών μέτρ

ων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας για
εργασίες που θα εκτελεστούν στο πλαίσιο
του έργου «Συντήρηση – καθαρισμός και
επισκευή φρεατίων υδροσυλλογής και
συνδετήριων αγωγών στο οδικό δίκτυο
ΠΑΟΔ και στο παράπλευρο της Αττικής
Οδού».
(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης)
11. Γνωμοδότηση επί της επικαιροποιημένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία του υφιστάμενου Γενικού Αντικαρκινικού – Ογκολογικού Νοσοκομείου
Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας» επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας 171, στο Δήμο Αθηναίων, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού
Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής
(ΠΕΤ: 2104523127).
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος
κ. Ν. Παπαδάκης)
12. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του
Κεντρικού Σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων
στον
Ελαιώνα
(ΠΕΤ:
1905101216).
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος
κ. Ν. Παπαδάκης)
13. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για
την ίδρυση πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας της εταιρείας MARE MAGNUM
A.E. ετήσιας δυναμικότητας 1755 τόνων
θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων σε
θαλάσσια έκταση 40 στρεμμάτων στη

θέση νότια νησίδας Δωρούσα Δήμου
Αγκιστρίου Π.Ε. Νήσων.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος
κ. Ν. Παπαδάκης)
14. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του
έργου: «Αναβάθμιση τμήματος Γ.Μ. 150
kV Ρουφ – Λάδων (τμήμα ΚΥΤ Κορίνθου – Υ/Σ Άργος Ι), Αναβάθμιση της Γ.Μ.
150 kV Υ/Σ Άργος Ι – Υ/Σ Κρανίδι, Αναβάθμιση της Γ.Μ. 150 kV Υ/Σ Κρανίδι –
Μέθανα & Αναβάθμιση Υ/Σ Άργος Ι».
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος
κ. Ν. Παπαδάκης)
15. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για
την ανανέωση – τροποποίηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων για τη
δραστηριότητα διάλυση ΟΤΚΖ κάθε κατηγορίας, διάλυσης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
(ΑΗΗΕ) εντός κι εκτός πεδίου εφαρμογής της εναλλακτικής διαχείρισης, επεξεργασίας μεταλλικών μη επικινδύνων
αποβλήτων, επεξεργασίας μη Μεταλλικών μη επικινδύνων αποβλήτων με
παραγωγή SRF, αποθήκευσης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και αποθήκευσης
συσσωρευτών σταθερών & οχημάτων,
της
εταιρείας
ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε., στη θέση
“Αγ. Γεώργιος” Δήμου Ασπροπύργου
Αττικής.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος
κ. Ν. Παπαδάκης)

Τετάρτη 4 Μαϊου 2022
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ΣΤΑ ΚΑΓΚΕΛΑ Ο ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

Κλείνει τρία σχολεία σε ένδειξη διαμαρτυρίας

π ωρούν ται οι μαθητές μετακιν ούμεν οι σε
μεγάλη από
ταση και μάλιστα κατά μήκος της πολυσύχ ν αστης Λεωφόρου Φυλής.
“Είν αι
αδιαν όητο ν α μην λαμβάν ον ται
υπόψη από τον κο Κάππο οι λόγοι για τους
οποίους ο Δήμος προχ ώρησε στην αν έγερση
του ν έου σχ ολείου και μάλιστα με δικούς του
πόρους. Δεν μπήκε καν στον κόπο ν α μας
εν ημερώσει για τον αν ακαθορισμό των ορίων ,
Η στάση του Διευθυν τή, απέπριν αρχ ίσει τις εγγραφές και το μάθαμε από
ν αν τι στις τεκμηριωμέν ες θέσεις
τους διαμαρτυρόμεν ους γον είς.
του Δήμου, αν αγκάζει τον τελευΔουλεύουμε σκληρά για την αν έγερση και
ταίο ν α κλείσει τα τρία σχ ολεία, για
συν τήρηση των σχ ολείων και δεν είμαστε διατη ν έα σχ ολική χ ρον ιά 2022-2023.
τεθειμέν οι ν α παριστάν ουμε τους θεατές στη
Επιπροσθέτως, ήδη έχ ει δηλώσει
λήψη λαθεμέν ων αποφάσεων που δε σέβον ται
στον κο Κάππο ότι δεν πρόκειται
στους συν δημότες μας και τα παιδιά τους.
ν α μεριμν ήσει για την εξασφάλιση
Ο Δήμος είν αι συν εργάτης και όχ ι υπηρέτης
στέγης στην προσχ ολική αγωγή,
των διοικητικών υπαλλήλων του Υ πουργείου
γεγον ός που μπορεί ν α τιν άξει
Παιδείας. Εν ημέρωσα, προσωπικά, την Υ φυστον αέρα την Πρωτοβάθμια
πουργό Ζέτα Δούκα, τον Γεν ικό Γραμματέα του
Εκπαίδευση στο Δήμο Φυλής.
Υ πουργείου Παιδείας Αλέξαν δρο Κόπτση, τους
Ο Δήμος με αν ακοιν ωσή του
Βουλευτές και τον Αν τιπεριφερειάρχ η Δυτ.
Κατά μέτωπο σύγκρουση του Δημάρχ ου Φυλής Χρήστου Παππού με τον
επισημαίν ει τα εξής: Ο Δήμος θεωΑττικής. Περιμέν ω, όπως και οι συν δημότες
Διευθυν τή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Αττικής Ιωάν ν η Κάππο (αριστερά)
ρεί απαράδεκτο ν α αγν οεί ο Διεμας, ν α εισακουστεί η άποψη του Δήμου. Είν αι
υθυν τής
μιας
Περιφερειακής
η πρώτη φορά που ερχ όμαστε σε σύγκρουση
Διεύθυν σης του Υ πουργείου Παιμε τη Διεύθυν ση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
πλεον άζον τος μαθητικού δυν αμικού του 9ου προς το
δείας τις απόψεις του, τις οποίες στηρίζει η τοπική κοι- 4ο Δημοτικό, το οποίο απέχ ει πάν ω από 1,5 χ ιλιόμε- και δεν πρόκειται ν α κάν ουμε πίσω. Τέλος, είμαι απον ων ία. Επισημαίν ει ότι για ν α εξασφαλίσει τις αρχ ές της τρο.
φασισμέν ος ν α φέρω το θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο
εγγύτητας των μαθητών στα σχ ολεία και της ασφάλειας
Όπως χ αρακτηριστικά αν έφερε ο Δήμαρχ ος Χρήστος της Κεν τρικής Έν ωσης Δήμων (ΚΕΔΕ), ώστε, όπως
του δικαίου, προχ ώρησε, με δικούς του πόρους, στην Παπ π ούς στον Γεν ικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας γιν όταν παλιότερα, ν α μετέχ ει και ο Δήμος στη λήψη
αν έγερση του 11ου Δημοτικού Σχ ολείου Άν ω Λιοσίων .
Εκπαίδευσης του Υ πουργείου Παιδείας Αλέξαν δρο των αποφάσεων για τα όρια των σχ ολείων ” τόν ισε
Στόχ ος του ήταν ν α σταματήσει η μετακίν ηση του Κόπτση, ο Δήμος διέθεσε χ ρήματα για ν α μην ταλαι- χ αρακτηριστικά ο Δήμαρχ ος Χρήστος Παππούς.
Αποφασισμένος να φτάσει στα
άκρα ο Δήμος Φυλής, για να
αλλάξει την Απόφαση του Διευθυντή
Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Δυτ. Αττικής Ιωάννη Κάππου, η οποία επανακαθορίζει, τα όρια του 4ου, του
9ου και του 11ου Δημοτικού
Άνω Λιοσίων.

Μητσοτάκης από Αλεξανδρούπολη: Με τον σταθμό LNG θα
αντικατασταθεί πολύ γρήγορα το ρωσικό φυσικό αέριο

Τ

ο Ανεξάρτητο Σύστημα
Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ)
Αλεξανδρούπολης είναι μία
νέα ενεργειακή πύλη για την Ελλάδα, για τα Βαλκάνια για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά και ένας
φάρος ο οποίος εκπέμπει ένα
διπλό σήμα:
Πρώτον ότι με το πολύ σημαντικό
αυτό έργο, αλλά και με τα υπόλοιπα έργα τα οποία υλοποιούνται στη
χώρα μας, θα μπορέσουμε πολύ
σύντομα να υποκαταστήσουμε το
Φυσικό Αέριο από ρωσικές πηγές.
Ταυτόχρονα, όμως, ότι οι χώρες
μας είναι έτοιμες όλες μαζί να αναλάβουμε ένα κομβικό νέο ρόλο στο
νέο
ενεργειακό
χάρτη
της
Ευρώπης", είπε ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία
του στην τελετή για την επίσημη
έναρξη της υλοποίησης του νέου
τερματικού σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου ανοιχτά της

Αλεξανδρούπολης.

"Οι πρόσφατοι εκβιασμοί της
Μόσχας καθιστούν πλέον τη
συνεργασία κατεπείγουσα"

"Οι πρόσφατοι εκβιασμοί της
Μόσχας σε σχέση με το Φυσικό
Αέριο καθιστούν πλέον τη συνεργασία όχι απλά αναγκαία αλλά θα
έλεγα και κατεπείγουσα. Η Ελλάδα
πρωτοστατεί σε αυτές έχει ήδη
φροντίσει για τη δικιά της εθνική
ενεργειακή επάρκεια Και βέβαια
είναι πρόθυμη να συνδράμει και
γειτονικά κράτη όπως η Βουλγαρία", σημείωσε.
Ενδεικτικό της σημασίας του
έργου της πλωτής δεξαμενής στην
Αλεξανδρούπολη, η οποία θα θωρακίσει ενεργειακά την χώρα μας με
στόχο να μετατραπεί η Ελλάδα σε
κόμβο τόσο των Βαλκανίων όσο και
της ευρύτερης περιοχής της νοτιοα-

νατολικής Ευρώπης, είναι το
γεγονός ότι στην εκδήλωση για την
έναρξη των εργασιών παρευρίσκονται εκτός από τον πρωθυπουργό, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, ο
πρόεδρος και ο πρωθυπουργός της
Βουλγαρίας, ο πρόεδρος της
Σερβίας και ο πρωθυπουργός της
Βόρειας
Μακεδονίας
και
ο
αποχωρών πρέσβης των ΗΠΑ
Τζέφρι Πάϊατ, ο οποίος θα είναι ο
νέος υφυπουργός Ενέργειας της
αμερικανικής κυβέρνησης σε μια
συγκυρία ιδιαίτερα κρίσιμη για την
περιοχή μας.
"Η παρουσία σας σήμερα εδώ
σηματοδοτεί τη σύμπνοια των Βαλκανίων αλλά και την Ευρωπαϊκή
τους σύμπλευση γιατί πια η
Χερσόνησος μας μπορεί να έχει τη
δική της θέση στη στρατηγική τής
ενεργειακής μετάβασης ολόκληρης
της ηπείρου μας, ώστε να αντιμετωπίσουμε ενωμένοι τη συγκυρία,
χτίζοντας γόνιμες συνεργασίες,
μακριά από αδιέξοδους ανταγωνισμούς.
Και ένα πρώτο πολύ σημαντικό
βήμα σε αυτή την κατεύθυνση είναι
το Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού
Αερίου Αλεξανδρούπολης", είπε ο
πρωθυπουργός απευθυνόμενος
προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου, τους πρωθυπουργούς
της Βουλγαρίας και της Βόρειας
Μακεδονίας, τον πρόεδρο της

Σερβίας και τον πρέσβη των ΗΠΑ.

Η Ελλάδα σημαντικός ενεργειακός κόμβος

Η νέα μονάδα στη Ρεβυθούσα θα
αυξήσει τη δυναμικότητά της κατά
155.000 κυβικά μέτρα Φυσικού
Αερίου και ο τερματικός σταθμός
στην Αλεξανδρούπολη θα προσθέσει ακόμα 154.000 κυβικά μέτρα,
είπε ο κ. Μητσοτάκης και συνέχισε:
"Το έργο αυτό έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά από επενδύσεις που καθιστούν την Ελλάδα
σημαντικό ενεργειακό κόμβο. Όλα
αυτά σημαίνουν ότι μέσα στους
επόμενους 20 μήνες η Ελλάδα θα
μπορεί να υποδεχθεί πολύ αυξημένες ποσότητες Υγροποιημένου
Φυσικού Αερίου. Η συνολική δυναμικότητα αεριοποίησης θα είναι 58,5
εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Με
άλλα λόγια, αυτοί οι ελληνικοί σταθμοί LNG είναι σε θέση πια να
καλύψουν πλήρως όχι μόνον την
εθνική αγορά, αλλά να υποκαταστήσουν και ένα σημαντικό τμήμα
της προμήθειας ρωσικού φυσικού
αερίου στα Βαλκάνια και σε
συνδυασμό, βέβαια, με την αναβάθμιση κάποιων αγωγών και τη λειτουργία
των
διασυνδετήριων
αγωγών ( Ελλάδας-Βουλγαρίας,
Βουλγαρίας-Σερβίας, ΕλλάδαςΒόρειας Μακεδονίας). Και, φυσικά,
επιπλέον ποσότητες θα μπορούσαν να προωθηθούν μέσω Βου-

λγαρίας και Ρουμανίας γιατί όχι και
προς τις αγορές της Μολδαβίας και
της Ουκρανίας".

Δέσμευση της κυβέρνησης ότι
το έργο να ολοκληρωθεί εντός
20 μηνών

Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι είναι
απόλυτη η πολιτική δέσμευση της
κυβέρνησης να ολοκληρωθεί εντός
20 μηνών το έργο του νέου τερματικού σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης.
"Είναι ένα έργο εξαιρετικά
σημαντικό για την περιοχή της Αλεξανδρούπολης, για την ευρύτερη
περιοχή του Έβρου, όχι μόνο γιατί
δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας,
γιατί ενισχύει την τοπική κοινωνία,
γιατί θωρακίζει το περιβάλλον με
μέτρα προστασίας του εξαιρετικά
σημαντικού οικοτόπου στο Δέλτα του
Έβρου", ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης
και προσέθεσε:"Έχει, όμως, και μία
διάσταση πανελλαδική. Αρκεί να
σκεφτούμε ότι σε συνδυασμό με τις
άλλες κινήσεις μας οι δυνατότητες
αεριοποίησης LNG μπορούν να
τριπλασιαστούν ως το τέλος το
2023. Και, βέβαια, η Αλεξανδρούπολη, ο Έβρος, η Θράκη έρχονται
και δικαιώνουν τη δικιά τους ξεχωριστή γεωπολιτική σημασία. Διαμορφώνουν μία ενεργειακή πύλη, σε
μία ευαίσθητη ελληνική γωνιά,
σπουδαία τόσο για τα Βαλκάνια,
σπουδαία τόσο για την Ευρώπη".
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Nέα δέσμη μέτρων – Πλαφόν στο ρεύμα & 2η επιταγή ακρίβειας το καλοκαίρι

Σ

Οι παρεμβάσεις που εξετάζονται με στόχο την ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων

το υπουργείο Οικον ομικών αν αγν ωρίζουν ότι η
πίεση που δέχ ον ται τα ν οικοκυριά είν αι μεγάλη
και πρέπει ν α εν ισχ υθούν με κάθε δυν ατό και
ρεαλιστικό τρόπο. Αν και το κεν τρικό μέτρο, στο οποίο
θα πέσει το βάρος, θα αφορά την ελάφρυν ση των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος, εξετάζον ται και
έξτρα παρεμβάσεις, στο πλαίσιο όμως των δημοσιον ομικών δυν ατοτήτων που έχ ει η χ ώρα.
Αν αλυτικότερα, τη χ ορήγηση και ν έου επιδόματος
εν τός του καλοκαιριού θα επεξεργασθεί το οικον ομικό
επ ιτελείο. Η κυβέρν ηση είν αι απ οφασισμέν η ν α
συμβάλει εν εργά στις οικον ομικές δυσκολίες που αν τιμετωπίζουν οι πολίτες λόγω της εν εργειακής κρίσης και
της ακρίβειας, επαν αλαμβάν ον τας το έκτακτο δώρο
Πάσχ α, ως μία ακόμα επιταγή ακρίβειας στους ίδιους
ακριβώς δικαιούχ ους μέσα στους καλοκαιριν ούς μήν ες.
Η συγκεκριμέν η παρέμβαση – εφόσον ανάψει το
Πράσινο φως από το Μαξίμου – αν αμέν εται ν α
δοθεί προς τα τέλη Ιουν ίου με αρχ ές Ιουλίου υπό το
πρίσμα πως η ακρίβεια θα εξακολουθήσει ν α υφίσταται.
Η δέσμη μέτρων που εξετάζεται επιδιώκει ν α αν τισταθμίσει σε σημαν τικό μεγάλο βαθμό το αυξαν όμεν ο
κόστος διαβίωσης, κυρίως για τα ευάλωτα ν οικοκυριά,
χ αμηλόμισθους και αν έργους.
Ουσιαστικά θα πρόκειται για μια δεύτερη επιταγή
ακρίβειας ύψους και πάλι 200 ευρώ για την των πιο
οικον ομικά αδύν αμων πολιτών .
Μέτρα Ιουν ίου
Στο υπουργείο Οικον ομικών σταθμίζουν τις δυν ατότητες για την καταβολή μιας ν έας επιταγής ακρίβειας σε
1,7 εκατομμύρια δικαιούχ ους, αν άλογη με αυτή που
δόθηκε τη Μεγάλη Εβδομάδα. Ο βασικός λόγος είν αι ότι,

εκτός από το ράλι των τιμών καυσίμων , οι περισσότερο οικον ομικά
ευάλωτοι πλήττον ται και από τις
αν ατιμήσεις στα τρόφιμα, που αν τιστοιχ ούν στο 20% του εισοδήματός
τους. Παράλληλα στο ίδιο μήκος
κύματος, λόγω των μεγάλων αυξήσεων π ου καταγράφον ται στα
εν οίκια, υπ άρχ ει σκέψη για μια
έκτακτη χ ορήγηση εν ός επιδόματος-εν οικίου στις ευπαθείς ομάδες
του πληθυσμού, που αδυν ατούν ν α
αν τεπεξέλθουν στις υποχ ρεώσεις
τους.
Ο κεντρικός πυρήνας των παρεμβάσεων θα αφορά τα τιμολόγια
ρεύματος.

Όπως αν έφερε ο κυβερν ητικός
εκπρόσωπος Γιάν ν ης Οικον όμου, από την παρέμβαση
π ου θα αν ακοιν ώσει ο π ρωθυπ ουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης στόχ ος είν αι «όλοι ν α πληρών ουν το
ρεύμα πολύ φθην ότερα».
Η χ ώρα μας επιδιώκει την αποσύν δεση της τιμής
χ ον δρικής του ηλεκτρικού ρεύματος από την τιμή του
φυσικού αερίου, ώστε ν α μην τιμολογείται η παραγωγή
του στην ίδια τιμή, ακόμη και αν το ρεύμα έχ ει παραχ θεί με λιγν ίτη, από υδροηλεκτρική εν έργεια ή ΑΠΕ.
Στόχ ος είν αι οι τιμές λιαν ικής ρεύματος ν α προσεγγίσουν ακόμη και τα προ κρίσης επίπεδα, εκείν α του β'
εξαμήν ου του 2021, δηλαδή πέριξ των 0,13 με 0,16
ευρώ αν ά kWh.

Στις προτειν όμεν ες παρεμβάσεις περιλαμβάν ον ται:

Επιβολή αν ώτατης οριζόν τιας τιμής εκκαθάρισης των
πληρωμών των ηλεκτροπαραγωγών για το ρεύμα που
παράγουν και πουλάν ε μέσα από το Ελλην ικό Χρηματιστήριο Εν έργειας.
Εφαρμογή διαφορετικού πλαφόν στα έσοδα των παραγωγών ηλεκτρικής αν άλογα με την τεχ ν ολογία που
χ ρησιμοποιούν .
Συν δυασμός πλαφόν με επιδοτήσεις των λογαριασμών ρεύματος.
Μεγαλύτερη αύξηση της κρατικής επιδότησης των
λογαριασμών ρεύματος.

AΠOΔΙΔΟΥΝ ΚΑΡΠΟΥΣ
ΟΙ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Δ. ΑΧΑΡΝΩΝ
Ξεκίνησε το δρομολόγιο «Θρακομακεδόνες Πανόραμα – Μεσονύχι»

Οι διεκδικήσεις της Επιτροπής Συγκοινωνιών του
Δήμου Αχαρνών στην οποία συμμετέχουν ο Αντιδήμαρχος Νίκος Ξαγοράρης, τα μέλη Μιχάλης Χριστοφορίδης,Διομήδης Καρακωνσταντής και ο πρόεδρος της
ΔΗΚΕΑ Γιάννης Νίκας αποδίδουν καρπούς.
Μετά από συνεχόμενα αιτήματα και πιέσεις, ο ΟΑΣΑ
ανταποκρίθηκε θετικά και ξεκίνησε εχθες το δρομολόγιο «Θρακομακεδόνες - Πανόραμα – Μεσονύχι» και
αντίστροφα. Άλλη μία ουσιαστική παρέμβαση, προκειμένου να υπάρξει καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

10 -θριάσιο

Οι γκολτζήδες σε νότιο
και βόρειο όμιλο της
Σούπερ λίγκα 2
ΝΟΤΟΣ

20 γκολ: Λουκίν ας (Καλαμάτα)
17 γκολ: Μπαΐροβιτς (Χαν ιά)
Γιούσης (ΑΕΚ Β)
Μουν ιέ (Καλλιθέα)
15 γκολ: Αρν αρέλλης (Αιγάλεω)
11 γκολ: Νίλι (Λεβαδειακός)
Βασιλόγιαν ν ης (Χαν ιά)
Τέτει (Κηφισιά)
Αν τερέγκεν (ΟΦ Ιεράπετρας)
10 γκολ: Χ. Ποζατζίδης (Ηρόδοτος 9/Καλλιθέα 1)
Μυτίδης (Λεβαδειακός)
Μεσίν τορο (ΟΦ Ιεράπετρας)
9 γκολ: Εν γκεμέτσιου (Καραϊσκάκης)
Κυν ηγόπουλος (Καλλιθέα)
8 γκολ: Κόν ραν τ (Εργοτέλης)
Πολέτο (Λεβαδειακός)
Τσιμέλι (Ζάκυν θος)
Ταρσίσιο (Επισκοπή)
7 γκολ: Κουϊρουκίδης (Κηφισιά
4/Διαγόρας 3)
6
γκολ:
Σταματελόπουλος
(Ρόδος)
Νεκούλ (ΟΦ Ιεράπετρας)
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Κωσταν άσιος (Εργοτέλης)
Φελίπε (Καλαμάτα)
Χαλκιαδάκης (Ηρόδοτος)
Αθαν ασακόπουλος (Παν αθην αϊκός Β)
Βουό (ΟΦ Ιεράπετρας)
Μπαστιάν ος (Διαγόρας)
5 γκολ: Δούμτσιος (Λεβαδειακός)
Τζημόπουλος (Λεβαδειακός)
Ζούν ης (Διαγόρας)
Ντοριβάλ (Κηφισιά)
Κολλάς (Χαν ιά)
Τσιριγώτης (Παν αθην αϊκός Β)
Τριμμάτης (Αιγάλεω)
Ε. Χριστόπουλος (ΑΕΚ Β)
Μπούν τν ικ (Αστέρας Βλαχιώτη)
ΒΟΡΡΑΣ

24 γκολ: Πασάς (ΒΕΡΟΙΑ)

20 γκολ: Ρόβας (Αλμωπός Αριδαίας)
17 γκολ: Καν ίς (Παν σερραϊκός)
14 γκολ: Ογκμποε (ΑΕΛ)

10
γκολ:
Διαμαν τόπουλος
(Ξάν θη), Σαραν τίδης (Θεσπρωτός),
Ρούν εϊ (Απόλλων Πόν του 8 / Καρ-

αϊσκάκης 2), Ματίας (Ηρακλής)
9 γκολ: Κούτσιας (ΠΑΟΚ Β)

8 γκολ: Μούργος (ΒΕΡΟΙΑ), Σταμέν κοβιτς (Καβάλα), Παπαδόπουλος
(Πιερικός),
Βοΐλης
(Ολυμπιακός Β), Τζίμας (ΠΑΟΚ Β),
Μπιαν κόν ι
(Αν αγέν ν ηση
Καρδίτσας), Γιουμπιτάν α (Ηρακλής)
7 γκολ: Γιακουμάκης (ΒΕΡΟΙΑ),
Κωστή (Ολυμπιακός Β), Σιαφά
(Ολυμπιακός Βόλου), Καν ούλας
(Πιερικός 6 / Απόλλων Λάρισας 1)

6 γκολ: Φοφαν ά (ΒΕΡΟΙΑ), Τσουκαλάς (Νίκη Βόλου), Εν ομό (Απόλλων Πόν του), Κουσκουν άς (Νίκη
Βόλου 2 / Τρίκαλα 4), Ζαφειράκης
(Πιερικός), Σταματής (Απόλλων
Λάρισας 4 / Καραϊσκάκης 2), Γκίν η
(Αν αγέν ν ηση Καρδίτσας)
5 γκολ: Ακούν ια (ΑΕΛ), Ελευθεριάδης
(Τρίκαλα),
Βερν άρδος
(Ολυμπιακός Βόλου), Καϊούμπι
(Καβάλα), Ξύδας (Ολυμπιακός
Βόλου), Τσέλιος (Ξάν θη), Κουν τουριώτης (Ολυμπιακός Βόλου),
Μαρίν ος (Ολυμπιακός Β), Πιν ακάς
(Ολυμπιακός Β)

Tο τουρνουά ακαδημιών στην
μνήμη του Μάκη Πάνου

Με την συμμετοχή 9 ομάδων πραγματοποιήθηκε στα Μέγαρα
(29-30/4) το τουρνουά ακαδημιών στην μνήμη του Μάκη Πάνου. Ηταν
μια πρωτοβουλία της Γκίνης Χαρούλας και του dreamsport megara.
Συμμετείχαν οι ομάδες.
Μεγαρικός, Ολυμπιακός Μεγάρων, Βύζας, Ολυμπιακός Ελευσίνας,
Δύναμη Ασπροπύργου, Δόξα Σαλαμίνα, ΠΑΟΚ Μάνδρας,
Μικρασιατική, Ερμής Ανω Λιοσίων.
Εγιναν 22 αγώνες και αγωνίστηκαν 210 αθλητές στα τμήματα Κ12Κ10-Κ8.
Παραβρέθηκε ο δήμαρχος Γρηγόρης Σταμούλης ο δημοτικός
σύμβουλος Αγγελος Μακρυγιάννης ο πρόεδρος του Ηρόδωρου
Τσιούνης Σπύρος ο Πρόεδρος επισήμων διαιτητών ποδοσφαίρου δυτικής Αττικής Βαγγέλης Δημόπουλος ο ταμίας του συνδέσμου
Νίκος Βιτσέντζος και πλήθος κόσμου γονείς και αθλητές.

Ο Πορτογάλος Λουίς Γκοντίνιο
στον εξ αναβολής αγώνα ΠΑΟΚ
και Ολυμπιακό

Επιστρέφει στην Τούμπα ο Λουίς Γκοντίνιο! Ο Πορτογάλος διαιτητής ορίστηκε από την ΚΕΔ να διευθύνει τον εξ
αναβολής αγώνα της Τετάρτης ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και
Ολυμπιακό (19:00) για τα playoffs.
Ο εν λόγω ρέφερι είχε «σφυρίξει» και στο ΠΑΟΚ-

ΑΝ.ΤΣ.

Ολυμπιακός 1-1 της 20ης
αγωνιστικής της κανονικής
περιόδου. Επίσης ήταν
στις 17 Απριλίου στο
Άρης-ΠΑΟΚ 1-0.
Βοηθοί του θα είναι οι
Ρουί Τεϊσέιρα και Αντρέ
Κάμπος, ενώ στο VAR θα είναι ο Ούγκο Μιγκέλ, όλοι
τους Πορτογάλοι. Τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Σπύρος
Ζαμπάλας και βοηθός στο VAR ο Δημήτρης Σαμοΐλης.
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ΕΠΣΔΑ: Η τελευταία αγωνιστική
του Σαββατοκύριακου στην
Β΄κατηγορία

Oι γνωστοί άγνωστοι
ξαναχτύπησαν στο γήπεδο του
Ίκαρου στα Νεόκτιστα

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(26η αγων ιστική)

ΣΑΒΒΑΤΟ(17:00)

ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ

ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. - ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 12:30)
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ - Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 16:00)
Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ (Γ.ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ 16:00)
Ρεπό: ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ , ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ.

Οι Παλαίμαχοι του Πανελευσινιακού με
τον Πειραιά στην μνήμη του Νίκου
Αδάμ στις 11/5

Σ

τις 11 Μαίου στο δημοτικό στάδιο ΚΟΣΜΑΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ στην Ελευσί να στην
μνήμη του Νίκου Αδάμ θα αγωνιστούν οι
Παλαί μαχοι του Πανελευσι νι ακού με την
αντίστοιχη του Πειραιά. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει
στις 18:00.
Συμπληρώνονται δύο χρόνια από τον θάνατο της
εμβληματικής αθλητικής προσωπικότητας που
εργάστηκε με πάθος για την ομάδα που αγάπησε

τον ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟ Α.Ο, τον οποίο και
υπηρέτησε ως Ποδοσφαιριστής, Προπονητής,
Πρόεδρος 2003-2005 σε μια περίοδο που ο
Σύλλογος περνούσε δύσκολες στιγμές, Πρόεδρος και συνιδρυτής του Συνδέσμου Παλαιμάχων
Ποδοσφαιριστών.
Ο Νίκος Αδάμ υπήρξε πρωτεργάτης της ίδρυσης
της ΠΑΕ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ και εμβληματική
αθλητική μορφή της πόλης, που έγραψε χρυσές
σελίδες στην αθλητική ιστορία της ομάδας. Ακόμη
και όταν «κρέμασε τα παπούτσια» του συνέχισε να
προσφέρει με το ίδιο πάθος, στην ομάδα που
αγάπησε και συνέδεσε σχεδόν όλα τα χρόνια της
ζωής του.
Διετέλεσε για αρκετά χρόνια Προπονητής της ομάδας και μετέπειτα Πρόεδρος των Παλαιμάχων του
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ Α.Ο.
Ο Νίκος Αδάμ φιγούραρε στο θρυλικό ρόστερ της
ομάδας με συμμετοχές στην Α’ Εθνική Κατηγορία
την περίοδο 1961-62.
ΑΝ.ΤΣ.

Πυρ και μανία είναι για μια ακόμα φορά οι άνθρωποι της διοίκησης του Ικάρου Νεοκτίστων Ασπροπύργου. Συγκεκριμένα ο Γιάννης Τσακίρης τόνισε:
Βρήκαμε για μία ακόμα φορά να έχουν κάνει
ζημιές στο γήπεδο στους προβολείς του γηπέδου
να μας έχουν κλέψει το αθλητικό υλικό για τις προπονήσεις να έχουν καταστρέψει τον χώρο που
άλλαζαν οι ποδοσφαιριστές της ομάδας για την
προπόνηση και να έχουν κάνει καταστροφές στα
υπό κατασκευή αποδυτήρια οι γνωστοί άγνωστοι
Τα γραφεία της ομάδας έχουν λεηλατηθεί εδώ και
3 χρόνια 8 μήνες τώρα δεν υπάρχουν αποδυτήρια στο γήπεδο και οι παίκτες μας κάνουν προπόνηση χωρίς να έχουν κάνει 1 μπάνιο Οι αγώνες της
ομάδας έγιναν σε άλλα γήπεδα Μέσα σε όλες
αυτές τις αντιξοότητες οι παίκτες τής ομάδας
παλεύουν να φέρουν τον σύλλογο εκεί που τον
επιτάσσει η ιστορία της>>.

Τετάρτη 4 Μαϊου 2022

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

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 (ΑΕΙΤΕΙ)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 LOGISTICS
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 (ΑΕΙΤΕΙ)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
ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΟ

ΑΠΟ

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:

3)Περιγραφή θέσης: Βοηθός
Λογιστή
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
Προϋπηρεσία σε ανάλογη
θέσηΠτυχίο Οικονομικής Λογιστικής Κατεύθυνσης (ΑΕΙΤΕΙ)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 ΑΤ 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 LOGISTICS
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.

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης Δήμου Ασπροπύργου, Σαλαμίνος 20, Όπισθεν Δημαρχείου.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2132006489 & 2105576704 Email για αποστολή Βιογραφικών: info@apasxolisiasp.gr

Τετάρτη 4 Μαϊου 2022

ΓΑΜΟΣ

θριάσιο-13

Ο ΛΑΛΑΣ ΑΝΤ ΩΝΙΟΣ Τ ΟΥ ΘΩΜΑ ΚΑΙ
Τ ΗΣ ΟΥΡΑΝΙΑΣ Τ Ο ΓΕΝΟΣ ΣΙΚΑΛΟΥ

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤ ΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤ ΟΙΚΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ Η ΜΕΜΑ ΜΠΡΙΣΑ

Τ ΟΥ ΑΖΕΜ ΚΑΙ Τ ΗΣ ΔΟΥΡΑΤ Α Τ Ο

ΓΕΝΟΣ Τ ΕΡΖΙΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤ Η
ΝΙΚΑΙΑ ΚΑΤ ΟΙΚΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΠΡΟΚΕΙΤ ΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤ ΡΕΥΤ ΟΥΝ ΣΤ Ο
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.

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.

14-θριάσιο

Τετάρτη 4 Μαϊου 2022

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

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
Αστυνομικό Τμήμα
674 - 210 55 46 285
Τροχαία Δήμητρος & Εθν.
210 55 46 579 - 210 55 46
Λιμεναρχείο
210 55

213 2140410
210 55 46
Αντιστάσεως
930
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 ) Κ υ π ρ α ί ο υ
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

ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η εταιρία ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ Α.Ε., που δραστηριοποιείται
στην επεξεργασία ανθρακικού ασβεστίου, επιθυμεί την
κάλυψη της παρακάτω θέσης εργασίας για τις εγκαταστάσεις της στη Μάνδρα Αττικής:

ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΒΑΡΔΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΠΡΟΦΙΛ
ΕΠΙΘΥΜΗΤ ΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
Προϋπηρεσία 1-3 έτη σε βιομηχανικό
περιβάλλον
Απόφοιτοι ΣΕΛΕΤΕ, ΙΕΚ, ΤΕΕ, ΤΕΙ
Ηλεκτρολογίας με γνώσεις κλασικής
ηλεκτρολογίας, αυτοματισμοί, PLC
Επιθυμητά κάτοχοι άδειας ηλεκτρολόγου
Επιθυμητή γνώση αγγλικής γλώσσας
Γνώση χρήσης Η/Υ (M/S OFFICE,
ηλεκτρονική αλληλογραφία)
Αναπτυγμένες οργανωτικές και συντονιστικές ικανότητες
Διάθεση για συνεχή μάθηση και άριστες ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας
Δυνατότητα εργασίας σε σύστημα βαρδιών

ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
Παρακολούθηση αυτοματοποιημένων
λει τουργι ών μονάδας παραγωγής
(PLC)
Έλεγχος οργάνων και ρυθμού παραγωγής
Καταγραφή συμβάντων και αντιμετώπισης ζημιών
Καταχώρηση δεδομένων
Η θέση προσφέρει δυναμι κό και
ευχάρι στο περι βάλλον εργασί ας,
δυνατότητες εξέλιξης και συνεχή εκπαίδευση.
Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα, με
κωδικό θέσης ΧΒΠ,
στο email: dida@iokal.com
ή στον αριθμό fax: 210 55 52 396
ΘΑ
ΤΗΡΗΘΕΙ
ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΑΠΟΛΥΤΗ

Ζητούνται πωλήτριες
σε αρτοζαχαροπλαστείο
στην περιοχή του Ασπροπύργου
για πλήρη απασχόληση.
Η προϋπηρεσία θα ήταν
επιθυμητή.
Επικοινωνιακές δεξιότητες
-Ομαδικότητα - Ευελιξία ωραρίου
Παρέχεται πλήρης ασφάλιση.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6937427107
Κα Κωνσταντίνα.

Ωράριο επικοινωνίας:
06:00-18:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ

ΣΕ ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.ΤΗΛΕΦ ΩΝΟ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2105575342,
6973236156

ΑΝΑΛΑΜ ΒΑΝΟΥΜ Ε ΕΡΓ ΑΣΙΕΣ:

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜ ΑΤ ΙΣΜ ΟΥΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
- ΣΙΔΗΡΙΚΑ - ΑΛΟΥΜ ΙΝΙΟ -

ΧΤ ΙΣΙΜ ΑΤ Α - ΣΟΒΑΤ ΙΣΜ ΑΤ Α ΚΑΙ
ΔΙΑΦΟΡΑ Μ ΕΡΕΜ ΕΤ ΙΑ

Τ ΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6 9 8 9 7 4 8 6 2 1 (ΝΙΚΟΣ)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ:

ENOIKIAZONTAI ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΩΤΟΥ

ΟΡΟΦΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6936780360

Τετάρτη 4 Μαϊου 2022

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 ενοικιαση ή πώληση στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου,τριφατσο
με εύκολη πρόσβαση προς
όλες τις εθνικές οδούς.Πληροφοριες στο
τηλέφωνο:6944589444

Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος (ισόγειο) στη
διασταύρωση Ασπροπύργου
(πλησίον ΙΚΑ και στάσης λεοφωρείο), 126 τεραγωνικά
μέτρα, κατάλληλο για φαρμακείο.Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945106860
Ενοικιάζεται οικία (1ος οροφος) στη διασταύρωση
Ασπροπύργου κοντά στο
ΙΚΑ 86 τετραγωνικά μέτρα,
σε οικογένεια που να έχει

θριάσιο-15

σταθερή εργασία
Διατίθεται και για επαγγελματικός χώρος
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.19)

Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος 105 τετραγωνικών μέτρων στο κέντρο
του
Ασπροπύργου
(Σαλαμίνος & Κολοκοτρώνη). Δεν διατίθεται για
χώρο εστίασης (προτίμηση
φαρμακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο
επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Μονοκατοικία 60 τμ. στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου στη
θέση Δεμερτζή πίσω από το
Δημοτικό σχολείο κάθετα
στην Ηρώων Πολυτεχνείου.
Διαθέτει κήπο 100 τ.μ. ,
μπάρμπεκιου και υπέρ οχη
θέα στο Θριάσιο και τον κόλπο 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 Ασπροπύργου!Πληροφορίες
κ.Σοφια
τηλ.6909156985
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ημερος
τοπος, μονοκατοικία 280
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), μπάνιο, καλή κατάσταση, τιμή
60.000€, συζητήσιμη.
6953058205

Η ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ Α.Ε.
αναζητά προσωπικό για τις αποθήκες
της στον Ασπρόπυργο Αττικής

ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Απαραίτητα Προσόντα:
§
Απολυτήρι ος τί τλος τρι τάξι ου
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 αλλοδαπής ή ανώτερος
§ Άδεια χειριστή ηλεκτροκίνητου ανυψωτικού περονοφόρου μηχανήματος (κλαρκ)
§ Επαγγελματική εμπειρίατουλάχιστον 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 ευκολίαστην επικοινωνία
§ Επιθυμητή γνώση λειτουργίας συστημάτων WMS

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν
βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
hr@beinoglou.gr ή στο τηλ. 210-9466204

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΒΝ Νέα Ζωή, μονοκατοικία
100 τ.μ., ισόγεια, προσόψεως, 3 υ/δ (το 1 master),
κατασκευή '78, μπάνιο, wc,
σε οικόπεδο 400 τ.μ., θέα
βουνό, ανοικτό πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ελεύθερη,
άριστη κατάσταση, ανακαίνιση '00, τιμή 35.000€
6986257643
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα, μονοκατοικία 90 τ.μ., 3
υ/δ, κήπος 60 τ.μ., καρποφόρα 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 μπάνια, σε οικόπεδο 183 τ.μ.,
πάρκιν, αποθήκη 25 τ.μ., τιμή 309.000€, συζητήσιμη

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία ζητά εργασία εντός σπιτιού στις περιοχές
Ελευσίνα και Ασπρόπυργο Τηλ. 6995524143
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ ΕΤΩΝ
43 ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ
ΠΡΟΥΠΥΡΕΣΙΑ ΣΤΗ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΒΡΕΦΩΝ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ
ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΉ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΙΔΙΩΝ.
ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΩΙΝΟ.
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΜΑΓΟΥΛΑ- 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 αποστείλατε το βιογραφικό
σας στο email afroditirigafarmaki@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

Η εταιρεία Eye Facility
Management αναζητά:

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

Απαραίτητα Προσόντα:

•Άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας Ν.2518/97 σε ισχύ.
•Απόφοιτος Μέσης Εκπαίδευσης.
•Δυνατότητα για πλήρη ή μερική
απασχόληση σε κυλιόμενες βάρδιες.
•Βασικές Γνώσεις Αγγλικών.
•Βασικές Γνώσεις Η/Υ.
Η εταιρεία παρέχει:

•Άμεση Πρόσληψη.
•Μόνιμη Απασχόληση.
•Συνεχή Εκπαίδευση.
•Σύγχρονο Εργασιακό Περιβάλλον.
•Δυνατότητες Επαγγελματικής Εξέλιξης.

Αν επιθυμείτε, να γίνετε μέλος της
ομάδας μας, μπορείτε να υποβάλλετε 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 2106121719.
Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την εταιρεία μας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας :
w w w .eyefm.gr

16-θριάσιο

Ο

Τετάρτη 4 Μαϊου 2022

ΔΡΑΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ
ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Δήμος Ασπροπύργου και η Διεύθυ- βοήθεια για τον Ουκρανικό λαό, αλλά και
νση Κοινωνικ ής Προστασίας σε για τους πρόσφυγες που κ αθημερινά
συνεργασία με το «Όλοι Μαζί Μπορ- έρχονται στην Ελλάδα.
Η δράση θα πραγματοποιηθεί την Πέμούμε», συγκ εντρώνουν ανθρωπιστικ ή

πτη 5 Μαΐου, από τις 10:00 έως τις 18:00
στην Πλατεία Δημαρχείου.
Τα είδη που θα συγκεντρωθούν είναι:
Φάρμακα, υγειονομικό υλικό, κουβέρτες,
υπνόσακοι, είδη ατομικής υγιεινής, παιδικές τροφές, πάνες, τρόφιμα μακράς διάρκειας, είδη κουζίνας(όπως πιάτα, ποτήρια,
μαχαιροπίρουνα, κ ατσαρόλες, φούρνοι
μικ ροκ υμάτων, μικ ρά φουρνάκ ια) κ αι
ρούχα (σε καλή κατάσταση, έτοιμα να φορεθούν) .
Σκοπός είναι να ευαισθητοποιηθούν όλοι
οι δημότες και τοπικές επιχειρήσεις του
Δήμου και με αίσθημα κοινής ευθύνης και
αλληλεγγύης, να προσφέρουν ότι επιθυμούν και έχουν τη δυνατότητα, από τα
ανωτέρω είδη.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε
να επικοινωνείτε με το Γραφείο της αρμόδιας Αντιδημάρχου Κοινωνικ ής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Νεολαίας, κ. Σοφίας Μαυρίδη 2132006740-42
καθώς και στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας 2105575596.

