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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Συννεφιά και υγρασία . Η θερμοκρασία 

από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ειρήνη, Ρένα, Ρήνα, Ρηνιώ, Ρηνούλα, Ειρήνα,

Ειρήνγκω, Ρένια ,Ειρηναίος, 
Ρένος, Ειρηναία,Εφραίμ, Εφραίμιος, Εφραίμης,

Ευφραίμ, Ευφραιμία

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΓΑΒΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

Αχαρνών 7, 2105576029

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΓΚΟΛΕΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Χατζηδάκη 40 & Παγκάλου, 2105546444

MANΔΡΑ
Γιάννου Γεώργιος Ι.

Κοροπούλη Βαγγέλη 25, 2105555844

ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

Κατζιλιεράκη Βασιλική Α.Τσακάλωφ 11 &
Μαστραχά 2, Πλησίον ΙΚΑ, 2102471660

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΤΟΥΡΤΙΔΟΥ ΝΙΚΗ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΕ
Πάρνηθος 23, 2102400178 Ο

λο και πιο ευρηματικοί ως προς τις μεθ-
όδους τους γίν ον ται οι επίδοξοι ληστές
κι αυτό επιβεβαιών εται με την  τελευταί

α απίστευτη κλοπή με τη «μέθοδο του σπρ-
ωξίματος» που έλαβε χώρα στη δυτική Αττική,
εν ώ η Αστυν ομία  αν αζητά στοιχεία για την
συμμορία .

Σε βίντεο  το οποίο έφερε στην δημοσιότητα η
ΕΡΤ,  δύο μέλη σπείρας διακρίνονται   να
ανοίγουν με ευκολία την γκαραζόπορτα του υπαίθ-
ριου πάρκινγκ μιας πολυκατοικίας και ο ένας από
αυτούς πλησιάζει το αυτοκίνητο που έχουν επιλέ-
ξει, το οποίο δεν έχει ιμομπιλάιζερ, το ανοίγει
μέσα σε δευτερόλεπτα και βάζει μπροστά τα ηλεκ

τρικά του αυτοκινήτου χωρίς να ανοίξει τη μηχα-
νή.

H μέθοδος του… σπρωξίματος

Ο συνεργός του ξεκινά να το σπρώχνει μέχρι να
το βγάλουν έξω και στη συνέχεια να το βάζουν
μπροστά και να φεύγουν.

Στο βίντεο φαίνεται και ένα μαύρο αυτοκίνητο να
περιμένει να βγάλουν το ΙΧ και το σπρώχνει μέχρι
να πάνε παρακάτω και να το βάλουν μπροστά για να
φύγουν. Οι  αστυνομικοί  προσπαθούν αξιο-
ποιώντας οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας να
βρουν τα ίχνη αυτής της συμμορίας.

Την  1η Ιου-
ν ίου θα αποφα-
σιστεί σε ποιες
περιπτώσεις θα
διατηρηθεί η
χ ρήση μάσκας,
αν άλογα και με
την  πορεία της
π α ν δ η μ ί α ς ,
δήλωσε ο υπο-
υργός Υ γείας
Θάν ος Πλεύρης.

Σχ ετικά με τη
χ ορήγηση τέτα-
ρτης δόσης
εμβολίου για τον
κορων οϊό στους
κάτω των  60 ετών , ο κ. Πλεύρης αν έφερε σε συν έν -
τευξή του στον  ραδιοφων ικό σταθμό ΣΚΑΪ ότι η Ελλά-
δα αν αμέν ει τις σχ ετικές αποφάσεις και τις οδηγίες
των  Ευρωπαϊκών  Υγειον ομικών  Οργαν ισμών .

Επαν έλαβε παράλληλα ότι η κυβέρν ηση δεν  πρό-
κειται ν α υποχ ωρήσει από την  απόφαση της ν α παρ-

αμείν ουν  εκτός
ΕΣΥ , οι αν εμ-
βολίαστοι υγειο-
ν ομικοί μέχ ρι το
τέλος του έτους.

Για το ν έο
ν ομοσχ έδιο του
υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ
Υ γείας που
κατατέθηκε στη
Βουλή, τόν ισε
ότι περιλαμβάν ει
σημαν τικές και-
ν οτομίες όπως
τον  προσωπικό
γιατρό που
αποκτά δωρεάν

ο κάθε πολίτης, τα απογευματιν ά χ ειρουργεία στα
ν οσοκομεία αλλά και την  αξιολόγηση των  δομών
υγείας δημόσιων  και ιδιωτικών , σε σχ έση με τις
λοιμώξεις και τις επιπλοκές.

««ΤΤααχχυυδδαακκττυυλλοουυρργγοοίί»»
σσττηη  ΔΔυυττιικκήή  ΑΑττττιικκήή  εεξξααφφααννίίζζοουυνν

ααυυττοοκκίίννηητταα  ααππόό  ππυυλλωωττέέςς

ΠΠλλεεύύρρηηςς::  11ηη  ΙΙοουυννίίοουυ  οοιι  
ααπποοφφάάσσεειιςς  γγιιαα  ττιιςς  μμάάσσκκεεςς  

- «Δεν υποχωρούμε για ανεμβολίαστους υγειονομικούς»

Συνεχίζεται στη σελ. 4
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Έ
ργα δήμων, συνδέ-
σμων δήμων και
ν ο μ ι κ ώ ν

προσώπων και περιφερειών,
συνολικού προϋπολογισμού
228 εκ. ευρώ που πρόκειται
να ενταχθούν , ή έχουν
ενταχθεί για χρηματοδότηση
στο Πρόγραμμα «Αντώνης
Τρίτσης» περνάνε στο
Ταμείο Ανάκαμψης.

Ειδικότερα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας  Κ. Σκρέκας
με δεύτερη τροποποίηση της Πρόσκλησης  «Αειφόρος χρήση των
πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιο-
ποικιλότητας» καλεί τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τους συνδέσμου
που έχουν υποβάλει τις αντίστοιχες προτάσεις στο πρόγραμμα
«Αντώνης Τρίτσης, να τις υποβάλουν εκ νέου στο Ταμείο Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας. Το ίδιο μπορεί να γίνει  και για προτάσεις δήμων
που εμπίπτουν στο αντικείμενο της εν λόγω πρόσκλησης.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας «καλεί
τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών
Δικαιούχων: για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο
πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων,
ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότ-
ητας», του παραρτήματος της από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστικής
απόφασης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση
της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την
Ελλάδα, προκειμένου να ενταχθούν στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθ-
εκτικότητας και χρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση –
NextGenerationEU.

Για έργα ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών
Προσώπων που εμπίπτουν στο αντικείμενο της παρούσας πρόσ-
κλησης, καθώς και για έργα ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, συνδέσμων
Δήμων και Νομικών Προσώπων που εμπίπτουν στο αντικείμενο της
παρούσας πρόσκλησης και έχουν ήδη ενταχθεί στο Ειδικό Ανα-

πτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και
Νομικών Προσώπων: ΟΤΑ Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης», οι καθ’ αρμοδιότητα
Φορείς Υλοποίησής τους δύνανται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον στο
πλαίσιο της παρούσας.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να  εμπίπτουν
στους ακόλουθους θεματικούς στόχους και επενδυτικές προτε-
ραιότητες:

Α. Σε έργα υποδομής δικτύου αποχέτευσης και εγκαταστά-
σεις επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ).

Β. Σε έργα αναβάθμισης, επέκταση και εκσυγχρονισμός εγκα-
ταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και επαναχρησιμοποίηση
επεξεργασμένου νερού.

Γ. Σε έργα υλοποίησης υποδομής διαχείρισης ιλύος από
εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης θα ενταχθούν πράξεις έως το
ύψος της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάν-
ης, συνολικού προϋπολογισμού 228 εκ. ευρώ χωρίς τον ΦΠΑ.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέχρι 31 Μαΐου 2022, ενώ ως ημε-
ρομηνία  λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας  των δαπανών
των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31 Δεκεμβρίου 2025.

Τα έργα θα πρέπει να έχουν μεγάλο βαθμό ωριμότητας
Επίσης «έργα τα οποία καλύπτουν το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της

παρούσας πρόσκλησης και έχουν ενταχθεί, δημοπρατηθεί,  συμβασιοποι-
ηθεί και υλοποιούνται  με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα
«Αντώνης Τρίτσης» ή το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
ή με ίδιους Πόρους του Φορέα Υλοποίησης αξιολογούνται στο πλαίσιο
της παρούσας πρόσκλησης και δύνανται να είναι  επιλέξιμα, εφαρ-
μοζόμενων των κανόνων επιλεξιμότητας δαπανών για το Ταμείο
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως αναφέρονται στα Άρθρα 15
και 16 της Απόφασης Αριθμ. 119126 ΕΞ 2021 «Σύστημα διαχείρισης
και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας (ΦΕΚ 4498/Β/2021)».

Ξεκίνησε η 
αντιπυρική περίοδος:

«Τσουχτερά» πρόστιμα και
περιπολίες από 

πυροσβέστες και στρατό
Ξεκίνησε η αντιπυρική περίοδος και η

Πυροσβεστική προσπαθεί με κάθε τρόπο
να αποτρέψει την εμφάνιση νέων καταστρ-
οφικών πυρκαγιών, όπως το καλοκαίρι
του 2021 που έκαιγαν για μέρες και έκα-
ναν στάχτη χιλιάδες στρέμματα σε Ηλεία,
Εύβοια και Αττική.

Έτσι, από προχθες το Πυροσβεστικό
Σώμα βρίσκεται σε πλήρη επιφυλακή. Στο
πλαίσιο αυτό κατά την έναρξη της αντιπυρ-
ικής περιοδού, η Πυροσβεστική απε-
υθύνει ισχυρές συστάσεις, προς τους
πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να
αποφεύγουν οποιαδήποτε υπαίθρια δρα-
στηριότητα θα μπορούσε να προκαλέσει
πυρκαγιά καθώς και να ενημερώνονται
αλλά και να συμβουλεύονται τις τοπικές
πυροσβεστικές υπηρεσίες.

Μ
ε αφορμή την  Ημέρα της Ευρώπης και την
αν ακήρυξη του 2022 ως Ευρωπαϊκό Έτος Νεο-
λαίας, το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοιν οβου-

λίου, η Αν τιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
στην  Ελλάδα και η 2023 Ελευσίν α Πολιτιστική Πρω-
τεύουσα της Ευρώπης συν διοργαν ών ουν  στις 7 Μαΐου
τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Νεολαίας, με πλήθος δράσεων .

Οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Νεολαίας στις 7 Μάϊου στην
Ελευσίν α παρέχ ουν , σε ευρωπαϊκό και παν ελλήν ιο
επίπεδο, πληροφορίες σχ ετικά με τις ευκαιρίες και τις
πρωτοβουλίες που εν διαφέρουν  τους ν έους ως εν ερ-
γούς πολίτες, σπουδάζουν  και εργάζον ται στην  Ελλά-
δα.

Στόχ ος της δράσης είν αι ν α προσφέρει στους
ν έους, ευκαιρίες για ν α μάθουν , ν α μοιραστούν  το
όραμά τους, ν α γν ωρίσουν  αν θρώπους και ν α δρα-
στηριοποιηθούν  σε ολόκληρη την  Ευρώπη. 

Το Μέλλον  της Ευρώπης μας αφορά όλους, αλλά
κυρίως την  ν εότερη γεν ιά.

Ελευσίν α, Σάββατο 7 Μάϊου – Δημοκρατία και Πολι-
τισμός

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοιν οβουλίου, η Αν τι-
προσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην  Ελλάδα
και η 2023 Ελευσίν α Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης συν διοργαν ών ουν  στην  Ελευσίν α σειρά
εκδηλώσεων  με επίκεν τρο τον  πολιτισμό και τη δημο-
κρατία στην  Ευρώπη του σήμερα. 

Νέοι απ’ όλη την  Αττική καλούν ται ν α συν αν τή-
σουν  ν έους της περιοχ ής και ν α συμμετάσχ ουν  σε
συζητήσεις μεταξύ τους, με ευρωβουλευτές, καλλι-
τέχ ν ες, δημοσιογράφους και άλλες προσωπικότητες,

ν α παρακολουθήσουν  κιν ηματογραφικές ταιν ίες και
animation, ν α περιηγηθούν  σε εκθέσεις ζωγραφικής
και πολιτιστικούς περίπατους στην  πόλη, και ν α απο-
λαύσουν  συν αυλίες και καλλιτεχ ν ικά δρώμεν α από
ν έους καλλιτέχ ν ες της Ελευσίν ας.

Αν αλυτικά το πρόγραμμα
•  Περίπατο στην  πόλη της Ελευσίν ας
• Συζητήσεις πάν ω σε θέματα της μεταν άστευσης,

πολιτισμού, καιν οτομίας και δημοκρατίας
• Κεν τρική εκδήλωση με ευρωβουλευτές, καλλιτέχ ν ες

από τις 16:00 έως τις 17:30, στο Εργατοϋπαλληλικό
Κέν τρο Ελευσίν ας – Δυτικής Ελλάδας ΕΚΕΔΑ, με ζων -

ταν ή αν αμετάδοση από τους λογαριασμούς y ou tube
and f ace book του γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοιν ο-
βουλίου στην  Ελλάδα. Συμμετέχ ουν  οι Αν τιπρόεδρος
του ΕΚ Εύα Καϊλή, ο ευρωβουλευτής Κώστας
Αρβαν ίτης, ο καλλιτεχ ν ικός διευθυν τής της «2023
Ελευσίν α Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης»
σκην οθέτης Μιχ αήλ Μαρμαριν ός, η αρχ ιτέκτον ας
Θωμά Δοξιάδη και ο Βασίλης Καραμιτσάν ης, Πρόεδρος
του Animasy ros. 

ΔΔηημμοοττιικκάά  ΈΈρργγαα  σσυυννοολλιικκοούύ  ύύψψοουυςς  222288  εεκκααττ..  εευυρρώώ  ππεερρννάάννεε  

ααππόό  ττοο  ««ΑΑννττώώννηηςς  ΤΤρρίίττσσηηςς»»  σσττοο  ΤΤααμμεείίοο  ΑΑννάάκκααμμψψηηςς

Συνεχίζεται στη σελ. 13

ΕΕυυρρωωππααϊϊκκέέςς  ΗΗμμέέρρεεςς  ΝΝεεοολλααίίααςς::  
Η Ελευσίνα και η Πολιτιστική Πρωτεύουσα γιορτάζουν 

με τους νέους την Ημέρα της Ευρώπης

Συν εχ ιζεται στη σελ. 10



4-θριάσιο Πέμπτη 5 Μαϊου 2022

Καθιέρωση του θεσμού του προσωπικού γιατρού, διοικητική ενοποίηση των δημό-
σιων δομών ΠΦΥ, δημιουργία πλαισίου συνεργασίας με ιδιώτες για την κάλυψη των
κενών του ΕΣΥ καθώς και 6.000 προσλήψεις στο ΕΣΥ για το 2022, προβλέπει
μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας που κατατέθηκε στη Βουλή.

Ειδικότερα, με το ν ομοσχ έδιο «Γιατρός για όλους, ισότιμη και ποιοτική πρόσβαση
στις υπηρεσίες του Εθν ικού Οργαν ισμού Παρχ οής Υπηρεσιών  Υγείας και στην
Πρωτοβάθμια Φρον τίδα Υγείας και άλλες διατάξεις» ο πολίτης αποκτά δωρεάν  τον
προσωπικό του ιατρό, που είν αι ο σύμβουλός του για θέματα Υγείας και έχ ει πρό-
σβαση σε περισσοτέρους ειδικούς ιατρούς και σε διευρυμέν ες παροχ ές. 

Τι θα προσφέρει στον πολίτη ο προσωπικός γιατρός;

Ο προσωπικός ιατρός θα προσφέρει τις υπηρεσίες του εν τός των  δημοσίων  μον ά-
δων  Π.Φ.Υ. των  Τοπικών  Δικτύων  Π.Φ.Υ., των  ιδιωτικών  ιατρείων  και κατ’ οίκον .
Οι υπηρεσίες που θα προσφέρει είν αι:

α) διαχ είριση χ ρόν ιων  ν οσημάτων  και τον  συν τον ισμό και τη διασύν δεση με
άλλους ειδικούς ιατρούς καθώς και με τα Νοσοκομεία Αν αφοράς.

β) υποστήριξη, τον  προσαν ατολισμό και την  υπεύθυν η καθοδήγηση των  ασθ-
εν ών  μέσα στο σύστημα υγείας.

γ) εφαρμογή προγραμμάτων  προληπτικού και προσυμπτωματικού ελέγχ ου, καθώς
και την  εφαρμογή και παρακολούθηση των  προγραμμάτων  εμβολιασμού.

δ) κατεύθυν ση των  ασθεν ών  σε άλλους ειδικούς ιατρούς και σε άλλα επίπεδα
περίθαλψης, καθώς και σε διαγν ωστικές εξετάσεις, συμπεριλαμβαν ομέν ων  των
προληπτικών  και προσυμπτωματικών  ελέγχ ων .

ε) δημιουργία και τήρηση του ατομικού ηλεκτρον ικού φακέλου υγείας για κάθε
πολίτη που είν αι εγγεγραμμέν ος στον  κατάλογο του προσωπικού ιατρού, διασφ-
αλίζον τας τη συν έχ εια και τον  συν τον ισμό της φρον τίδας.

Ο προσωπικός ιατρός δεν  εμποδίζει τον  πολίτη ν α πάει απευθείας σε ειδικούς
ιατρούς και οι ειδικοί ιατροί μπορούν  και αυτοί ν α παραπέμπουν  τον  πολίτη στα
Νοσοκομεία, όπως και ο προσωπικός ιατρός
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ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΜήήννυυμμαα  γγιιαα  ττοουυςς  δδιιααγγωωννιιζζόόμμεεννοουυςς  σσττιιςς  
ΠΠααννεελλλλήήννιιεεςς  ΕΕξξεεττάάσσεειιςς

Αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες,

Η δωδεκαετής πορεία σας στο σχολείο τελείωσε και καλείστε
τώρα να λάβετε μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις προκειμέ-
νου να εισαχθείτε στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η πρόκληση μεγάλη, όπως και η εργασία, το άγχος, ο κόπος
σας. Συμπαραστάτες στην προσπάθειά σας έχετε τους γονείς
σας, τους δασκάλους σας και τα αγαπημένα  σας πρόσωπα,
καθώς και τις δικές μου εγκάρδιες ευχές για κάθε επιτυχία στον-
δύσκολο δρόμο πού επιλέξατε.

Είναι άμορφο πού έχετε στόχους και ακόμα ομορφότερο πού
δείχνετε την θέληση ναπετύχετε τούς στόχους αυτούς. Ο καθένας
και η καθεμιά οπό σάς έχει γνώσεις,χαρίσματα και ικανότητες
και σας τιμά η πρόθεσή σας να τις εμπλουτίσετε με το να τις-
διευρύνετε μέσω των πανεπιστημιακών σας σπουδών. 

Να θυμάστε όμως ότι η ζωή δεν περιορίζεται σε αυτές τις εξε-
τάσεις. Η ζωή σάς καλεί με τις χαρές, τις εκπλήξεις, τιςανατρο-
πές της και η ευτυχία έρχεται όταν κάθε ευχάριστο ή δυσάρεστο
γεγονός μπορείτε να το μετατρέψετε σε καλοσύνη, προσφορά,
ελπίδα.

Είστε πολύ σημαντικοί για όλους μας, και αυτό δεν κρίνεται
από την επιτυχία σας ή όχιστις εξετάσεις. Γι ̓ αυτό να ξέρετε ότι
θα είστε πάντα νικητές αν είστε αληθινοίάνθρωποι, με Αγάπη
για τον πλησίον σας, με σεβασμό, με ειλικρίνεια και πίστη για
τηναλήθεια.

Εύχομαι ολόψυχα ευόδωση όλων των προσπαθειών και των
αγώνων σας ώστε ναγίνετε άνθρωποι χρήσιμοι για την κοινωνία
μας!!!!

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δρ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Η
Ελλην ική Εταιρεία Τοπικής
Αν άπτυξης και Αυτο-
διοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) σε

συν εργασία με την  Κεν τρική
Έν ωση Δήμων  Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.)
και την  Περιφερειακή Έν ωση
Δήμων  (Π.Ε.Δ.) Αττικής, διορ-
γαν ών ει Εν ημερωτική Ημερίδα που
απευθύν εται στους Δήμους της
Περιφέρειας Αττικής για τα :

“Χρηματοδοτικά Προγράμματα της
Νέας Προγραμματικής Περιόδου
2021-2027 και τις ευκαιρίες για τους
ΟΤΑ α΄βαθμού”.

Στόχ ος της Ημερίδας είν αι η
έγκαιρη και έγκυρη εν ημέρωση και
προετοιμασία των  Ο.Τ.Α., για την
αποτελεσματική αξιοποίηση των
χ ρηματοδοτικών  πηγών  και εργα-
λείων  της επόμεν ης Προγραμματι-
κής Περιόδου.

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί
σήμερα  Πέμπτη, 5 Μαΐου 2022
στην  πόλη της Αθήν ας (Ξεν οδοχ είο
NOVOTEL- Μιχ αήλ Βόδα 4-6) και θα
την  παρακολουθήσουν  αιρετά στε-
λέχ η της Πρωτοβάθμιας Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Δήμαρχ οι, αρμό-
διοι Αν τιδήμαρχ οι, Πρόεδροι ΔΕΥΑ,
κ.λπ.).

Τις εργασίες της Ημερίδας θα χ αι-
ρετίσουν , ο Διευθύν ων  Σύμβουλος
και ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Τ.Α.Α.
Σπύρος Σπυρίδων  και Δημήτρης
Μαραβέλιας, αν τίστοιχ α, ο Δήμα-
ρχ ος Αθην αίων  Κων σταν τίν ος
Μπακογιάν ν ης, ο Πρόεδρος της 

ΠΕΔ Αττικής και Δήμαρχ ος Γαλα
τσίου Γιώργος Μαρκόπουλος, ο

Περιφερειάρχ ης Αττικής Γιώργος
Πατούλης και Εκπρόσωπος της
Κ.Ε.Δ.Ε.

Στις εργασίες της Ημερίδας θα
παραβρεθεί επίσης και θα απε-
υθύν ει χ αιρετισμό ο Γεν ικός Γραμ-
ματέας του Υπουργείου Εσωτερ-
ικών  Μιχ άλης Σταυριαν ουδάκης.

ΗΗμμεερρίίδδαα  ΕΕΕΕΤΤΑΑΑΑ  --  ΚΚΕΕΔΔΕΕ  --  ΠΠΕΕΔΔ  ΑΑττττιικκήήςς  γγιιαα  τταα
ΧΧρρηημμααττοοδδοοττιικκάά  ΠΠρροογγρράάμμμμαατταα

Ν
ομοθετική ρύθμι-
ση του υπουρ-
γείου Περιβάλ-

λοντος που σύντομα θα
κατατεθεί στη Βουλή για
ψήφιση , ορίζει τους
δήμους αποκλειστικά
αρμόδιους – διαχειρι-
στές των εγκαταλελειμ-
μένων κτιρίων, ώστε να
δοθεί οριστική λύση στο
πρόβλημα αυτό.

Όπως ανάφερε σχετικό
δημοσίευμα στην εφημε-
ρίδα ” ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ” που υπογράφεται από
τη Μάχη Τράτσα,η σχετική νομοθετι-
κή ρύθμιση είναι ήδη έτοιμη και
προβλέπεται σ΄αυτήν μεταξύ άλλων η
δυνατότητα οι δήμοι ν΄αναθέτουν -
εκχωρούν τη διαχείριση σε Δημοτική
Ανώνυμη Εταιρία ” ή ακόμη και σε
ΝΠΔΔ ή ΝΙΔΔ, με εμπειρία στη
διαχείριση -αξιοποίηση ακινήτων,
όπως οι εταιρίας Real Estate κλπ”.
Για τον σκοπό αυτό οι δήμοι , σύμφ-

ωνα με το νομοθέτημα που επικα-
λείται το δημοσίευμα ” θα μπορούν
να ιδρύουν εταιρίες ή να συμμε-
τέχουν σε εταιρίες κατά παρέκκλιση
της ισχύουσας νομοθεσίας”.
Επίσης η σχετική νομοθετική ρύθμι-

ση , αναφέρει το δημοσίευμα, θα
παρέχει στους δήμους τη δυνατότητα
” ίδρυσης μια Δημοτικής Τράπεζας
Γης ( αυτόνομα ή σε συνεργασία με
άλλους επαγγελματικούς φορείς) για
την τήρηση μητρώου ακινήτων.
Στο δημοσίευμα αναφέρεται ακόμη

ότι στη ρύθμιση προβλέπεται ότι τα
εγκαταλελειμμένα ακίνητα θα περι-

έχονται στους δήμους έως και για 50
χρόνια από την έκδοση της σχετικής
απόφασης του Μονομελούς Πρωτο-
δικείου .

Στο δικαστήριο θα προσφεύγει ο
δήμος , αφού η Οικονομική Επιτρο-
πή του Δήμου έχει λάβει σχετική
απόφαση για τον χαρακτηρισμό του
ακινήτου ως εγκαταλελειμμένου.

Επίσης ο δήμος οφείλει πριν την
προσφυγή στο Δικαστήριο να έχει
ενημερώσει σχετικά τον μέχρο τότε
κάτοχο ή διαχειριστή του ακινήτου.
Από τη ρύθμιση εξαιρούνται , σύμφ-
ωνα με το δημοσίευμα , ακίνητα που
βρίσκονται σε διαδικασίες κατάσχε-
σης και πλειστηριασμών.

Ποιο θα θεωρείται εγκαταλελειμμένο
Κατά τη νομοθετική ρύθμιση, στις
εξής περιπτώσεις θα χαρακτηρίζεται
ένα ακίνητο εγκαταλελειμμένο :
* Να μην κατοικείται
* Να μη χρησιμοποιείται για νόμιμη
δραστηριότητα
* Την τελευταία δεκαετία να μην έχει

συνδέσεις με δίκτυα
κοινής ωφέλειας
* Να παρουσιάζει εικό-
να ερείπωσης ή να
έχει εκδοθεί πρωτό-
κολλο επικινδύνου
* Να αποτελεί απειλή
για τη δημόσια υγεία
και ασφάλεια
* Να μην έχει δηλωθεί
στο Κτηματολόγιο και
στο Ε9
* Να παραμένει ημιτε-
λές την τελευταία 15ετία
κ.α

Μετά από τα 50 χρόνια
Σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα ,
η νομοθετική ρύθμιση προβλέπει,
μετά την παρέλευση της 50ετίας , την
επιστροφή του ακινήτου στο νόμιμο
ιδιοκτήτη , εφόσον υπάρχει στον
οποίο επίσης ” θα του αποδίδονται
τότε τα έσοδα από την αξιοποίηση
του ακινήτου αφού παρακρατηθούν
οι πιστοποιημένες δαπάνες αποκα-
τάστασης , επανάχρησης. δημοτικοί
φόροι -τέλη, που όφειλε ο ιδιοκτήτης
πριν περιέλθει η διαχείριση του ακι-
νήτου στο δήμο , το ποσό που αντι-
στοιχεί στο 20% όλων αυτών των
κονδυλίων ως διαχειριστική δαπάνη
κ.α “.

Στην περίπτωση που ” οι παρακρα-
τήσεις υπερβαίνουν τα έσοδα ή εάν
δεν υπάρχουν έσοδα, η επαναφορά
του ακινήτου συντελείται εφόσον ο
ιδιοκτήτης του κτιρίου καταβάλει τη
διαφορά των δαπανών .Διαφορετικά
ο δήμος θα εγγράφει προσημείωση
στο ακίνητο.

Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ

ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΚΑΙ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ
Συνεκλήθη την Παρασκευή 29 Απριλίου 2022

στο κτίριο του Δημαρχείου Μάνδρας το Συντονι-
στικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, στο
πλαίσιο της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμε-
νων φορέων που έχουν άμεση και καθοριστική
δράση στην αντιμετώπιση των κινδύνων κατά τη
διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Αναλύθηκαν και συγκεκριμενοποιήθηκαν οι
ενέργειες προληπτικού χαρακτήρα καθώς και οι
παράμετροι  της άρτιας συνεργασίας των
εμπλεκόμενων φορέων στην επιδίωξη της
επιχειρησιακής ικανότητας και ετοιμότητας δρά-
σης.

- Έρχεται νομοθετική ρύθμιση  
Στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δήμων θα περάσουν

τα εγκαταλελειμμένα κτιρία



Τις αθλήτριες του ΕΥΝΙΚΟΥ, το προπον ητικό
team και όλους τους συν τελεστές που συν έβαλαν
για την  άν οδο στην  Α1 κατηγορία του γυν αικείου
μπάσκετ τίμησαν  ο Δήμαρχ ος Φυλής Χρήστος
Παππούς και ο Πρόεδρος Αθλητισμού – Πολιτισμού
Γιώργος Μαυροειδής το απόγευμα της Τρίτης 3
Μαΐου 2022. 

Σε έν α ιδιαίτερα ευχ άριστο και οικογεν ειακό κλίμα
που δημιουργήθηκε στο Γραφείο του,  ο Δήμαρχ ος
Φυλής είχ ε την  ευκαιρία ν α εν ημερωθεί από τον
Πρόεδρο του Εύν ικου και συν ον όματο του, Χρή-
στο Κ. Παππού για την  αήττητη πορεία της Γυν αι-
κείας Ομάδας που,  την  Κυριακή 17 Απριλίου 2022,
μετά από έν α συγκλον ιστικό αγών α μπαράζ ν ίκησε
με 52-49 τον  Πρωτέα Βούλας, και επαν ήλθε στην
πρώτη τη τάξει κατηγορία, μετά από δέκα χ ρόν ια. 

https://y outu.be/_A73BZ96Th8
Ο Δήμαρχ ος συν ομίλησε με εγκαρδιότητα και

γν ώρισε την  κάθε αθλήτρια ξεχ ωριστά όπως και
όλα τα μέλη της ν ικηφόρας Ομάδας δίν ον τας τη
δέσμευση πως ο θα είν αι στο πλευρό τους σε ότι
χ ρειαστούν . Την  ίδια υπόσχ εση έδωσε και ο Γιώρ-
γος Μαυροειδής που στηρίζει διαχ ρον ικά την
Ομάδα. 

Ο Δήμαρχ ος Φυλής Χρήστος Παππούς απέν ειμε
πρώτα κι αρχ ή τιμητικές πλακέτες στους: 

Πρόεδρο του ΕΥΝΙΚΟΥ Χρήστο Κ. Παππού,
τους Προπον ητές Γεώργιο Βελτσίστα, Παν αγιώτη
Βάν α  και Ευγεν ία Γκάτσου, στους Εφόρους Εμμα-
ν ουήλ Καμαρίτη και Παν αγιώτα Τσόκα και στον
φυσιοθεραπευτή Ευθύμη Παπασπυρόπουλο.  

Στη συν έχ εια μαζί με τον  Γιώργο Μαυροειδή απέ-
ν ειμαν  τιμητικές πλακέτες στις ν ικηφόρες αθλήτρ-
ιες: 

Ιλιάν α Ράδη
Κυριακή Εμμαν ουηλίδου
Μαρία Μίχ ου
Χριστίν α Ναυροζίδου
Μαρία Αν αστασία Καραγιάν ν η
Γρηγορία Πατεράκη
Αν αστασία Παπαδοπούλου
Γεωργία Βούλγαρη
Δήμητρα Κεσσέ
Αν αστασία Καίσαρη 
Μετάϊ Φαμπιόλα
Βικτωρία Θωμαϊδου
Ευγεν ία Ρομπότη
Βασιλική Τσέν τζου
Δήμητρα Κρητικού και 
Βαρβάρα – Ευαγγελία Ισκιογλου 

Για την  ιστορία αξίζει ν α σημειωθεί ότι ο  Εύν ικος
ως ΔΑΣ Άν ω Λιοσίων , όπως ήταν  η ον ομασία του
Σωματείου μέχ ρι το 2012, έχ ει διαγράψει σημαν τική
πορεία στο χ ώρο του γυν αικείου μπάσκετ. Έχ ει
κατακτήσει τρεις φορές το πρωτάθλημα Ελλάδος
(2001-2002-2003) και δύο το κύπελλο (2001-2004).
Παράλληλα πραγματοποίησε τέσσερις εξόδους στην
Ευρώπη, λαμβάν ον τας μέρος δύο φορές στο
Κύπελλο Λιλιάν α Ρον κέτι (2001, 2002) και δύο στο
Europe Cup (2003, 2004).
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ΣΣΑΑΛΛΑΑΜΜΙΙΝΝΟΟΣΣ  3311  &&  ΜΜΙΙΑΑΟΟΥΥΛΛΗΗ  
ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς  ΤΤΗΗΛΛ::  221100  55557711447722,,

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

Τίμησε τις Αθλήτριες και την 
“Οικογένεια” του ΕΥΝΙΚΟΥ για την άνοδο

τους στην Α1 ο Δήμαρχος Φυλής 

Δήμος Χαϊδαρίου 
Συλλογή υγειονομικού

υλικού για τον 
Ουκρανικό λαό 

Ο
Δήμος Χαϊδαρίου σε συνεργασία με το
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ και την Περ-
ιφέρεια Αττικής συγκεντρώνουν ανθρ-

ωπιστική βοήθεια για τον Ουκρανικό λαό, αλλά
και για τους πρόσφυγες που καθημερινά
έρχονται στην Ελλάδα. Υπολογίζεται πως έχουν
έρθει περίπου 20.000 Ουκρανοί που χρειά-
ζονται βοήθεια. 

Η δράση θα πραγματοποιηθεί σήμερα Πέμ-
πτη 5 Μαΐου, από τις 10:00 έως τις 18:00 στην
είσοδο του Δημαρχείου Χαϊδαρίου. 

Τα είδη που θα συγκεντρωθούν είναι: Φάρ-
μακα, υγειονομικό υλικό, κουβέρτες, υπνόσα-
κοι, είδη ατομικής υγιεινής, παιδικές τροφές,
γάλατα, πάνες, τρόφιμα μακράς διάρκειας, είδη
κουζίνας (όπως πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπίρου-
να, κατσαρόλες, φούρνοι μικροκυμάτων, μικρά
φουρνάκια) και ρούχα (σε καλή κατάσταση, έτοι-
μα να φορεθούν).



Ο
Αν τιδήμαρχ ος
Καθαριότητας,
Αν ακύκλωσης

και Πρασίν ου, κ.
Μιχ αήλ Ψωμιάδης
εν ημερών ει τους
δημότες, ότι θα πραγ-
ματοποιηθούν  αλλαγές
στα δρομολόγια του
π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς
GREEN CITY για τον
μήν α Μάιο, εξαιτίας
της παράλληλης δρά-
σης της Περιφέρειας
Αττικής στις λαϊκές
αγορές της Αττικής. 

Για το λόγο αυτό, το
δρομολόγιο αυτής της
εβδομάδας για το Δήμο
Ασπροπύργου θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 7
Μαΐου 2022 στην  λαϊκή αγορά Γκορυτσάς  στην  Πλα-
τεία Γεν οκτον ίας, από τις 6:30 έως τις 14:00.   

Παρακαλούν ται, οι συμμετέχ ον τες στο πρόγραμμα
ν α εν ημερών ον ται καθημεριν ά  μέσω της εφαρμογής
για τυχ όν   αλλαγές στο πρόγραμμα των  δρομολογίων . 
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Σ
υνεργεία του Δήμου Ασπροπύρ-
γου με φροντίδα του Αντιδ-
ημάρχου κ. Μ. Ψωμιάδη & του

Προέδρου Συλλόγου Κατοίκων Παραλίας
Ασπροπύργου - Αντιπροέδρου
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η κ. Αντ. Κοναξή φρόντισαν
όπως κάθε χρόνο την περίοδο των
Πασχαλινών εορτών να προχωρήσουν 

σε κλάδεμα και καλλωπισμό των προ-
αύλιων χώρων του Παιδικού Σταθμού,
του Νηπιαγωγείου, του Δημοτικού και
του Γυμνασίου της Παραλίας Ασπροπύρ-
γου ώστε και φέτος να επιστρέψουν τα
παιδιά σε ένα όμορφο περιβάλλον...

Θερμές ευχαριστίες στους εργαζόμενο-
υς για την συμβολή τους...

Κλάδεμα και καλλωπισμός των προαύλιων χώρων
σχολείων Παραλίας Ασπροπύργου

Αλλαγές στα δρομολόγια του Προγράμματος
GREEN CITY στον Ασπρόπυργο τον Μάιο

Από τις 10/5 ξεκινούν 
οι εγγραφές στους παιδικούς
σταθμούς των Άνω Λιοσίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

– Αγαπητοί γον είς / κηδεμόν ες σας εν ημερών ουμε ότι οι
Αιτήσεις εγγραφών  – επαν εγγραφών  και η υποβολή των
δικαιολογητικών  στους Παιδικούς και Βρεφον ηπιακούς
Σταθμούς Άν ω Λιοσίων , για το σχ ολικό έτος 2022-2023,
θα γίν εται μόν ο ηλεκτρον ικά στην  πλατφόρμα
https://polf y li.intellisof t.gr.

Η περίοδο υποβολής , ορίζεται από Τρίτη 10 Μαΐου
2022 έως και Τρίτη 31 Μαΐου 2022 (ώρα 24:00), κατά την
οποία θα είν αι σε λειτουργία η πλατφόρμα για την  υπο-
βολή των  αιτήσεων  εγγραφών  και επαν εγγραφών  .

Δεκτές γίν ον ται Αιτήσεις ν ηπίων  και βρεφών  που γεν -
ν ήθηκαν  από 01/01/2019 έως και 29/02/2022 .

Στην  ιστοσελίδα μας,
https://psdf .gr/…/anakoin…/paidikoi-stathmoi-dimou-
f y lis , μπορείτε ν α εν ημερωθείτε για τις οδηγίες υποβολής
της αίτησης, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς και την
μοριοδότησή της.

Για ν α γίν ει δεκτή η αίτησή σας , πρέπει αυστηρώς ν α
επισυν άψετε όλα τα δικαιολογητικά που αποδεικν ύουν
την  οικογεν ειακή, εργασιακή, οικον ομική και ιατρική
κατάσταση. Η εξυπηρέτηση του κοιν ού αν αφορικά με
την  υποβολή, την  πορεία της αίτησης ή οποιαδήποτε
άλλη πληροφορία, θα πραγματοποιείται αποκλειστικά
μέσω τηλεφων ικής επικοιν ων ίας στο τηλέφων ο του Γρα-
φείου Διοίκησης 210 2475433.
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Αδυν ατεί ν α πιστέψει πως το μικρό κοριτσάκι της
έχ ασε τη ζωή του στο Ιπποκράτειο ν οσοκομείο της
Θεσσαλον ίκης η μητέρα του μόλις 3 ετών  παιδιού που
από μια απλή περιπέτεια υγείας, κατέληξε κάτω από
αδιευκρίν ιστες -έως τώρα- συν θήκες.

«Τι ήταν  αυτό; Δεν  μπορώ ν α το πιστέψω. Δεν
γν ωρίζουμε τίποτα για το τι πραγματικά έγιν ε, τίποτα.
Γι’ αυτό κιν ηθήκαμε ν ομικά, ώστε ν α μάθουμε την
αλήθεια», λέει στο ThessToday .gr η μητέρα του
αδικοχ αμέν ου κοριτσιού, εκφράζον τας παράλληλα έν α
μεγάλο «ευχ αριστώ» στον  κόσμο για το κύμα
συμπαράστασης που δέχ εται τις τελευταίες ώρες.

Η οικογέν εια ζητά ευθύν ες

Η οικογέν εια προσπαθεί ν α δώσει δύν αμη ο έν ας
στον  άλλον , αρν ούμεν οι ν α δεχ θούν  ότι το κοριτσάκι
τους έφυγε τόσο άδικα και -ότι ακόμη και τώρα- καν είς
δεν  τους δίν ει μια σαφή απάν τηση για το τι πραγματικά
συν έβη.

«Θα ζητηθούν  ευθύν ες. Δεν  ξέρουμε καν  τίποτα,
ακόμη. Το θέμα όμως δεν  θα σταματήσει εδώ» ξεσπά η
γιαγιά της μικρής και προσθέτει: «Δεν  μπορούμε ν α
πιστέψουμε αυτό που έγιν ε και γιατί καθυστέρησαν
τόσο πολύ οι γιατροί, λόγω Πάσχ α».

Σύμφων α με το ThessToday .gr οι γιατροί δεν
κατέληξαν  σε διάγν ωση, γεγον ός που εγείρει ερωτήματα
ως προς τα αίτια που επέφεραν  τον  θάν ατο. Επίσης,
οι ίδιες πληροφορίες αν αφέρουν  ότι το κοριτσάκι
υπέστη και εγκεφαλικό οίδημα.

Τα ερωτήματα πολλά. 

Η μήν υση που κατατέθηκε από τους γον είς του
παιδιού στο Α.Τ. Τούμπας, εκφράζον τας υποψίες περί
ιατρικού λάθους, προκάλεσαν  ακόμη και την
παρέμβαση του υπουργού Υγείας, Θάν ου Πλεύρη.

«Οι εξετάσεις που ήταν  ν α γίν ουν , όλο
αν αβάλλον ταν  και όταν  τις ξεκίν ησαν , ήταν  ήδη πολύ
αργά», αν αφέρει η γιαγιά του κοριτσιού, με τον
παππού ν α συμπληρών ει: «Το παιδί ψην όταν  στον
πυρετό και αυτοί το… έψαχ ν αν . Ακόμα στο ψάξιμο
είν αι».

Σε εργαστήρια οι βιοχ ημικές εξετάσεις

Σημειών εται ότι σε εξειδικευμέν α ιατρικά εργαστήρια
για ν α διερευν ηθούν  τα ακριβή αίτια του θαν άτου
αν αμέν εται ν α σταλούν  οι βιοχημικές εξετάσεις του
αδικοχ αμέν ου κοριτσιού. 

«Δεν  έχ ουμε πλήρη ιατρικό φάκελο, το μόν ο που
γν ωρίζουμε είν αι ότι το παιδί υπέστη εγκεφαλικό
πν ευμον ικό οίδημα», αν έφερε η τεχ ν ική σύμβουλος
της οικογέν ειας, Κατερίν α Αποστολίδου, στο

ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη::  ΕΕξξεεττάάζζοουυνν  αακκόόμμηη  κκααιι  ττηηνν  ππιιθθααννόόττηητταα  ττηηςς  ννόόσσοουυ  ««KKaawwaassaakkii»»  

ΜΜήήννυυσσηη  κκααττέέθθεεσσαανν  οοιι  γγοοννεείίςς  ττηηςς  33χχρροοννηηςς  πποουυ  ππέέθθααννεε  σσττοο  ΙΙπππποοκκρράάττεειιοο

ΕΕ: Στο 6,8% η ανεργία – Το
δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό
στην Ελλάδα

Στη χώρα μας καταγράφεται και το 
υψηλότερο ποσοστό άνεργων γυναικών,

Σ
το 68% διαμορφώθηκε το εποχικά προσαρμοσμένο
ποσοστό ανεργίας στην ζώνη του ευρώ τον Μάρτιο, από
6,9% τον Φεβρουάριο του 2022 και έναντι 8,2% τον Μάρ-

τιο του 2021.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η

Eurostat, το ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ ήταν 6,2% τον Μάρτιο,
από 6,3% τον Φεβρουάριο του 2022 και έναντι 7,5% τον Μάρτιο
του 2021. Η Ελλάδα καταγράφει το δεύτερο μεγαλύτερο ποσο-
στό στην ΕΕ, 12,9% από 12,8% τον Φεβρουάριο και 16,8% τον
αντίστοιχο μήνα του περασμένου έτους. Πρωταθλήτρια στην
ανεργία είναι η Ισπανία με ποσοστό 13,5%.

Η ανεργία στους νέους
Τον Μάρτιο του 2022, 2,579 εκατομμύρια νέοι (κάτω των 25

ετών) ήταν άνεργοι στην ΕΕ, εκ των οποίων τα 2,098 εκατομ-
μύρια ήταν στη ζώνη του ευρώ. Τον Μάρτιο του 2022, το ποσο-
στό ανεργίας των νέων ήταν 13,9% τόσο στην ΕΕ όσο και στη
ζώνη του ευρώ, από 14,0% και στις δύο περιοχές τον προη-
γούμενο μήνα. Σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2021, η ανεργία
των νέων μειώθηκε κατά 623.000 στην ΕΕ και κατά 507.000 στη
ζώνη του ευρώ.

Και σε αυτήν την κατηγορία η Ελλάδα καταγράφει τη δεύτερη
χειρότερη επίδοση με ποσοστό 27,2%, από 30,8% έναν μήνα
πριν και 41,9% τον αντίστοιχο μήνα του 2021.Πρώτη και πάλι η
Ισπανία με 29,6%.

Ανεργία ανά φύλο
Τον Μάρτιο του 2022, το ποσοστό ανεργίας για τις γυναίκες

ήταν 6,6% στην ΕΕ, σταθερό σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο
του 2022. Το ποσοστό ανεργίας για τους άνδρες ήταν 5,9% τον
Μάρτιο του 2022, από 6,0% τον Φεβρουάριο του 2022. Στη ζώνη
του ευρώ, το ποσοστό ανεργίας για τις γυναίκες μειώθηκε από
7,3% τον Φεβρουάριο του 2022 σε 7,2% τον Μάρτιο του 2022,
ενώ το ποσοστό ανεργίας για τους άνδρες παρέμεινε σταθερό
στο 6,5% τον Μάρτιο του 2022.

Στη χώρα μας πάντως καταγράφεται το υψηλότερο ποσοστό
άνεργων γυναικών, 16,3% με την Ισπανία να ακολουθεί με
15,3%.

Κώστας Σκρέκας: Κώστας Σκρέκας: 
«Διπλασιάζουμε 
την αποθηκευτική
δυνατότητα της 
Ρεβυθούσας»

Ο
Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας,
επισκέφθηκε χθες μαζί με το

βασιλικό ζεύγος του Βελγίου,   τον
σταθμό αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού
αερίου (LNG) του ΔΕΣΦΑ, στη Ρεβυθούσα. Στην
επίσκεψη, τους συνόδευσαν η Γενική Γραμμα-
τέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Αλε-
ξάνδρα Σδούκου, η Διευθύνουσα Σύμβουλος
του ΔΕΣΦΑ, Maria Rita Galli και ο Διευθύνων
Σύμβουλος της Fluxys, Pascal De Buck.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν
τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται στις διεθ-
νείς αγορές ενέργειας, μετά την εισβολή της
Ρωσίας στην Ουκρανία, η οποία ανατροφοδοτεί
την παγκόσμια ενεργειακή κρίση. 

Ο Έλληνας Υπουργός παρουσίασε το ολοκ-
ληρωμένο σχέδιο που έχει  εκπονήσει  η
Κυβέρνηση για την επάρκεια εφοδιασμού της
χώρας με φυσικό αέριο, σε περίπτωση διακοπής
της τροφοδοσίας από τη Ρωσία. Στο πλαίσιο
αυτό, ο κ. Σκρέκας ενημέρωσε το βασιλικό
ζεύγος για την επέκταση της αποθηκευτικής
ικανότητας του σταθμού LNG στη Ρεβυθούσα, με
την προσθήκη μιας πλωτής δεξαμενής που θα
αυξήσει τη δυναμικότητα του σταθμού κατά του

λάχιστον 150 χιλ. κυβικά μέτρα και θα συμβάλ-
λει στην ενίσχυση της ενεργειακής ανταγωνι-
στικότητα της χώρας.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Κώστας Σκρέκας, δήλωσε: «Ξεναγήσαμε το βασι-
λικό ζεύγος του Βελγίου στην εγκατάσταση αεριο-
ποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG)
της Ρεβυθούσας, που μας δίνει τη δυνατότητα να
διασφαλίσουμε την ενεργειακή ασφάλεια της
χώρας, ακόμα και στο πιο δυσμενές σενάριο της
συνολικής διακοπής τροφοδοσίας με φυσικό
αέριο από τη Ρωσία. Παρουσιάσαμε το σχέδιο
της ελληνικής Κυβέρνησης για την εγκατάσταση
μιας νέας πλωτής δεξαμενής που θα διπλασιάσει
την αποθηκευτική ικανότητα του σταθμού και θα
μας δώσει τη δυνατότητα να υποδεχόμαστε ταυ-
τόχρονα δύο πλοία μεταφοράς LNG. Με αυτόν
τον τρόπο θα διασφαλίσουμε την επάρκεια εφο-
διασμού με φυσικό αέριο και θα θωρακίσουμε
την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, απέναντι
στην εκρηκτική διεθνή ενεργειακή κρίση, η
οποία δυστυχώς απειλεί τη χώρα μας αλλά και
ολόκληρη την Ευρώπη».
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Σ
τα 8.675 αν ήλθαν  συν ολικά
τα κρούσματα που αν α-
κοίν ωσε στις 4/5 ο ΕΟΔΥ.

Οι επαν αλοιμώξεις είν αι στις 660,
οι θάν ατοι αν έρχ ον ται σε 32 και οι
διασωλην ωμέν οι είν αι 231.

Αν αλυτικά η αν ακοίν ωση του
ΕΟΔΥ:

«Τα ν έα εργαστηριακά επιβεβαι-
ωμέν α κρούσματα της ν όσου
(άτομα) που καταγράφηκαν  τις τελευταίες 24 ώρες ήταν
8.015. Ο συν ολικός αριθμός των  ατόμων  που
ν όσησαν  αν έρχ εται σε 3.343.565 (ημερήσια μεταβολή
+0.2%), εκ των  οποίων  48.9% άν δρες. Ο αριθμός πιθ-
αν ών  ν έων  επαν αλοιμώξεων  που καταγράφηκαν  τις
τελευταίες 24 ώρες ήταν  660 εν ώ από την  αρχ ή της
παν δημίας SARS-CoV-2 ο συν ολικός αριθμός εκτιμάται
σε 124.363(3.6% του συν ολικού αριθμού των  θετικών
αποτελεσμάτων ).

Οι ν έοι θάν ατοι ασθεν ών  με COVID-19 είν αι 32, εν ώ
από την  έν αρξη της επιδημίας έχ ουν  καταγραφεί
συν ολικά 29.284 θάν ατοι. Το 95.5% είχ ε υποκείμεν ο
ν όσημα ή/και ηλικία 70 ετών  και άν ω.

Ο αριθμός των  ασθεν ών  που ν οσηλεύον ται διασωλ-
ην ωμέν οι είν αι 231 (63.6% άν δρες). Η διάμεση ηλικία
τους είν αι 71 έτη. To 93.1% έχ ει υποκείμεν ο ν όσημα
ή/και ηλικία 70 ετών  και άν ω. Μεταξύ των  ασθεν ών
που ν οσηλεύον ται διασωλην ωμέν οι, 119 (51.52%)

είν αι αν εμβολίαστοι ή μερ-
ικώς εμβολιασμέν οι και 112
(48.48%) είν αι πλήρως εμβο-
λιασμέν οι. Από την  αρχ ή
της παν δημίας έχ ουν  εξέλθ-
ει από τις ΜΕΘ 4.614 ασθε-
ν είς.

Οι εισαγωγές ν έων  ασθ-
εν ών  Cov id-19 στα ν οσοκο-
μεία της επικράτειας είν αι
155 (ημερήσια μεταβολή
+15.67%). Ο μέσος όρος

εισαγωγών  του επταημέρου είν αι 162 ασθεν είς.Η διάμε-
ση ηλικία των  κρουσμάτων  είν αι 36 έτη (εύρος 0.2 έως
112 έτη), εν ώ η διάμεση ηλικία των  θαν όν των  είν αι 79
έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη).

Από το σύν ολο των  8.675 ν έων  κρουσμάτων  του
ν έου ιού στη χ ώρα 2 είν αι εισαγόμεν α.»

Πιο αναλυτικά για την Περιφέρεια Αττικής, τα
κρούσματα κατανέμονται ως εξής:

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: 442
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ: 570
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: 162
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ: 452
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ: 867
ΝΗΣΩΝ: 97
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ: 374
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 409

Κορονοϊός: 8.675 κρούσματα - 32 θάνατοι και 
660 επαναλοιμώξεις

14ο Συνέδριο ΝΔ: Ξεκινά την Παρασκευή 
με ομιλία Μητσοτάκη
Καμπή στις πολιτικές εξελίξεις του προσεχούς διαστήματος που σε
μεγάλο βαθμό θα καθορίσουν  αφεν ός τον  χρόν ο κατά τον  οποίο θα
στηθούν  οι επόμεν ες κάλπες και αφετέρου τον  ν ικητή της επερχό-
μεν ης εκλογικής αν αμέτρησης, φιλοδοξεί η κυβερν ητική ηγεσία ν α
διαδραματίσει το 14ο Συν έδριο της Νέας Δημοκρατίας.

Οι εργασίες του Συν εδρίου, το οποίο θα έχει ως κεν τρικό σύν θημα τη
φράση «δίπλα σε κάθε πολίτη» ξεκιν ούν  την  Παρασκευή με ομιλία
του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος σχεδιάζει ν α
θέσει εμφαν τικά τα «διακυβεύματα της διακυβέρν ησης» που αν α-
δεικν ύον ται στην  αρξάμεν η προεκλογική περίοδο και ν α παρου-
σιάσει την  «προοδευτική ταυτότητα», την  οποία, όπως επιμέν ουν
από το επιτελείο του, χαρακτηρίζει την  κυβερν ητική παράταξη.

Παρόλο που εκκρεμεί η αν ακοίν ωση του εθν ικού σχεδίου για την
αν ακούφιση ν οικοκυριών  και επιχειρήσεων  από τις δυσθεώρητες
αν ατιμήσεις στο κόστος της εν έργειας που έχουν  εν τείν ει τις προϋ-
πάρχουσες πληθωριστικές πιέσεις, συν εργάτες του πρωθυπουργού
θεωρούν  ότι το Συν έδριο της ΝΔ δεν  αποτελεί το κατάλληλο βήμα για
ν α γίν ουν  εξαγγελίες.

Δ
εν  κατέληξαν  σε συμφων ία σχ ε-
τικά με το προτειν όμεν ο από
την  Κομισιόν  σχ έδιο για

εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο τα
κράτη-μέλη της ΕΕ.

Ωστόσο οι συζητήσεις θα συν εχ ι-
στούν  σήμερα Πέμπτη, σύμφων α με το
Reuters που επικαλείται αξιωματούχ ο
με γν ώση των  συν ομιλιών .

Η πρόταση της Κομισιόν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότειν ε
ν ωρίτερα την  Τετάρτη σταδιακό
εμπάργκο για το ρωσικό πετρέλαιο.
Σύμφων α με την  πρόταση, στην
Ουγγαρία και τη Σλοβακία θα παραχ ωρ-
ηθεί μεγαλύτερη περίοδος προσαρμο-
γής -από τους έξι μήν ες- στο εμπάργκο
μέχ ρι το τέλος του 2023.

Οι απεσταλμέν οι της ΕΕ είχ αν  μια
πρώτη συζήτηση για την  πρόταση την
Τετάρτη, αλλά η συν άν τηση έληξε

χ ωρίς επίσημη υποστήριξη του
σχ εδίου, καθώς ορισμέν ες χ ώρες εξέφ-
ρασαν  αν ησυχ ίες για τα προτειν όμεν α
μέτρα, δήλωσε η πηγή, η οποία
αρν ήθηκε ν α κατον ομαστεί λόγω της
ευαισθησίας του θέματος.

Αν ησυχ ίες

Η Ουγγαρία, η Σλοβακία, η Τσεχ ική
Δημοκρατία και η Βουλγαρία εξέφρασαν
αν ησυχ ίες σχ ετικά με το εμπάργκο
πετρελαίου, είπε η πηγή, σημειών ον -
τας ωστόσο ότι θα μπορούσε ν α επι-
τευχ θεί συμφων ία σε ν έα συν άν τηση
των  απεσταλμέν ων  την  Πέμπτη.

Η Ουγγαρία και η Σλοβακία έχουν
εκφράσει δημοσίως τις αν ησυχ ίες τους
για το εμπάργκο πετρελαίου, με τη Σλο-
βακία ν α δηλών ει την  Τετάρτη ότι επιθ-
υμεί μεγαλύτερη μεταβατική περίοδο για
ν α απεξαρτηθεί από το ρωσικό πετρέ-
λαιο, τουλάχ ιστον  τριών  ετών .

Εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο:  Χωρίς συμφωνία οι
«27» – Συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις

Ποιες χώρες εκφράζουν ανησυχίες αναφορικά με την πρόταση 

Πυροβολισμοί εναντίον Πακιστανού:
Έρευνα από το Τμήμα ΑντιμετώπισηςΈρευνα από το Τμήμα Αντιμετώπισης
Ρατσιστικής Βίας για την επίθεσηΡατσιστικής Βίας για την επίθεση

Στο Τμήμα
Αν τιμετώπισης
Ρατσιστικής Βίας
της Κρατικής
Ασφάλειας αν α-
τέθηκε η διερ-
εύν ηση της
καταγγελίας που
έγιν ε από
28χ ρον ο Πακισταν ό, πως το πρωί της περασμέν ης
Δευτέρας και εν ώ περπατούσε επί της οδού Γ΄
Σεπτεμβρίου 113, στο κέν τρο της Αθήν ας, έν ας
άγν ωστος σε αυτόν  άν τρας, οδηγός ταξί, που επέ-
βαιν ε σε ταξί μάρκας Mercedes, σταμάτησε μπροστά
του και άρχ ισε ν α τον  βρίζει όπως και άλλους ομοεθ-
ν είς του με ρατσιστικές αν αφορές.

Στη συν έχ εια, όπως κατήγγειλε το θύμα, ο δράστης
έβγαλε πιθαν όν  αεροβόλο όπλο και πυροβόλησε
εν αν τίον  του, με αποτέλεσμα ν α τον  τραυματίσει
ελαφρά στο τριχ ωτό της κεφαλής του και αμέσως μετά
διέφυγε, αν απτύσσον τας ταχ ύτητα.Το θύμα μεταφέρ-
θηκε με ασθεν οφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο
«Γεν ν ηματάς», όπου του παρασχ έθηκαν  Πρώτες
Βοήθειες.Εξαιτίας του είδους της καταγγελίας που έχ ει
γίν ει από το θύμα, σύμφων α με τον  οποίο υπήρχ ε
ρατσιστικό υπόβαθρο στα κίν ητρα της επίθεσης, την
διερεύν ηση την  αν έλαβε τελικά xθες το αρμόδιο
Τμήμα της Κρατικής Ασφάλειας που διεν εργεί πλήρη
έρευν α τόσο για την  ταυτοποίηση και τον  εν τοπισμό
του δράστη όσο και για την  πλήρη διαλεύκαν ση του
περιστατικού.
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Συστάσεις από την  Πυροσβεστι-
κή

Ισχυρές συστάσεις προς τους
πολίτες ν α είν αι ιδιαίτερα προσεκ-
τικοί και ν α αποφεύγουν  οποιαδή-
ποτε υπαίθρια δραστηριότητα θα
μπορούσε ν α προκαλέσει πυρκα-
γιά εν όψει της έν αρξης της αν τιπ-
υρικής περιόδου, απευθύν ει η
Πυροσβεστική καλών τας τους ταυ-
τόχρον α ν α συμβουλεύον ται τις
κατά τόπους Πυροσβεστικές
Υπηρεσίες και τον ίζον τας ότι η
προστασία της αν θρώπιν ης ζωής
και του φυσικού μας πλούτου είν αι
υπόθεση όλων . Συγκεκριμέν α η
Πυροσβεστική συστήν ει στους
πολίτες:

– Να είν αι ιδιαίτερα προσεκτικοί
και ν α αποφεύγουν  οποιαδήποτε
υπαίθρια δραστηριότητα θα μπορ-
ούσε ν α προκαλέσει πυρκαγιά

– Να συμβουλεύον ται τις κατά
τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες
σχετικά με τα μέτρα πρόληψης και
τον  ημερήσιο κίν δυν ο πυρκαγιάς,
σε περίπτωση εκτέλεσης εργα-
σιών  υπαίθρου

– Να παρακολουθούν  τις πληρο-
φορίες για την  πρόληψη δασικών
πυρκαγιών  που είν αι διαθέσιμες
στην  ιστοσελίδα
w w w .fireserv ice.gr και στους
επίσημους λογαριασμούς του Πυρ-
οσβεστικού Σώματος στο

Facebook και στο Twitter

– Να αν αζητούν  οδηγίες αυτοπρ-
οστασίας από τους κιν δύν ους των
δασικών  πυρκαγιών , στην  ιστο-
σελίδα του Υπουργείου Κλιματι-
κής Κρίσης και Πολιτικής Προ-
στασίας στην  ηλεκτρον ική διεύθυ-
ν ση www.civ ilprotection.gr

Σε περίπτωση που αν τιληφθείτε
πυρκαγιά:

– Τηλεφων ήστε ΑΜΕΣΩΣ στο
199 ή στο 112 και δώστε σαφείς
πληροφορίες για:

• την  τοποθεσία και το ακριβές
σημείο που βρίσκεστε

• το ακριβές σημείο και την
κατεύθυν ση της πυρκαγιάς

• την  έν ταση του αν έμου στην
περιοχή και το είδος της βλά-
στησης που καίγεται

– Απομακρυν θείτε αμέσως από
την  περιοχή και ακολουθήστε
πιστά τις οδηγίες των  αρμόδιων
αρχών

– Διευκολύν ετε την  πρόσβαση
των  Πυροσβεστικών  δυν άμεων

Υπεν θυμίζεται ότι η αν τιπυρική
περίοδος ξεκιν ά την  1η Μαΐου και
ολοκληρών εται την  31η Οκτω-
βρίου.

Ποδηλατικές βόλτες στην πόλη μας
Στα πλαίσια των εκδηλώσεων για το ποδήλατο που λαμβάνουν
σε όλη την χώρα για το ποδήλατο αλλά και της Παγκόπσμια
ημέρας ποδηλάτου την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022 οι Ομάδες
Ποδηλατική Ελευσίνα & Ομάδα Βιώσιμης αστικής Κινητικότητας
Ελευσίνας θα πραγματοποιήσουν 2 ποδηλατικές βόλτες τόν
μήνα Μαϊο.
15 Μαίου 2022 Ποδηλατική Βόλτα στην Δημοτική Ενότητα
Μαγούλας
29 Μαίου 2022 Ποδηλατική βόλτα στην Δημοτική Ενότητα Ελευ-
σίνας με επίσκεψη και ξενάγηση στό Αδριάνειο Υδραγωγείο-
Ελευσινιακό Κηφισό-Αρχαιο Λιμενοβραχίονα λιμένα Ελευσίνας.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 3

Όσον  αφορά την  πρόληψη, όπως έχ ει
δηλώσει και ο υπουργός Κλιματικής
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρή-
στος Στυλιαν ίδης, αυξημέν ες θα είν αι
φέτος οι περιπολίες εν ώ μαζί με τις δασι-
κές υπηρεσίες και τους πυροσβέστες θα
συμμετάσχ ει και ο στρατός. Ακόμη
ιδιαίτερη έμφαση δίν εται στη συν εργασία
όλων  των  φορέων  της Πολιτικής Προ-
στασίας, στη συμβολή της επιστημον ι-
κής κοιν ότητας αλλά και των  ίδιων  των
πολιτών  ώστε ν α εν ισχ υθεί ο μηχ αν ι-
σμός αν τιμετώπισης των  καταστροφών .

«Για ν α αν τιμετωπιστεί κάθε δύσκολη
κατάσταση που θα προκύψει, χ ρειάζεται

οργάν ωση, απαιτείται σχ εδιασμός. Η
συν τεταγμέν η συν εργασία με όλους τους
φορείς Πολιτικής Προστασίας και φυσικά
η συμβολή της επιστημον ικής κοιν ότ-
ητας εν δυν αμών ει τον  μηχ αν ισμό αν τι-
μετώπισης των  καταστροφών .

Σε αυτή την  προσπάθεια είμαστε όλοι
απαραίτητοι. Και κυρίως οι πολίτες, που
είν αι δίπλα μας, εν ημερών ον ται, εν διαφ-
έρον ται και αν αγν ωρίζουν  τη συμβολή
μας αλλά και πάμπολλες φορές συν δρά-
μουν  με το δικό τους τρόπο στο έργο
μας. Μαζί θα αν τιμετωπίσουμε τις κατα-
στροφές, μαζί θα μειώσουμε τις επι-
πτώσεις, με πρώτο μέλημα τη διαφύλαξη
της αν θρώπιν ης ζωής», τον ίζει στο Αθη-
ν αϊκό – Μακεδον ικό Πρακτορείο Ειδή-

σεων  ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυρο-
σβεστικού Σώματος, αν τιπύραρχ ος
Βασίλης Βαθρακογιάν ν ης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της αν τιπυρικής
περιόδου, θα υπάρχ ει αυξημέν η επι-
τήρηση από την  Πυροσβεστική καθώς
θα πραγματοποιούν ται εκτεταμέν οι πρό-
σθετοι έλεγχ οι – περιπολίες ώστε ν α
αποφευχ θεί η έν αρξη αλλά και η εξάπ-
λωση των  πυρκαγιών . Επιπλέον  κατά τη
διάρκεια των  περιπολιών  θα ελέγχ εται
αν  τηρούν ται τα υποχ ρεωτικά μέτρα
πυροπροστασίας, κυρίως σε υπαίθριες
εργασίες. Σε περίπτωση μάλιστα που
δεν  θα τηρούν ται όσα προβλέπον ται, θα
επιβάλλον ται υψηλά διοικητικά πρόστι-
μα, καθώς και βαρύτατες ποιν ικές

κυρώσεις.
Παράλληλα, σημειών εται ότι με τροπο-

λογία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης
και Πολιτικής Προστασίας δίν εται πλέον
η δυν ατότητα ν α απαγορεύεται η πρό-
σβαση και η κυκλοφορία σε περιοχ ές
Natura, δασικά οικοσυστήματα, πάρκα
και άλση οπουδήποτε στη χ ώρα σε
περίπτωση υψηλού κιν δύν ου για πυρκα-
γιά ( κατηγορία 3), εν ώ μέχ ρι πρότιν ος η
δυν ατότητα αυτή παρεχ όταν  μόν ο για
τις κατηγορίες 4 (πολύ υψηλή) και 5
(κατάσταση συν αγερμού). 

Η απόφαση αυτή, όπως προβλέπει η
τροπολογία, θα εκδίδεται από τον  οικείο
περιφερειάρχ η και στους παραβάτες θα
επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους
300 ευρώ.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ:
O Πέτρος Σβίγγος με την
φανέλα της ΑΕΚ
Η οικογένεια της Νέας Περάμου δηλώνει την υπερηφά-
νεια και την συγκίνησή της, βλέποντας ένα δικό της
παιδί να αγωνίζεται με την φανέλα της ΑΕΚ, και πλέον
και με το εθνόσημο!
Ο λόγος για τον Πέτρο Σβίγκο, όπου αγωνιζόταν μέχρι
τα 13 του χρόνια στην ακαδημία της Νέας Περάμου.
Ο Πέτρος αγωνίστηκε φέτος στην Κ17 της ΑΕΚ, η 

οποία πήρε την πρώτη θέση στο πρωτάθλημα της
Super League στον Νότιο όμιλο, και έφτασε έως και τα
ημιτελικά των playoff.

Η μεγαλύτερή του διάκριση, όμως, ήρθε όταν κλήθηκε
στην εθνική ομάδα, όπου αγωνίστηκε βασικός και στα
3 παιχνίδια της εθνικής μας για το αναπτυξιακό πρόγρ-
αμμα U16 της Uefa, στο Ζάγκρεμπ. Η εθνική μας
ομάδα κατέκτησε την 2η θέση στον όμιλό της.
Η ομάδα μας εύχεται ότι καλύτερο στον νεαρό αθλητή,
να είναι πάντα υγιής και δυνατός και να έχει μόνο επιτ-
υχίες.
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Οι Παλαίμαχοι της Δάφνης
Ερυθρών με την Προοδευτική

την Δευτέρα

Οι παλαίμαχοι
της Δάφνης Ερυθ-
ρών θα δώσουν
φιλικό αγώνα την
προσεχή

Δευτέρα στο
κλουβί της Νίκαι-
ας με την
αντίστοιχη της
Προοδευτικής. 

Ωρα έναρξης
στις 19:30.

Παν.Ατματζίδης: <<Ξεκινάει η 
αντίστροφη μέτρηση την Κυριακή>>

Ο μεσοεπιθετικός ποδοσφαιριστής του Βύζα
Μεγάρων Παναγιώτης Ατματζίδης τόνισε:

<<Αυτή τη Κυριακή ξεκιν άει η αν τίστροφη μέτρηση..
Δεν  είν αι εύκολη υπόθεση.. Η αν αμον ή τόσων  χ ρό-
ν ων  και η πορεία μεταξύ φθοράς κ αφθαρσίας ήρθε η
ώρα ν α τελειώσει. Μια δυν ατή ομάδα, μια μεγάλη ομάδα
ορίζεται σαν  τέτοια ,όταν  έχ ει κόσμο από πίσω
της..και εμείς είμαστε μια τέτοια ομάδα..Η στήριξη πρέ-
πει ν α πολλαπλασιαστεί,αλλά κ ν α πολλαπλασιάσει
την  προσπάθεια μας μέσα στο γήπεδο. Τίποτα δεν  θα
είν αι εύκολο ,αλλά θα γίν ει σίγουρα λιγο ευκολότερο με
τη παρουσία του κόσμου μας..Γιατί ήρθε η ώρα ν α
ξυπν ήσει ο γίγαν τας..

Η διαδικασία προς τον  τελικό μας στόχ ο μόλις
ξεκίν ησε..

ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Άλλαξαν  ομίλους για τα μπαράζ
την  Κυριακή.  Ο Βύζας θα αγων ιστεί
με την  Αγία Παρασκευή.  Αν αλυτικά
το ν έο πρόγραμμα.

7ος ΟΜΙΛΟΣ

1η αγωνιστική

Βύζας Μεγάρων  – Αγια Παρασκε-
υή

Ελλάς Πον τίων  – Αστέρας Περά-
ματος

Νίκη Σητείας – ΑΟ Τυμπακίου

Ρεπό: Απόλλων  Αγίου Ιωάν ν ου

2η αγωνιστική

ΑΟ Τυμπακίου– Βύζας Μεγάρων

Αστέρας Περάματος  - Νίκη
Σητείας

Απόλλων  Αγίου Ιωάν ν ου – Ελλάς
Πον τίων

Ρεπό: Αγία Παρασκευή

3η αγωνιστική

Νίκη Σητείας- Ελλάς Πον τίων

Αγία Παρασκευή- Αστέρας Περά-
ματος

Απόλλων  Αγίου Ιωάν ν η – Βύζας
Μεγάρων

Ρεπό: ΑΟ Τυμπακίου

4η αγωνιστική

Βύζας Μεγάρων - Αστέρας Περά-
ματος

ΑΟ Τυμπακίου – Απόλλων  Αγίου
Ιωάν ν ου

Νίκη Σητείας- Αγία Παρασκευή

Ρεπό: Ελλάς Πον τιων

5η αγωνιστική

Βύζας Μεγάρων  – Νίκη Σητείας

Ελλάς Πον τιων -ΑΟ Τυμπακίου

Αγία Παρασκευή - Απόλλων  Αγίου
Ιωάν ν ου

Ρεπό: Αστέρας Περάματος

6η αγωνιστική

Αγία Παρασκευή-Ελλάς Πον τίων

Απόλλων  Αγίου Ιωάν ν ου-Νίκη
Σητείας

Αστέρας Περάματος - ΑΟ
Τυμπακίου

Ρεπό: Βύζας Μεγάρων

7η αγωνιστική

Αστέρας Περάματος- Απόλλων
Αγίου Ιωάν ν ου

ΑΟ Τυμπακίου - Αγία Παρασκευή

Ελλάς Πον τίων  – Βυζας Μεγάρων

ΕΠΣ Λασιθιου: Νίκη Σητείας

Η αντίπαλος ομάδα του Βύζα στα
μπαράζ

Ο Α.Ο. Αγίας Παρασκευής είναι αθη-
ναϊκός αθλητικός σύλλογος του
δήμου Αγίας Παρασκευής.Ιδρύθηκε το
1931 και έγινε επίσημο σωματείο το
1932 με την υπ'αριθμόν 997/1932 απόφ-
αση του Πρωτοδικείου της Αθήνας και
διατηρεί τμήματα ποδοσφαίρου.
Έμβλημα της ομάδας είναι ο ήλιος
που ανατέλλει και έχει χρώματα
άσπρο και μαύρο. Λόγω του πολέμου
το σωματείο αδρανοποιήθηκε για
μεγάλο χρονικό διάστημα .

Το 1957 μια ομάδα φίλων στην Αγία
Παρασκευή , επανίδρυσαν την ποδο-
σφαιρική ομάδα και από το 1959 μέχρι
σήμερα συμμετέχει ανελλιπώς σε
όλες τις διοργανώσεις της
Ε.Π.Σ.Αθήνας.

Από το 1962 και μετά ο Πολύκαρπος
Μπερταμίνι έδωσε στην ομάδα την
προσωνυμία ‘ΣΑΝΤΑ’.

Σήμα της ομάδας είναι ο ήλιος που
ανατέλλει και χρώματα το μαύρο και
το άσπρο.

Έδρα της , το Δημοτικό Γυμναστήρ-
ιο Αγίας Παρασκευής, από τα ελάχιστα
γήπεδα ερασιτεχνικού σωματείου
στην Αθήνα με φυσικό χλοοτάπητα.

Την περίοδο 1991-1992 ,κατακτά το
πρωτάθλημα της Α’ κατηγορίας και
ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Δ’
Εθνική .

Την ίδια χρονιά ανακηρύσσεται 1η

φορά στην ιστορία της κυπελλούχος
Ε.Π.Σ.Αθήνας στον τελικό εκείνης της
χρονιάς στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Διατηρήθηκε για 6 χρόνια μέχρι το
1998 στην Δ’ Εθνική ,οπότε και επανή-
λθε στο πρωτάθλημα της Αθήνας , και
την επόμενη χρονιά υποβιβάστηκε
στην Β’ κατηγορία.

Την αμέσως επόμενη χρονιά επα-
νέρχεται στην Α’ κατηγορία της Αθή-
νας.

Η αγωνιστική περίοδος 2001-2002
είναι η αρχή για μια νέα συνεχώς ανο-
δική πορεία της ομάδας μέχρι σήμερα.

Το 2003-2004, ανακηρύσσεται πρω-
ταθλήτρια Α’ Αθήνας και ανεβαίνει
στην Δ’ Εθνική κατηγορία με 23 βαθ-
μούς διαφορά από τους αντιπάλους
της.

Το 2004-2005 τερματίζει στην 3η θέση
στο πρωτάθλημα της Δ’ Εθνικής κατ-
ηγορίας και την ίδια χρονιά , κατακτά
για 2η φορά στην ιστορία της το
κύπελλο ΕΠΣΑ , στον τελικό που έγινε
στο γήπεδο ‘Απόστολος Νικολαΐδης’,
με αντίπαλο τον ‘Αίαντα Ταύρου’.

Όλα τα επόμενα χρόνια , πρωταγω-
νιστεί στο πρωτάθλημα της Δ’ Εθνικής
κατηγορίας με στόχο πάντα την
άνοδο στην Γ’ Εθνική.

Η ποδοσφαιρική περίοδος 2007-
2008, είναι η χρονιά σταθμός στην
ιστορία της Αγίας Παρασκευής , η
ομάδα κατάφερε το μεγάλο άλμα.

Την άνοδο στην Γ’ Εθνική κατηγο-
ρία, αήττητη.

Συγχρόνως γίνεται η πρώτη ομάδα
στην ιστορία του Αθηναϊκού Ποδοσφ-
αίρου , η οποία κατακτά για 3η φορά
το κύπελλο της ΕΠΣΑ, νικώντας στον
τελικό που έγινε στο γήπεδο Απόστο-
λος Νικολαΐδης την ομάδα του ΠΑΟ
ΡΟΥΦ με 3-2.

Στην συνέχεια η ομάδα μετατρέπε-
ται σε Ανώνυμη Ποδοσφαιρική Εταιρ-
εία , και συμμετέχει για πρώτη φορά
στην ιστορία της στο Επαγγελματικό
Πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής κατηγο-
ρίας. Μετά από μια πολύ καλή παρου-
σία , τερματίζει στην 7η θέση, πάνω
από πιο έμπειρες και πιο ιστορικές
ομάδες , όπως το Αιγάλεω , ο Άγιος
Δημήτριος , το Χαϊδάρι , ο Βύζας
Μεγάρων κ.α.

Το ανδρικό ποδοσφαιρικό τμήμα
πλέον αγωνίζεται στο περιφερειακό
πρωτάθλημα (Δ εθνική).

Άλλαξαν ομίλους για τα μπαράζ την Κυριακή 
Ο Βύζας θα αγωνιστεί με την Αγία Παρασκευή

Ο ΑΟ Αγίας Παρασκευής διατηρεί όλα τα τμήματα υπο-
δομών (Εφηβικό, Παιδικό, Παμπαιδικό, JUNIOR'S,
proJUNIOR'S και ΒΑΜΒΙΝΙ) και για πρώτη φορά το 2009
οργάνωσε και γυναικείο ποδοσφαιρικό τμήμα το οποίο
πήρε έγκριση από την ΕΠΟ το 2010.

Η Γυναικεία ποδοσφαιρική ομάδα αγωνίστηκε για πρώτη
φορά στην ιστορία της στο πρωτάθλημα της Γ'Εθνικής κατ-
ηγορίας την περίοδο 2010-2011 και κατέκτησε την 2η θέση
στο πρωτάθλημα (3ος Όμιλος) και κέρδισε την άνοδο στη Β
κατηγορία σε αγώνα μπαράζ,οπου και αγωνίζετε τη σεζον
2011-2012. 



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 Πέμπτη 5 Μαϊου 2022

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααμμίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  ΔΔηημμααρρχχεείίοουυ..  
ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  &&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr
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Την  συζήτηση συν τον ίζει η δημοσιογράφος Νόρα
Ράλλη

• Εγκαίνια έκθεσης ζωγραφικής με διακριθέντα
έργα νεαρών καλλιτεχνών σε πρόσφατο διαγωνι-
σμό, που διοργάνωσε το γραφείο του ΕΚ στην
Ελλάδα, σε συνεργασία με την παιδική πινακοθήκη
Ελλάδα, στις 20:00, στο Παλαιό Δημαρχείο της
Ελευσίνας, εντός του Αρχαιολογικού Χώρου

• Πρώτη προβολή του animation movie που δια-
κρίθηκε σε διαγωνισμό, που διοργάνωσε το γραφ-
είο του ΕΚ στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το
Animasyros, στις 16:30 και 21:00

• Προβολή της υποψήφιας ταινίας για το Βρα-
βείο κοινού LUX 2022,στις 21:00 στο X Bowling Art
Center

• Στις 19.00, θα πραγματοποιηθεί το «Μυστήριο
2-λόγια του ρολογιού», που φιλοξενεί στην τέταρτή
του έκδοση την κα Ρούλα Πατεράκη. Σε μια ξεχωρ-
ιστή απαγγελία ορατή από τον πεζόδρομο της
οδού Νικολαΐδου ,η ερμηνεύτρια θα απαγγείλει
ποιήματα του T.S. Elliot στο ρολόι του Αρχαιολο-
γικού χώρου της Ελευσίνας, ένα από τα πιο
σημαντικά τοπόσημα της πόλης που ενεργοποι-
ήθηκαν από την Πολιτιστική Πρωτεύουσα.

• Closing party, στις 22:30, στο προαύλιο του X
Bowling Art Center.

Δήλωση Δημάρχ ου Ελευσίν ας Αργύρη Οικον όμου:
«Το Παλαιό Δημαρχ είο είν αι παν έτοιμο ν α αν οίξει τις
πύλες του στο κοιν ό! Η επίσημη πρώτη θα γίν ει το
Σάββατο στις 20:00, με τα εγκαίν ια έκθεσης ζωγραφικής
με σπουδαία έργα ν εαρών  καλλιτεχ ν ών ! Ολόκληρη η
μέρα, θα είν αι αφιερωμέν η στη ν εολαία, στα παιδιά του
Δήμου μας αλλά και όλης της Αττικής, που τα αν αμέν ο-
υμε με μεγάλη χ αρά.  Περίπατοι, εκθέσεις, συζητήσεις,
κιν ηματογραφικές προβολές και για το τέλος (τι άλλο!)
party  για τους ν έους!  

Η πόλη μας βρίσκεται σε μια αισιόδοξη και ελπιδοφ-
όρα μετάβαση στην  Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης και οι ν έοι παίζουν  τον  καθοριστικότερο
ρόλο!
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο
ΧΛΜ, 193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΥΓΕΙΑΣ Κοντούλη και Δραγούμη Ίωνος,
Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
213 200640
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνομικό Τμήμα 210 55 46
674 - 210 55 46 285
Τροχαία Δήμητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιμεναρχείο 210 55 42 454

Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόμιο Ελευσίνας 210 55 05
000
Ειρηνοδικείο 210 55 46 055
Ο. Σ. Ε. 210 55 46 521
Τελωνείο 210 55 46 502
Δασονομείο 210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας Δυτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας 210 55 48
046
Ο. Α. Ε. Δ. 210 55 42
412
Δ. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108
210 55 46 227
Δ. Ε. Η. ( Βλάβες ) 10507
Ε.Υ.Δ.ΑΠ. ( Βλάβες ) 1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου 210 55 42
299 - 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14 210 55 46
564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο Διανομής ) Κυπραίου
146 210 55 62 769
Εφορία Αρχαιοτήτων 210 32 19
776
Αρχαιολογικό Μουσείο 210 55 46
019

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 213 2014950-51 fax:2132014952

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100

ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47
215,  FAX : 210 58 19 841, email :
gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20
47 262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11
621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213
20 47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58
11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ :
213 20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268
, 213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
: 213 20 47 204, 213 20 47 255, 213 20
47 344 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ :
213 20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47
364 , 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47
251 , 213 20 47 249 , 213 20 47 250 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210
53 23 090
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 210 58
22 074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ

ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΒΑΡΔΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
Προϋπηρεσία 1-3 έτη σε βιομηχανικό
περιβάλλον
Απόφοιτοι ΣΕΛΕΤΕ, ΙΕΚ, ΤΕΕ, ΤΕΙ
Ηλεκτρολογίας με γνώσεις κλασικής
ηλεκτρολογίας, αυτοματισμοί, PLC
Επιθυμητά κάτοχοι άδειας ηλεκτρολό-
γου
Επιθυμητή γνώση αγγλικής γλώσσας
Γνώση χρήσης Η/Υ (M/S OFFICE,
ηλεκτρονική αλληλογραφία)
Αναπτυγμένες οργανωτικές και συντο-
νιστικές ικανότητες
Διάθεση για συνεχή μάθηση και άρι-
στες ικανότητες επικοινωνίας και συνε-
ργασίας
Δυνατότητα εργασίας σε σύστημα βαρ-
διών

ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 
Παρακολούθηση αυτοματοποιημένων
λειτουργιών μονάδας παραγωγής
(PLC)
Έλεγχος οργάνων και ρυθμού παρα-
γωγής
Καταγραφή συμβάντων και αντιμετώπι-
σης ζημιών
Καταχώρηση δεδομένων
Η θέση προσφέρει  δυναμικό και
ευχάριστο περιβάλλον εργασίας,
δυνατότητες εξέλιξης και συνεχή εκ-
παίδευση.
Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα, με
κωδικό θέσης ΧΒΠ,
στο email: dida@iokal.com
ή στον αριθμό fax: 210 55 52 396

ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΠΟΛΥΤΗ
ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 

ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΖΖηηττοούύννττααιι  ππωωλλήήττρριιεεςς  

σσεε  ααρρττοοζζααχχααρροοππλλαασσττεείίοο
σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή  ττοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

γγιιαα  ππλλήήρρηη  ααππαασσχχόόλληησσηη..  
ΗΗ  ππρροοϋϋππηηρρεεσσίίαα  θθαα  ήήτταανν

εεππιιθθυυμμηηττήή..
ΕΕππιικκοοιιννωωννιιαακκέέςς  δδεεξξιιόόττηηττεεςς

--ΟΟμμααδδιικκόόττηητταα  --  ΕΕυυεελλιιξξίίαα  ωωρρααρρίίοουυ
ΠΠααρρέέχχεεττααιι  ππλλήήρρηηςς  αασσφφάάλλιισσηη..

ΤΤηηλλέέφφωωννοο  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς::
66993377442277110077

ΚΚαα  ΚΚωωννσσττααννττίίνναα..
ΩΩρράάρριιοο  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς::  

0066::0000--1188::0000..

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: 

ENOIKIAZONTAI ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΩΤΟΥ 
ΟΡΟΦΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ

ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ. 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6936780360

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ
ΣΕ ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2105575342,

6973236156

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 Βά-
σω.

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



16-θριάσιο Πέμπτη 5 Μαϊου 2022


