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κη τις απόψεις της εφημερίδας

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
Σεραφείμ, Σεραφειμία, Σεραφείμα, Σεραφίνα, 

Σεραφειμή, Σεραφειμούλα, Σεραφειμίτσα 
Ιώβ, Ιωβία, Ιώβη Οσίου Σεραφείμ ασκήσαντος εν

τω όρει Δομβούς, Προφήτου Ιώβ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Καμπόλης Γεώργιος Δ.Ειρήνης 30, 

2105574683

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΠΕΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Ηρώων Πολυτεχνείου 63, 2105546250

MANΔΡΑ
ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ
Δήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη, 2105551232

ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Τσακάλωφ Αθανασίου 14 & Λεβέντη, 2102484070

ΑΧΑΡΝΕΣ
Ελευθερίου Κωνσταντίνος Μ.

Πάρνηθος 41, 2108087990

Σύμφων α με
το άρθρο 18
του Νόμου
4 9 1 5 / 2 0 2 2
(ΦΕΚ 63/Α –
24 / 03 / 2022 )
υπάρχ ει εκ
ν έου η
δ υ ν α τ ό τ η τ α
υ π ο β ο λ ή ς
δ η λ ώ σ ε ω ν
στοιχ είων  για
τον  καθορι-
σμό επιφάν ει-
ας ή και της
χ ρήσης ακιν ή-
των . 

Οι υπόχ ρεοι
σε δήλωση για
τον  καθορι-
σμό της επιφάν ειας ή και της χ ρήσης ακιν ήτου, προ-
κειμέν ου ν α υπολογισθούν  επ’ αυτού φόροι τέλη και
εισφορές προς τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, που μέχ ρι
σήμερα δεν  έχ ουν  υποβάλει ή έχ ουν  υποβάλει αν α-
κριβή δήλωση, υποβάλλουν  δήλωση με τα ορθά
στοιχ εία, το αργότερο μέχ ρι τις 30/06/2022. 

Οι υποβάλλον τες τη δήλωση της παρ. 1, υποχ ρε-
ούν ται ν α καταβάλουν  τα τέλη που αν τιστοιχ ούν  στα
ορθά τετραγων ικά μέτρα, υπολογιζόμεν α από
1ης.1.2020 (01/01/2022), μέχ ρι την  ημερομην ία της

δήλωσης, με πρόστιμο είκοσι τοις εκατό (20%) επί
του ποσού που προκύπτει από τη διαφορά των  τετρ-
αγων ικών  μέτρων  αυτού του διαστήματος.

Από την  Τρίτη, 26/04/2022 έως και
τις 30/06/2022 θα είν αι διαθέσιμη ξαν ά η ηλεκτρον ική
«ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ Τ.Μ.
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥ Σ ΟΤΑ» στη
διεύθυν ση https:/ / tetragonika.gov app.gr/  και θα
δέχ εται ηλεκτρον ικά δηλώσεις.

Η διαδικασία της υποβολής και της παρακολούθη-
σης της δήλωσης παραμέν ει η ίδια.

ΑΑδδήήλλωωτταα  ττεεττρρααγγωωννιικκάά  
33ηη  εευυκκααιιρρίίαα  γγιιαα  ττηη  δδιιόόρρθθωωσσηη  ττοουυςς  

Άνοιξε ξανά η πλατφόρμα και θα παραμείνει ανοιχτή
μέχρι τις 30-6-2022 

109 ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
55..119911  ννέέαα  κκρροούύσσμμαατταα  --  3300  ννεεκκρροοίί
κκααιι  222244  δδιιαασσωωλληηννωωμμέέννοοιι
Σ

ε 5.191 αν έρχ ον ται τα
ν έα κρούσματα κορον ο-
ϊού, τα οποία κατεγρά-

φησαν  στην  Ελλάδα το
τελευταίο 24ωρο, σύμφων α
με τον  Εθν ικό Οργαν ισμό
Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Ο
αριθμός πιθαν ών  ν έων  επα-
ν αλοιμώξεων  που καταγρά-
φηκαν  τις τελευταίες 24 ώρες
ήταν  459.
Χθες Πέμπτη 5 Μαΐου 2022,
αν ακοιν ώθηκαν  30 θάν α-
τοι.Ο αριθμός των  ασθεν ών
που ν οσηλεύον ται διασωλ-
ην ωμέν οι είν αι 224 (63.8%
άν δρες). Η διάμεση ηλικία
τους είν αι 70 έτη. To 92.9% 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, 118 (52.68%)
είν αι αν εμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμέν οι και 106
(47.32%) είν αι πλήρως εμβολιασμέν οι. Από την  αρχ ή
της παν δημίας έχ ουν  εξέλθει από τις ΜΕΘ 4.616 ασθ-
εν είς.
Οι εισαγωγές ν έων  ασθεν ών  COVID-19 στα ν οσοκο-

μεία της επικράτειας είν αι 131 (ημερήσια μεταβολή -
15.48%). Ο μέσος όρος εισαγωγών  του επταημέρου
είν αι 153 ασθεν είς.Η διάμεση 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

Τα κρούσματα σήμερα στην Αττική
Στην  Αττική στις 5/5/2022 εν τοπίστηκαν  2.082 ν έα
κρούσματα σύμφων α με τον  ΕΟΔΥ. Η καταν ομή των
κρουσμάτων  στην  Αττική σήμερα είν αι εξής:

Αν ατολική Αττική 276
Βόρειος Τομέας Αθην ών  333
Δυτική Αττική 109
Δυτικός Τομέας Αθην ών  274
Κεν τρικός Τομέας Αθην ών  551
Νότιος Τομέας Αθην ών  256
Πειραιάς 225
Νήσοι 58
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Έ
να 27χρονος συνελήφθη για
τη ληστεία σε βάρος οδηγού
φορτηγού, πολωνικής κατα-

γωγής στον Ασπρόπυργο. Ο 27χρο-
νος συνελήφθη στο πλαίσιο της
αυτόφωρης διαδικασίας, από αστυνο-
μικούς του Τ.Α. Ασπροπύργου, και
κατηγορείται για ληστεία και αρπαγή.

Συγκεκριμένα , το πρωί της Πρωτο-
μαγιάς, έξω από χώρο στάθμευσης
φορτηγών στον Ασπρόπυργο, ο κατ-
ηγορούμενος μαζί με δύο συνερ-
γούς του, επιβαίνοντες σε
αυτοκίνητο, προσέγγισαν αλλοδαπό
που κινείτο πεζός και με τη χρήση
σωματικής βίας τον επιβίβασαν στο
όχημά τους και του αφαίρεσαν χρημα-
τικό ποσό και το κινητό του τηλέφω-
νο.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την
ΕΛΑ.Σ. “διένυσαν απόσταση δύο
χιλιομέτρων και  τον αποβίβασαν
βιαίως, αφού προηγουμένως τον
παρέσυραν για μερικά μέτρα, καθό-
σον ο αλλοδαπός αντιστεκόταν προ-
κειμένου να διατηρήσει στην κατοχή
του το κινητό του τηλέφωνο.

Από την προανακριτική έρευνα του
Τ.Α. Ασπροπύργου, κατέστη δυνατή
η ταυτοποίηση του 27χρονου και
ακολούθησε ο εντοπισμός και η
σύλληψή του, στην περιοχή της Νέας
Ζωής Ασπροπύργου. Ο συλληφθείς
οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα
Πλημμελειοδικών Αθηνών”.

Το χρονικό της ληστείας

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τρία άτομα
νεαρής ηλικίας άρπαξαν με τη βία τον
οδηγό φορτηγού, τον έβαλαν στο
αυτοκίνητό τους, τον χτύπησαν και
τον λήστεψαν. Η ΕΡΤ εξασφάλισε
αποκαλυπτικό βίντεο από το περιστα-
τικό.

Στο οπτικό υλικό της δημόσιας
τηλεόρασης φαίνεται το θύμα να περ-
πατάει στο πεζοδρόμιο της Λ. Αθη-
νών κοντά στη γέφυρα Ασπροπύρ-
γου. 

Ξαφνικά σταματάει  μπροστά του
αυτοκίνητο των δραστών, κατεβαίνει
ένας νεαρός τον τραβάει με δύναμη
και τον επιβιβάζει στα πίσω καθίσμα-
τα.

Ο οδηγός αναπτύσσει ταχύτητα και
στη διαδρομή τον χτυπούν με γροθι-
ές και κλωτσιές και του αφαιρούν
χρήματα, προσωπικά αντικείμενα και
τα κλειδιά του φορτηγού. 

Έπειτα από 2 χιλιόμετρα πετάνε τον
αλλοδαπό οδηγό, έξω από το
αυτοκίνητο, κατεβαίνουν οι τρεις δρά-
στες τον σέρνουν για αρκετά μέτρα
στο δρόμο και του αφαιρούν το κινητό
του τηλέφωνο.

Τον εγκαταλείπουν αιμόφυρτο στη
συμβολή των οδών Αγίου Γεωργίου
και  Ορφέως όπου τον βρήκαν
εντελώς τυχαία αστυνομικοί  της
ΟΠΚΕ που περνούσαν από το
σημείο.

Σ
το πλαίσιο της συν εχ ιζόμεν ης
προσπάθειας που καταβάλλεται
από τo Κεν τρικό Λιμεν αρχ είο

Ελευσίν ας προκειμέν ου ν α αποτραπεί
αλλά και ν α προληφθεί η ρύπαν ση και η
επιβάρυν ση του θαλασσίου περιβάλλον -
τος από ρυπογόν ες ουσίες, ζητήθηκε
από πιστοποιημέν η εταιρεία που δρα-
στηριοποιείται στον  τομέα υποθαλάσ-
σιων  επιθεωρήσεων  πλοίων , ν α διεν ε-
ργηθεί υποβρύχ ιος έλεγχ ος της κατάστα-
σης των  δεξαμεν όπλοιων  ΄΄ΙΩΑΝΝΗΣ΄΄
Ν.Π. 10197  και ΄΄ΑΛΦΑ 1΄΄ Ν.Π. 10293
που βρίσκον ται ν αυαγισμέν α εν τός του
κόλπου Ελευσίν ας. 

Πιο συγκεκριμέν α, ζητήθηκε ο επιστά-
μεν ος έλεγχ ος ν α επικεν τρωθεί στον
έλεγχ ο της καταστάσεως στην  οποία
έχ ουν  περιέλθει οι δεξαμεν ές φορτίου, οι
δεξαμεν ές καυσίμων , τα συστήματα
υπερχ είλισης, εκτόν ωσης, αερισμού των

δεξαμεν ών , ο χ ώρος μηχ αν οστασίου, το
αν τλιοστάσιο, καθώς και άλλων  σημείων
των  πλοίων  απ’ όπου θα μπορούσε ν α
προκληθεί τυχ όν  διαφυγή των  εν απο-
μείν αν των  ποσοτήτων  πετρελαιοειδών
που παραμέν ουν  εν τός των  παραπάν ω
ν αυαγίων .

Η εταιρεία αποδέχ θηκε ν α πραγματο-
ποιήσει τις παραπάν ω καταδυτικές
εργασίες  αφιλοκερδώς για τη Λιμεν ική
Αρχ ή  και το προσεχ ές διάστημα θα ξεκι-
ν ήσουν  οι υποθαλάσσιοι έλεγχ οι σύμφ-
ων α με τις διατάξεις του Γ.Κ.Λ. 10, όπως
ισχ ύει. 

Μετά την  ολοκλήρωση των  εργασιών ,
τα αν αλυτικά αποτελέσματα των
ελέγχ ων  θα υποβληθούν  στην  Λιμεν ική
Αρχ ή, η οποία εν  συν εχ εία θα  τα γν ω-
στοποιήσει στους Αρμόδιους Φορείς και
Υπηρεσίες προκειμέν ου ν α αξιολογηθ-
ούν  και αν αληφθούν  οι κατάλληλες εν έρ-
γειες. 

ΣΣυυννεελλήήφφθθηη  2277χχρροοννοοςς  κκααττηηγγοορροούύμμεεννοοςς  γγιιαα  λληησσττεείίαα  
οοδδηηγγοούύ  φφοορρττηηγγοούύ  σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο  

Κεντρικό Λιμεναρχείο Ελευσίνας 
Επιστάμενος έλεγχος στα ναυαγισμένα 
πλοία εντός του κόλπου Ελευσίνας 

ΤΑ ΚΑΙΡΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΡΥΘΡΩΝ 
ΣΤΗΡΙΖΕΙ  Ο ΑΘ. ΜΠΟΥΡΑΣ 

Ο
Αν τιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Δυτικής Αττικής, Θαν άσης Μπούρ-
ας, είχ ε συν άν τηση με τον  Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρη Μελά, στην
οποία παρευρέθηκαν  ο Προέδρος του Συν εταιρισμού Ερυθρών , Γιώργος

Παθέκας, ο Διευθυν τής του Συν εταιρισμού, Κων σταν τίν ος Χύτας, και ο συν εργάτ-
ης του Αν τιπροέδρου, Θαν άσης Μιχ άλης.
Η συζήτηση επικεν τρώθηκε σε θέματα που αφορούν  τόσο τον  Συν εταιρισμό
Ερυθρών , όσο και τους αγρότες της ευρύτερης περιοχ ής, δεδομέν ου ότι ο Συν εται-
ρισμός είν αι αρμόδιος για τα θέματα των  αγροτών  όλης της Αττικής.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο κ. Μελάς έδειξε ιδιαίτερο εν διαφέρον  για τα
ζητήματα που τέθηκαν  επί τάπητος και ολοκληρών ον τας αν ταποκρίθηκε θετικά
στα αιτήματά τους.
Ο κ. Μπούρας ευχ αρίστησε τον  Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ για την  άμεση αν ταπό-
κριση και την  επίλυση των  καίριων  αιτημάτων  του Συν εταιρισμού, που θα ωφελή-
σουν  τους αγρότες όχ ι μόν ο των  Ερυθρών , αλλά ολόκληρης της Αττικής.
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Έφυγε, πρόωρα, από τη
ζωή, την  Τετάρτη 4
Μαΐου 2022, σε ηλικία 67
ετών , μετά από ολιγόμ-
ην η μάχ η με την  επάρ-
ατη ν όσο, ο γν ωστός
χ ορογράφος και χ ορευ-
τής Ορέστης Δημητρίου
(Καραδημητρίου).
Συμμετείχ ε, ως χ ορευτής,
σε μεγάλες παραγωγές
του ελλην ικού κιν ηματο-
γράφου. Συν δέθηκε με τα
Άν ω Λιόσια και το Δήμο
Φυλής όταν  δημιούργησε,
μαζί με τη σύζυγό του και
γν ωστή ηθοποιό Βίν α
Ασίκη το χ οροθέατρο ΑΜΥΝΑ, δίν ον τας
καλλιτεχ ν ική διέξοδο σε δεκάδες παιδιών
της ευρύτερης περιοχ ής. 
Κορυφαία στιγμή της σταδιοδρομίας του η
εμφάν ισή του στο Ηρώδειο στην  παράστα-
ση του Σωματείου Ελλήν ων  Ηθοποιών
ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ, στις 10 Οκτω-
βρίου 2016. Ο γν ωστός σκην οθέτης
Κώστας Φέρρης τον  είχ ε επιλέξει ν α χ ορέ-
ψει ζεϊμπέκικο, το λαϊκό χ ορό που αν α-
δείκν υε την  αυθεν τικότητα, το ταλέν το και
το παράστημά του. 

Τη βαθειά του λύπη για την  απώλεια, εξέφρ-
ασε ο Δήμαρχ ος Χρήστος Παππούς. «Ήταν
έν ας σπουδαίος καλλιτέχ ν ης και άν θρωπος,
που πρόσφερε στους ν έους αν θρώπους. Η
πόλη μας γίν εται φτωχ ότερη. Θερμά
συλλυπητήρια στην  οικογέν ειά του», τόν ισε
χ αρακτηριστικά.Συγγεν είς, φίλοι, συν εργά-
τες και μαθητές θα τον  αποχ αιρετήσουν
την  Παρασκευή 6 Μαΐου 2022 και ώρα
11:00 στην  Ιερά Μον ή Αγίας Παρασκευής
Αχ αρν ών , όπου θα τελεστεί η ν εκρώσιμη
ακολουθία.  

ΘΕΡΜΑ ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΦΥΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟ ΠΑΠΠΟΥ

Έφυγε, πρόωρα, από τη ζωή ο γνωστός χορογράφος 
και χορευτής Ορέστης Δημητρίου (Καραδημητρίου)

Ο Ορέστης Δημητρίου χορεύει ζεϊμπέκικο στο
Ηρώδειο, στις 10-10-2016, στην παράσταση

ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ 

Την  Κυριακή 8 Μαΐου 2022 και ώρα 11:00 με 14:00 
θα πραγματοποιηθεί στην  πλατεία του Δημαρχείου Αχαρν ών

ημέρα υιοθεσίας κουταβιών  και εν ήλικων  ζώων .

Μια εκδήλωση αγάπης για τους πιστούς μας φίλους με την
μέριμν α των  εθελον τών  της πόλης μας.
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ΠΑΧΗ : Εκδήλωση μνήμης 
με αφορμή την επέτειο της 
βύθισης του Α/Τ ΨΑΡΑ 

Ο
Δήμος Μεγαρέων , σε συν εργασία με τον
Σύλλογο Στρατιωτικών  Εν όπλων  Δυν άμεων ,
με αφορμή την  επέτειο της βύθισης του Α/Τ

ΨΑΡΑ στην  θαλάσσια περιοχ ή της Πάχ ης των  Μεγάρ-
ων  την  Κυριακή του Πάσχ α 20 Απριλίου 1941, συν διο-
ργαν ών ουν  την  Κυριακή 15 Μαϊου 2022, ώρα 10.45,
στο λιμάν ι της Πάχ ης , εκδήλωση τιμής και μν ήμης η
οποία έχ ει χ αρακτηριστεί ως μία από τις επίσημες επε-
τειακές εκδηλώσεις του Πολεμικού Ναυτικού, παρουσία
της ηγεσίας του ΓΕΝ και με την  συμμετοχ ή πολεμικού
πλοίου.

Σύμφων α με το Πρόγραμμα της εκδήλωσης μετά το
τρισάγιο θα γίν ουν  χ αιρετισμοί από τον  Πρόεδρο του
Συλλόγου Στρατιωτικών  Εν όπλων  Δυν άμεων  Μεγάρων
Υπον αύαρχ ο (ΕΑ) Κων σταν τίν ο Μον ιό ΠΝ, τον
Δήμαρχ ο Μεγαρέων  κ. Γρηγόρη Σταμούλη, τον  Αρχ ηγό
Γεν ικού Επιτελείου Ναυτικού Αν τιν αύαρχ ο Στυλιαν ό
Πετράκη ΠΝ Α/ΓΕΝ και ομιλία για τη δράση των  Αξιω-
ματικών  και Υπαξιωματικών  Π.Ν. κατά τη διάρκεια της
κατοχ ής από τον  Αν τιν αύαρχ ο (ΕΑ) Κων σταν τίν ο
Μαζαράκη – Αϊν ιάν , Επίτιμο Αρχ ηγό Στόλου και Πρόε-
δρο του ΕΛ.Ι.Ν.ΙΣ.

Σ
ήμερα Παρασκευή 6
Μαΐου ο Εθν ικός
Οργαν ισμός Δημό-

σιας Υγείας (ΕΟΔΥ) θα διε-
ν εργήσει δωρεάν  Rapid Test
σε εμβολιασμέν ους και αν εμ-
βολίαστους για την  αν ίχ ν ευ-
ση του Cov id-19 στo Δημα-
ρχ είο (Φουαγιέ Αίθουσας
Εκδηλώσεων ) από τις 09:00
έως τις 15:00.Οι δημότες θα
πρέπει ν α γν ωρίζουν  τα
εξής:

Θα πρέπει ν α έχ ουν  μαζί
τους το ΑΜΚΑ και την
αστυν ομική τους ταυτότητα.
\Θα πρέπει ν α ακολουθούν
πιστά τις οδηγίες που προβ-
λέπον ται από τα υγειον ομι-
κά πρωτόκολλα (μάσκες,
αποστάσεις ασφαλείας κτλ).

Η έκδοση ψηφιακής
βεβαίωσης αποτελέσματος
για τους διαγν ωστικούς
ελέγχ ους πραγματοποιείται
από την  ψηφιακή πύλη
gov .gr

ΕΟΔΥ: Δωρεάν rapid test σήμερα στις Αχαρνές 

Η
ΚΑΕ ΑΕΚ για ακόμα
μια φορά έδειξε ότι
δεν ξεχνάει την ιστο-

ρία της για αυτό το λόγο
τίμησε  εχθες στα Λιόσια
τον εμβληματικό δημοσιο-
γράφο  Φαίδωνα Κων-
σταντουδάκη που συνέδε-
σε
το όνομά του με το έπος του
’68 στο Καλλιμάρμαρο, αλλά
και με την σύγχρονη ιστορία
της ΑΕΚ σε όλα τα αθλήματα.
Από σήμερα η αίθουσα
Τύπου στο κλειστό των Άνω
Λιοσίων θα ονομάζεται ονο-
μάζεται «αίθουσα Φαίδωνα
Κωνσταντουδάκη».

Στην εκδήλωση έδωσαν το
παρών, ανταποκρινόμενοι στο κάλε-
σμα της ΑΕΚ για τη μεγάλη αυτή στιγ-
μή, ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος
Παππούς και ο Πρόεδρος Αθλητι-
σμού – Πολιτισμού Γιώργος Μαυρο-
ειδής, ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ
ΑΕΚ Δημήτρης Μελισσανίδης , ο
πρόεδρος και μεγαλομέτοχος της
ΚΑΕ ΑΕΚ, Μάκης Αγγελόπουλος, ο
Δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας, Γιάν-
νης Βούρος και ο πρόεδρος της
ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος. Ενώ από
την οικογένεια της ΑΕΚ τίμησαν με
την παρουσία τους ο ισχυρός άνδρ-
ας της ομάδας χάντμπολ, Σταμάτης
Παπασταμάτης, ο διευθυντής επικοι-
νωνίας και υπεύθυνος τύπου της
ερασιτεχνικής ΑΕΚ, Πάνος Λούπος
ενώ  από την ανδρική ομάδα της

Ένωσης παρόντες ήταν ο GM της
ΚΑΕ, Γιώργος Χήνας, ο προπον-
ητής Κούρο Σεγκούρα, αλλά και ο
αρχηγός, Δημήτρης Μαυροειδής .

Στην τοποθέτηση του ο Φαίδων
Κωνσταντουδάκης στην από καρ-
διάς τοποθέτησή του: «Αισθάνομαι
πολύ μεγάλο τρακ. Είχα ετοιμάσει
ένα λογύδριο που το θεωρώ άχρη-
στο. 
Η καρδιά μου μιλάει και είναι στραμ-
μένη προς εσάς. Να μπορούσα να
είχα χρόνο να αναφερθώ σε έναν
προς έναν που είστε εδώ,
ξεκινώντας από τον κύριο Μάκη
Αγγελόπουλο, για τον οποίο αισθ-
ανόμαστε ευγνωμοσύνη, , επέλεξε
εμένα για την τιμητική αυτή διάκριση.
Ο  Στέλιος Καζαντζίδης σύμφωνα με

ένα πρωτοχρονιάτικο άλμπουμπου
παρέλαβα είχε ως κορυφαίο τρα-
γούδι του το «Η ζωή μου
όλη».Εμπνεύστηκα από αυτό και
λέω ότι όλη μου η ζωή ήταν γράψι-
μο και ΑΕΚ. Τα μάτια μου πέφτουν
πάνω σε παρουσίες. Θα ήθελα να
ξεκινήσω με 2 απόντες, την κόρη
μου την Έλλη που ως δημοσιογράφ-
ος θα ήταν εδώ και με τον Στέλιο
Σεραφείδη.

Με τον Στέλιο Σεραφείδη ήρθαμε για
πρώτη φορά εδώ το 2021 στο
παιχνίδι με την Λάρισα. Την δεύτερη
φορά που ήρθα ήταν στο παιχνίδι
της ΑΕΚ με τον Ηρακλή.
Με την ΑΕΚ θα συνεχίσω να
γράφω, με την ΑΕΚ θα συνεχίσω να
υπάρχω…

Ενημέρωση κατοίκων Κινέτας
για την πορεια των έργων

αποκατάστασης 

Την  Τετάρτη 11 Μαϊου 2022 και ώρα 18:30 στο
χ ώρο του κοιν οτικού καταστήματος θα πραγματοποι-
ηθεί αν οιχ τή εκδήλωση με θέμα την  εν ημέρωση των
κατοίκων  της Κιν έτας για την  υλοποίηση των  έργων
αποκατάστασης από την  Περιφέρεια.

Στην  εκδήλωση θα παρευρεθούν  ο Αν τιπεριφερει-
άρχ ης Δυτικής Αττικής Ελεύθεριος Κοσμόπουλος και ο
Δήμαρχ ος Μεγαρέων  Γρηγόρης Σταμούλης.

H ΑΕΚ τίμησε τον Φαίδωνα Κωνσταντουδάκη
χαρίζοντας το όνομά του στην αίθουσα Τύπου στο
κλειστό των Άνω Λιοσίων



Ο
Δ ή μ α ρ χ ο ς
Ασπροπύργου,
κ. Νικόλαος

Μελετίου και η Πρόεδρ-
ος Δ.Σ. του Πνευματικού
Κέντρου,  κ. Γεωργία
Πηλιχού,  σας προσκα-
λούν τη Δευτέρα, 9 Μαΐου
2022, σε δύο νέες διαλέ-
ξεις που θα λάβουν
χώρα στην ισόγεια αίθ-
ουσα εκδηλώσεων
(Δ.Καλλιέρης) του Πνε-
υματικού Κέντρου, Αλέ-
κου Παναγούλη 13 στην
Πλατεία του Αγίου
Δημητρίου.

Την πρώτη διάλεξη θα δώσει ο Νομικός Διεθ-
νολόγος, Διδάκτωρ Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών, διδάσκων σε στρατιωτικές σχολές Δρ.
Ιωάννης Σ. με θέμα : «Η προσπάθεια για την
ίδρυση ανεξαρτήτου Ποντιακού κράτους», στις
17:00 

Ο Ιωάννης Παπαφλωράτος γεννήθηκε το
1973. Εισήχθη μεταξύ των πρώτων στη Νομική
Σχολή Κομοτηνής, το 1992. Κατά τη διάρκεια των
σπουδών του, εργάστηκε ως ερευνητής στο
Ελληνικό Ίδρυμα Αμυντικής και Εξωτερικής
Πολιτικής (ΕΑ.Ι.ΑΜ.Ε.Π.) και η εργασία του υπό
τον τίτλο "Οι αποφάσεις των διεθνών
οργανισμών επί της Γιουγκοσλαβικής κρίσεως
(ΟΗΕ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση,
Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση), 1991 - 1996" (η οποία
εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη του καθηγητή κ.
Ιωάννη Βαληνάκη) εκδόθηκε υπό τη μορφή
Background Paper σε 4 τόμους για τις
διπλωματικές μας υπηρεσίες. Το 1997, έλαβε το
πτυχίο του και την ίδια χρονιά μετέβη στην
Ολλανδία για μεταπτυχιακές σπουδές. Το 1998,
απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο εξειδίκευσης στις
Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σχέσεις από το
Amsterdam School of International Relations. Το
1999, ξεκίνησε την εκπόνηση της
διεπιστημονικής διδακτορικής διατριβής του υπό
την επίβλεψη του καθηγητή και ακαδημαϊκού κ.
Κωνσταντίνου Σβολοπούλου. Το 2004,
αναγορεύτηκε διδάκτωρ του Πανεπιστημίου
Αθηνών με "άριστα". Έχει εργαστεί ως
ερευνητής στην Ακαδημία Αθηνών επί διετία και
είναι μόνιμος συνεργάτης διαφόρων ιστορικών
περιοδικών. Τον Ιανουάριο του 2009, ανεδείχθη
τακτικός εταίρος κατόπιν προτάσεως του
Διοικητικού Συμβουλίου της "Εταιρείας των
Φίλων του Λαού". Το Δεκέμβριο του 2010 του
απονεμήθηκε το Βραβείο Ελένης και Πάνου
Ψημένου, της Ακαδημίας Αθηνών, με έπαθλο
5000 ευρώ, για το βιβλίο του "Η ελληνοϊταλική
κρίση του 1923: Το επεισόδιο Tellini - Κέρκυρας".
Σήμερα, διδάσκει στη Σχολή Εθνικής Αμύνης

(Σ.ΕΘ.Α.) και το Λαϊκό Πανεπιστήμιο. Έχουν
εκδοθεί 5 βιβλία του και έχουν δημοσιευτεί 82
άρθρα του σε εφημερίδες και περιοδικά

Τη δεύτερη διάλεξη θα δώσει ο Στρατηγός ε.α.
κ. Χρήστος Μπολώσης, με θέμα : «Το αντάρτικο
του Πόντου», στις 19:00

Ο Υποστράτηγος ε.α., Χρήστος Μπολώσης,
γεννήθηκε το 1944 στο Ναύπλιο και μεγάλωσε
στο Περιστέρι Αττικής, όπου και περάτωσε τις
γυμνασιακές σπουδές του. Εισήλθε στην Σχολή
Ευελπίδων το 1963, από την οποία και απεφ-
οίτησε το 1967, ονομασθείς Ανθυπολοχαγός
Πεζικού. Κατά την διάρκεια της σταδιοδρομίας
του, υπηρέτησε σε Μονάδες του Πεζικού καθώς
και σε διάφορες επιτελικές θέσεις, ενώ διοίκησε
όλα τα κλιμάκια των Μονάδων, που αντι-
στοιχούσαν κάθε φορά στον βαθμό του. Τιμήθη-
κε με όλα τα προβλεπόμενα μετάλλια και
παράσημα. Είναι απόφοιτος της Ανωτάτης Σχο-
λής Πολέμου και της Σχολής Εθνικής Αμύνης.
Αποστρατεύθηκε το 1997 με τον βαθμό του Υπο-
στρατήγου. Είναι έγγαμος και έχει δύο παιδιά.
Έχει διατελέσει επί επταετία καθηγητής Στρα-
τιωτικής Ιστορίας στη Στρατιωτική Σχολή Ευελ-
πίδων, επί πενταετία στη Σχολή Αξιωματικών
Νοσηλευτικής και επί δεκαετία στην Σχολή Πολι-
τικής Σχεδιάσεως Εκτάκτου Ανάγκης του Υπουρ-
γείου Δημοσίας Τάξεως. Σήμερα είναι: Γενικός
Γραμματέας του Δ.Σ. του Συνδέσμου Επιτελών
Εθνικής Αμύνης, Πρόεδρος του Πανελληνίου
Συνδέσμου Αξιωματικών Πεζικού και Ταμίας του
Πολιτιστικού Ομίλου Ψυχικού. Επίσης αρθρογρ-
αφεί καθημερινά στη εφημερίδα «Δημοκρατία»
και μία φορά την εβδομάδα στην ηλεκτρονική
έκδοση της ίδιας εφημερίδος. 

Η  είσοδος θα είναι ελεύθερη και για
περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
επικοινωνείτε με την υπεύθυνη του
Ανοιχτού Πανεπιστημίου κ. Ασημίνα
Φούφα στο τηλέφωνο 2105577191 εσωτερ-
ικό 4.  
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Δύο νέες διαλέξεις στο
Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του

Δήμου Ασπροπύργου 

ΟΟ  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ττοουυ  ΒΒιιοοττεεχχννιικκοούύ  
ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ  ΠΠεειιρρααιιάά  σσττηηνν  ηημμεερρίίδδαα  ττηηςς
ΕΕΝΝΚΚΑΑΣΣ,,  γγιιαα  ττιιςς  εεξξεελλίίξξεειιςς  σσττοονν  κκλλάάδδοο  ττωωνν

δδοομμιικκώώνν  κκαατταασσκκεευυώώνν

Η
δοκιμασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τις εκρηκτικές
αυξήσεις στο κόστος ενέργειας αποτέλεσε το κύριο σημείο της
ομιλίας  του Προέδρου του ΒΕΠ Γιώργου Παπαμανώλη – Ντόζα

στην ημερίδα που διοργάνωσε η Ένωση Κατασκευαστών Αλουμινίου –
Σιδήρου Πειραιά (ΕΝΚΑΣ). 

«Η ενεργειακή κρίση» τόνισε « που εντείνεται από τον αποτρόπαιο πόλε-
μο στην Ουκρανία φέρνει στα όρια τους,  τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις». 

Ο πρόεδρος του ΒΕΠ έκανε ιδιαίτερη αναφορά  στις συνεχείς ανατιμή-
σεις που καταγράφονται στις πρώτες ύλες των δομικών κατασκευών αλο-
υμινίου -σιδήρου. «Οι βιοτέχνες και επαγγελματίες του κλάδου, σημείω-
σε, βιώνουν μία κατάσταση συνεχών ανατιμήσεων, στις πρώτες ύλες και τα
παρελκόμενα υλικά . Το παγκόσμιο αυτό φαινόμενο σε συνδυασμό με τις
υψηλές τιμές της ενέργειας και η εξέλιξη της πανδημίας θα επιμείνουν και
θα δυσκολέψουν ακόμη περισσότερο το περιβάλλον της αγοράς.

«Είναι δεδομένο», επεσήμανε,  «ότι ο κλάδος δεν μπορεί να απορροφ-
ήσει επί πλέον αυξήσεις και αυτές καταλήγουν στο τελικό προϊόν. Αποτέ-
λεσμα να υπάρχουν προβλήματα ακόμη και με τα συμφωνημένα έργα». 

Την ανάγκη αγαστής συνεργασίας  ενότητας και στοχευμένων ενεργειών
προκειμένου να στηριχθεί ο κλάδος τόνισε ο κύριος Παπαμανώλης -Ντό-
ζας. «Η  συνεισφορά του Κλάδου στην εξοικονόμηση ενέργειας,  θα
συμβάλλει σημαντικά και οι προοπτικές  δεν πρέπει να χαθούν. Προς αυτή
την κατεύθυνση θα πρέπει όλοι να βάλουμε πλάτη και να προχωρήσουμε
με ενότητα και συνεργασία».

Τέλος ο πρόεδρος του ΒΕΠ δεν παρέλειψε να αναφερθεί τόσο στις
σημαντικές πρωτοβουλίες που έχει  πάρει η ΕΝΚΑΣ  προκειμένου να αντι-
μετωπιστεί η έλλειψη τεχνικών χεριών-πιστοποιημένων όσο και στις
σημαντικές δράσεις που έχει πραγματοποιήσει το επιμελητήριο για την
ανάδειξη της τεχνικής εκπαίδευσης,  μνημονεύοντας τα λόγια του
αείμνηστου προέδρου του ΒΕΠ Ανδριανού Μιχάλαρου «η τεχνική
εκπαίδευση είναι επιλογή και όχι λύση ανάγκης».



Ο Αν τιπρόεδρος της Βουλής και
Βουλευτής Δυτικής Αττικής, Θαν ά-
σης Μπούρας, υποδέχ θηκε στη
Βουλή των  Ελλήν ων  την  Πρόεδρο,
κα Βασιλείου Μαρία, και μέλη του
Συλλόγου Εθελον τών  Θριασίου
Πεδίου. Η συν άν τηση πραγματο-
ποιήθηκε  με αφορμή την  περιήγ-
ηση στην   Έκθεση «Αν τικρίζον τας
την  Ελευθερία! Στη Βουλή των
Ελλήν ων , 2 αιών ες μετά».

Η «συν ομιλία» με τις τοιχ ογρα-
φίες και τα μον αδικά κιν ητά τεκ-
μήρια  (εφημερίδες, χ ειρόγραφα,
όπλα κλπ) στην  Αίθουσα Τρο-
παίων  και Υπασπιστών  (πλέον
Αίθουσα Ελευθερίου Βεν ιζέλου)
προσέφερε στις επισκέπτριες και
στους επισκέπτες προν ομιακή
πρόσβαση στα γεγον ότα που
οδήγησαν  στην  κατάκτηση της
Ελευθερίας. 

Η Έκθεση αξιοποιεί τεκμήρια
υψηλής ιστορικής και καλλιτεχ ν ικής
αξίας, προκειμέν ου ν α ζων ταν έψει
το υπέρτατο αγαθό της Επαν άστα-
σης του 1821. 

Ο κ. Μπούρας είχ ε τη χ αρά ν α
ξεν αγήσει τους επισκέπτες από τη
Δυτική Αττική στο ιστορικό Μέγαρο
της Βουλής, την  ώρα, μάλιστα, που
ελάμβαν ε χ ώρα συν εδρίαση της Ολομέλειας του Σώμα-
τος. 

Με την  ιδιότητα του Αν τιπροέδρου της Βουλής, ο κ.
Μπούρας εξήγησε διεξοδικά στα μέλη του Συλλόγου
Εθελον τών  Θριασίου Πεδίου τις κοιν οβουλευτικές διαδι-
κασίες. 

Τα μέλη του Συλλόγου έδειξαν   ιδιαίτερο εν διαφέρον
για τα κοιν οβουλευτικά ζητήματα και ευχ αρίστησαν
θερμά τον  κ. Μπούρα για την  φιλοξεν ία και τη μον αδι-
κή ευκαιρία που τους δόθηκε ν α εμπλουτίσουν  τις ιστο-
ρικές τους γν ώσεις και τις δημοκρατικές τους εμπειρίες.
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Νέο εξοπλισμό προμηθεύτηκαν 15
σχολεία της Α/Βάθμιας Εκπαίδευσης σε
Ελευσίνα και Μαγούλα.

Κατόπιν σχετικών αιτημάτων των Διε-
υθύνσεων των εν λόγω σχολείων και
μετά από τις συναντήσεις του Δημάρχου
Ελευσίνας Αργύρη Οικονόμου & της
Προέδρου της Α/Βάθμιας Σχολικής Επι-
τροπής Στέλλας Κάβουρα, παραδόθηκε
νέος υλικοτεχνικός εξοπλισμός στα σχο-
λεία του Δήμου μας.

Τα σχολεία που παρέλαβαν τον νέο
τους εξοπλισμό είναι τα κάτωθι:

1ο Νηπιαγωγείο Ελευσίνας
2ο Νηπιαγωγείο Ελευσίνας
4ο Νηπιαγωγείο Ελευσίνας
5ο Νηπιαγωγείο Ελευσίνας
8ο Νηπιαγωγείο Ελευσίνας
9ο Νηπιαγωγείο Ελευσίνας
1ο Δημοτικό Σχολείο Μαγούλας
3ο Δημοτικό Σχολείο Μαγούλας
2ο Δημοτικό Σχολείο Ελευσίνας
3ο Δημοτικό Σχολείο Ελευσίνας
7ο Δημοτικό Σχολείο Ελευσίνας
8ο Δημοτικό Σχολείο Ελευσίνας
10ο Δημοτικό Σχολείο Ελευσίνας

11ο Δημοτικό Σχολείο Ελευσίνας
Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ελευσίνας
Πιο συγκεκριμένα, στα ανωτέρω σχο-

λεία παραδόθηκαν καινούργια θρανία
και καρέκλες, βιβλιοθήκες, μαγνητικοί
πίνακες, παγκάκια (νηπιαγωγεία),
πτυσσόμενα καθίσματα, διαδραστικά
παιχνίδια, παιχνίδια εξέλιξης και μαθητι-

κής σκέψης, παιδαγωγικό
υλικό και dvd.

Όπως ανέφερε ο Δήμα-
ρχος Ελευσίνας Αργύρης
Οικονόμου: «Είμαστε σε
συνεχή επικοινωνία με τις
διοικήσεις των σχολείων του
Δήμου μας και μαζί με την
Πρόεδρο της Α/Βάθμιας
Σχολικής Επιτροπής Στέλλα
Κάβουρα, μεταφέρουμε και
ικανοποιούμε με κάθε
τρόπο τα αιτήματά τους. Οι
σχολικές υποδομές και η
διαμόρφωση ενός ασφα-
λούς σχολικού περιβάλλον-
τος για τα παιδιά του Δήμου
μας είναι ένας καθημερινός
αγώνας, οι ανάγκες είναι
πολλές και μεταβαλλόμενες
και με την αγαστή συνερ-
γασία της ΚΤΥΠ είμαστε σε
επαγρύπνηση για ό,τι χρει-
αστούν και μας ζητήσουν, με
στόχο την εύρυθμη λειτο-
υργία των σχολείων μας».

Με νέο εξοπλισμό ενισχύθηκαν 15 σχολεία της 
Α/Βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ελευσίνας

Ο Αθ. Μπούρας υποδέχθηκε στη Βουλή
την Πρόεδρο και τα μέλη του Συλλόγου 

Εθελοντών Θριασίου Πεδίου
Περιήγηση στην  Έκθεση «Αντικρίζοντας την Ελευθερία!

Στη Βουλή των Ελλήνων, 2 αιώνες μετά»

Χαϊδάρι
Εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για

τους 200 εκτελεσθέντες 
της Πρωτομαγιάς του 1944

Το διήμερο 7-8 Μαΐου στους χώρους του Σκοπευτηρίου
Καισαριανής και στο Μπλοκ 15 (Στρατόπεδο Χαϊδαρίου)

Οι Δήμοι Καισαριανής και Χαϊδαρίου διοργανώνουν το
διήμερο 7 και 8 Μαΐου, εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για τους
200 εκτελεσθέντες της Πρωτομαγιάς του 1944.

Δύο χρόνια μετά, λόγω των περιοριστικών μέτρων για την
πανδημία Covid-19, οι εκδηλώσεις της Πικετοφορίας και του
ανώμαλου δρόμου προς τιμή του Ναπολέοντα Σουκατζίδη
επανέρχονται στο πρόγραμμα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων:

• Σάββατο 7 Μαΐου (17:30)

Εκδήλωση τιμής στο Μπλοκ 15 (Στρατόπεδο Χαϊδαρίου).

• Σάββατο 7 Μαΐου (18:30)

Αγώνες Ανώμαλου Δρόμου προς τιμήν του Ν. Σουκατζίδη,
στο Σκοπευτήριο Καισαριανής.

• Σάββατο 7 Μαΐου (20:30)

Εκδήλωση τμημάτων του Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου
Καισαριανής με τίτλο: «Οι γειτονιές θυμούνται» στον αύλειο
χώρο του Σκοπευτηρίου.

• Κυριακή 8 Μαΐου (09:00)

Συμβολική Λαμπαδηδρομία που θα ακολουθήσει τη
διαδρομή που έκαναν τα καμιόνια των Γερμανών εκείνη την
ημέρα, με αφετηρία – εκκίνηση από το Μπλοκ 15 του
Χαϊδαρίου και κατάληξη στο χώρο εκτέλεσης του
Σκοπευτηρίου Καισαριανής (ώρα εκκίνησης από το Χαϊδάρι:
09:00).

• Κυριακή 8 Μαΐου (10:00)

Συγκέντρωση στο Παλιό Δημαρχείο Καισαριανής (νυν
Πολιτιστικό Κέντρο) και Πικετοφορία προς το Σκοπευτήριο.

• Κυριακή 8 Μαΐου (11:00)

Εκδήλωση τιμής στο χώρο του Μνημείου.
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Δ
υνατότητα διακοπών
όλο τον χρόνο θα προ-
σφέρει το νέο πρόγρ-

αμμα Κοινωνικός Τουρισμός
2022-2023 το οποίο θα γίνεται
στο εξής με free pass και λιγό-
τερη γραφειοκρατία .

Νέο πρόγραμμα κοινωνι-
κού τουρισμού ύψους
30.000.000 ευρώ από τον
Ιούλιο, με δυνατότητα δια-
κοπών όλο το χρόνο, προα-
ναγγέλλει ο υπουργός Τουρι-
σμού

«Από τον Ιούλιο θα έχουμε
νέο πρόγραμμα κοινωνικού
τουρισμού για τις Ελληνίδες
και τους Έλληνες, ύψους
30.000.000 ευρώ, με δυνατότ-
ητα διακοπών όλο το χρόνο,
για να στηρίξουμε αυτούς που
δε μπορούν ή δεν έχουν»
τονίζει ο Υπουργός Τουρι-
σμού Βασίλης Κικίλιας σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Real
News, υπογραμμίζοντας παράλληλα, ότι «στρατηγική του
Πρωθυπουργού, της κυβέρνησης και του Υπουργείου Τουρισμού,
είναι το μέρισμα, όπως ανέφερα της επιτυχίας από τον τουρι-
σμό να φτάσει στην τσέπη του Έλληνα που δυσκολεύεται αυτήν
την εποχή».

«Τα μέχρι τώρα στοιχεία για τις αφίξεις τουριστών στην Ελλά-
δα είναι πολύ ενθαρρυντικά για την ελληνική οικονομία και για το
εισόδημα της μέσης ελληνικής οικογένειας» λέει ο κ. Κικίλιας,
αναφέροντας όμως ότι ο πόλεμος  επηρεάζει παγκοσμίως το
τουριστικό προϊόν.

Όπως σημειώνει «εμείς θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε

σκληρά, κάτι που κάνουμε από
την πρώτη ημέρα στο Υπουργείο,
ώστε να πετύχουμε το καλύτερο
δυνατό για τη χώρα και θα κάνο-
υμε ταμείο στο τέλος του 2022».
«Tα χρήματα από τον τουρισμό
περνούν κάθετα και οριζόντια,
άμεσα, χωρίς μεσάζοντες και
καθυστερήσεις σε όλους: στον
επιχειρηματία της εστίασης, τον
εργαζόμενο στον τουρισμό, τον
ιδιοκτήτη ενοικιαζόμενων
δωματίων, την εφοδιαστική
αλυσίδα, τον μεταφορέα, τον
ιδιοκτήτη ενός μίνι μάρκετ, τον
αγρότη» επισημαίνει, χαρακ-
τηρίζοντας τον τουρισμό ως
«λαϊκή οικονομία της χώρας».

Αναφορικά με τη στρατηγική
του υπουργείου τουρισμού ο κ.
Κικίλιας την περιγράφει ως μια
«door too door» στρατηγική προα-
ναγγέλοντας επίσκεψεις στη
Ρουμανία που είναι Νο1 στον

οδικό τουρισμό, τη Σερβία και τη Γερμανία. «Θα είμαστε εκεί για
να στείλουμε το μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι το ομορφότερο μέρος
του κόσμου» δηλώνει χαρακτηριστικά, λέγοντας ότι η ανάδειξη
νέων προορισμών είναι ο λόγος που φέτος για πρώτη φορά στην
ιστορία του ο ΕΟΤ και το Υπουργείο Τουρισμού κάνουν καμπά-
νια και τους 12 μήνες του χρόνου.

ΚΚοοιιννωωννιικκόόςς  ΤΤοουυρριισσμμόόςς  22002222  μμεε  ffrreeee  ppaassss  
ΤΤοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα  θθαα  ααφφοορράά  ππεερριισσσσόόττεερροουυςς  δδιικκααιιοούύχχοουυςς  κκααιι  θθαα  ‘‘’’ττρρέέξξεειι’’’’  μμεε  λλιιγγόόττεερρηη  

γγρρααφφεειιοοκκρρααττίίαα,,  ττόόννιισσεε  οο  υυπποουυρργγόόςς  ΤΤοουυρριισσμμοούύ,,  ΒΒαασσίίλληηςς  ΚΚιικκίίλλιιααςς

ΑΑΔΕ: Αρχίζει το θερινό «σαφάρι»
ελέγχων - Οι 17 περιοχές που
ενισχύονται με εφοριακούς

Με μπαράζ φορολογικών ελέγχων ενόψει της θερινής
περιόδου σε τουριστικές περιοχές ετοιμάζονται να
προχωρήσουν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων.

Τι προβλέπει το επιχειρησιακό σχέδιο 

Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο έτους 2022, η Ανε-
ξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αποφάσισε την εντατικο-
ποίηση της διενέργειας μερικών επιτόπιων ελέγχων, τόσο
για τον έλεγχο εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρ-
εώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορ-
ολογικών στοιχείων, όσο και για την καταγραφή πληροφορ-
ιών για τη συμπεριφορά των φορολογουμένων, οι οποίες
καταχωρούνται και αξιοποιούνται για τη διενέργεια περαι-
τέρω ενεργειών της φορολογικής διοίκησης, με απώτερο
σκοπό τον εντοπισμό της αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης
για φορολογούμενους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότ-
ητα ή διακινούν αγαθά.

Οι ως άνω έλεγχοι θα διενεργούνται σε ημερήσια βάση,
συμπεριλαμβανομένων των αργιών, κατά τις πρωινές, απο-
γευματινές και βραδινές ώρες. Για την υλοποίηση των
ελέγχων, όπως προβλέπει εγκύκλιος που υπογράφει ο
διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, πρέπει να ενισχυθ-
ούν με εφοριακούς οι εφορίες στις εξής περιοχές:

Αγιος Νικόλαος, Αίγιο,Θήρα, Κέρκυρα, Κομοτηνή,Κύμη,
Κως, Μύκονος, Νάξος, Ναύπλιο,Πάρος,Πολύγυρος,Πρέ-

βεζα,
Ρέθυμνο,Σάμος,Σύρος, καιΧανιά.
Η ενίσχυση των παραπάνω περιοχών θα ισχύσει για τους

μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο.
Ως εκ τούτου, προκειμένου να ενισχυθούν οι ως άνω

υπηρεσίες, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι του κλά-
δου Εφοριακών που ανήκουν οργανικά στην Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Εσόδων να συμπληρώσουν ένα έντυπο και
να το αποστείλουν ηλεκτρονικά και μόνο στο e-mail: f.athana-
sopoulou@aade.gr, το αργότερο έως 10/05/2022.

ΠΠόόττεε  λλήήγγοουυνν  τταα  μμααθθήήμμαατταα  σσεεΠΠόόττεε  λλήήγγοουυνν  τταα  μμααθθήήμμαατταα  σσεε
ΓΓυυμμννάάσσιιαα  κκααιι  ΛΛύύκκεειιααΓΓυυμμννάάσσιιαα  κκααιι  ΛΛύύκκεειιαα

Εκδόθηκε από το υπουργείο Παιδείας η
εγκύκλιος σχετικά με τις ημερομηνίες λήξης
των μαθημάτων στα Γυμνάσια και τα Γενικά

Λύκεια (ΓΕΛ), καθώς και των προαγωγικών και απολ-
υτήριων εξετάσεων. 

Στα ΓΕΛ

Η ημερομηνία λήξης μαθημάτων για τα Γενικά Λύκεια ορίζεται
η Παρασκευή 20 Μαΐου 2022.

Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών/τριών της Α΄ και Β΄
τάξης των Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕΛ διεξάγονται από τη
Δευτέρα 23 Μαΐου 2022 έως την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022. Η ημε-
ρομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων ορίζεται το αργότερο την Τρίτη
21 Ιουνίου 2022.Οι απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών/τριών
της Γ΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕΛ, διεξάγονται από τη
Δευτέρα 23 Μαΐου 2022 έως την Τρίτη 31 Μαΐου 2022. Η ημερ-
ομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων ορίζεται το αργότερο την Πέμ-
πτη 2 Ιουνίου 2022.

Προβλέπεται ειδική εξεταστική περίοδος κατά το δεύτερο δεκα-
πενθήμερο του Ιουνίου, για τους/τις μαθητές/τριες που απουσιά-
ζουν δικαιολογημένα από την εξέταση μαθήματος λόγω ασθε-
νείας ή άλλου αποχρώντος λόγου και για τους/τις μαθητές/τριες
της Γ’ τάξης του Γενικού Λυκείου, που δεν επιτυγχάνουν τον
γενικό μέσο όρο (Γ.Μ.Ο). Η έκδοση των αποτελεσμάτων, μετά
την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου, θα γίνει μέχρι την
Τρίτη 28 Ιουνίου 2022.

Επισημαίνεται πως σε ό,τι αφορά τους ελέγχους προόδου του
δευτέρου τετραμήνου, αυτοί αποστέλλονται στους κηδεμόνες
των μαθητών/τριών το αργότερο τη Δευτέρα 23 Μαΐου 2022.

Επίσης, προβλέπεται ειδική εξεταστική περίοδος στις αρχές
του Σεπτεμβρίου, για τους/τις μαθητές/τριες που απουσιάζουν
δικαιολογημένα από την εξέταση μαθήματος λόγω ασθενείας ή
άλλου λόγου, για τους/τις μαθητές/τριες των Α΄ και Β΄ τάξεων
που δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. και για τους/τις μαθητές/τριες
της Γ’ τάξης που κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου
δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο.

Στα Γυμνάσια

Ημερομηνία λήξης μαθημάτων για τα Γυμνάσια ορίζεται η
Δευτέρα 30 Μαΐου 2022,

Οι γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα μαθή-
ματα της Ομάδας Α΄ διεξάγονται σε εξεταστική περίοδο που
διαρκεί από την 1η έως τη 15η Ιουνίου.

Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης, όταν έχει
σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα
(10) ή όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης
τουλάχιστον δεκατρία (13).

Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής
ή απόλυσης, ο μαθητής παραπέμπεται το πρώτο δεκαήμερο
του Σεπτεμβρίου, πριν την έναρξη των μαθημάτων του επόμε-
νου σχολικού έτους, δηλαδή στη δεύτερη εξεταστική περίοδο,
σε επαναληπτική εξέταση στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός
ετήσιας επίδοσής του είναι μικρότερος από δέκα (10), εφόσον ο
αριθμός των μαθημάτων αυτών δεν υπερβαίνει τα τέσσερα (4).

Οι κατ’ ιδίαν διδαχθέντες και οι στρατεύσιμοι μαθητές εξετά-
ζονται, κατά το πρώτο εικοσαήμερο του Ιουνίου.

Τα αποτελέσματα των προαγωγικών και απολυτήριων εξετά-
σεων πρέπει να έχουν εκδοθεί το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα
20 Ιουνίου 2022 με εξαίρεση τα αποτελέσματα των κατ’ ιδίαν
διδαχθέντων, στρατευσίμων ή μαθητών/τριών που απουσίαζαν
δικαιολογήμενα, τα αποτελέσματα των οποίων εκδίδονται με το
πέρας των εξετάσεών τους.

Επισημαίνεται, ότι σε ό,τι αφορά τους ελέγχους προόδου του
δευτέρου τετραμήνου, αυτοί αποστέλλονται στους κηδεμόνες
των μαθητών/τριών έως την Τρίτη 31 Μαΐου 2022.



Μ
έτρα σε 4 πεδία για μείωση
στους λογαριασμούς ρεύμα-
τος ανακοίνωσε ο πρωθυπο-

υργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η ν έα δέσμη παρεμβάσεων , που περ-
ιλαμβάν εται στο ν έο Εθν ικό Πρόγραμμα
Στήριξης για την  αν τιμετώπιση των
αν ατιμήσεων  στο ηλεκτρικό ρεύμα, θα
απορροφήσει το 70% έως 80% της
αύξησης στην  τιμή της κιλοβατώρας για
τα ν οικοκυριά, τις επιχ ειρήσεις και τους
αγρότες. Με ορίζον τα τους επόμεν ους
12 μήν ες και με παρεμβάσεις σε όλα τα
μέτωπα.

Συγκεκριμέν α:

1) Επιστρέφεται στον  ατομικό τραπε-
ζικό λογαριασμό κάθε ιδιοκτήτη ή εν οι-
κιαστή πρώτης κατοικίας το 60% όλων
των  πρόσθετων  επιβαρύν σεων  που
έχ ει υποστεί, αν αδρομικά από τον
Δεκέμβριο έως και τον  Μάιο. Το όριο της
έκτακτης αυτής αποζημίωσης θα είν αι τα
600 ευρώ και θα αφορά όλους τους
πολίτες με ετήσιο εισόδημα έως και
45.000 ευρώ.

Ταυτόχ ρον α, για τον  Μάιο και τον
Ιούν ιο θα καλύπτεται κατά 50% η όποια
αύξηση στην  καταν άλωση και πέραν
των  300 KWh. Όπως είχ ε γράψει το
Insider.gr, η κυβέρν ηση σχ εδίαζε ήδη
από τον  τρέχ ον τα μήν α ν α άρει το
πλαφόν  καταν άλωσης που είχ ε εφαρμο-
σθεί από τις αρχ ές του 2022. Εν ώ,
επιπλέον , η ν έα έκπτωση θα αφορά και
τις μη κύριες κατοικίες, και μάλιστα για
το σύν ολο της μην ιαίας καταν άλωσης.

2) Οι επιχ ειρήσεις παραγωγής ρεύμα-
τος θα κληθούν  ν α καταβάλουν  το δικό
τους μέρισμα αλληλεγγύης στην  κοι-
ν ων ία, που δοκιμάζεται από την
ακρίβεια. Με βάση, λοιπόν , το τελικό
πόρισμα της Αν εξάρτητης Ρυθμιστικής
Αρχ ής Εν έργειας, που αν αμέν εται τις
αμέσως επόμεν ες μέρες, τα πρόσθετα
συγκυριακά έσοδά τους θα φορολογηθ-
ούν  με έν α ειδικό τέλος ύψους 90%.

Πρόκειται για ποσά τα οποία θα διατε-
θούν  για ν α αν ακουφίσουν  ελλην ικά
ν οικοκυριά και επιχ ειρήσεις.

3) Από τον  Ιούλιο, δρομολογείται η
παρέμβαση στην  αγορά ηλεκτρικής
εν έργειας, όπως έγραφε το πρωί το
Insider.gr. 

Ανεξάρτητα από τις ευρωπαϊκές
αποφάσεις, η ελληνική κυβέρν-
ηση, με δική της πρωτοβουλία,
δρομολογεί από τον Ιούλιο ένα
σύστημα που αποσυνδέει τις διε-
θνείς αυξήσεις του φυσικού
αερίου από τους λογαριασμούς
ρεύματος στη χώρα.

Η διάρκεια αυτού του σχ ήματος θα
έχ ει ορίζον τα έως και έν α χ ρόν ο.

«Με απλά λόγια, και με μία διπλή
κρατική παρέμβαση τόσο στη χ ον -
δρική όσο και στη λιαν ική αγορά
εν έργειας, θέτουμε έν α έμμεσο πλα-
φόν .

Και, ταυτόχ ρον α, σταθεροποιούμε
τις τιμές που φτάν ουν  στον  καταν α-
λωτή. Αν αστέλλεται έτσι ουσιαστικά
η ρήτρα αν απροσαρμογής.

Και 'κόβον ται μαχ αίρι' τα υπερέ-
σοδα των  εταιρειών  εν έργειας. Η
πρωτοβουλία είν αι δίκαιη, τεκμηριω-
μέν η και κοστολογημέν η. 

Και, το κυριότερο, δεν  δημιουργεί
προβλήματα αν ταγων ισμού που θα
μπορούσαν  ν α αμφισβητήσουν
ν ομικά τα θετικά αποτελέσματά της
για τους καταν αλωτές», σημείωσε ο
πρωθυπουργός.

4) Τις επόμεν ες εβδομάδες ξεκιν ά
το πρόγραμμα «Αν ακυκλών ω - αλλά-
ζω συσκευή», που πριμοδοτεί γεν -
ν αία την  απόσυρση των  παλιών ,
εν εργοβόρων  κλιματιστικών  και
ψυγείων . 

Εν ώ το φθιν όπωρο, παράλληλα με
το πρόγραμμα «Εξοικον ομώ» των
κατοικιών , δρομολογείται και το
«Εξοικον ομώ για Επιχ ειρήσεις».
Έν α σχ έδιο που θα επιτρέπει,
μεταξύ άλλων , την  εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών  μον άδων  στις στέ-
γες των  κτηρίων  τους.

Κατώτερη των περιστάσεων η
Ευρώπη

Σύμφων α με τον  πρωθυπουργό, οι
διαδοχ ικές αν ατιμήσεις και ιδίως στο
ηλεκτρικό ρεύμα είν αι έν α πρόβλημα
που αν τιμετωπίζεται στη βάση του
μόν ο με εν ιαία ευρωπαϊκή απάν τηση,
ωστόσο η Εΰρώπη κατώτερη των  περι-
στάσεων  και η λύση της αργεί. «Γι’ αυτό
και η Ελλάδα συν εχ ίζει ν α την  διεκδικεί
αλλά στο μεταξύ δεν  αδραν εί. Δεν  θα
την  περιμέν ει. Γιατί πρώτος εγώ αισθά-
ν ομαι ότι οι δυσκολίες των  επιχ ειρή-
σεων  και των  ν οικοκυριών  μας δεν
μπορούν  ν α περιμέν ουν  άλλο».

Και πρόσθεσε: «Μακάρι ν α μπορέσο-
υμε ν α πετύχ ουμε και ευρωπαϊκή
χ ρηματοδότηση, ώστε ν α μειωθεί η επι-

βάρυν ση στον  κρατικό προϋπολογι-
σμό. Αλλά δεν  πρόκειται ν α περιμέν ω
μέχ ρι το αργοκίν ητο ευρωπαϊκό υπερω-
κεάν ιο ν α αλλάξει πορεία».

Σήμερα το πρωί στη Γεν ική Γραμματεία
Εν ημέρωσης και Επικοιν ων ίας, θα γίν ει
εξειδίκευση των  μέτρων  από τον  Υπο-
υργό Οικον ομικών  Χρήστο Σταϊκούρα,
τον  Υπουργό Περιβάλλον τος και Εν έρ-
γειας Κώστα Σκρέκα, τον  Αν απληρωτή
Υπουργό Οικον ομικών  Θεόδωρο
Σκυλακάκη, τον  Γεν ικό Γραμματέα
Δημοσιον ομικής Πολιτικής Θάν ο Πετρα-
λιά και τη Γεν ική Γραμματέα Εν έργειας
Αλεξάν δρα Σδούκου.

Την  παρουσίαση θα συν τον ίσει η
Αν απληρώτρια Κυβερν ητική Εκπρόσω-
πος Αριστοτελία Πελών η.
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Νέα δέσμη παρεμβάσεων για την ακρίβεια
Κ. Μητσοτάκης: Αναδρομικές μειώσεις στο ρεύμα με επιστροφή έως 600

ευρώ - Απορρόφηση έως 80% των αυξήσεων
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Φινάλε έχουμε το Σαββατοκύριακο
στην Β΄κατηγορία στην Δυτική Αττική.
Αναλυτικά το πρόγραμμα και η βαθ-
μολογία.

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(26η αγωνιστική)

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.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 48
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 47;
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 47;
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 45
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 43
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ 34
ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ 25
ΑΣ ΔΥΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 25
Α.Ο ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 17
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 16
ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 14
ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. 1

ΑΝ.ΤΣ.

Οι αγώνες το Σαββατοκύριακου 
στην Β΄κατηγορία

Οι διαιτητές στην
πρεμιέρα των
μπαράζ-
Πρωταθλητριών
ΕΠΣ (1η αγων .)

6ος ΟΜΙΛΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΪΟΥ
(16.00)

ΑΝΤΙΚ.ΚΥΠΑΡΙΣΟΣ-
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ:
Παναγιωτάρας, Καλο-
πισης, Μπεκιάρι (Αθη-
νών)

ΤΕΝΕΑΣ ΑΘΙΚΙΩΝ-ΑΕ
ΜΟΣΧΑΤΟΥ: Αλιάγας,
Μανουρας-Στεργια-
κούλης (Δυτικής Αττικής,
Δυτικής Αττικής-
Λέσβου)

ΑΙΟΛΟΣ-ΧΑΛΚΙΔΑ:
Παπακωνσταντίνου,
Δοδολου-Φαρμάκης
(Φθιώτιδας)

7ος ΟΜΙΛΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΪΟΥ
(16.00)

ΒΥΖΑΣ-ΑΓΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Μπα-
λαχούτης, Μπουμπο-
γιατζόγλου-Καρακελές
(Πειραιά)

ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ-

ΑΣΤΕΡΑΣ
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ: Ζαχαρό-
πουλος, Πυκνης-Σοφιας
(Ανατολικής Αττικής

ΝΙΚΗ ΣΗΤΕΙΑΣ-ΑΟ
ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ: Ανδρικό-
πουλος, Κακάνης-Κου-
λοχέρης (Κυκλάδων,
Ανατολικής Αττικής-
Ανατολικής Αττικής)

8ος ΟΜΙΛΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/5

ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ-
ΙΑΛΥΣΟΣ (16.00): Αλα-
τσάκης, Ζγουράκης-
Πετρίδης (Πειραιά)

ΣΑΒΒΑΤΟ

7 Μαϊου

ΑΕΤΟΣ ΛΟΥΤΡΩΝ-ΑΕ
ΒΑΘΥΛΛΟΥ-
ΠΑΝΣΑΜΙΑΚΟΣ
(16.30): Κωνσταν-
τινίδης, Λεωνίδας,
Τερζόπουλος (Δυτικής
Αττικής, Τρικάλων-Δυτι-
κής Αττικής)

ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΪΟΥ

ΜΑΡΚΟ-ΑΡΗΣ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
(16.00): Ξηρογιάννης,
Βασιλείου-Καουρας
(Βοιωτίας)

Τελικός Κυπέλλου: Στις 8 το βράδυ με 40.000 κόσμο

Η Αστυνομία έβαλε, όπως αναμενόταν, «ψαλίδι» στα εισιτήρια * Από 17.000 θα διαθέσουν Παναθηναϊκός και
ΠΑΟΚ * Τη Δευτέρα νέα ευρεία σύσκεψη
Με 40.000 θεατές, όπως όλα δείχνουν, θα διεξαχθεί ο φετινός τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα σε
Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στις 21 Μαΐου.
Σε αυτόν τον αριθμό, φέρεται ότι συμφώνησαν αρχικά όλες οι πλευρές, στη νέα σύσκεψη για τα μέτρα την
Πέμπτη (5/5) με τη συμμετοχή της Αστυνομίας, που έβαλε, όπως αναμενόταν «ψαλίδι» στη χωρητικότητα του
ΟΑΚΑ…
Πρακτικά, οι δύο φιναλίστ θα έχουν στη διάθεση τους από 17.000 εισιτήρια και άλλα 6.000 θα διαχειριστεί η
ίδια η ΕΠΟ ως διοργανώτρια.
Η ώρα έναρξης του τελικού, σύμφωνα με πληροφορίες, «κλείδωσε» για τις 8 το βράδυ, ενώ οι υπόλοιπες
λεπτομέρειες λογικά θα ξεκαθαρίσουν στη νέα ευρεία σύσκεψη, που είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα
(9/5).
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Οι αγώνες μπαράζ της
Super League 2

Η διοργαν ώτρ-
ια αρχ ή της
Super League 2
με αν άρτηση της
παρουσίασε το
αν αλυτικό πρό-
γραμμα των  μπα-
ράζ της αν όδου
για την  πρώτη
κατηγορία του Ελλην ικού πρωταθλήματος, αν άμεσα
στην  Βέροια και στον  Λεβαδειακό.

Αν αλυτικά:
Το αν αλυτικό πρόγραμμα των  μπαράζ της Betsson

Super League 2

Σας κοιν οποιούμε το αν αλυτικό πρόγραμμα των
αγών ων  μπαράζ του πρωταθλήματος Betsson Super
League 2, αγων ιστικής περιόδου 2021-2022

ΚΥΡΙΑΚΗ 08.05.2022 /
Βέροιας, Ν.Π.Σ. Βέροια - Λεβαδειακός

ΚΥΡΙΑΚΗ 15.05.2022 /
Λιβαδειάς, Λεβαδειακός - Ν.Π.Σ. Βέροια

Τα παιχνίδια της
1ης αγωνιστικής

των μπαράζ σε 7ο
και 8ο όμιλο

7ος ΟΜΙΛΟΣ(1η αγωνιστική)

Βύζας Μεγάρων – Αγια Παρασκευή

Ελλάς Ποντίων – Αστέρας Περάματος

Νίκη Σητείας – ΑΟ Τυμπακίου

Ρεπό: Απόλλων Αγίου Ιωάννου

8ος ΟΜΙΛΟΣ(1η αγωνιστική)

Μαρκό-Άρης Πετρούπολης

Αετός Λουτρών – ΕΠΣ Σάμου

Ελλάς Σύρου – Ιάλυσος / Ηρακλής
Μαριτσών

Ρεπό: Ατρόμητος Αγίου Γεωργίου

Για την  26η αγων ιστική της Α΄ΕΣΚΑΝΑ Αν δρών  η
Ακαδημία Ελευσίν ας επικράτησε του Φοίν ικα Πειραιά
86-82 εν ώ η Εν ωση Νέας Περάμου γν ώρισε την  ήττα
εκτός έδρας από την  Ευρυάλη 77-55.

AKAΔΗΜΙΑ ΕΛΕΥΣΙΣ –ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 86-82

Διαιτητές: Τζίμης , Γεωργόπουλος Χ.,
Παπαχ ρυσαν θακόπουλος

Δεκάλεπτα : 16-26, 41-45, 66-60, 86-82

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΛΕΥΣΙΣ (Μαυρογιάν ν ης, Ρόκας) :
Σπαν ός 7 , Ηλιάδης 20(3), Παατάς 11(2) ,
Πετρόγιαν ν ος 7, Κον τούλης 17, Παπαδημητρίου 5,
Μόρφος 19(1)

ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (Πουτουλίδης, Μον δερά):
Χωματάς 3(1) , Μουρίκης 10, Σέττο;ς 12(3) , Στέφος 5,
Παπαν των ίου 9(2), Πέττας 24(3) , Κατσούρης 10,
Τσουκαλάς , Περσίδης 7, Σπαν άκος 2  

ΕΥΡΥΑΛΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΕΝ. ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
ΜΕΓΑΡΩΝ 77-55

Διαιτητές :Κον ταράτος, Μαυρέλης , Ιωάν ν ου
Δεκάλεπτα : 13-9,37-26,56-40, 77-55

ΕΥΡΥΑΛΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (Κακαβάς -Ξυπν ητός):
Αφεν τουλίδης  2, Κούκουρας 7(1), Βλάμης 7,
Μπριασούλης  5(1), Μπούτος 12, Μαλτέζος  9,
Γιαν ν ακούρος , Κοπακάκης 17(4), Γεωργιάδης 6,
Παπαδόπουλος 6(2), Κεφαλογιάν ν ης 1, Σακελαράκης
4.

EΝΩΣΗ Ν.ΠΕΡΑΜΟY  (Κατσαρέλιας –Στρατής ):
Κον τόπουλος 9(1), Καραμήτρος , Τσέλιος  13(1),
Στεφάν ου 7(1), Μπούρας  3, Γαβαλάς , Μαργέτης 4,

Μπαγδάτογλου 5(1), Σαμλί 2, Μολώσης , Πάτας  12(1).

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1    ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ        46    
2    ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ      42    
3    ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΔΙΑ ΑΛΙΜΟΥ     41                
4    ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡ       41    
5    ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ     38
6    ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ            38    
7    ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΕΡΜΗΣ            37    
8    ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ      37    
9    ΤΑΤΑΥΛΑ ΑΟ              36    
10    ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ        36    
11    ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ        36    
12    ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗ/ΕΛΛΗΝ     34                
13    ΔΑΦΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡ    31                
14    ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ        27    
15    ΕΝΩΣΗ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ    26    

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ(9/5)

21.45    (ΑΛΙΜΟΥ    ΤΡΑΧΩΝΩΝ) ΔΙΑ ΑΛΙΜΟΥ ΑΕ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

20.30    (ΠΑΝ ΣΑΛΠΕΑΣ)    ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΦΜΣ-    ΔΑΦΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ

20.00    (ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ)    ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
-ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

21.45    (ΝΕΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)ΑΟΝ
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΕΡΜΗΣ ΓΣ

21.15    (1Ν ΠΕΡΑΜΟΥ)    ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟΥ-ΤΑΤΑΥΛΑ ΑΟ

20.00    (ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΜΗΤ)    ΑΣΤΕΡΑΣ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ

19.45    ΝΕΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ    ΕΡΜΗΣ
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ-ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΟ

ΡΕΠΟ Η ΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΕΣΚΑΝΑ Α΄ ΑΝΔΡΩΝ: Νίκη η ακαδημία Ελευσίνας 
ήττα η Ενωση Ν.Περάμου



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

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

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

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

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

ZHTOYNTAI ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ LOGIS-
TICS

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

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

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

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

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

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

ZHTΟΥΝΤΑΙ  ΑΠΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

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

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

2)Περιγραφή θέσης: Εργάτες
Αποθήκης

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΟ

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

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

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

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

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

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

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

ZHTΟΥΝΤΑΙ  ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

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

Κύρια καθήκοντα:
Φόρτωση και εκφόρτωση
εμπορευμάτων
Παραλαβή και τακτοποίηση
εμπορευμάτων

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ

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

Απαραίτητα προσόντα:
Κάτοχοι διπλώματος
οδήγησης Γ’ κατηγορίας
Ψηφιακός Ταχογράφος

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

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

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

2)Περιγραφή θέσης: Βοηθός

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

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

Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις

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

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

ZHTOYNTAI ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ LOGIS-
TICS

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

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

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

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

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

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

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

Απαραίτητα προσόντα:
Απόφοιτος Τεχνικής Σχολής
Μηχανικών     Προϋπηρεσία
τουλάχιστον 4 χρονιά

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS 

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

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ,ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ

Περιγραφή θέσης:  Εργάτες
Παραγωγής 
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Κύρια Καθήκοντα:
Καθαρισμός, φιλετοποίηση και
συσκευασία κατεψυγμένων
και νωπών  ψαριών.
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Τ
α ειδοποιητήρια πληρ-
ωμής του φόρου ακι-
νήτων σχεδιάζεται να α-

ναρτηθούν μέχρι την επόμενη
Τρίτη στους προσωπικούς
λογαριασμούς των δικαι-
ούχων στο TAXISnet. Κανο-
νικά ήταν να γίνει από τις 30
Απριλίου η ανάρτηση, ωστό-
σο, σύμφωνα με στελέχη της
ΑΑΔΕ, η μικρή αναβολή έγινε
ώστε να ολοκληρωθούν εξον-
υχιστικοί έλεγχοι προκειμέ-
νου να αποφευχθούν λάθη
στον καταλογισμό του φόρου
και άδικες χρεώσεις.

Η μικρή αλλαγή αυτή στα χρ-
ονοδιαγράμματα βέβαια, δεν
επιφέρει μεταβολές στο χρο-
νοδιάγραμμα για την καταβολή
των δόσεων. Μάλιστα το υπο-
υργείο Οικονομικών αναμέ-
νεται να καταθέσει στη Βουλή
σχετική ρύθμιση που θα πρ-
οβλέπει ότι η η πρώτη δόση
του φόρου, ανεξάρτητα από
την ημερομηνία βεβαίωσής
του, θα πρέπει να πληρωθεί
έως τις 31 Μαΐου 2022.

Αναλυτικά, η καταληκτική
ημερομηνία πληρωμής των
δόσεων έχει ως εξής:

Η πρώτη δόση λήγει  στις
31/05/2022.

Η δεύτερη δόση λήγει στις
30/06/2022.

Η τρίτη δόση λήγει  στις
31/07/2022.

Η τέταρτη δόση λήγει  στις
31/08/2022.

Η πέμπτη δόση λήγει στις
30/09/2022.

Η έκτη δόση λήγει  στις
31/10/2022.

Η έβδομη δόση λήγει στις

30/11/2022.
Η όγδοη δόση λήγει  στις

31/12/2022.
Η ένατη δόση λήγει  στις

31/01/2023.
Η δέκατη δόση λήγει  στις

28/02/2023.

Οι δόσεις

Όσοι, πάντως, αδυνατούν να
προβούν σε εξόφληση του φ-
όρου σε 10 δόσεις, έχουν τη
δυνατότητα να εντάξουν την ο-
φειλή στην πάγια ρύθμιση
που προβλέπει  έως 24
μηνιαίες δόσεις οι οποίες ω-
στόσο επιβαρύνονται με ετή-
σιο επιτόκιο στην περιοχή
του 5%. Υπάρχει βέβαια και η
λύση των 12 άτοκων δόσεων
που προσφέρουν οι τράπεζες
με τις πιστωτικές κάρτες. Σε
περίπτωση εφάπαξ εξόφλ-
ησης δεν προβλέπεται  έκ-
πτωση.

Βασικά χαρακτηριστικά

Υπενθυμίζεται  ότι  με τον
ΕΝΦΙΑ, όπως διαμορφώθηκε
με τις τελευταίες τροποποιή-
σεις:

-Μειώνονται οι συντελεστές
του κύριου φόρου και ενοποι-
ούνται κλιμάκια, για μικρές και
μεσαίες τιμές ζώνης στα
κτίσματα. Παράλληλα,
μειώνονται οι συντελεστές σε
όλα τα κλιμάκια υπολογισμού
φόρου των οικοπέδων. 

Οι αλλαγές αυτές αφορούν
και τα φυσικά και τα νομικά πρ-
όσωπα.

- Καταργείται ο συμπληρω-

ματικός φόρος μόνο για τα φυ-
σικά πρόσωπα και  ενσω-
ματώνεται στον κύριο φόρο. Ο
συμπληρωματικός φόρος
υπολογιζόταν με τα παλιά δε-
δομένα στη συνολική αξία της
περιουσίας, εφόσον αυτή
υπερέβαινε τα 250.000 ε-
υρώ. 

Πλέον, ο φόρος αυτός για τα
φυσικά πρόσωπα καταργείται
και επιβάλλεται, πλέον, επιπ-
λέον φόρος -υπό μορφή προ-
σαύξησης του κύριου φόρου-
ξεχωριστά επί της αξίας κάθε
ακινήτου, εφόσον αυτή είναι
μεγαλύτερη των 400.000 ε-
υρώ. 

Σε κάθε περίπτωση ακινή-
του αντικειμενικής αξίας άνω 

των 400.000 ευρώ στο ο-
ποίο υπάρχει συνιδιοκτησία
ή υπάρχουν περισσότερα
από ένα εμπράγματα δι-
καιώματα κατανεμημένα σε πε-
ρισσότερα του ενός πρόσωπα
(π.χ. ο πατέρας έχει την επικα-
ρπία και  το τέκνο την ψιλή
κυριότητα) ο επιπλέον φόρος
θα υπολογίζεται στο 100% της
αξίας της πλήρους κυριότητας
του ακινήτου και εν συνεχεία
θα επιμερίζεται στο κάθε πρό-
σωπο ανάλογα με το ποσοστό
της αξίας που κατέχει.

-Επέρχεται  αύξηση των
συντελεστών έκπτωσης του φ-
όρου των φυσικών πρ-
οσώπων για τη μικρομεσαία ι-
διοκτησία. Συγκεκριμένα η έκ-
πτωση διαμορφώνεται  σε
30% για περιουσία συνολι-
κής αξίας έως 100.000 ευρώ,
αντί για περιουσία αξίας έως
60.000 ευρώ που ισχύει σή-
μερα, και σε 25% για περιου-
σία αξίας πάνω από 100.000
ευρώ και μέχρι 150.000 ε-
υρώ, αντί για 20% που ισχύει
σήμερα.

Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας  η ανάρτηση των 
εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ . Σε 10  δόσεις η πληρωμή 
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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
οδούς.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 Παρασκευή 6 Μαϊου 2022


