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ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Συννεφιά και υγρασία . Η θερμοκρασία 

από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Χριστόφορος, Χριστόφης, Χριστοφία, 

Χριστοφίν α,Ησαΐας
Ημέρα της Ευρώπης
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ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Γκαραγκούνη Ευαγγελία Σ.

Λιάκου Δημητρίου 12, 2105576086

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Σκανδάλη Ειρήνη Δ., 

Ηρώων Πολυτεχνείου 6, Μαγούλα, 
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Αθανασοπούλου Χρυσάνθη Χ.

Εργατικές Κατοικίες, 2105541721

ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

Μοσχογιάννη Σπυριδούλα Σ.
Δημαρχείου 15, 2102475470
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Μπουντζάν Ρουσλάν Μ.

Αγίου Διονυσίου 82, 2102444771

Τ
α εύσημα της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και της Διαχ ειριστι-
κής Αρχ ής για το ΤΕΒΑ έλα-

βαν , για ακόμη μία φορά, ο Δήμος
Φυλής και η Κοιν ων ική Υπηρεσία,
για το εξαιρετικό έργο που επιτελούν
στο συν τον ισμό και την  υλοποίηση
του επισιτιστικού ευρωπαϊκού προ-
γράμματος.

Το κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής και της Διαχ ειριστικής Αρχ ής
του ΤΕΒΑ, επισκέφθηκε την  Κοιν ω-
ν ική Υπηρεσία, την  Πέμπτη 5
Μαΐου, στο πλαίσιο εν ημέρωσής του
για τις καλές πρακτικές ΤΕΒΑ. Το κλι-
μάκιο επέλεξε ν α επισκεφθεί τον
Δήμο Φυλής καθώς αποτελεί φορέα-
πρότυπο στην   υλοποίηση του
ΤΕΒΑ στην  Ελλάδα. Τα μέλη της Επιτροπής υπο-
δέχ θηκαν  ο Δήμαρχ ος Φυλής Χρήστος Παππούς και ο
Αν απληρωτής Δημάρχ ου σε θέματα Κοιν ων ικής Πολιτι-
κής Γιώργος Αν των όπουλος, οι οποίοι εν ημέρωσαν   τα
μέλη για την  πορεία του προγράμματος και τις καλές
πρακτικές ΤΕΒΑ που εφαρμόζει ο Δήμος, εν ώ τα ξεν άγ-
ησαν  και στους χ ώρους της Κοιν ων ικής Υπηρεσίας
όπου αποθηκεύον ται τα προϊόν τα του προγράμματος.

Τα μέλη της Επιτροπής συν εχ άρησαν  τον  Χρήστο
Παππού και τον  Γιώργο Αν των όπουλο, για την  άρτια
οργάν ωση, την  εξαιρετική διαχ είριση και την  αποτελε-
σματικότητα της Κοιν ων ικής Υπηρεσίας στην  υλο-
ποίηση του ΤΕΒΑ .   Εξέφρασαν  μάλιστα την  ικαν ο-
ποίησή τους για την  οργάν ωση και υλοποίηση του προ-
γράμματος εν  μέσω παν δημίας, εξαίρον τας την  ευελιξία
που επέδειξε η Κοιν ων ική Υπηρεσία, η οποία κατάφε-
ρε άμεσα, αποτελεσματικά και με ασφάλεια ν α πραγμα-
τοποιήσει διαν ομές ακόμη και πόρτα-πόρτα.

Παράλληλα, συν εχ άρησαν  τον  Γιώργο Αν των όπουλο
για τη δυν ατότητά του  ν α ξεπερν ά τα όποια εμπόδια
παρουσιάζον ται και ν α δίν ει άμεσα και επιτυχ ώς

λύσεις, καθώς και για τις συν οδευτικές δράσεις (κοιν ω-
ν ικές, πολιτιστικές κ.λπ.) που έχ ει αν απτύξει στο
πλαίσιο του ΤΕΒΑ.

Το κλιμάκιο δήλωσε επίσης πλήρως ικαν οποιημέν ο
από τις εγκαταστάσεις, τον ίζον τας ότι οι αποθηκευτικοί
χ ώροι αποτελούν  υπόδειγμα σε όλη την  Ελλάδα. Δεν
είν αι τυχ αίο άλλωστε που οι χ ώροι της Κοιν ων ικής
Υπηρεσίας του Δήμου Φυλής επιλέχ θηκαν , όπως
αν έφερε, ως τόπος για τα γυρίσματα του τηλεοπτικού
σποτ που ετοιμάζεται για τη ν έα εν ημερωτική καμπά-
ν ια για το ΤΕΒΑ.

Τέλος, τα μέλη της Επιτροπής επαίν εσαν  τον  Χρήστο
Παππού και τον  Γιώργο Αν των όπουλο για τις καλές
πρακτικές ΤΕΒΑ που αν απτύσσουν . Μία από αυτές,
για την  οποία μάλιστα έδειξαν  μεγάλο εν διαφέρον  και
εν θουσιασμό, είν αι και η αποστολή εν ημερωτικού υλι-
κού για το ΤΕΒΑ μέσω των  λογαριασμών  ύδρευσης.
Υπεν θυμίζεται εξάλλου ότι, ο Δήμος Φυλής ήταν  ο
πρώτος Δήμος στην  Ελλάδα που εφάρμοσε την  ειδο-
ποίηση  των  δικαιούχ ων  μέσω sms ή τηλεφων ικά,
πρακτική που αποτέλεσε πρότυπο επικοιν ων ίας και
εφαρμόστηκε εν  συν εχ εία και από άλλους Δήμους.

Εύσημα της Επιτροπής του ΤΕΒΑ στον Δήμο Φυλής
για την άριστη διαχείριση του προγράμματος

Κ. Μητσοτάκης - 14ο Συνέδριο: 
Στόχος το καλοκαίρι η έξοδος από την
ενισχυμένη εποπτεία - Εκλογές σε 12 μήνες

Τ
ον  κυβερν ητικό οδικό χ άρτη
των  επόμεν ων  μην ών  παρου-
σίασε ο πρωθυπουργός Κυριά-

κος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια
της καταληκτικής του ομιλίας στο
14ο συν έδριο της ΝΔ. Όπως υπο-
γράμμισε για την  κυβέρν ηση o
ορίζον τας είν αι καθαρός: Εθν ικό
στόχ ο αποτελεί μες στο καλοκαίρι
η έξοδος της χ ώρας μας από την
τελευταία φάση της εν ισχ υμέν ης
εποπτείας.
«Εσείς θα βάλετε την  υπογραφή

σας σε μία ακόμη εκλογική ν ίκη
στις εκλογές που θα γίν ουν  σε 12
μήν ες από τώρα. Να μην  ξαν ακ-
υλήσουμε πίσω» τόν ισε ο
Κυρ.Μητσοτάκης απευθυν όμεν ος
στο σώμα του Συν εδρίου.
Σημείωσε πως χ άρη στις προσπά-
θειες της οργαν ωτικής επιτροπής οι τόσο μαζικές διαδι-
κασίες διεξήχ θησαν  άψογα και παραγωγικά. «Απέδει-
ξαν  ότι η ΝΔ είν αι έν α κόμμα λαϊκό, πολυσυλλεκτικό
και εν ωτικό πάν ω από όλα. Είν αι μια παράταξη που
έμειν ε όρθια και δυν άμωσε στην  Ελλάδα και την
Ευρώπη όταν  κλον ίζον ταν  παραδοσιακές δυν άμεις»
είπε. «Κλον ίστηκε και η ΝΔ την  εποχ ή της μεγάλης
κρίσης. Φτάσαμε ν α πάρουμε 18% για ν α επιστρέψο-

υμε στο 40% ακριβώς επειδή αν αν εωθήκαμε χ ωρίς ν α
εγκαταλείψουμε τις παραδοσιακές μας αξίες. Δεν  πάψα-
με ν α βρισκόμαστε δίπλα στον  κάθε πολίτη. Ο ορίζον -
τας μας είν αι καθαρός» προσέθεσε και τόν ισε: «Εθν ικό
στόχ ο αποτελεί μέσα στο καλοκαίρι η έξοδος της χ ώρας
από τη φάση της εν ισχ υμέν ης εποπτείας και εν τός του
2023 ν α πετύχ ουμε την  επεν δυτική βαθμίδα»

Συνεχίζεται στη σελ. 4
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Μ
έχρι τις 12 Μαΐου
θα έχει κατατεθεί
προς ψήφιση στη

Βουλή το σχέδιο νόμου
για την εξυγίανση των Ναυ-
πηγείων Ελευσίνας, όπως
ανακοινώθηκε χθες στο
πλαίσιο της Γενικής Συνέ-
λευσης των Εργαζομένων
.Με επιστολή του προς
τους εργαζόμενους των
Ναυπηγείων Ελευσίνας, ο
Πάνος Ξενοκώστας, πρόε-
δρος και  διευθύνων
σύμβουλος της ONEX, της
εταιρείας που σε συνερ-
γασία με την ιταλική
Fincantieri  «τρέχει» το
σχέδιο εξυγίανσης, τόνισε
ότι έχει «τη διαβεβαίωση
ότι ο σχετικός νόμος θα
κατατεθεί στη Βουλή μέχρι
τις 12 Μαΐου».

Το σχέδιο εξυγίαν σης

Επισημαίνεται ότι σε ημερίδα για τη
βιομηχανική συνεργασία που διο-
ργάνωσαν οι όμιλοι Fincantieri και
ONEX, με θέμα: «Εγχώριες δυνατότ

ητες ναυπηγικού τομέα – Δημιο-
υργία ναυπηγικού οικοσυστήματος»
στα ναυπηγεία Ελευσίνας, τον προη-
γούμνεο Φεβρουάριο παρουσία του 

Υπουργού Ανάπτυξης Άδωνη Γεω-
ργιάδη, ο κ. Ξενοκώστας παρουσία-
σε σε γενικές γραμμές το σχέδιο
εξυγίανσης του Ναυπηγείου που 

περιλαμβάνει  ανάληψη
χρεών ,περίπου 220 εκ.
ευρώ, επενδύσεις 200 εκ.
ευρώ σε βάθος δεκαετίας,
δημιουργία 1.000 θέσεων
εργασίας στο εμπορικό
κομμάτι και άλλων 1.000
στο αμυντικό.

Υπενθυμίζεται  ότι  στη
συνέχεια στα τέλη Μαρτίου
ο ίδιος ο κ. Γεωργιάδης
δεσμεύθηκε ενώπιον των
εργαζομένων στη μονάδα
ότι  τα Ναυπηγεία Ελευ-
σίνας, δεν θα κλείσουν,
«τελεία και παύλα», όπως
είπε.

Ο ίδιος προανάγγειλε
νομοθετική ρύθμιση η
οποία θα κατατεθεί  στη
Βουλή εντός των 15-20
επόμενων ημερών, η
οποία καθυστέρησε, αλλά
φαίνεται  να προωθείται
τώρα, προκειμένου να αρθ-

ούν τα κωλύματα που έχουν
ανακύψει σχετικά με την εξυγίανση
των Ναυπηγείων Ελευσίνας.

Σ
υν ελήφθη
με έν ταλμα
στα Άν ω

Λιόσια, από
αστυν ομικούς της
ΟΠΚΕ, έν ας
51χ ρον ος κατηγο-
ρούμεν ος ως
μέλος εγκληματι-
κής οργάν ωσης
που προέβαιν ε
σε διακεκριμέν ες
κλοπές κατ’ εξα-
κολούθηση.

Από την  προα-
ν ακριτική έρευν α
της Υποδιεύθυν σης Ασφάλειας Νοτιοα-
ν ατολικής Αττικής διαπιστώθηκε ότι ο
51χ ρον ος από κοιν ού με τους συν ερ-
γούς του, τουλάχ ιστον  από το Σεπτέμ-
βριο του 2021 είχ αν  συστήσει εγκληματι-
κή ομάδα, διαπράττον τας συστηματικά
κλοπές από σπίτια στην  περιοχ ή του
Μαρκόπουλου Αττικής.

Ως προς τον  τρόπο δράσης, τα μέλη
της εγκληματικής ομάδας μετέβαιν αν
απογευματιν ές και βραδιν ές ώρες στην
περιοχ ή του Μαρκόπουλου και στοχ ο-
ποιούσαν  οικίες, προκειμέν ου ν α τις
διαρρήξουν  στη συν έχ εια.

Αφού αποκτούσαν  πρόσβαση στο
εσωτερικό των  οικιών , παραβιάζον τας
με χ ρήση διαρρηκτικών  εργαλείων  κεν -
τρικές θύρες ή παράθυρα, ερευν ούσαν
τους χ ώρους, προκαλών τας μεγάλη αν α

στάτωση και αφαιρούσαν  κυρίως
χ ρηματικά ποσά και κοσμήματα.

Τα μέλη της εγκληματικής ομάδας λάμ-
βαν αν  ιδιαίτερα μέτρα προφύλαξης στις
μεταξύ τους επικοιν ων ίες, χ ρησιμο-
ποιών τας «επιχ ειρησιακές» τηλεφων ικές
συν δέσεις, καταχ ωρημέν ες με στοιχ εία
αν ύπαρκτων  προσώπων .

Από την  προαν ακριτική έρευν α
πιστοποιήθηκε η συμμετοχ ή τους σε -8-
περιπτώσεις κλοπών , με το παράν ομο
περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν
ν α αν έρχ εται στις 155.000 ευρώ.

Από έρευν α που πραγματοποιήθηκε
στην  οικία του κατηγορούμεν ου, βρέθη-
καν  και κατασχ έθηκαν  πλήθος
κοσμημάτων , ρολόγια, 4 κιν ητά τηλέφω-
ν α και πακέτα τηλεφων ικών  συν δέ-
σεων .

ΝΝααυυππηηγγεείίαα  ΕΕλλεευυσσίίννααςς::  ΜΜέέχχρριι  ττιιςς  1122  ΜΜααΐΐοουυ  σσττηη  ΒΒοουυλλήή
ττοο  ννοομμοοσσχχέέδδιιοο  γγιιαα  ττηηνν  εεξξυυγγίίααννσσηη

Συνεχίζεται στη σελ. 13

Συνελήφθη στα Άνω Λιόσια 51χρονος
για πλήθος κλοπών 

Διαβούλευση του ΟΛΕ για την
εξουδετέρωση και απομάκρυνση του

ΣΛΟΠΣ 
-Συμμετείχε ο Δήμαρχος Ελευσίνας 

Σ
τη διαβούλευση
που συγκάλεσε ο
Ο.Λ.Ε. συμμετείχ ε

ο Δήμαρχ ος Ελευσίν ας
Αργύρης Οικον όμου, το
πρωί της Πέμπτης 5
Μαΐου.
Κατόπιν  επιστολής
που απέστειλε ο Δήμα-
ρχ ος στις 7/4, κάν ον -
τας σαφή τη θέση του
Δήμου Ελευσίν ας στον
τρόπο εξουδετέρωσης και απομάκρυν σης του επιβλαβούς ν αυαγίου ΣΛΟΠΣ, προκ-
λήθηκε Διαβούλευση όλων  των  συν αρμόδιων  φορέων  για την  εξεύρεση κατάλληλου
και κοιν ά αποδεκτού τρόπου αν τιμετώπισης της εν  λόγω κατάστασης.
Το ν αυάγιο ΣΛΟΠΣ βρίσκεται εγκαταλελειμμέν ο στην  ήδη επιβαρυμέν η περιοχ ή της
Βλύχ ας, έχ ει υποστεί εκτεταμέν ες εργασίες διάλυσης και παραμέν ει ημιβυθισμέν ο. 
Πάγια θέση του Δήμου Ελευσίν ας είν αι η απομάκρυν ση του ν αυαγίου σε αδειοδοτ-
ημέν η αν ακύκλωση εκτός των  ορίων  του Δήμου.
Πιο συγκεκριμέν α, ο Δήμαρχ ος Ελευσίν ας Αργύρης Οικον όμου υπεν θύμισε τα όσα
συζητήθηκαν  στη συν άν τηση με τον  Υπουργό Ναυτιλίας Γιάν ν ης Πλακιωτάκη, παρ-
ουσία και του Διευθύν ον τος Συμβούλου του Ο.Λ.Ε. αν αφορικά με την  απομάκρυν ση
των  επιβλαβών  ν αυαγίων  και τόν ισε: «Παραμέν ουμε σταθεροί στη θέση μας ότι η
εξουδετέρωση και απομάκρυν ση των  ν αυαγίων  πρέπει ν α γίν ει σε αδειοδοτημέν η
περιοχ ή. Τη θέση μας είχ α κάν ει σαφή και στη συν άν τηση με τον  Υπουργό Ναυ-
τιλίας. Για την  απομάκρυν ση των  ν αυαγίων  πρέπει ν α τηρηθεί η ν ομιμότητα και οι
γεν ικές και ειδικές καν ον ισμοί για αν άλογες περιπτώσεις. Οποιεσδήποτε άλλες από-
ψεις που διατυπώθηκαν  και δεν  πληρούν  περιβαλλον τικούς όρους και την  τήρηση
της ν ομιμότητας, μας βρίσκουν  κάθετα αν τίθετους».
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Η συνέχεια από σελ. 2

Από την  πλευρά του ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς υπογράμμισε
τη σπουδαιότητα του προγράμματος και την  αν άγκη συν έχ ισης και
εν ίσχ υσής του.

“Το ΤΕΒΑ αποτελεί έν α πολύ σημαν τικό πρόγραμμα και με την  ορθή
διαχ είρισή του εν ισχ ύθηκαν  χ ιλιάδες ν οικοκυριά στο Δήμο μας” τόν ισε, υπο-
γραμμίζον τας ότι ο Δήμος αν απτύσσει συμπληρωματικά και άλλες δράσεις
όπως το Κοιν ων ικό Παν τοπωλείο, προκειμέν ου ν α διασφαλίσει ότι δεν  θα
μείν ει αβοήθητος καν έν ας δημότης που βρίσκεται σε αν άγκη. 

Ο Δήμαρχ ος διαβεβαίωσε μάλιστα την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ο Δήμος
Φυλής, όπως έχ ει αποδείξει άλλωστε, με την  τεχ ν ογν ωσία που έχ ει αν α-
πτύξει, μπορεί ν α διαχ ειριστεί αποτελεσματικά ακόμη μεγαλύτερους πόρους,
ώστε ν α στηριχ θούν  όσο το δυν ατόν  περισσότερες οικον ομικά αδύν αμες
οικογέν ειες.

“Μας τιμά το ότι επιλέξατε ν α επισκεφθείτε το Δήμο μας για ν α εν ημερωθ-
είτε για  τις καλές πρακτικές ΤΕΒΑ που εφαρμόζουμε, με μεγάλη διακριτικότ-
ητα και σε εξαιρετικά δύσκολες συν θήκες”, αν έφερε ο Αν απληρωτής Δήμα-
ρχ ος Γιώργος Αν των όπουλος, τον ίζον τας: “Η εμπιστοσύν η και η στήριξή σας
μας δίν ουν  δύν αμη για ν α συν εχ ίσουμε το έργο μας”.

Ο Δήμαρχ ος  και ο Αν απληρωτής Δήμαρχ ος είχ αν  επίσης ιδιαίτερες συν ο-
μιλίες με τη Διοικήτρια του ΟΠΕΚΑ, κα Ράν ια Παπασταύρου, σχ ετικά με τα
Κέν τρα Κοιν ότητας, τον ίζον τας το σπουδαίο ρόλο που επιτελούν  στην  τοπι-
κή κοιν ων ία και την  αν άγκη το πρόγραμμα ν α συν εχ ιστεί, εν ώ την  ξεν άγ-
ησαν  στο Κοιν ων ικό Φαρμακείο.

Το κλιμάκιο που επισκέφτηκε την  Κοιν ων ική Υπηρεσία απαρτιζόταν  από
την  κα Σάν τυ Γαλέου, εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ΤΕΒΑ
στην  Ελλάδα, την  κα Ράν ια Παπασταύρου, Διοικήτρια ΟΠΕΚΑ, τον  κ. Γιάν -
ν η Μυλων άκη, Γεν ικό Διευθυν τή ΟΠΕΚΑ, τον  κ. Ιωάν ν η Πασπάλα, Προϊ-
στάμεν ο της Διαχ ειριστικής Αρχ ής του ΤΕΒΑ και τις κυρίες Φωτοπούλου και
Παπαγιάν ν η, υπαλλήλους της Διαχ ειριστικής Αρχ ής.

Ο Δήμος Φυλής είναι επικεφαλής της Κοινωνικής Σύμπραξης Δυτικής
Αττικής για το ΤΕΒΑ, στην οποία συμμετέχουν επίσης οι Δήμοι Μεγα-
ρέων, Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Μάνδρας – Ειδυλλίας, καθώς και
η Ιερά Μητρόπολη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως. 
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Από το Γραφείο
Τύπου του Υπουρ-
γείου Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων
εκδόθηκε η ακόλουθη
ανακοίνωση:

67,5 εκατ. ευρώ θα
καταβληθούν σε
57.750 δικαιούχους
κατά την  εβδομάδα 9-
13 Μάϊου στο πλαίσιο
των προγραμματισμέ-
νων καταβολών του e-
ΕΦΚΑ και του ΟΑΕΔ.

Ειδικότερα:

1.Από τον e-ΕΦΚΑ
θα καταβληθούν 17,5
εκατ. ευρώ σε 750
δικαιούχους σε
συνέχεια έκδοσης απο-
φάσεων για εφάπαξ.

2. Από τον ΟΑΕΔ θα

γίνουν οι εξής καταβο-
λές: (57.000 δικαι-
ούχοι, 38,5 εκατ. ευρώ)

-  15 εκατ. ευρώ σε
38.000 δικαιούχους
για καταβολή επιδομά-
των ανεργίας και
λοιπών επιδομάτων

- 20 εκατ. ευρώ σε
12.000 δικαιούχους
στο πλαίσιο επιδο-
τούμενων προγραμμά-
των απασχόλησης

-  1,5 εκατ.  ευρώ σε
3.000 μητέρες για επι-
δοτούμενη άδεια μητρ-
ότητας.

-  2 εκατ. ευρώ σε
4.000 δικαιούχους για
Προγράμματα Κοινωφε-
λούς Χαρακτήρα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

H
από 15/3/2022 Πράξη
Αρχειοθέτησης της Εισαγ-
γελίας Οικονομικού

Εγκλήματος, για την υπόθεση της
τροφοδοσίας της δομής των
οροθετικών του ΚΕΕΛΠΝΟ, είναι
για μένα η δικαίωση ενός μεγά-
λου αγώνα για να λάμψει η αλήθ-
εια. 

Και είναι ταυτόχρονα η
καταδίκη του παρακράτους του
ΣΥΡΙΖΑ που με το ψεύδος, τη
σπίλωση και τη συκοφαντία,
επιδίωξε συνειδητά την ηθική και
πολιτική εξόντωσή μου.

Ο αρχ ιτέκτον ας αυτής της πρωτο-
φαν ούς σκευωρίας Παύλος Πολάκης
και τα «παλληκάρια της φακής»
των  δημοσιογραφικών  παραμάγα-
ζων  που αν έλαβαν   εργολαβικά ν α
ρίξουν  τόν ους λάσπης εν αν τίον
μου,  πήραν  την  απάν τησή τους
από την  Ελλην ική Δικαιοσύν η.
Νίκησε η αλήθεια απέν αν τι σε
αυτούς που δεν  ν τράπηκαν  ν α
στήσουν  «σκάν δαλο» εργαλειο-
ποιών τας το κοιν ων ικό έργο σίτισης
άπορων  οροθετικών .

Στοχ οποιήθηκα γιατί επί των
ημερών  της θλιβερής διακυβέρν -
ησης τους,  την  οποία  έν ιωσε στο
πετσί του όλος ο ελλην ικός λαός, ως
Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομέ-
ν ων  του ΚΕΕΛΠΝΟ όχ ι μόν ο δεν
έσκυψα το κεφάλι, όχ ι μόν ο δεν
γον άτισα, αλλά αποκάλυψα τα σκο-
τειν ά έργα και τις πον ηρές ημέρες
του τότε Αν απληρωτή Υπουργού
Υγείας. Έμειν α πιστός στις αρχ ές
και στις αξίες της δημοκρατίας και
της αν οιχ τής κοιν ων ίας.  Υπερα-
σπίστηκα το δημόσιο συμφέρον .
Δεν  φοβήθηκα και έπρεπε ν α εξον -
τωθώ με λυσσαλέες επιθέσεις εν αν -
τίον  μου, ακόμη και εν αν τίον  της
οικογέν ειάς μου.

Ο καθαρός ουραν ός αστραπές
δεν  φοβάται. Αυτό όμως δεν  μπορ-
ούσαν  και δεν  μπορούν  ν α το
καταλάβουν  οι ν οσταλγοί της
Σοβιετίας, γιατί ποτέ δεν  υπήρξαν
καθαροί. Πάν τα στη σκιά, στο υπό-
γειο, στο παρασκήν ιο, στην  ίν τριγ-
κα και στην  κοπτοραπτική μον ταζι-
έρα. 

Κατήγγειλα με παρρησία τη σκε-
υωρία  από την  πρώτη στιγμή που
άρχ ισε ν α ξεδιπλών εται εν αν τίον
μου το χ υδαίο σχ έδιό τους με ξεκά-
θαρο στόχ ο  την  ποιν ικοποίηση
της κριτικής μου στον  ολισθηρό
κατήφορο του αυταρχ ικού λαϊκι-
σμού. 

Με τη βοήθεια του Θεού, στάθηκα
όρθιος και ακέραιος μέχ ρι ν α ηττηθ-
ούν . 

Έν α μεγάλο ευχ αριστώ από καρ-
διάς  σε όλους και όλες που πίστε-
ψαν  στον  αγών α μου  και ήταν
δίπλα μου στα δύσκολα. 

Τώρα η Ελλην ική Δικαιοσύν η
μίλησε. Οι σκευωροί χ ωμέν οι στα
λαγούμια τους σιωπούν . 

Συν εχ ίζω πιο δυν ατός, πιο περή-
φαν ος  και πιο αποφασισμέν ος
από ποτέ.

Συν εχ ίζω ν α μάχ ομαι για τη
μεγάλη  γαλάζια παράταξη, τα φιλε-
λεύθερα ιδαν ικά και την  πατρίδα.  

Συν εχ ίζω ν α είμαι στην  πρώτη
γραμμή  για το καλύτερο αύριο που
αξίζει στη Δυτική Αττική και τα παι-
διά της.

Συν εχ ίζω ν α πιστεύω ακράδαν τα
πως η αλήθεια είν αι αν ίκητη! 

Σταμάτης Πουλής

Δικαίωση για τον Σταμάτη Πουλή 
Στο αρχείο η υπόθεση με τις "φακές του ΚΕΕΛΠΝΟ", 
που στόχο είχε την ηθική και πολιτική εξόντωσή του

ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΟΥΡΑ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗ 

Για την  αν άγκη ν α δοθεί παράταση στις
εν στάσεις κατά της αν άρτησης της κτηματο-

γράφησης στο Δήμο Μεγαρέων .

Ο Αν τιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Δυτικής
Αττικής, Θαν άσης Μπούρας, κατέθεσε αν αφορά προς
α. τον  Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρν ησης, Κυριάκο
Πιερρακάκη και β. τον  Υφυπουργό για τις Τηλεπικοι-
ν ων ίες και το Κτηματολόγιο, Θεόδωρο Λιβάν ιο, με
θέμα την  αν άγκη ν α δοθεί παράταση στις εν στάσεις
κατά της αν άρτησης της κτηματογράφησης στο Δήμο
Μεγαρέων .

Στην  εν  λόγω αν αφορά ο κ. Μπούρας κατέθεσε
έγγραφα τόσο πολιτών  όσο και φορέων  της περιοχ ής
των  Μεγάρων .

Αχαρνές: Μεγάλη ανταπόκριση στα δωρεάν μαθήματα
αυτοάμυνας για γυναίκες

Σεμινάριο αυτοάμυνας- αυτοπρο-
στασίας γυναικών πραγματοποι-
ήθηκε το Σάββατο 7 Μαϊου στις

Αχαρνές
Η πρωτοβουλία του δήμου Αχαρνών

για τα δωρεάν μαθήματα αυτοάμυνας
και αυτοπροστασίας σε γυναίκες
βρήκε μεγάλη ανταπόκριση.
Η θεωρητική προσέγγιση και οι πρακ-
τικές τεχνικές που διδάχτηκαν στο
σεμινάριο από το Κέντρο Ημέρας
«Γαλήνη» ήταν προσαρμοσμένες σε
περιπτώσεις άσκησης ενδοοικογενεια-
κής βίας και απόπειρες βιασμού για
όλες τις ηλικίες.
Λέμε ΟΧΙ στη βία κατά των γυναικών
Λέμε ΟΧΙ σε οποιαδήποτε λεκτική ή

σωματική βία

Ο "χάρτης" των πληρωμών
από e-ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ για την

εβδομάδα 9-13 Μάϊου



Τ
ο μέτρο της καλοσύνης, της
ευγένειας και της ευσέβειας,
αλλά και του πληθωρικού

ταλέντου του χορογράφου και χορ-
ευτή Ορέστη Δημητρίου, έδωσε η
συγκλονιστική παρουσία συγγενών,
φίλων και μαθητών στην κηδεία
του. 

Πλήθος κόσμου, συνέρρευσε, με
έκδηλη τη συγκίνηση, στην Ιερά
Μονή Αγίας Παρασκευής Αχαρνών,
το πρωί της Παρασκευής 6 Μαΐου
2022, για να του απευθύνει το ύστα-
το χαίρε. 

Ανάμεσά τους ο Δήμαρχος Φυλής
Χρήστος Παππούς, Αντιδήμαρχοι
και Πρόεδροι Δημοτικών Νομικών
Προσώπων και  κοινωνικών
φορέων. Δυναμικό παρών βροντο-
φώναξε ο καλλιτεχνικός κόσμος, με
την παρουσία γνωστών ηθοποιών. 

Ανάμεσά τους οι  Αντώνης
Αντωνίου, Νατάσα Ασίκη, Ανδρέας
Θωμόπουλος (σκηνοθέτης ) , Γεω-
ργία Ζώη, Τζόυ Μιχαηλίδου, Γιώρ-
γος Γεωργίου, Χρήστος Φωτίδης,
Γιάννης Τριβέλλας ενώ στεφάνι στη
μνήμη του απέστειλε “Το Σπίτι του
Ηθοποιού”  

Τιμητικό και ηχηρό παρών έδω-
σαν επίσης εκπρόσωποι Πολιτι-
στικών Συλλόγων του τόπου και
δεκάδες μαθητές του Ορέστη και
της Βίνας Ασίκη από το “καλλι-
τεχνικό τους παιδί” το Χοροθέατρο
ΑΜΥΝΑ του Δήμου Φυλής. 

Η συγκίνηση κορυφώθηκε με την
εκφώνηση των επικηδείων, από τον
Ιερομόναχο πατήρ Αρσένιο,
Ασκητή του Αγίου Όρους, την ηγο-
υμένη της Ιεράς Μονής Αγίας Παρ-
ασκευής Ιουστίνα και από έναν επι-
στήθιο παιδικό του φίλο Νίκο Μαρ-
ινάκο που ήρθε, αυθημερόν, από
το Λονδίνο για να τον αποχαιρ-
ετίσει.  

Η αγαπημένη ηθοποιός και
σύντροφος της ζωής του Βίνα Ασίκη
έχοντας στο πλευρό της διαρκώς
τον γιο τους Αλέξανδρο,  τον
αποχαιρέτησε με σπαραγμό ψυχής
αλλά και λόγια τρυφερά κλείνοντας
με τη λυτρωτική φράση “Αντρούλη
μου θα ανταμώσουμε ξανά. 

Καλή Ανάσταση να έχεις” 
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Έκδηλη συγκίνηση και πλήθος κόσμου στο 
Ύστατο Χαίρε για τον Ορέστη Δημητρίου 

Σε κλίμα βαθιάς κατάνυξης,
παρουσία του Δημάρχου
Φυλής Χρήστου Παππού

τελέστηκε το απόγευμα του Σαββά-
του 7 Μαΐου 2022 ο εσπερινός μετ’
αρτοκλασίας στον Ιερό Ναό Αγίου
Ιωάννη του Θεολόγου στο Κοιμητήρ-
ιο της Δημοτικής Κοινότητας Φυλής.

Παρόντες στο Εσπερινό που τέλε-
σε με λαμπρότητα ο αγαπητός
Ιερέας της Φυλής π. Δημήτρης
Παναγακόπουλος, ήταν επίσης, οι
Αντιδήμαρχοι Ελένη Λιάκου και Γιώρ-
γος Αβράμης καθώς και ο Πρόεδρος
της Κοινότητας Διονύσης Βλάχος.

Φέτος ξεχωριστή λάμψη στη θρη-
σκευτική τελεστή , έδωσε η λιτάνευ-
ση των εικόνων την οποία ακολούθη-
σε με ευλάβεια το χριστεπώνυμο
πλήρωμα.

Στην Κεντρική Πλατεία εψάλη το
“Χριστός Ανέστη εκ νεκρών” ενώ
κατά τη λήξη της σεμνής τελετής ο
πατέρας Δημήτρης Παναγακόπου

λος, μίλησε για τον θεάρεστο έργο
του εορτάζοντος Αγίου Ιωάννη του
Θεολόγου.

Ο παπά Δημήτρης υπογράμμισε
επίσης, ότι κάθε χρόνο με την βοήθ-
εια του Δημάρχου Φυλής Χρήστου
Παππού και των συνεργατών του η
θρησκευτικές εκδηλώσεις στα μικρά
αλλά εμβληματικά εκκλησάκια της
Χασιάς που αποτελούν στολίδια για
τον τόπο, γίνονται όλο και πιο λαμ-
πρές!

Οι εορταστικές εκδηλώσεις για τον
Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο θα κορυφ-
ωθούν αύριο Κυριακή 8 Μαΐου, με
την Πανηγυρική Θεία Λειτουργιά,
που θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Κοι-
μήσεως Θεοτόκου Φυλής.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις για τον
Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο θα κορυφ-
ωθηκαν εχθες  Κυριακή 8 Μαΐου, με
την Πανηγυρική Θεία Λειτουργιά,
που θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Κοι-
μήσεως Θεοτόκου Φυλής.

Σε κλίμα βαθιάς κατάνυξης 
ο εορτασμός του Αγίου Ιωάννη Θεολόγου 

στο Κοιμητήριο της Φυλής 



Ο
Δήμος Φυλής
και οι δημότες
του απέδειξαν

ότι “Όλοι Μαζί Μπορ-
ούμε” και για την Ουκρ-
ανία, συμμετέχοντας
δυναμικά στη συγκέντρ-
ωση ανθρωπιστικής
βοήθειας για τον Ουκρ-
ανικό λαό που δοκιμά-
ζεται  σκληρά από τη
φρίκη του πολέμου.

Η δράση διορ-
γανώθηκε από το “Όλοι
Μαζί Μπορούμε” σε συνεργασία με την Περιφέρ-
εια Αττικής και 50 Δήμους της Αττικής, την Πέμπτη
5 Μαΐου.

Στο Δήμο Φυλής, η ανθρωπιστική βοήθεια
συγκεντρώθηκε στο κτίριο της Κοινωνικής Υπηρ-
εσίας, από τις 10 π.μ. έως τις 6 μ.μ., με τη βοήθ-
εια των υπαλλήλων του Κέντρου Κοινότητας, των
Δομών Φτώχειας και του Κοινωνικού Φαρμακείου
του Δήμου Φυλής. Το χρονικό αυτό διάστημα,
δημότες προσήλθαν στην Κοινωνική Υπηρεσία
και πρόσφεραν φάρμακα, υγειονομικό υλικό, κου-
βέρτες, κλινοσκεπάσματα, είδη ατομικής υγιεινής,
παιδικές τροφές, γάλατα, βρεφικές πάνες, κούνιες
και παιδικά καθίσματα, καθώς και είδη κουζίνας.

Τα είδη που
συγκεντρώθηκαν
στο πλαίσιο της
δράσης αυτής, θα
αποσταλούν στην
Ουκρανία, ενώ
μέρος αυτών θα
διατεθεί  στους
πρόσφυγες από
την Ουκρανία που
προσέρχονται στη
χώρας μας.

Κατά τη διάρκεια
της συγκέντρωσης

της ανθρωπιστικής βοήθειας, την Κοινωνική
Υπηρεσία επισκέφθηκαν ο Δήμαρχος Φυλής Χρή-
στος Παππούς και ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής
Αττικής Λευτέρης Κοσμόπουλος.

«Ο Ουκρανικός λαός δοκιμάζεται σκληρά και
χρειάζεται τη βοήθεια και υποστήριξη όλων μας. Ο
Δήμος μας στηρίζει τέτοιες πρωτοβουλίες, τις
οποίες αγκαλιάζουν και οι δημότες μας», τόνισε ο
Δήμαρχος Χρήστος Παππούς.

«Είναι συγκινητικό ότι οι δημότες μας ανταπο-
κρίθηκαν στο κάλεσμα αυτό και πρόσφεραν από
καρδιάς ό,τι ο καθένας μπορούσε», υπογράμμισε
ο Αναπληρωτής Δημάρχου σε θέματα Κοινωνικής
Πολιτικής, Γιώργος Αντωνόπουλος.  
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Συγκινητική η ανταπόκριση των δημοτών Φυλής
στη συγκέντρωση ανθρωπιστικής βοήθειας για την

Ουκρανία 

Συνεχίζονται οι εργασίες για την
αποκατάσταση

του προβλήματος υδροδότησης
στη Μάνδρα

Συν εχ ίζον ται οι εργασίες για την  επίλυση του
προβλήματος στο δίκτυο υδροδότησης στον  βορ-

ειοαν ατολικό τομέα της Δ.Ε. Μάν δρας. 
Συν εργεία της ΕΥΔΑΠ και του Δήμου εργάζον ται για

τριτη ημέρα, ωστόσο η διαδικασία της επισκευής του
προβλήματος στην  εν  λόγω περιοχ ή είν αι χ ρον οβόρα. 

Αν αγν ωρίζον τας την  προκαλούμεν η αν αστάστωση
από τη διακοπή της υδροδότησης και ζητών τας την
καταν όηση των  πολιτών , ο Δημος εν ημερών ει ότι
καταβάλλεται κάθε δυν ατή προσπάθεια για τη γρηγορό-
τερη δυν ατή πρόοδο των  εργασιών , ώστε εν τός της
ημέρας ν α προχ ωρήσει στη σταδιακή αποκατάσταση
λειτουργίας του δικτύου στην  περιοχ ή.  

Ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων
για το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δ. Αχαρνών

Ξεκινά η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για ένταξη νέων ωφε-
λούμενων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο «Ελένη Σαχσανίδη».
Το διάστημα υποβολής αιτήσεων ορίστηκε από 09/5/2022 έως και

10/6/2022 και κατά τις ώρες 9:00- 13:00.

Οι αιτήσεις θα συμπληρώνονται και θα κατατίθενται μαζί με όλα τα
πλήρη δικαιολογητικά από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους, στο Κοι-
νωνικό Παντοπωλείο «Ελένη Σαχσανίδη» επί των οδών Αχαρνέων
Ιππέων & Μεγάλου Βασιλείου, στον Προφήτη Ηλία..
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να επισκεφ-

τείτε την ιστοσελίδα του Δήμου Αχαρνών
https://www.acharnes.gr/…/enarksi-aitiseon-koinoniko…
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Α
λλάζει η εικόνα της Πρω-
τοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας (ΠΦΥ) στην Ελλά-

δα από την ερχόμενη εβδομάδα
όπου ψηφίζεται στη Βουλή το
νομοσχέδιο «Γιατρός για όλους»
και θεσμοθετείται ο προσωπικός
γιατρός για την παροχή υπηρε-
σιών ΠΦΥ. 

Το επόμενο εξάμηνο όλοι οι
πολίτες θα πρέπει να έχουν
αποκτήσει τον προσωπικό τους
γιατρό, η επιλογή είναι ελεύθερη
και οι υπηρεσίες που θα
παρέχονται είναι δωρεάν. Κάθε
άτομο έχει το δικαίωμα εγγραφής
μόνο σε έναν γιατρό.

Ο προσωπικός γιατρός θα
παρέχει ολοκληρωμένη και
συνεχή φροντίδα στο άτομο με
σκοπό την πρόληψη των ασθε-
νειών και την προαγωγή της
υγείας. Οι υπηρεσίες των προ-
σωπικών ιατρών παρέχονται
εντός των δημοσίων μονάδων
ΠΦΥ των Τοπικών Δικτύων ΠΦΥ,
των ιδιωτικών ιατρείων και κατ’
οίκον και περιλαμβάνουν
ενημέρωση του πολίτη για την
πρόληψη, συνταγογράφηση

φαρμάκων και εξετάσεων,
διαχείριση των πλέον συχνών
χρόνιων νοσημάτων, υπεύθυνη
καθοδήγηση των ασθενών μέσα
στο σύστημα υγείας και δημιο-
υργία ατομικού ηλεκτρονικού
φακέλου υγείας για κάθε πολίτη
που είναι εγγεγραμμένος στον
κατάλογο του προσωπικού γιατρ-
ού. Δηλαδή ο πολίτης θα παίρνει
οδηγίες, κατεύθυνση, παραπεμ-
πτικό για την επόμενη κίνηση στο
Σύστημα Υγείας από τον προσω-
πικό γιατρό. 

Όλοι οι πολίτες αποκτούν προ-
σωπικό γιατρό

Ο κύριος στόχος του
νομοσχεδίου «Γιατρός για όλους»
είναι, να αποκτήσουν όλοι οι
πολίτες που διαμένουν στην
Ελλάδα τον προσωπικό τους για-
τρό, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο
γενικός γραμματέας ΠΦΥ Μάρ-
ιος Θεμιστοκλέους, δίνοντας παρ-
αδείγματα για το πώς θα λειτο-
υργήσει το νέο σύστημα.

Η εγγραφή θα γίνεται δωρεάν,
με απλό τρόπο, χωρίς γραφειο-

κρατικές διαδικασίες. Ο προ-
σωπικός γιατρός θα είναι ο
σύμβουλος υγείας του πολίτη.
Θα συμβουλεύει προσωπικά
και εξατομικευμένα τον πολίτη
για προγράμματα πρόληψης,
όπως για παράδειγμα τη
σημασία της μαστογραφίας
στις γυναίκες άνω των 50 ετών,
έτσι ώστε να αυξηθεί η συμμε-
τοχή. Στόχος να φτάσουμε ακόμη
και να ξεπεράσουμε τους ευρω-
παϊκούς δείκτες, δηλώνει ο κ.
Θεμιστοκλέους.

Επίσης, θα συμβουλεύει προ-
σωπικά τους πολίτες για προ-
γράμματα πρόληψης και αγωγής
υγείας, για παράδειγμα προ-
γράμματα αντιμετώπισης της
παχυσαρκίας και τη σημασία της
υιοθέτησης υγιεινού τρόπου ζωής. 

Θα κατευθύνει τον πολίτη εντός
του συστήματος. Για παράδειγμα,
αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ.
Θεμιστοκλέους, σε έναν ασθενή
με καρκίνο ο προσωπικός γιατρ-
ός θα συντονίζει την «πορεία» του
εντός του συστήματος, θα τον
κατευθύνει πού θα χειρουργηθεί,
πού θα κάνει τις συμπληρωματι-

κές θεραπείες, πού θα κάνει την
αποκατάσταση.

Οι πολίτες θα αποκτήσουν το
δικό τους ψηφιακό φάκελο υγείας
με τον οποίο θα έχουν σημαντικά
οφέλη για τους ίδιους προσωπικά
αλλά και γενικότερα στο κοινω-
νικό σύνολο.

Τι κάνει ο πολίτης για την απόκ-
τηση προσωπικού γιατρού

Ο πολίτης επιλέγει ελεύθερα
από τους γιατρούς που θα συμμε-
τέχουν ως προσωπικοί ιατροί
στην περιοχή που διαμένει. Μπο-
ρεί να είναι γιατροί Κέντρων
Υγείας, των ΤοΜΥ, συμβεβλημέ-
νοι γιατροί με τον ΕΟΠΥΥ ή και
ιδιώτες γιατροί. Επίσης, αν
βρίσκεται σε περιοχή όπου δεν

υπάρχουν γιατροί, θα μπορεί να
επιλέξει και γιατρό από άλλη
περιοχή και να τον συμβουλεύε-
ται με τα μέσα της σύγχρονης
τεχνολογίας.

Ως προσωπικοί γιατροί ορίζον-
ται ιατροί ειδικότητας γενι-
κής/οικογενειακής ιατρικής ή εσω-
τερικής παθολογίας για τον ενήλι-
κο πληθυσμό. 

Δύνανται ως προσωπικοί για-
τροί να ορίζονται και γιατροί
άλλων ειδικοτήτων για τον ενήλικο
πληθυσμό, ιδίως όταν η ειδικότητα
συνδέεται με παρακολούθηση
πολιτών που πάσχουν από χρό-
νιες ασθένειες και παιδίατροι για
τα παιδιά. Σε αυτήν την περίπτω-
ση δύναται οι γιατροί αυτοί να
είναι και ιδιώτες.

Μ.Θεμιστοκλέους: Όλοι οι πολίτες 
αποκτούν προσωπικό γιατρό

Κορωνοϊός: 3.195 νέα κρούσματα 
– 23 θάνατοι και 204 διασωληνωμένοι

Σ
ε 3.195 αν έρχ ον ται τα ν έα κρούσματα κορων ο-
ϊού στη χ ώρα το τελευταίο 24ωρο, σύμφων α με
την  εν ημέρωση του ΕΟΔΥ. Κατά το ίδιο διά-

στημα, κατεγράφησαν  23 θάν ατοι, εν ώ σε 204
αν έρχ ον ται οι διασωλην ωμέν οι ασθεν είς στις Μον άδες
Εν τατικής Θεραπείας.

Ειδικότερα, τα ν έα εργαστηριακά επιβεβαιωμέν α
κρούσματα της ν όσου (άτομα) που καταγράφηκαν  τις
τελευταίες 24 ώρες ήταν  3.195. Ο συν ολικός αριθμός
των  ατόμων  που ν όσησαν  αν έρχ εται σε 3.361.779
(ημερήσια μεταβολή +0.1%), εκ των  οποίων  48.9%
άν δρες. 

Ο αριθμός πιθαν ών  ν έων  επαν αλοιμώξεων  που
καταγράφηκαν  τις τελευταίες 24 ώρες ήταν  269 εν ώ
από την  αρχ ή της παν δημίας SARS-CoV-2 ο συν ο-
λικός αριθμός εκτιμάται σε 125.954 (3.6% του συν ολι-
κού αριθμού των  θετικών  αποτελεσμάτων ).

Οι ν έοι θάν ατοι ασθεν ών  με COVID-19 είν αι 23, εν ώ
από την  έν αρξη της επιδημίας έχ ουν  καταγραφεί
συν ολικά 29.392 θάν ατοι. Το 95.6% 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 204 (65.7% άν δρες). Η διάμεση ηλικία
τους είν αι 70 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 διασωλ-
ην ωμέν οι, 105 (51.47%) είν αι αν εμβολίαστοι ή μερικώς
εμβολιασμέν οι και 99 (48.53%) είν αι πλήρως εμβολια-
σμέν οι. Από την  αρχ ή της παν δημίας έχ ουν  εξέλθει
από τις ΜΕΘ 4.629 ασθεν είς. 

Οι εισαγωγές ν έων  ασθεν ών  COVID-19 στα ν οσο-
κομεία της επικράτειας είν αι 121 (ημερήσια μεταβολή
+0.83%). Ο μέσος όρος εισαγωγών  του επταημέρου
είν αι 135 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).

ΈΈλλεεγγχχοοιι  ττρροοχχααίίααςς::  ΈΈλλεεγγχχοοιι  ττρροοχχααίίααςς::  
ΜΜππααρράάζζ  ππααρρααββάάσσεεωωνν  σσττηηΜΜππααρράάζζ  ππααρρααββάάσσεεωωνν  σσττηη
ΛΛεεωωφφόόρροο  ΣΣχχιισσττοούύ  ΛΛεεωωφφόόρροο  ΣΣχχιισσττοούύ  

Σε 166 ανήλθαν οι παραβάσεις, εκ των οποίων οι 11
σε βαθμό πλημμελήματος, που βεβαιώθηκαν από
την Τροχαία Αττικής σε 352 ελέγχους οι οποίοι διε-

νεργήθηκαν κατά τις βραδινές ώρες  στη λεωφόρο Σχι-
στού (Κερατσίνι) και στο Λυκαβηττό.

Στόχος των ελέγχων ήταν η αντιμετώπιση των αυτοσχέ-
διων αγώνων και της διατάραξης της κοινής ησυχίας από
υπερβολικούς θορύβους με τη χρήση πρόσθετων
ηχητικών συστημάτων με ενισχυτές ήχου και ειδικά ηχεία
σε οχήματα.

Στους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν συμμετείχαν
αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης
Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης
Τροχαίας Αττικής.

Για τις παραβάσεις πλημμεληματικού χαρακτήρα συνελή-
φθησαν 11 οδηγοί οχημάτων, οι οποίοι και οδηγήθηκαν
με τη διαδικασία του αυτοφώρου στις αρμόδιες εισαγγελι-
κές αρχές. Οι εν λόγω παραβάσεις αφορούσαν:

- 7 για στέρηση της προβλεπόμενης άδειας ικανότητας
οδήγησης

- 2 για διατάραξη κοινής ησυχίας

- 1 για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος

- 1 για επικίνδυνη οδήγηση

Οι υπόλοιπες 155 παραβάσεις, που τιμωρούνται με διοικ-
ητικές κυρώσεις, αφορούσαν:

- 10 για μη εφοδιασμό με αποτελεσματικό σιγαστήρα

- 12 για μη χρήση κράνους

- 3 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας

- 5 για δυσδιάκριτες ή καθόλου πινακίδες κυκλοφορίας

- 6 για αδιαφανείς υαλοπίνακες (φιμέ)

- 2 για στέρηση ισχύοντος Δελτίου Τεχνικού
Ελέγχου(ΚΤΕΟ)

- 3 για ανασφάλιστο όχημα

- 3 για επικίνδυνους ελιγμούς

- 1 για φθαρμένα ελαστικά

- 110 για λοιπές παραβάσεις

Επιπρόσθετα, αφαιρέθηκαν 23 πινακίδες, 17 άδειες
κυκλοφορίας οχημάτων, 11 άδειες ικανότητας οδήγησης
και ακινητοποιήθηκαν 11 οχήματα.

Όπως επισημαίνει η ΕΛΑΣ σε σχετική ανακοίνωση, οι
έλεγχοι θα συνεχισθούν και σε άλλες περιοχές της Αττικής
που παρουσιάζουν αυξημένη και επικίνδυνη παραβα-
τικότητα.



Σ
το πρόγραμμα επιδότησης που
αφορά την αντικατάσταση παλαιών
ηλεκτρικών συσκευών αναφέρθηκε ο

υπουργός Ενέργειας Κώστας Σκρέκας,
μιλώντας το πρωί της Κυριακής (08.05.2022)
στον ΣΚΑΪ. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα
αναμένεται να ανοίξει τις πρώτες ημέρες
του Ιουνίου, προκειμένου οι δικαιούχοι να
υποβάλλουν τις αιτήσεις τους.

Δεν υπάρχει πλαφόν ή όριο 
«Δεν υπάρχει πλαφόν ή όριο, απλά η επιδότ-

ηση έχει να κάνει με το εισόδημα, άρα όσο πιο
μεγάλο μειώνεται η επιδότηση και όσο πιο
αδύναμος, αυξάνεται η επιδότηση» είπε –
μεταξύ άλλων – ο υπουργός Ενέργειας
Κώστας Σκρέκας, αναφερόμενος στο πρόγρ-
αμμα «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή». 

Στο εν λόγω πρόγραμμα επιδότησης αναμέ-
νεται να ενταχθούν 350.000 νοικοκυριά και
αφορά την αντικατάσταση παλαιών ενερ-
γοβόρων ηλεκτρικών συσκευών και πιο συγκε-
κριμένα κλιματιστικών, ψυγείων και κατα-
ψυκτών με νέα.

Οι παλαιές ηλεκτρικές συσκευές θα πρέπει
να λειτουργούν, ενώ η επιδότηση θα κυμανθεί
από 35% έως 50% ανάλογα με το εισόδημα του
επιδοτούμενου. Ο υπουργός Ενέργειας τόνισε
επίσης ότι εάν η συμμετοχή είναι μεγάλη και οι

αιτήσεις ξεπεράσουν τις 350.000, η κυβέρνηση
θα αναζητήσει επιπλέον πόρους ώστε και οι
υπόλοιποι να μπορέσουν να αλλάξουν τις
συσκευές τους.

Για την επιδότηση στους λογαριασμούς

Μιλώντας για τα μέτρα ελάφρυνσης σχετικά
με τους λογαριασμούς των πολιτών, ο Κώστας

Σκρέκας τόνισε ότι δεν τίθεται θέμα εφαρμο-
γής ή μη εφαρμογής της κυβερνητικής παρέμ-
βασης στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από
την 1η Ιουλίου. 

Πρόσθεσε ότι το σχέδιο που η κυβέρνηση θα
καταθέσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την
εβδομάδα που μας έρχεται, προσδιορίζει
έναν νέο μηχανισμό, που αποσυνδέει την τιμή
της ηλεκτρικής ενέργειας με του φυσικού

αερίου, στην οποία και οφείλεται επί της
ουσίας η «έκρηξη» στις τιμές.

«Δεν τίθεται θέμα εφαρμογής ή μη εφαρμο-
γής. Θα εφαρμοστεί. Η ρήτρα αναπροσαρμο-
γής θα ανασταλεί, οι λογαριασμοί στους κατα-
ναλωτές θα έρθουν χαμηλότεροι και αυτό έχει
σημασία. 

Τελικά να έρθει ένας λογαριασμός που να
έχει μια τιμή μια αξία που να είναι προσιτή»,
τόνισε ο υπουργός.

Πρόσθεσε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να
εκμηδενίσει ένα πρόβλημα από μόνη της αλλά
απορροφά ένα μεγάλο μέρος των αυξήσεων
στο ηλεκτρικό ρεύμα. Απορροφά το 85% της
αύξησης για τις κατοικίες κύριες και μη κύριες
και το 82% για 1.250.000 μικρομεσαίους επιχει-
ρηματίες και το 90-95% των αγροτών.

Τι ισχύει για το πλαφόν από τον Ιούλιο

«Από την 1η Ιουλίου προχωράμε σε μια
μεγάλη θεσμική αλλαγή. Βάζουμε επί της
ουσίας ένα πλαφόν στη χονδρική και επιπλέον
από αυτό ερχόμαστε και βάζουμε με επιπ-
λέον επιδοτήσεις και ένα πλαφόν και στη λια-
νική. Και για όσο διάστημα λειτουργεί αυτός ο
μηχανισμός αναστέλλεται η εφαρμογή της
ρήτρας αναπροσαρμογής», σημείωσε.
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ΕΕΕΕππππιιιιδδδδόόόόττττηηηησσσσηηηη    ηηηηλλλλεεεεκκκκττττρρρριιιικκκκώώώώνννν    σσσσυυυυσσσσκκκκεεεευυυυώώώώνννν::::
Αρχές Ιουνίου ανοίγει η πλατφόρμα. Δεν υπάρχει πλαφόν ή όριο στο εισόδημα

Power Pass: Επίδομα ρεύματος αίτηση 
– Πότε ανοίγει η πλατφόρμα στο Gov.gr

Α
ντίστροφη μέτρηση για την πλα-
τφόρμα μέσω της οποίας οι
πολίτες θα κάνουν αιτήσεις έτσι

ώστε να πάρουν το επίδομα έως 600
ευρώ από τις άδικες επιβαρύνσεις στους
λογαριασμούς ρεύματος. 

Συγκεκριμένα, η εν λόγω αίτηση για
τα αναδρομικά ρεύματος θα γίνεται στην
πλατφόρμα Power Pass στο Gov gr.
και το επίδομα ρεύματος θα καταβάλλε-
ται σε τραπεζικό λογαριασμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι τις 20
Ιουνίου θα ανοίξει η πλατφόρμα και
τέλος Ιουνίου θα ξεκινήσουν οι πληρω-
μές.

Η κυβέρνηση όρισε ως χαμηλότερο
πλαφον τα 45.000 ευρώ οικογενειακό
εισόδημα για να λάβει κάποιος την επι-
στροφή. 

Εκτιμάται ότι το 30% των κατανα-
λωτών ήτοι 1,3 εκατομμύρια καταναλω-
τές είναι αυτοί που θα λάβουν τα
μεγαλύτερα ποσά καθώς είχαν κατανά-
λωση πάνω από 300 κιλοβατώρες,που
δεν έχει επιδοτηθεί από το κράτος.

Βήμα βήμα η διαδικασία στο
power pass

Ο καταναλωτής δεν θα χρειάζεται να
εισάγει τις χρεώσεις. H διαδικασία αυτή
θα γίνεται απευθείας από τις εταιρείες -
παρόχους ενέργειας. Aυτό που θα
κάνει είναι να εισέρχεται στην πλατφόρ-
μα όπου θα εμφανίζεται η πρώτη
κατοικία σύμφωνα με το Ε1, το ρολόι
και το ποσοστό χρήσης.Κατόπιν θα
συναινεί στην ορθότητα των στοιχείων
ενώ σε περίπτωση που τα στοιχεία δεν
είναι ορθά θα προχωρά στην επικαιρο-
ποίηση τους ενώ παράλληλα υπάρχει
δυνατότητα διόρθωσης σε περίπτωση
που δεν εμφανίζεται στην εφορία η οικία
ως πρώτη κατοικία. Σε ό,τι αφορά τους
φοιτητές θα λάβουν επίδομα εφόσον το
δηλώνουν ως κύρια κατοικία.

Πριν βγει κανείς από την πλατφόρμα
θα πρέπει να δηλώνει το ΙΒΑΝ στο
οποίο θα πιστωθούν εντός του Ιουνίου
τα χρήματα που θα δοθούν από το κρά-
τος και μετλα τα στοιχεία των χρεώσεων
ρεύματος, για κάθε ρολόι, θα αντλούνται
από τους παρόχους  ενέργειας.

ΜΜΕΕΤΤΑΑ  ΑΑΠΠΟΟ  22  ΧΧΡΡΟΟΝΝΙΙΑΑ  ΠΠΑΑΝΝΔΔΗΗΜΜΙΙΑΑΣΣ

ΆΆννοοιιγγμμαα  ττωωνν  εεννττεευυκκττηηρρίίωωνν  ττωωνν
ΚΚ..ΑΑ..ΠΠ..ΗΗ..  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

Μ
ετά από δύο χ ρόν ια παν δημίας άν οιξαν  και επίσημα τα εν τευκτήρια των
Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Ασπροπύργου ... ώστε τα μέλη ν α έχ ουν  την  ευκαιρία
ν α συν αν τηθούν  από κον τά,  ν α συζητήσουν  τα προβλήματα τους και ν α

πιούν  το αφέψημα ή το αν αψυκτικό τους ... 

Παρόν τες ο Πρόεδρος του Οργαν ισμού Άθλησης και Φρον τίδας Νεολαίας και 3ης
Ηλικίας του Δήμου κ. Ι. Κατσαρός και ο Αν τιπρόεδρος του Νομικού Προσώπου κ.
Αν τ. Κον αξής οι οποίοι στους σύν τομους χ αιρετισμούς τους καλωσόρισαν  τα μέλη,
αν αφέρθηκαν  στην  προσφορά του Οργαν ισμού και ιδιαίτερα των  Κ.Α.Π.Η,  που
οι υπηρεσίες τους έμειν αν  αν οιχ τές τα έτη της παν δημίας και προσέφεραν  τα μέγι-
στα με την  αδιάκοπη δωρεάν  συν ταγογράφηση και τα καθημεριν ά δωρεάν  τεστ
αν ίχ ν ευσης κορων οίου ... εν ώ υποσχ έθηκαν  πολλές δράσεις υγειον ομικού και
πολιτιστικού εν διαφέρον τος και εκδρομές...
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Γ΄ ΠΑΙΔΩΝ : Πρωταθλητής ο Μανδραϊκός

Ο Μαν δραϊκός ν ίκησε 93-66 τον  ΟΚ Ελευσίν ας στην  Ν. Πέραμο και πήρε τον  τίτλο στο πρωτά-
θλημα παίδων  Γ΄ κατηγορίας . Την  άν οδο εξασφάλισαν  ακόμη Ακαδημία Νοτ. Προαστίων  και ΑΟΚ
Ν. Σμύρν ης . Την  απον ομή στον  Μαν δραϊκό έκαν ε το μέλος του Δ.Σ. της ΕΣΚΑΝΑ κ. Θ. Λίγγος

ΣΤΙΒΟΣ:
Τέσσερα
μετάλλια στο
διασυλλογικό
πρωτάθλημα ο
ΑΟ Μεγάρων

Τέσσερα μετάλλια με
ατομικά ρεκόρ και
πολύ καλές επιδόσεις
έκαναν οι αθλητές και
αθλήτριες του ΑΟ
ΜΕΓΑΡΩΝ στο δια-
συλλογικό πρωτάθλ-
ημα Α/Γ που έγινε στις
εγκαταστάσεις του
Αγίου Κοσμά.

Χρυσό μετάλλιο πήρε η
Ελένη Πόλακ στο άλμα
επι κοντώ με 4,40μ στο
ίδιο αγώνισμα την
τρίτη θέση και χάλκινο
μετάλλιο πήρε η Μιλενα
Ποστίκα με 3,60μ όπου
πήραν 13 και 10 βαθ-
μούς αντίστοιχα.

Στα 400 εμπ. η Μαρία
Βαρελά έκανε ατομικό
ρεκόρ με 64.02 και
πήρε την 2 θέση και 11
βαθμούς άν και είναι
πρώτη χρονιά κορ-
ασίδα.

Στην σκυταλλοδρομία
4Χ100 γυναικών η
ομάδα μας πήρε την
πρώτη θέση στην σειρά
της και 4η συνολικά με
τον πολύ καλό χρόνο
50″26 με τις Σωτηρία
Σχινά, Ελένη Πόλακ,
Μαρία Βαρελά και
Χαρά Μαργέτη, έτσι ο 
σύλλογος πήρε 18
βαθμούς.

Στο ακόντιο ανδρών ο
Αρτάν Κιόσια με βολή
στα 54.32μ πήρε την
5η θέση με 8 βαθμούς
και μαζί την πρόκριση
στα πανελλήνια πρω-
ταθλήματα Κ20, Κ23
και Α/Γ.

Στο άλμα σε μήκος η
Χαρά Μαργέτη με νέο
ατομικό ρεκόρ 5,23μ
πήρε την 7 θέση και
χάρισε στον σύλλογο 6
βαθμούς.

Στα 100 εμπ η Αφρ-
οδίτη Στεντούμη πήρε
το χάλκινο μετάλλιο και
την τρίτη θέση με
19″12.

Στα 200μ Γυναικών η
Κατερίνα Σύρκου με
χρόνο 27″65 έδωσε
έναν πολύτιμο βαθμό
στον Σύλλογο.

Ο Ανδρέας Πανταζής
στην προθέρμανση
ένοιωσε ενόχληση και
δεν μπόρεσε να λάβει
μέρος στο αγώνισμα,
και  η Νεφέλη Σκλα-
βούνου δεν μπόρεσε
να περάσει τον πήχη
στο αρχικό ύψος που
το έβαλε στα 3,50μ.

Ο ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ στο
διασυλλογικό πρωτά-
θλημα συγκέντρωσε 67
βαθμούς και πήρε την
12η θέση ανάμεσα σε
47 συλλόγους που
συμμετείχαν από την
Αττική, Βοιωτία και
Εύβοια.
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Στις 15 Μαίου ο
τελικός κυπέλλου
ΝΕΜ-Π.Φάληρο

Στις 15 Μαίου στο κλειστό
Κερατσινίου στις 20:00 θα διε-
ξαχθεί ο τελικός κυπέλλου
Ανδρών ΕΣΑΚΑΝΑ. Αντίπαλοι θα
είναι η ΝΕ Μεγαρίδος και το
Παλαιό Φάληρο.

Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ
ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΑΝΔΡΩΝ ΕΣΚΑΝΑ 

1996  ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ 

1997  Π. ΦΑΛΗΡΟ 

1998  ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 

1999  ΠΟΡΦΥΡΑΣ 

2000  ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 

2001  ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

2002  ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

2003  ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

2004  ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

2005  ΙΚΑΡΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 
2006  ΙΚΑΡΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 
2007  ΙΚΑΡΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 

2008  ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

2009  ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

2010  ΠΟΡΦΥΡΑΣ 

2011  ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

2012  ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

2013  ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 

2014  ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

2015  ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 

2016  ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 

2017  ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

2018  ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

2019  Ν.Ε. ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ 

2020  -

2021  - 
2022  ? (ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ -Π.

ΦΑΛΗΡΟ)

Ημέρα Μνήμης για την Φίλαθλο 
Ελευσίνα  η χθεσινή

Θυμόμαστε με σεβασμό τους αδικοχαμένους
φιλάθλους του Πανελευσινιακού :

▪�Ελευθερία Κουβίδου
▪�Μανώλη Καρποδίνη
▪�Γιώργο Θεοδώρου
▪�Δημήτρη Βερύκιο
οι οποίοι έχασαν την ζωή τους απο την σύγκρ-

ουση επιβατικού λεωφορείου με τραίνο σε «προ-
σωρινά» αφύλακτη διάβαση στην Ροδοδάφνη Αχα-
ϊας.  

Η φύλακας ειδοποιηθηκε λανθασμένα για την
ώρα διέλευσης του τραίνου.◾� Η τραγικότητα του γεγονότος, που συγκλόνισε
την Ελευσίνα αλλά και την φίλαθλο Ελλάδα, αναφ-
έρεται στο ότι και τα δυο μέσα μεταφοράς είχαν
100% πληρότητα από Ελευσίνιους φιλάθλους.

Το τραίνο μάλιστα ναυλώθηκε τελευταία στιγμή
για να καλύψει τις ανάγκες επιστροφής τους από
την Πάτρα, όπου είχαν παρακολουθήσει τον Πανε-
λευσινιακό να επιτυγχάνει  περίτρανη νίκη επί του
Ολυμπιακού Πάτρας με σκόρ 5-3.

Η ομάδα βρισκόταν σε τροχιά ανόδου στην Α΄
Εθνική και  αυτή η προοπτική κινητοποίησε
απίστευτο αριθμό φίλων και οπαδών που την ακο-
λούθησαν με όποιο μέσο, στην Αχαϊκή πρω-
τεύουσα.

Όταν συνέβη το δυστύχημα,  οι πρώτοι εκδρο-
μείς  είχαν ήδη επιστρέψει στην Ελευσίνα και
ετοίμαζαν γιορτή υποδοχής.◾� Την επόμενη ημέρα ο τύπος της εποχής,
ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την πρωτοφανή για τα
αθλητικά συμβάντα της χώρας, είδηση.  Περιέγρα-
φαν στιγμές πόνου και απόγνωσης που διαδρα-

ματίζονταν σε κάθε γωνιά της πόλης.  Μικρές ιστο-
ρίες που θα μπορούσαν να έχουν αποτρέψει την
μετακίνηση κάποιων φιλάθλων, που δεν επέστρε-
ψαν.

Για την ιστορία, η ενδεκάδα με την οποία
αγωνίστηκε ο Πανελευσινιακός σε εκείνη την ανα-
μέτρηση:

ΚΑΛΛΙΤΖΑΚΗΣ, ΜΠΑΚΑΛΟΥΜΗΣ,
ΜΟΥΡΙΚΗΣ, ΔΟΥΚΑΣ, ΚΑΡΜΠΟΝΗΣ, ΔΗΜΑΣ,
ΑΔΑΜ, ΣΑΡΙΜΠΕΓΙΟΓΛΟΥ, ΚΑΠΑΡΟΣ,
ΜΟΥΡΑΤΗΣ, ΚΑΡΠΟΔΙΝΗΣ.

Τα γκόλ ⚽� πέτυχαν οι  ΜΟΥΡΑΤΗΣ  3 (τρία),
ΚΑΠΑΡΟΣ  και ΣΑΡΙΜΠΕΓΙΟΓΛΟΥ.

Ολα τα προηγούμενα χρόνια ο Σύνδεσμος
Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών Πανελευσινιακού,
διοργάνωνε εκδρομή με την συμμετοχή συγγενών
των θυμάτων, φίλων αθλητών, ποδοσφαιριστών,
τελώντας επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο που
έχει τοποθετηθεί στο σημείο, καθώς επίσης και
ποδοσφαιρικό αγώνα με επίλεκτη ομάδα Παλαι-
μάχων της περιοχής.

Φέτος όπως, πέρυσι και πρόπερσι οι συνθήκες
δεν επέτρεψαν τόσο την επίσκεψη στην Ροδοδά-
φνη  όσο και την διεξαγωγή του παραδοσιακού
αγώνα.◾� Αιωνία η μνήμη τους.

Τουρνουά παλαιμάχων ποδοσφαιριστών Αθηνών

Οι Παλαίμαχοι του
Εθνικού Πανοράματος
θα αγωνιστεί την Δευ-

τέρα εκτός έδρας για το
τουρνουά με την

αντίστοιχη ομάδα του
Αχιλλέα Κάτω Αχα-

ρνών. Το παιχνίδι θα
ξεκινήσεις στις 19:30.

ΕΠΣΔΑ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
Ο Κριός Ασπροπύργου 
στέφθηκε πρωταθλητής

Μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι με πολλά
γκόλ και φάσεις που θύμησε παιχνίδι πόλο ο Κριός
Ασπροπύργου αν και βρέθηκε πίσω στο σκόρ έκανε
την ανατροπή στο γήπεδο της Γκορυτσάς επικράτησε
της σκληροτράχηλης ΑΕ Ζεφυρίου 6-5(ημίχρονο 1-3).

Διαιτήτευσε ο  Κώστας Φαρμάκης . Βοηθοί: Πλάκας
Σωτήρης-Τόσιος Ιωάννης.

Παρατηρητής αγώνα Κώστας Βαλσαράς. Παρατ-
ηρητής διαιτησίας Θοδωρής Τριανταφυλλίδης.

Τα γκολ: Μειμαρίδης 30’54’ Γεωργιάδης 60’πέν
90+1, Λακάι 64′ Τόλας 79′ πέν, – Κωνσταντινίδης 18′
πέν 28′ 29′ Μπουραντάς 85′ Κουτσούμπας 28′ .

…Τον αγώνα παρακολούθησε από την ΕΠΣΔΑ ο
αντιπρόεδρος Χρήστος Σοφιανίδης και η Ταμίας Γιώτα
Σακά.

ΚΡΙΟΣ: Σοφιανίδης, Αδελφόπουλος(33′
Μαζμανίδης), Πουρουζίδης, Γιαϊλίδης(33′ Μιχαηλίδης),
Σφακιανάκης Αντ., Χαϊντούτης, Σφακιανάκης Αγγ., 

Λακάι(88′ λ.τρ. Λειβαδάς), Μεϊμαρίδης, Τόλας, Γεω-
ργιάδης.

ΑΕ ΖΕΦΥΡΙΟΥ: Χριστοφορίδης, Σερεμέτης, Καρα-
νικόλας, Λέλος(80′ Αχλάδης), Σπηλιόπουλος, Μαυρ-
ομίχαλος, Ζαρκαδάκης, Σπυρίδης, Κωνσταντινίδης,
Νησίδης, Κουτσούμπας(55′ Μπουραντάς).



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 Δευτέρα 9 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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ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΤΤΟΟΜΜΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ
ΕΕΘΘΕΕΛΛΟΟΝΝΤΤΙΙΚΚΗΗ    ΠΠΥΥΡΡΟΟΦΦΥΥΛΛΑΑΞΞΗΗ

--  ΔΔΑΑΣΣΟΟΠΠΡΡΟΟΣΣΤΤΑΑΣΣΙΙΑΑ

Η συμμέτοχη Εθελοντών για την  ΠΥΡΟΦΥΛΑΞΗ -
ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  της περιοχής μας, στο βουνό του

Δήμου Φυλής η οποία κινδυνεύει από τις πυρκαγιές,
οι οποίες μάλιστα γίνονται ακόμη πιο επικίνδυνες

λόγω και της κλιματικής αλλαγής, θεωρείται α-
πολύτως επιτακτική.¨Έχουμε όλοι μας καθήκον να

προφυλάξουμε όσο πράσινο 
μας απέμεινε.Η ελάχιστη προσφορά μερικών

ωρών  την ημέρα από εθελοντές –  εθελόντριες, 
είναι απαραίτητη. Για πληροφορίες στο τηλ.

6946712843  Δημήτρης Βραχίδης. 

ΕΛΛΗΝIΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ

ΝΟΜΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ
IΛIΟΥ

ΤΜΗΜΑ  :  ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ &
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ    :Κάλχου 48-50
Τ.Κ.13122
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χ. ΖΗΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ :2132030156
FAX  : 2102691865
URL : www.ilion.gr
Ε - MAIL : xzisi@ilion.gr

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Ο Δήμαρχος   ΙΛΙΟΥ
Γνωστοποιεί   ότι  :

Με την  υπ’ αριθ. 043 / 27-04-
2021 απόφαση του  Δημοτικού

μας  Συμβουλίου  εγκρίνεται η πρ-
όταση τροποποίησης σχεδίου
για την  έγκριση ως πεζοδρόμου
της μη εγκεκριμέν ης παρόδου
Αγ. Άννης στο Ο.Τ. 479 περιοχής
ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ
κατόπιν  αιτήματος του Πολιτικού
Μηχαν ικού Σακελλαρίδη Γεώρ-
γιου. 

Γι’ αυτό  καλούμε όλους  το-
υς  ενδιαφερόμενους  ιδιοκτήτες
να προσέλθουν  από  την  Τεχν ι-
κή  Υπηρεσία  του  Δήμου  μας
μέσα  στις  δεκαπέν τε  (  15  )
επόμεν ες  ημέρες  από τη
δημοσίευση  της  γν ωστο-
ποίησης  αυτής  για ν α λάβουν
γν ώση  του  αν αρτημέν ου
σχεδίου  και να  υποβάλλουν  τις
τυχόν   ενστάσεις  τους. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ν Ι Κ Ο Σ  Ζ Ε Ν Ε Τ Ο Σ

ΓΑΜΟΣ
Ο Κων σταν τίν ος Πιπερίδης του 

Γεώργιου και της Κυριακής το γέν ος
Πουμπουρίδου που γεν ν ήθηκε

στην  Μαγούλα Αττικής και κατοικεί
στον  Ασπρόπυργο Αττικής 
και η Μαρία Τσακλιάροβα 

του Χαράλαμπου και της Μαρίας το
γέν ος Σαλωμίδου που 

γεν ν ήθηκε στην  Αθήν α Αττικής και
κατοικεί στον  Ασπρόπυργο Αττικής 

θα έλθουν  σε γάμο που θα γίν ει 
στον  Ασπρόπυργο Αττικής.

Η συνέχεια από σελ. 3

Ισχυρές δεσμεύσεις ΗΠΑ

Όπως τόνισε τότε ο κ. Γεωργιάδης, απευθυνόμενος στους εργαζόμενους των ναυπηγείων στη διάρ-
κεια της γενικής τους συνέλευσης «για να μην ακούτε διάφορα, έρχομαι και λέω το εξής, το Ναυπηγείο
Ελευσίνας δεν κλείνει, τελεία και παύλα. Είναι απόφαση του Πρωθυπουργού να προχωρήσουμε το σχέ-
διο της ONEX».

Ακόμη τόνισε ότι η αμερικανική κυβέρνηση έχει δώσει ισχυρές δεσμεύσεις -στο πλαίσιο της επίσκεψ-
ης του αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκου Παπαθανάση στην Ουάσιγκτον, ότι θα
συμμετάσχει στο εγχείρημα της ONEX, χρηματοδοτώντας το εμπορικό κομμάτι, και συνεχίζει τη συζήτ-
ηση με το Πολεμικό Ναυτικό για τα προγράμματα των κορβετών. Προσέθεσε, δε, ότι στο στρατιωτικό κομ-
μάτι θα συμμετέχει η ιταλική Fincantieri αναλόγως με προγράμματα του Πολεμικού Ναυτικού.
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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)



ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή
κατάσταση γκαρσονιέρα 35
τ.μ., ισόγεια, 1 υ/δ,
κατασκευή '08, μπάνιο,
επιπλωμένη, θέρμανση:
αυτόνομη θέρμανση με
κεντρική εγκατάσταση,
μέσο θέρμανσης:
πετρέλαιο, νυχτερινό
ρεύμα, χωρίς κοινόχρηστα,
ελεύθερη, ιδανική για
φοιτητές, τιμή 400€
6948750875

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητο
διαμέρισμα 63 τ.μ., 4ου, 1
υ/δ, κατασκευή '10, μπάνιο,
ενεργ. κλ. Α+, ζώνη
οικιστική, τιμή 410€, 09:00-
21:00  6908419263

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή
κατάσταση
οροφοδιαμέρισμα 90 τ.μ.,
ισόγειο, προσόψεως, 2 υ/δ,
κατασκευή '97, μπάνιο, σε
οικόπεδο 650 τ.μ.,
θέρμανση: αυτόνομη
θέρμανση με ατομική
εγκατάσταση, μέσο
θέρμανσης: πετρέλαιο,
τζάκι, πάρκιν πιλοτής,
κουφώματα αλουμινίου,
χωρίς ασανσέρ, ζώνη
οικιστική, δάπεδα:

μάρμαρο, πολύ καλή
κατοικία με δύο μεγάλα
υπνοδωμάτια, σαλόνι
,κουζίνα με καθιστικό και
τζάκι και μεγάλο κήπο, τιμή
480€, συζητήσιμη. SYN-
THESIS S.R.E.CON,
2105541126, 09:00-20:00

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη
γκαρσονιέρα 45 τ.μ.,
ισόγεια, διαμπερής, 1 υ/δ,
αυτόνομη θέρμανση,
πόρτα ασφαλείας, ηλιακός,
ανοικτό πάρκιν, κήπος,
χωρίς ασανσέρ, χωρίς
κοινόχρηστα, όχι μεσίτες,
είναι ένας μεγάλος χώρος
με κουζίνα και μπάνιο, τιμή
300€, συζητήσιμη

6947045353

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή
κατάσταση
οροφοδιαμέρισμα 170 τ.μ.,
1 επίπεδο, 1ου,
προσόψεως, 3 υ/δ,
κατασκευή '80, μπάνιο, 2
wc, θέρμανση: αυτόνομη
θέρμανση με κεντρική
εγκατάσταση, πόρτα
ασφαλείας, ηλιακός, χωρίς
κοινόχρηστα, ενεργ. κλ. Ε,
///Μαγούλα,
οροφοδιαμέρισμα 170 τ.μ.,

1ου ορόφου κατασκευής
1980, προσόψεως και
διαμπερές. Διαθέτει 3 υ/δ,
σαλόνι μεγάλο, κουζίνα,
μπάνιο, 2 wc, πόρτα
ασφαλείας, αυτ. θέρμανση
πετρελαίου και λέβητας,
ηλιακό. Κοντά στο κέντρο
της πόλης. 6/5/2022 10:36
πμ, τιμή 600€ (e-a-
gents1327401). ASPIS RE-
AL ESTATE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ,
2111084220

ΕΛΕΥΣΙΝΑ οικία 110 τ.μ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή
'79, 2 μπάνια,
ανακαινισμένη, ανακαίνιση
'20, τιμή 450€, 09:00-21:00

6945153906

ΜΑΝΔΡΑ Μακρυάμμος,
μονοκατοικία 72 τ.μ.,
υπερυψωμένη ισόγεια, 1
υ/δ, ενεργ. κλ. Γ,
ανακαινισμένη, τιμή 300€

6946983366

ΟΙΝΟΗ νεόδμητη
μονοκατοικία 60 τ.μ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, μπάνιο,
ανακαίνιση '10, τιμή 250€,
07:00-22:00

6945605024

ΒΙΛΙΑ ανακαινισμένη
μονοκατοικία 144 τ.μ., 2
επίπεδα, 1ου, διαμπερής,
προσόψεως, 3 υ/δ, 2
μπάνια, πέτρινη, σε
οικόπεδο 409 τ.μ.,
θέρμανση: αυτόνομη
θέρμανση με ατομική
εγκατάσταση, μέσο
θέρμανσης: πετρέλαιο,
ρεύμα, τζάκι, θέα βουνό,
αποθήκη, κήπος,
κουφώματα αλουμινίου,
σίτες, νυχτερινό ρεύμα,
ελεύθερη, ζώνη οικιστική,
κατάλληλη για εξοχική
κατοικία, δάπεδα: παρκέ,
πλακάκι, μάρμαρο, ενοίκιο
περιλαμβάνει:
κοινόχρηστα, Οδός: 25 ης
Μαρτίου 26. Διάφορα
χαρακτηριστικά: αλουμίνια,
διπλά τζάμια, εντοιχισμένες
ντουλάπες, κοντά στο
κέντρο & συγκοινωνίες,
δύο μπαλκόνια (εμπρός &
πίσω), ξύλινα & μαρμάρινα
δάπεδα, φωτεινό,
φρεσκοβαμμένο, μεγάλος
χώρος αποθήκευσης
(σκεπή & υπόγειο),
ανακαίνιση '21 , καλή
διαρρύθμιση, τριφασικό,
ψηλοτάβανο, με πρόσβαση

σε κοινόχρηστη σκεπή,
δύο εισόδους (μία για κάθε
επίπεδο). Θέα: προς το
βουνό & το δάσος (εμπρός
και πίσω). Θέρμανση:
αυτόνομη θέρμανση
οροφής Γερμανίας (ESWA)
και πλήρως λειτουργικό
τζάκι (μόλις έγινε η
συντήρηση/επισκευή). Το
ακίνητο προσφέρεται και με
κάποια έπιπλα/συσκευές.,
διαθέσιμη από 10/05/22,
τιμή 390€, 09:00-20:00

6971507394

ΒΙΛΙΑ μονοκατοικία 135
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ, 2
μπάνια, τζάκι, κήπος,
ανακαινισμένη,
σαλονοτραπεζαρία,
κουζίνα, 1 ξύλινη σοφίτα, 2
αυλές, καλοριφέρ, χωρίς
σκάλες, κατάλληλη και για
ηλικιωμένους και άτομα με
κινητικά προβλήματα,
δεκτά κατοικίδια, τιμή 500€

6944461852

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή
κατάσταση μονοκατοικία 72
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ, επί της
λεωφόρου Θρασυβούλου
και Βαγγέλη Περπινιάδη,
Άνω Φούσα, με αυλή,

κοντά σε προαστιακό,
στάση λεωφορείου και
αγορά., τιμή 420€

6973222212

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ανακαινισμένο διαμέρισμα
50 τ.μ., 1 επίπεδο, 1ου, 1
υ/δ, κατασκευή '90, μπάνιο,
κλιματισμός, ενεργ. κλ. Δ,
ανακαίνιση '00, 3 δωμάτια,
1 κουζίνα/ες, κουζίνα
(αυτόνομη), studio 6/5/2022
11:43 πμ, τιμή 300€ (e-a-
gents1066076). ASPIS RE-
AL ESTATE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ,
2111084220

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Κέντρο,
καλή κατάσταση
διαμέρισμα 40 τ.μ., 1
επίπεδο, ισόγειο, 1 υ/δ,
κατασκευή '85, μπάνιο,
θέρμανση: κεντρική
θέρμανση, ενεργ. κλ. Ζ,
ανακαίνιση '00, 3 δωμάτια,
1 κουζίνα/ες, 6/5/2022 11:43
πμ, τιμή 300€ (e-a-
gents1066075). ASPIS RE-
AL ESTATE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ,
2111084220

Δευτέρα 9 Μαϊου 2022 θριάσιο-15  

ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  EEyyee  FFaacciilliittyy
MMaannaaggeemmeenntt  ααννααζζηηττάά::

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

Απαραίτητα Προσόντα:

•Άδεια εργασίας προσωπικού ασφα-
λείας Ν.2518/97 σε ισχύ.
•Απόφοιτος Μέσης Εκπαίδευσης.
•Δυνατότητα για πλήρη ή μερική
απασχόληση σε κυλιόμενες βάρ-
διες.
•Βασικές Γνώσεις Αγγλικών.
•Βασικές Γνώσεις Η/Υ.

Η εταιρεία παρέχει:

•Άμεση Πρόσληψη.
•Μόνιμη Απασχόληση.
•Συνεχή Εκπαίδευση.
•Σύγχρονο Εργασιακό Περιβάλλον.
•Δυνατότητες Επαγγελματικής Εξέ-
λιξης.

Αν επιθυμείτε, να γίνετε μέλος της
ομάδας μας, μπορείτε να υποβάλλε-
τε το βιογραφικό σας σημείωμα:
• Στέλνοντας  emai l :
info@eyefm.gr
• Στέλνοντας fax:
2108060055.
• Τηλεφωνικά στο τηλέφωνο:
210-6121719

Ωράριο επικοινωνίας από Δευτέρα
έως Παρασκευή 09:30π.μ.-
16:30μ.μ.,στο  τηλέφωνο 210-
6121719.
Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την  εταιρεία μας, επισ-
κεφθείτε την  ιστοσελίδα μας :
www.eyefm.gr

ΕΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

Απαραίτητα Προσόντα: 
§   Απολυτήριος τίτλος τριτάξιου
Γυμνασίου ή άλλος ισότιμος τίτλος της
ημεδαπής ή αλλοδαπής  ή ανώτερος
§  Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον
τριών (3) ετών σε αντίστοιχη θέση με
χειρισμό παλετοφόρου ορθίου
§  Πολύ καλή γνώση της ελληνικής
γλώσσας και ευκολία στην επικοινωνία
§  Επιθυμητή γνώση και εμπειρία στη
χρήση φορητών τερματικών barcode
(RF scanner)

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Απαραίτητα Προσόντα: 
§  Απολυτήριος τίτλος τριτάξιου Γυμνασίου ή
άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλο-
δαπής  ή ανώτερος
§  Άδεια χειριστή ηλεκτροκίνητου ανυψωτι-
κού περονοφόρου μηχανήματος (κλαρκ)
§  Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών
(3) ετών σε αντίστοιχη θέση χειριστή reach
truck
§  Γνώση και εμπειρία στη χρήση φορητών
τερματικών barcode (RF scanner)
§  Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας
και ευκολία στην επικοινωνία
§  Επιθυμητή γνώση λειτουργίας συστημά-
των WMS

Η ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ Α.Ε. 
αναζητά προσωπικό για τις αποθήκες

της στον Ασπρόπυργο Αττικής

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν
 βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

hr@beinoglou.gr ή στο τηλ. 210-9466204
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