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Μ
ε μεγάλη επιτυχ ία πραγματοποιήθηκε ο εορτα-
σμός της Ημέρας της Ευρώπης, το Σάββατο 7
Μαΐου στην  Ελευσίν α, με ποικίλες εκδηλώσεις

για τους ν έους και πλήθος παράλληλων  δράσεων  για
όλες τις ηλικίες. Μια συν διοργάν ωση της 2023 Ελευσίν α
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, του Γραφείου
του Ευρωπαϊκού Κοιν οβουλίου στην  Ελλάδα και της
Αν τιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην
Ελλάδα, που άν οιξε ν έους ορίζον τες στην  πόλη της
Ελευσίν ας, εν θάρρυν ε τη συμμετοχ ή των  πολιτών ,
προβλημάτισε και εν ίσχ υσε την  κριτική σκέψη και τον
διάλογο. 

Στο πλαίσιο της κεν τρικής εκδήλωσης, που πραγμα-
τοποιήθηκε στο Εργατοϋπαλληλικό Κέν τρο Ελευσίν ας -
Δυτικής Ελλάδας ΕΚΕΔΑ, χ αιρετισμό απηύθυν ε διαδικ-
τυακά η Εύα Καϊλή, Αν τιπρόεδρος Ευρωπαϊκού Κοιν ο-
βουλίου και δια ζώσης ο δήμαρχ ος της Ελευσίν ας
Αργύρης Οικον όμου, ο επικεφαλής του Γραφείου του
Ευρωπαϊκού Κοιν οβουλίου στην  Ελλάδα Κωσταν τίν ος
Τσουτσοπλίδης, η επικεφαλής της Αν τιπροσωπείας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην  Ελλάδα Νιόβη Ρίγκου και
η πρόεδρος Δ.Σ. της 2023 Ελευσίν α Πολιτιστική Πρω-
τεύουσα Δέσποιν α Γερουλάν ου. Κεν τρικοί ομιλητές
ήταν  οι: Κώστας Αρβαν ίτης, Ευρωβουλευτής, Θωμάς
Δοξιάδης, Αρχ ιτέκτον ας, Βασίλης Καραμητσάν ης,
Νομικός, Πρόεδρος Animasy ros και Μιχ αήλ Μαρμαρ-
ιν ός, Γεν . Καλλιτεχ ν ικός Διευθυν τής 2023 Ελευσίν α
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης. Τη συζήτηση
συν τόν ισε η δημοσιογράφος Νόρα Ράλλη.

Καίριο ρόλο στη διοργάν ωση είχ αν , φυσικά, οι 55
ν έοι ηλικίας 16 έως 30 ετών  που συμμετείχ αν  στις τέσ-
σερις ομάδες εργασίας με θεματικές “Νέοι χ ωρίς σύν ο-
ρα”, “Νέοι & πολιτιστική και κοιν ων ική καιν οτομία”,
“Νέοι, κλιματική αλλαγή και βιώσιμες πόλεις” και “Νέοι
και Δημοκρατία”, που συν τόν ισαν  οι: Ντίν α Ντζιώρα,
Cultural Manager, Υπεύθυν η Δικτύων  (Athens Comics
Library ), Βαγγέλης Κραββαρίτης, Education and Society
Programmes Manager (British Council), Γιάν ν ης Παν -
ταζόπουλος, Δημοσιογράφος (LIFO), Μεν έλαος Καρα-
μαγγιώλης, Σκην οθέτης, παραγωγός, σεν αριογράφος.

Στο πλαίσιο της Ημέρας της Ευρώπης, τρεις σημαν τι-
κοί χ ώροι της πόλης, το Παλαιό Δημαρχ είο Ελευσίν ας,
το ΕΛΕVΣΙΣ INNOVATION LAB by  2023 ELEUSIS και
το X-Bowling Art Center, άν οιξαν  τις πόρτες τους και
υποδέχ θηκαν  τους εν θουσιώδεις πολίτες της Ελευ-
σίν ας και τους επισκέπτες της.

Συγκεκριμέν α, στο Παλαιό Δημαρχ είο Ελευσίν ας, το
οποίο αν ακαιν ίσθηκε με την  ευγεν ική χ ορηγία της εται-
ρείας ΜΕΤΡΟN Α.Ε., πραγματοποιήθηκαν  τα Εγκαίν ια
της Έκθεσης «Ειρήν ια Τόξα» φιλοξεν ών τας έργα από
τον  Παν ελλήν ιο Μαθητικό Διαγων ισμό Ζωγραφικής,
που διοργάν ωσε το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοιν ο-
βουλίου στην  Ελλάδα σε συν εργασία με την  Παιδική
Πιν ακοθήκη της Ελλάδας και την  2023 Ελευσίν α Πολι-
τιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης.

Επιπλέον , το ΕΛΕVΣΙΣ INNOVATION LAB by  2023
ELEUSIS άν οιξε για πρώτη φορά τις πόρτες του στο
κοιν ό για μία εν τυπωσιακή παρουσίαση της εκπαιδευ-
τικής δράσης Μυστήριο 64_Print y our City , εν ός πρω-
τοποριακού εργαστηρίου από τους The New Raw, που
δομείται στις αρχ ές της Κυκλικής Οικον ομίας και της
Αν ακύκλωσης του πλαστικού. Οι παρευρισκόμεν οι
είχ αν  τη δυν ατότητα ν α δουν  ζων ταν ά τον  τρόπο με
τον  οποίο τα πλαστικά απορρίμματα μπορούν  ν α
μετατραπούν  σε ν έα πρώτη ύλη και ν α αποκτήσουν
δεύτερη ή και τρίτη ζωή, με τη χ ρήση ν έων  τεχ ν ολο-
γιών , όπως το 3D Printing. Ο χ ώρος είν αι μία ευγεν ική
παραχ ώρηση του ΤΙΤΑΝ.

Μία εκ των  κορυφαίων  στιγμών  της ημέρας αποτέλε-
σε η περφόρμαν ς της 2023 Ελευσίν α Πολιτιστική Πρω-
τεύουσα της Ευρώπης, Μυστήριο 2_Τα Λόγια του Ρολο-
γιού, με τη μον αδική ηθοποιό και σκην οθέτιδα Ρούλα
Πατεράκη ν α μαγεύει τους παρευρισκόμεν ους, απαγγέ-
λον τας την  Έρημη Χώρα του Τ.Σ. Έλιοτ, στον  αρχ αιο-
λογικό χ ώρο της Ελευσίν ας.

Οι εορτασμοί ολοκληρώθηκαν  σε έν αν  ακόμα αν α-
καιν ισμέν ο, εν τυπωσιακό κλειστό χ ώρο, το X-Bowling
Art Center, όπου πραγματοποιήθηκε η προβολή της
πολυβραβευμέν ης ταιν ίας “Η μεγάλη απόδραση” του

Ημέρα της Ευρώπης: Τα φώτα στραμμένα στην  
Ελευσίνα - Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2023 

«Επίσημη πρώτη» για 3 νέους χώρους στην πόλη

Συνεχίζεται στη σελ. 13

Στο 10,2% εκτοξεύτηκε ο ετήσιος πληθωρισμός τον Απρίλιο

Σ
το 10,2% σκαρφάλωσε τον Απρίλιο ο πληθ-
ωρισμός, φτάνοντας περίπου στα επίπεδα
που είχε βρεθεί στα μέσα της 10ετίας του '90

με νόμισμα τη δραχμή, κυρίως λόγω των τιμών των
ενεργειακών προϊόντων που είναι υπεύθυνες για
την αύξηση κατά 6,61% του γενικού δείκτη αλλά και
των τροφίμων.

Με βάση τα στοιχεία που ανακοίνωσε πριν λίγη
ώρα η ΕΛΣΤΑΤ οι τιμές στο φυσικό αέριο καταγρά-
φουν για τον Απρίλιο αύξηση 122,6%, του ηλεκτρι-
κού ρεύματος κατά 88,8%, του πετρελαίου θέρμαν-
σης κατά 65,1% και των καυσίμων και λιπαντικών
κατά 29%.

Στις τιμές βασικών τροφίμων καταγράφονται αυξήσεις 22% στα έλαια και τα λίπη, 14,1% στα κρέατα, 13,8% στα
νωπά λαχανικά, 11,7% στα γαλακτοκομικά και τα αυγά και 10% στο ψωμί και τα δημητριακά, λόγω του συνεχιζό-
μενου πολέμου στην Ουκρανία που έχει μπλοκάρει τις εξαγωγές μεγάλων ποσοτήτων των δημητριακών.

Μεγάλες αυξήσεις έχουμε επίσης στα νωπά φρούτα (8,6%), στον καφέ, στο κακάο και στο τσάι (7,1%) και στα
λοιπά τρόφιμα κατά 5,6%. Η ζάχαρη, η σοκολάτα και τα γλυκά είχαν αύξηση των τιμών τους κατά 3,4% και τα εμφ-
ιαλωμένα νερά, τα αναψυκτικά και οι χυμοί φρούτων κατά 3,8%.

Συνεχίζεται στη σελ. 12
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Σ
Στην  απόφαση
για αν άθεση του
συμβολαίου

μίσθωσης πλωτής
δεξαμεν ής αποθήκευσης
υγροποιημέν ου φυσικού
αερίου που θα
τοποθετηθεί στη
Ρεβυθούσα προχ ώρησε
σύμφων α με πληροφορίες
ο ΔΕΣΦΑ.

Με απόφαση του ΔΣ
του Διαχ ειριστή σύμφων α
με τις ίδιες πληροφορίες,
η μίσθωση αν ατέθηκε
στην  εταιρεία Gaslog, για
διάστημα 12 μην ών .

Η προσθήκη
μισθωμέν ης δεξαμεν ής
ΥΦΑ στη Ρεβυθούσα
περιλαμβάν εται στο
σχ έδιο διασφάλισης του
εν εργειακού εφοδιασμού 

της χ ώρας, σε
περίπτωση διακοπής της
προμήθειας αερίου από
τη Ρωσία.

Ο διαγων ισμός,
αν έφεραν  πηγές,
διεν εργήθηκε μέσω του
διαμεσολαβητή "SSY
Gas" για λογαριασμό του
ΔΕΣΦΑ. 

Η προσθήκη του FSU,
πρόσθεταν , θα
αν αβαθμίσει σημαν τικά
την  αποθηκευτική
δυν αμικότητα του
Τερματικού Σταθμού της
Ρεβυθούσας,
εν ισχ ύον τας ταυτόχ ρον α
την  ευελιξία της
περιφερειακής αλυσίδας
εφοδιασμού με
Υγροποιημέν ο Φυσικό
Αέριο και συν ολικά την
εν εργειακή ασφάλεια της
χ ώρας.

Σ
ε μια σοβαρή καταγ-
γελία προχώρησε ο
πρόεδρος της

ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννά-
κος, κάνοντας λόγο για
κλοπή laptop και σκληρών
δίσκων από το Αττικό Νοσο-
κομείο.

Ο κ. Γιαννάκος τόνισε επίσης ότι οι συσκευές
εκλάπησαν από το τμήμα ακτινοθεραπείας και
συντρέχει μεγάλος κίνδυνος για τους καρκινο-
παθείς, λόγω των στοιχείων που περιέχουν, απε-
υθύνοντας έκκληση για την επιστροφή τους.

«Σήμερα το πρωί οι συνάδελφοι του τμήματος
ακτινοθεραπείας του Αττικού Νοσοκομείου
διαπίστωσαν ότι εκλάπησαν τέσσερα Laptop και
δύο σκληροί δίσκοι που μέσα περιλαμβάνουν τα
θεραπευτικά πρωτόκολα των ασθενών με
καρκίνο, που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία

και συνδέονται με τα ακτι-
νοθεραπευτικά μηχανήμα-
τα», ανέφερε χαρακτηριστικά
ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

«Εξ' αιτίας αυτού δεν μπο-
ρούν να υποβληθούν οι
ασθενείς σε ακτινοθερα-
πεία, με απρόβλεπτες

συνέπειες για την υγεία τους», υπογράμμισε ο
ίδιος.

«Να βρουν τρόπο να τα επιστρέψουν οι κλέφ-
τες. Προφανώς τους είναι άχρηστα. Δεν ξέρουν
ίσως τι έκλεψαν. Να βρεθεί ένας τρόπος να τα επι-
στρέψουν χωρίς κίνδυνο. Κινδυνεύουν ασθενείς.
Τους παρακαλούμε», συνέχισε.

«Βέβαια με αυτό το συμβάν αναδεικνύεται για
άλλη μια φορά η ανύπαρκτη φύλαξη των νοσοκο-
μείων», κατέληξε ο κ. Γιαννάκος.

ΔΕΣΦΑ: Μίσθωση
πλωτής δεξαμενής 

φυσικού αερίου
Η προσθήκη μισθωμένης 

δεξαμενής ΥΦΑ στη Ρεβυθούσα
περιλαμβάνεται στο σχέδιο 
διασφάλισης του ενεργειακού

εφοδιασμού της χώρας 

Έκλεψαν σκληρούς δίσκους με
στοιχεία καρκινοπαθών

από το «Αττικόν»
Έκκληση να επιστρέψουν τις συσκευές - Μεγάλος

κίνδυνος για τους ασθενείς  

ΕΕκκδδήήλλωωσσηη  σσττοο  ππλλααίίσσιιοο  
ττοουυ  ππρροογγρράάµµµµααττοοςς  

ΠΠρροοααγγωωγγήή  ΨΨυυχχιικκήήςς  ΥΥγγεείίααςς
σσεε  ΕΕυυππααθθεείίςς  ΠΠλληηθθυυσσµµοούύςς»»,,

σσττοονν  ∆∆ήήµµοο  ΜΜάάννδδρρααςς  
––  ΕΕιιδδυυλλλλίίααςς  

Εκδήλωση γνωριµίας, στο πλαίσιο του προ-
γράµµατος «Προαγωγή Ψυχικής Υγείας σε
Ευπαθείς Πληθυσµούς», συνδιοργανώνουν

την Παρασκευή 13 Μαΐου ο ∆ήµος Μάνδρας – Ειδ-
υλλίας – Ερυθρών – Οινόης και το Ερευνητικό
Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας
Νευροεπιστηµών και Ιατρικής Ακρίβειας «Κώστας
Στεφανής» της Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής του
Αιγινήτειου Νοσοκοµείου.

Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί, στις 19:00, στο Πνε-
υµατικό & Πολιτιστικό Κέντρο Μάνδρας «Μίµης
∆ούκας» (Νικολαΐδου & Σακελλαρίου).

Κεντρικός οµιλητής θα είναι ο καθηγητής Ψυχια-
τρικής, Χαράλαµπος Παπαγεωργίου.
Το πρόγραµµα «Προαγωγή Ψυχικής Υγείας σε

Ευπαθείς Πληθυσµούς» προβλέπει την παροχή
αναβαθµισµένων υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας

στους πολίτες της Αττικής.   
Συγκεκριµένα, αποσκοπεί

στην προαγωγή της Ψυχικής
Υγείας όπως αυτή µπορεί να
επιτευχθεί µέσα από το τετρά-
πτυχο Έρευνα – Ενηµέρωση –
Πρόληψη – Θεραπεία.

Όπως τονίζεται χαρακτηρι-
στικά, στο πλαίσιο του συγκε-
κριµένου προγράµµατος, ανα-
πτύχθηκε ιδιαίτερη δράση που

εστιάζει στις συνέπειες των φυσικών καταστρο-
φών. Μεταξύ των σηµαντικότερων συνεπειών µιας
φυσικής καταστροφής συγκαταλέγεται και η
ψυχολογική επίπτωση, που αυτή έχει στον
πληττόµενο πληθυσµό. 
Πέραν των προκαλούµενων άµεσων απωλειών και

φθορών, πρέπει να συνυπολογίζονται και οι φθο-
ρές ψυχολογικής φύσεως που υφίστανται µετά την
καταστροφή οι άµεσα και έµµεσα εµπλεκόµενοι µε
αυτήν.

Εξαιτίας της κλοπής στο Αττικό
νοσοκομείο, οι καρκινοπαθείς

δεν μπορούν να υποβληθούν σε
ακτινοθεραπεία, με απρόβλεπτες

συνέπειες για την υγεία τους.
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Τ
ο υπουρ-
γείο Εσω-
τ ερ ικ ών

αποφάσισε την
Επ ιχ ορήγησ η
των   Δήμων
της χ ώρας
όπου θα διε-
ξαχ θούν  οι εξε-
τάσεις για την
α π ό κ τ η σ η
Πιστοποιητικού

Επάρκειας Γν ώσεων  για Πολιτογράφηση, προκειμέν ου
ν α καλυφθούν  μέσω των  Σχ ολικών  Επιτροπών  τους,
οι δαπάν ες διεξαγωγής των  αν ωτέρω εξετάσεων  .

Α.Εγκρίνουμε, βάσει των ανωτέρω, με χρέωση του λογαρια-
σμού του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων υπό τον τίτλο «Κάλυψη των
πάσης φύσεως αναγκών των ΟΤΑ κ.λπ.» την επιχορήγηση με
συνολικό ποσό ύψους 59.750,00€σε Δήμουςτης  χώρας, όπου
θα  διεξαχθούν  οι  εξετάσεις  για  την  απόκτηση  Πιστοποιητι-
κού Επάρκειας  Γνώσεων  για  Πολιτογράφηση,  προκειμένου
να  καλυφθούν  μέσω  των  Σχολικών Επιτροπών τους, οι
δαπάνες διεξαγωγής των ανωτέρω εξετάσεων,

Στους δικαιούχους περιλαμβανονται ο δήμος Αχα-
ρνών με ποσό επιχορήγησης 700,00 και ο Δήμος Ελευ-
σίναε με ποσό 1.100,00

Ο
Αν τιπρόεδρος της Βουλής
και Βουλευτής Δυτικής Αττι-
κής, Θαν άσης Μπούρας,

υποδέχ θηκε στη Βουλή των  Ελλή-
ν ων  τον  Αν τιπρόεδρο του  Οργαν ι-
σμού Άθλησης και Φρον τίδας, Νεο-
λαίας και Τρίτης Ηλικίας
(Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η.) Δήμου Ασπροπύρ-
γου, κ. Κον αξή Αν τών η, καθώς και
μέλη των  ΚΑΠΗ Ασπροπύργου. 

Η συν άν τηση πραγματοποιήθηκε
με αφορμή την   περιήγηση στην
Έκθεση «Αν τικρίζον τας την  Ελευθ-
ερία! Στη Βουλή των Ελλήν ων , 2
αιών ες μετά».

Ο κ. Μπούρας είχ ε τη χ αρά ν α
ξεν αγήσει τις επισκέπτριες και τους

επισκέπτες από τον  Ασπρόπυρ-
γο στο ιστορικό Μέγαρο της Βουλής,
την  ώρα  που λαμβάν ει χ ώρα μια
Έκθεση υψηλής ιστορικής και καλλι-
τεχ ν ικής αξίας. 

Ο  Αν τιπρόεδρος του
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. και τα μέλη των
ΚΑΠΗ ξεν αγήθηκαν  στις  τοιχ ογρα-
φίες και στα μον αδικά κιν ητά τεκ-
μήρια (εφημερίδες, χ ειρόγραφα,
όπλα  κλπ) στην  Αίθουσα Τρο-
παίων  και Υπασπιστών  (πλέον
Αίθουσα Ελευθερίου  Βεν ιζέλου), 

αποκτών τας προν ομιακή πρό-
σβαση στα γεγον ότα που οδήγησαν
στην  κατάκτηση της Ελευθερίας.

Ο Αν τιπρόεδρος της Βουλής είχ ε
τη δυν ατότητα, τέλος, ν α συν ομιλή-
σει  με τους επισκέπτες και για τις
κοιν οβουλευτικές διαδικασίες. 

Τα μέλη των  ΚΑΠΗ  Ασπροπύρ-
γου έδειξαν  ιδιαίτερο εν διαφέρον  για
τα κοιν οβουλευτικά ζητήματα  και
ευχ αρίστησαν  θερμά τον  κ.
Μπούρα για την  φιλοξεν ία και τη
μον αδική  ευκαιρία που τους δόθη-
κε ν α εμπλουτίσουν  τις ιστορικές
τους γν ώσεις και τις δημοκρατικές
τους εμπειρίες.

Επίσκεψη ΚΑΠΗ Ασπροπύργου στη ΒουλήΘΕΡΜΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΗ ΠΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

>> Πολλά Μπράβο στον καλό μου φίλο Γιώργο
Σακελλαρίου, Πρόεδρο της Τοπικής Οργάνωσης
Νέας Δημοκρατίας Μεγάρων - Νέας Περάμου, για
την εκλογή του στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας
Δημοκρατίας!

>> Ως μοναδικός εκλεγμένος σύνεδρος προε-
ρχόμενος από την Δυτική Αττική, είμαι σίγουρος
ότι θα αποτελέσει μία έμπειρη και αξιόπιστη φωνή
για την περιοχή μας στην οργάνωση της μεγάλης
μας Παράταξης!

>> Καλή θητεία Γιώργο!>>

Υπουργείο Εσωτερικών :
Επιχορήγηση σε δήμους όπου

θα διεξαχθούν 
εξετάσεις πολιτογράφησης

Πικ-νικ στα Πευκάκια την Κυριακή 
Από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μεγάρων «Ο Θέογνις»

Μ
ετά την  επιτυχ ημέν η διά-
λεξη που διοργαν ώθηκε με
την  ιστορικό Μαρία Ευθ-

υμίου και τον  δημοσιογράφο Μάκη
Προβατά, στο χ ώρο του Συλλόγου,
ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγάρων
«Ο Θέογν ις» σας προσκαλεί σε 

μια πρωτοποριακή δράση αξιο-
ποίησης του δημόσιου χ ώρου, ως
σημείου ευαισθητοποίησης για το
περιβάλλον  στην  πόλη μας.

Πικ-ν ικ στο αλσύλλιο Θεόγν ιδος,
στα Πευκάκια, διοργαν ών εται την
Κυριακή 15 Μαΐου, ώρες 10-2 το

πρωί, από τον  Πολιτιστικό Σύλλο-
γο Μεγάρων  «Ο Θέογν ις», σε
συν εργασία με την  ομάδα εθελον -
τών  της Παιδικής Λέσχ ης Αν άγν ω-
σης Δημ. Βιβλιοθήκης Μεγάρων  και
το Σώμα Ελλην ικού Οδηγισμού. 

Η δράση αποτελεί έν α εγχ είρ-
ημα ευαισθητοποίησης για το περ-
ιβάλλον  μέσα από την  προσέγγιση
της φύσης στην  πόλη μας, μέσα
από την  χ ρήση του δημόσιου
χ ώρου, ως χ ώρου αν αψυχ ής,
διασκέδασης και πολιτισμού.

Βλέπον τας τον  δημόσιο χ ώρο
γύρω μας στην  πόλη αλλιώς, θα
περάσουμε χ ρόν ο, με πικ-ν ικ με
τοπικά προϊόν τα των  Μεγάρων
(θα υπάρχ ουν  καλάθια αν ά τρία
άτομα), καθώς και δράσεις για το
περιβάλλον  και το περιβαλλον τικό
αποτύπωμα από την  Παιδική
Λέσχ η Αν άγν ωσης και εργαστήριο
αν ακύκλωσης από το Σώμα
Ελλην ικού Οδηγισμού. 

Ώρα προσέλευσης: 10.30 π.μ. -
Ώρα έν αρξης δράσεων : 11.00 π.μ.
-Καλαθάκια πικ-ν ικ με τοπικά
προϊόν τα των  Μεγάρων  θα
υπάρχ ουν , αν ά 3 άτομα. 

Σας περιμένουμε!  



ΗΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΙΝΕΤΑΣ
καλεί σε σύσκεψη το

Σάββατο 21 Μαΐου, ώρα 11:
00 στο Lemon  , παίρν ον -
τας θέση

απέν αν τι σε όλα αυτά
που βασαν ίζουν  τους
πολίτες καθημεριν ά.

Σε αν ακοίν ωσή της -
αν αφέρει μεταξύ άλλων  - τα
ακόλουθα: 

Τώρα βάζουμε μπροστά
τις δικές μας αν άγκες!

Η δύν αμη βρίσκεται στην  οργάν ωσή μας. Δεν  περ-
ιμέν ουμε σωτήρες, που δήθεν  θα προστατεύσουν  τη
ζωή και τα δικαιώματά μας. 

Διεκδικούμε:
Άμεση αν τιπλημμυρική και αν τιπυρική θωράκιση

και προστασία
Να ασφαλτοστρωθούν   όλοι οι δρόμοι της Κιν έτας 
Υδροδότηση και σχ ετικές υποδομές αποχ έτευσης

σε ΟΛΗ τη Κιν έτα
Να δημιουργηθεί περιφερειακό ιατρείο Κιν έτας

εν ταγμέν ο στο κέν τρο υγείας, στελεχ ωμέν ο με το
απαραίτητο υγειον ομικό  προσωπικό.

Δημιουργία αν οιχ τού πεζοδρομίου στο παράδρομο
της Ολυμπίας οδού και οδοφωτισμού για την
εξυπηρέτηση των  πεζών

Να προχ ωρήσουν  άμεσα οι διαδικασίες για την
ίδρυση σχ ολείου

Έργα προστασίας του δάσους  

Κατάργηση των  τοπικών  διοδίων  
Μείωση της τιμής του

εισιτηρίου προαστιακού
Καθημεριν ή αποκομι-

δή απορριμμάτων  
Καμιά εμπλοκή-καμιά

συμμετοχ ή της χ ώρας
μας στον  ιμπεριαλιστικό
πόλεμο αν εξάρτητα από
τα προσχ ήματα και τον
τρόπο συμμετοχ ής της,
με πολεμικό υλικό, διάθ-

εση βάσεων , με στρατιωτικά μέσα, με εκστρατευτικό
σώμα! Να μη δοθεί ελλην ικό έδαφος για τις επιχ ειρή-
σεις στην  Ουκραν ία, ν α μη φύγει ούτε έν α πολεμικό
όχ ημα, ν α μη γίν ει ούτε έν ας αν εφοδιασμός.

Να μην  κοπεί́ σε καν έν α λαϊκό́ σπίτι ή μικρομάγα-
ζο η παροχ ή́ εν έργειας λόγω αδυν αμίας πληρωμής.
Καν έν α εργατικό́ και λαϊκό́ σπίτι χ ωρίς ρεύμα, ν ερό́,
τηλέφων ο.

Κατάργηση του Ειδικού́ Φόρου Καταν άλωσης και
του ΦΠΑ σε πετρέλαιο, βεν ζίν η, φυσικό́ αέριο και
ηλεκτρική́ εν έργεια.

Κατάργηση της Ρήτρας Αν απροσαρμογής και του
χ αρατσιού́ επιδότησης των  ΑΠΕ (ΕΤΜΕΑΡ).

Γεν ν αιά μείωση και πλαφόν  στην  τιμή́ του ηλεκτρ-
ικού́ ρεύματος και του φυσικού́ αερίου.

Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και γεν ν αία μείωση των
δημοτικών  τελών  για τα εργατικά και λαϊκά ν οικοκυρ-
ιά.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΙΝΕΤΑΣ

6 - θριάσιο                                                                                                                                                       Τετάρτη 11 Μαϊου 2022

Μ
ε ένα, γιγαντιαίων διαστάσεων,
διπλό γκράφιτι, που όμοιό του δεν
υπάρχει σε άλλο σχολείo και βαμ-

μένο με όμορφα χρώματα από άκρη σε άκρη,
το 1ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων μετα-
τράπηκε σε στολίδι για να υποδεχθεί τους
μαθητές του μετά την δεκαπενθήμερη διακοπή
του Πάσχα.

Το μοναδικό γκράφιτι, που αποτέλεσε επι-
λογή και πρωτοβουλία του Προέδρου της
Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Γιάννη

Κρεμύδα, φιλοτέχνησε ο κορυφαίος στο είδος
του, Χρήστος Ρουμελιώτης, με σπουδαία έργα
σε πολλά σχολεία της Ελλάδος.

Παράλληλα, στο σχολείο πραγματοποιήθη-
καν εκτεταμένοι ελαιοχρωματισμοί, από άκρη
σε άκρη, σε όλες τις εξωτερικές επιφάνειες
με όμορφα χρώματα Α΄ ποιότητας, αποκατα-
στάθηκαν σαθρά σημεία και φθορές από
βανδαλισμούς και βάφτηκαν οι κερκίδες. 

Επίσης, τοποθετήθηκαν δύο νέες επιγραφ-
ές με το όνομα του σχολείου.

Η υλοποίηση του
τεράστιου γκράφιτι
αλλά και οι ελαιοχρω-
ματισμοί, στο μεγαλύτε-
ρο σε επιφάνεια σχο-
λικό κτήριο πρωτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης του
Δήμου, αποτέλεσε
στόχο για τον Γιάννη
Κρεμύδα και το αποτέ-
λεσμα τον δικαίωσε
πλήρως. 

Όπως ο ίδιος τόνισε:
«Το είχαμε βάλει στόχο,
το καταφέραμε και
αυτό! Το 1ο Δημοτικό
Σχολείο Άνω Λιοσίων,
το μεγαλύτερο στον
Δήμο μας, ήταν πρόκ-
ληση για εμάς και το
εγχείρημα ήταν πολύ
δύσκολο. Στο συγκεκρι-
μένο σχολείο μαθήτευσε
και ο Δήμαρχός μας,
οπότε αφιερώνουμε
αυτή την προσπάθεια

με πολλή αγάπη και σεβασμό στον ίδιο, στους
μαθητές, τους γονείς, και στους εκπαιδευτι-
κούς που το στελεχώνουν. Θέλω να ευχαρι-
στήσω από καρδιάς τον Χρήστο Ρουμελιώτη,
που παίρνει έναν άψυχο τοίχο και τον μετα-
τρέπει σε πίνακα ζωγραφικής, καθώς και τον
Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων για την εμπι-
στοσύνη του σε κάθε πρωτοβουλία και κάθε
έργο μας. Μοναδικός σκοπός μας είναι και
παραμένει η πολυδιάστατη αναβάθμιση του 

σχολικού περιβάλλοντος και η ικανοποίηση
των παιδιών μας».

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Φυλής
Χρήστος Παππούς δεν έκρυψε την ικανο-
ποίησή του. “Κάθε σχολείο αποτελεί  για μένα
ιδιαίτερο έργο γιατί απευθύνεται στους νέους,
με στόχο τη μόρφωσή τους. Αυτός είναι και ο
λόγος που η ανέγερση και η συντήρηση των
σχολείων αποτελεί προτεραιότητα της
διοίκησής μας. Το 1ο Δημοτικό, είναι το παλαι-
ότερο σχολείο των Άνω Λιοσίων κι όπως είναι
φυσικό, συνδέεται με τις αναμνήσεις πολλών
συνδημοτών μας. Μπράβο στο Γιάννη
Κρεμύδα και στους συνεργάτες του που δου-
λεύουν καθημερινά, για να έχουμε τα καλύτε-
ρα δημοτικά και νηπιαγωγεία σε όλη την Ελλά-
δα.  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΙΝΕΤΑΣ 

Σύσκεψη το Σάββατο 21 Μαΐου με αιτήματα και διεκδικήσεις για την ασφαλή
και ποιοτικη καθημερινότητα  των κατοίκων 

Στολίδι το 1ο Δημοτικό Άνω Λιοσίων
Γιάννης Κρεμύδας: «Σκοπός μας η πολυδιάστατη αναβάθμιση 
του σχολικού περιβάλλοντος και η ικανοποίηση των παιδιών»

ΔΕΣΠΟΖΕΙ ΕΝΑ ΚΑΛΑΙΣΘΗΤΟ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ GRAFFITI

Εκλογές ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ 15ης Μαΐου - 
Τα Εκλογικά Κέντρα Δυτικής Αττικής

Στις 15 Μαΐου θα πραγματοποιηθούν οι εσωκομ-
ματικές εκλογές  του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική
Συμμαχία, και καλούνται οσοι πολίτες επιθυμούν
στη Δυτική Αττική , να προσέλθουν στην κάλπη,
για την εκλογή  Προέδρου. . 

Δήμος Ασπροπύργου
Πνευματικό Κέντρο Ασπροπύργου, Αλέκου
Παναγούλη 13, 19300
Δήμος Ελευσίν ας 
Πολιτιστικό Κέντρο Ελευσίνας, Παγκάλου 11,
19200
Δήμος Μάν δρας Ειδυλλίας
Δημοτικό Θέατρο Μάνδρας, Στρατηγού Ν. Ρόκα
109, 19600
Δήμος Μεγαρέων
Αίθουσα Πολιτιστικού Συλλόγου Μεγάρων, "Ο
Θέογνις" , 28ης Οκτωβρίου 62, 19100
Δήμος Φυλής
Δημαρχείο Άνω Λιοσίων, Αίθουσα "Μελίνα Μερ-
κούρη",  Πλατεία Ηρώων, 13341
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Επιτυχώς πραγματοποιήθηκε
την  Τετάρτη 4 Μαΐου 2022, το
webinar με θέμα «Αξιοποίηση
ψηφιακών  υπηρεσιών » με
εισηγητές στελέχη της δράσης.
Θα το βρείτε διαθέσιμο στο
σ ύ ν δ ε σ μ ο
https://youtu.be/ystdd1av 69Y.

Συν εχίζουμε με το επόμεν ο
w ebinar διαδικτυακά την
Τετάρτη 11 Μαΐου 2022, στις
19:00 και θέμα «Υπηρεσίες πολ-
υμεσικής πληροφόρησης:
κίν δυν οι υπερ-χρεώσεων  και
μέτρα προστασίας» στο καν άλι
YouTube και στη σελίδα

Facebook του Ψηφιακού Εγγρ-
αμματισμού. Εισηγήτρια είν αι η
κα Φ. Νισυρίου στέλεχος της
ΕΕΤΤ. 

Όσες και όσοι επιθυμούν  ν α
βρεθούν  μαζί μας, παρακαλούμε
ν α κάν ετε εγγραφή στη φόρμα
https://tinyurl.com/digitalattiki.

Η συμμετοχή στο συγκεκριμέ-
ν ο webinar είν αι δωρεάν  για
όλες και όλους, εν ώ η παρακο-
λούθησή του δεν  απαιτεί καμία
προηγούμεν η γν ώση, εμπειρία
ή εξοικείωση των  συμμετεχόν -
των  σε θέματα διαδικτύου.

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
5o Webinar – Υπηρεσίες πολυμεσικής
πληροφόρησης: κίνδυνοι υπερ-χρεώσεων
και μέτρα προστασίας 

Ξ
εκίνησε το έργο
ασφαλτοστρώσεων
που αφορά σε 40

χιλιόμετρα ασφαλτόστρω-
σης σε Ελευσίνα &
Μαγούλα.

Μετά τη σύμβαση που
υπεγράφη πρόσφατα, το
έργο ήδη άρχισε να εκτε-
λείται από τη Μαγούλα.

Πρόκειται για ένα έργο
ζωτικής σημασίας για τον
αστικό ιστό του Δήμου Ελευ-
σίνας, δεδομένων των
αναγκών των πολιτών αλλά
και λόγω της ιδιαίτερης επι-
βάρυνσης του παρόντος
οδικού δικτύου.

Η μελέτη
συντάχθηκε από την
Τεχνική Υπηρεσία
του Δήμου μας,
καλύπτοντας ένα
σημαντικό εύρος των
αναγκών του
υπάρχοντος οδικού
δικτύου και με σκοπό
την ασφαλή διέλευση
των οχημάτων.

Αναλυτικά, οι
εργασίες αφορούν
σε:

Απόξεση παλαιού
ασφαλτικού

Ασφαλτική προε-
πάλειψη

Ισοπεδωτική στρώση
μεταβλητού πάχους όπου
κρίνεται απαραίτητη

Τελική ασφαλτική
στρώση κυκλοφορίας

Επισκευή επικίνδυνων
βλαβών οδοστρωμάτων με
ειδικό ασφαλτοσκυρόδεμα

Αποκατάσταση ρείθρων
ή κρασπέδων

Ανύψωση ή καταβιβα-
σμός υπαρχόντων φρε-
ατίων

Όπως δήλωσε ο Αντιδή-
μαρχος Τεχνικών Υπηρε-
σιών Αθανάσιος Μαυρο-
γιάννης: «Ενα ακόμη
σημαντικό έργο για τον

δήμο μας ξεκίνησε με στόχο
την βελτίωση του οδικού δικ-
τύου. Είναι γεγονός ότι πολ-
λοί δρόμοι παρουσιάζουν
προβλήματα που με την
συγκεκριμένη εργολαβία
πολλά απ’ αυτά θα τα
επιλύσουμε. Στην Τεχνική
υπηρεσία του Δήμου μας,
παράλληλα με την προε-
τοιμασία και υλοποίηση των
μεγάλων έργων, εργαζό-
μαστε για την αντιμετώπι-
ση των προβλημάτων της
καθημερινότητας της
πόλης».   

Για την έναρξη του έργου
ο Δήμαρχος Ελευσίνας
Αργύρης Οικονόμου ανέφε-
ρε: «Ένα έργο που όλοι
περιμέναμε να ξεκινήσει.
Ένα έργο που θα αντιμε-
τωπίσει πολλά από τα
προβλήματα που
υπάρχουν στο οδικό δίκτυο
και δημιουργούν –δικαιο-
λογημένα- έντονη δυσφορία
στους πολίτες. Δυστυχώς
στον Δήμο μας, για πολλά
χρόνια, πολλά από τα
αυτονόητα είχαν γίνει
ζητούμενα, όμως, σταδιακά
και οργανωμένα προ-
σπαθούμε να τα αντιμε-
τωπίσουμε. Και μέχρι στιγ-
μής τα καταφέρνουμε».

Ξεκίνησε έργο 
ασφαλτοστρώσεων 40 χλμ σε

Ελευσίνα & Μαγούλα

Εκδήλωση Μνήμης για την Γενοκτονία
των Ελλήνων του Πόντου στον Σύλλογο

Ποντίων Φυλής 



Ηπανδηµία είναι σε
ύφεση, και αυτό
φαίνεται από τους

δείκτες. Ένας σηµαντικός
σκληρός δείκτης που έχει µει-
ωθεί είναι οι εισαγωγές.

Σύµφωνα µε τον ΕΟ∆Υ τα επι-
βεβαιωµένα κρούσµατα που
καταγράφηκαν είναι 6.416.

Ο αριθµός πιθανών νέων επα-
ναλοιµώξεων που καταγράφη-
καν τις τελευταίες 24 ώρες ήταν
651 ενώ από την αρχή της παν-
δηµίας SARS-CoV-2 ο συνο-
λικός αριθµός εκτιµάται σε
126.929(3.6% του συνολικού
αριθµού των θετικών αποτελε-
σµάτων).

Οι νέοι θάνατοι ασθενών µε
COVID-19 είναι 27, ενώ από
την έναρξη της επιδηµίας έχουν
καταγραφεί συνολικά 29.444
θάνατοι. 

Το 95.6% είχε υποκείµενο
νόσηµα ή/και ηλικία 70 ετών
και άνω.

Ο αριθµός των ασθενών που
νοσηλεύονται διασωληνωµένοι
είναι 196 (64.3% άνδρες). Η διά-
µεση ηλικία τους είναι 71 έτη.
To 92.9% έχει υποκείµενο
νόσηµα ή/και ηλικία 70 ετών
και άνω. 

Μεταξύ των ασθενών που
νοσηλεύονται διασωληνωµένοι,
101 (51.53%) είναι ανεµβολία-
στοι ή µερικώς εµβολιασµένοι
και 95 (48.47%) είναι πλήρως
εµβολιασµένοι. Από την αρχή 

της πανδηµίας έχουν εξέλθει
από τις ΜΕΘ 4.635 ασθενείς.

Οι εισαγωγές νέων ασθενών
COVID-19 στα νοσοκοµεία της
επικράτειας είναι 105 (ηµερή-
σια µεταβολή -3.67%). Ο µέσος
όρος εισαγωγών του επταηµέρου
είναι 127 ασθενείς.Η διάµεση
ηλικία των κρουσµάτων είναι 36
έτη (εύρος 0.2 έως 112 έτη), ενώ
η διάµεση ηλικία των θανόντων
είναι 79 έτη (εύρος 0.2 έως 106
έτη)
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Πρωτοφαν ές και πολύ άγριο
περιστατικό στη Νέα Φιλαδέλφ-
εια, με 55χρον ο ν α χτυπά ν εαρό,
ο οποίος δίν ει μάχη για ν α κρατ-
ηθεί στη ζωή.

Στην εντατική είναι ένας 20χρονος
που δίνει μάχη για την ζωή του. Ο
20χρονος δέχθηκε επίθεση από
55χρονο στη Νέα Φιλαδέλφεια την
Παρασκευή, μετά από διένεξη που
είχαν με τα αυτοκίνητά τους.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν
στον Alpha, ο δράστης με το Ι.Χ
βγήκε από την έξοδο της εθνικής
και στο σημείο που ο δρόμος
ενώνεται με άλλον αποφασίζει να
μπει στην άλλη λωρίδα και να κιν-
ηθεί με όπισθεν.

Εκεί βρισκόταν ένας 20χρονος, ο
οποίος του διαμαρτυρήθηκε για την
παράβαση αυτή. Ο δράστης τον
ρώτησε «τι θες ρε;», με το νεαρό να
του απαντά «θα μας χτυπήσεις».

Όπως είπε η κοπέλα που ήταν
μαζί με το θύμα της επίθεσης, ο
φίλος της έκανε το λάθος να βγει
από το αυτοκίνητο και  δέχθηκε
χτύπημα στο κεφάλι με το μπα-
στούνι που κλειδώνει το τιμόνι.

Μάλιστα, ενώ ο 20χρονος βρισ-
κόταν αιμόφυρτος κάτω, ο 55χρονος
πήρε το αμάξι του και εξαφανίστηκε.
Πάντως την επόμενη μέρα
εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Ο νεαρός βρίσκεται στην εντατική
λόγω των σοβαρών τραυμάτων στο
κεφάλι του.

Αδιανόητο: 55χρονος οδηγός
χτύπησε με μπαστούνι 20χρονο και

τον έστειλε εντατική

Αποχή για 20 ημέρες 
αποφάσισαν οι συμβολαιογράφοι 

Αποχή από τις 30.5.2022 και για είκοσι ημέρες, δηλαδή μέχρι
τις 20.6.2002 αποφάσισαν οι Συμβολαιογράφοι της Αθήνας, Πει-
ραιώς και Νήσων. 

Σε μία πρωτοφανούς μαζικότητας γενική συνέλευση που
κράτησε πάνω από 6 ώρες οι συμβολαιογράφοι με μεγάλη
πλειοψηφία έλαβαν απόφαση για αποχή, διαμαρτυρόμενοι για
την απόφαση του Κτηματολογίου να καταστήσει υποχρεωτική την
ηλεκτρονική υποβολή των μεταγραπτέων πράξεων και συμβο-
λαίων από τις 30 Μαΐου, χωρίς να επιλυθούν σωρεία νομικών
και τεχνικών προβλημάτων που εκκρεμούν.

Οι ενστάσεις των συμβολαιογράφων για την καθιέρωση, ως
μόνου τρόπου καταχώρισης, τον ηλεκτρονικό, διατυπώνονται
διότι πέραν των προβλημάτων που δεν έχουν επιλυθεί,
πιστεύουν ότι η ασφάλεια των συναλλαγών καθώς και η δυνατότ-
ητα επιλογής των συμβαλλομένων πρέπει να επιτρέπει και την
δια φυσικής παρουσίας καταχώριση. 

Ζητούν λοιπόν να επιλυθούν όλα τα θέματα, τεχνικά και νομι-
κά για την καταχώριση ηλεκτρονικά και να είναι επιτρεπτό στον
πολίτη να επιλέγει τον τρόπο που επιθυμεί.

Μεγάλος αριθμός συμβολαιογράφων ψήφισε υπέρ αποχής
από σήμερα και μέχρι την επίλυση των προβλημάτων, ενώ ο
Πρόεδρος Γεώργιος Ρούσκας απέσυρε την αρχικά υποβληθ-
είσα πρότασή του με αποτέλεσμα η υπερψηφισθείσα πρόταση
να είναι εκείνη της μειοψηφίας του Δ. Σ.

Με τον Σύλλογο της Αθήνας συντονίζονται ήδη και οι λοιποί
συμβολαιογραφικοί σύλλογοι άλλων περιοχών (μερικοί εκ των
οποίων ήδη απέχουν) και αναμένεται η προκηρυχθείσα στις
30.5.2022 αποχή να είναι πανελλαδική. 

66..441166  κκρροούύσσµµαατταα,,  2277  θθάάννααττοοιι,,  119966  δδιιαασσωωλληηννωωµµέέννοοιι  κκααιι
665511  εεππααννααλλοοιιµµώώξξεειιςς

Καβάλα: Προφυλακιστέος για τη δολοφονία
της συζύγου του ο 55χρονος

Π
ροφυλακιστέος κρίθηκε, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγ-
γελέα, ο 55χρονος καθ ομολογίαv δράστης της φρικτής δολοφονίας
της 43χρονης συζύγου του μέσα στο φαρμακείο που διατηρούσε

στις Πηγές του δήμου Νέστου Καβάλας.

Στον δράστη απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθ-
εση. Μέσω της δικηγόρου του ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια της
άτυχης γυναίκας. Στην πολύωρη κατάθεσή του, που κράτησε περισσότερο
από τέσσερις ώρες, ισχυρίστηκε πως δεν είχε σχεδιάσει το έγκλημα, αλλά
το έκανε από ερωτικό πάθος γιατί δεν ήθελε να χωρίσει από τη σύζυγό του.

Παράσταση πολιτικής αγωγής δήλωσε η οικογένεια της άτυχης γυναίκας
μέσω δικηγόρου. Επίσης, από την οικογένεια κατατέθηκε αίτημα στην
Εισαγγελία Πρωτοδικών προκειμένου να αφαιρεθεί από τον 55χρονο δρά-
στη η επιμέλεια των δυο ανήλικων παιδιών του, ηλικίας δέκα και έξι ετών,
και να δοθεί στον αδελφό της 43χρονης γυναίκας που ζει και εργάζεται στο
Λος Άντζελες των ΗΠΑ, προκειμένου αυτός και η σύζυγός του να αναλάβουν
την ανατροφή τους.



ΜΜ
ε επ ιτυχ ία και μεγάλη συμμεε επ ιτυχ ία και μεγάλη συμμε--
τοχ ή διοργαν ώθηκε την  Κυρτοχ ή διοργαν ώθηκε την  Κυρ--
ιακή,  8 Μαΐ ου η δράσηιακή,  8 Μαΐ ου η δράση

«ΠΟΔΗΛΑΤΩ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΟΥ »,«ΠΟΔΗΛΑΤΩ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΟΥ »,
από τον  Οργαν ισμό Άθλησης καιαπό τον  Οργαν ισμό Άθλησης και
Φρον τ ίδας Νεολαίας και ΤρίτηςΦρον τ ίδας Νεολαίας και Τρίτης
Ηλικ ίας του Δήμου Ασπροπύργου.Ηλικ ίας του Δήμου Ασπροπύργου.

Οι ποδηλάτες φορών τας τα μπλουζά-
κια τους και κρατών τας μπαλόν ια με το
μήν υμα «ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΜΑΜΑ», που
προσφέρθηκαν  από τον  ΟΑΦΝΤΗ,
ξεκίν ησαν  στις 10:00 το πρωί, τη βόλτα
τους από την  Πλατεία Δημαρχ είου, έκα-
ν αν  μια στάση στην  Παραλία Ασπρ-
οπύργου για σύν τομη ξεκούραση και
τερμάτισαν  στο Δημαρχ είο της πόλης.
Εκεί, ο Πρόεδρος του ΟΑΦΝΤΗ, κ.
Ιωάν ν ης Κατσαρός μαζί με τον  Αν τιπρ-
όεδρο, κ. Αν τών ιο Κον αξή μοίρασαν  σε
όλους τους συμμετέχ ον τες διπλώματα
συμμετοχ ής και έπειτα  ακολούθησε
κλήρωση, όπου δύο μικροί ποδηλάτες
κέρδισαν  δύο ολοκαίν ουργια ποδήλατα! 

Για την  ομαλή διεξαγωγή της ποδηλα-
τάδας και με κύριο γν ώμον α την  ασφά-
λεια των  συμμετεχ όν των , έγιν αν  οι

κατάλληλες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
στους δρόμους της πόλης,  με τη
συν δρομή της Τροχ αίας, της Δημοτικής
Αστυν ομίας και προσωπικού του
ΟΑΦΝΤΗ. 

Η συγκεκριμέν η ποδηλατοβόλτα,
ήταν  μέρος μίας καμπάν ιας

 εν ημέρωσης και ευαισθητοποίησης,
εκ μέρους της Δημοτικής Αρχ ής,  

που σκοπό έχ ει ν α εκπαιδεύσει τους
δημότες για τα οφέλη της χ ρήσης του

ποδηλάτου ως μέσο αστικής
μετακίν ησης αλλά και ως μέσο

άσκησης. 

Σύμφων α με δήλωση του Δημάρχ ου
Ασπροπύργου, κ. Νικόλαου Μελετίου:
«To ποδήλατο είν αι η πιο παλιά μορφή
μετακίν ησης.  Κάποτε, οι παλιοί Ασπρ-
οπύργιοι μετακιν ούν ταν  με αυτό, όχ ι
μόν ο στις διπλαν ές πόλεις, μα μέχ ρι και
στην  Αθήν α, σε καθημεριν ή βάση.
Τώρα πλέον  αποτελεί  το σήμα κατατε

θέν  της βιώσιμης κιν ητικότητας στη
σύγχ ρον η πόλη, γιατί βοηθά στη δια-
τήρηση της καλής υγείας, έχ ει θετικό
αν τίκτυπο στο κλίμα, είν αι εύκολα
πρσβάσιμο, γρήγορο, και μπορεί ν α

εξυπηρετήσει τους πάν τες. Θα ήθελα,
πράγματι, στην  πορεία ο Ασπρόπυργος
ν α μετατραπεί σε κέν τρο ποδηλάτου
στο Θριάσιο πεδίο, μον άχ α που δεν
μας διευκολύν ει ιδιαίτερα το σχ έδιο
πόλεως και το μικρό πλάτος των  δρό-
μων  και των  πεζοδρομίων ». 

Με τη σειρά του, ο Πρόεδρος του
ΟΑΦΝΤΗ, Κ. Ιωάν ν ης Κατσαρός δήλω-
σε, «Ο Ασπρόπυργος, ακολουθεί την
τάση των  σύγχ ρον ων  πόλεων , και
βάζει το ποδήλατο ακόμα περισσότερο
στη ζωή του. 

Η αρχ ή έχ ει γίν ει και με περαιτέρω
προσπάθεια θα τα καταφέρουμε. Μπορ-
ούμε ν α δούμε πλέον  πολλούς ποδηλά-
τες στην  πόλη μας, και στο μέλλον  θα
βλέπουμε ακόμα  περισσότερους. Η
βιώσιμη κιν ητικότητα μας αξίζει!»  
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Μικροί και μεγάλοι «αγκάλιασαν» την Κυριακάτικη 
ποδηλατοβόλτα στον Ασπρόπυργο
Ν. Μελετίου: «To ποδήλατο σήμα κατατεθέν της βιώσιμης κινητικότητας σε μια σύγχρονη πόλη»

Κοινωφελής 
εργασία ΟΑΕΔ: 

Προ των πυλών 
τα οριστικά 
αποτελέσματα

Π
ρο των πυλών είναι, σύμφωνα με πληροφορίες του Proson.gr, η έκδοση των
οριστικών αποτελεσμάτων για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ
- ΔΥΠΑ που προβλέπει 25.000 θέσεις εργασίας, πλήρους απασχόλησης, με

συμβάσεις οκτάμηνης διάρκειας και μισθό ίσο με το βασικό, δηλαδή ίσο με 713 ευρώ
μικτά.

Πιο συγκεκριμένα, η έκδοση των οριστικών πινάκων κατάταξης, αναμένεται από μέρα
σε μέρα και είναι πολύ πιθανό, αν δεν υπάρξουν «ευτράπελα», τα οριστικά αποτελέσμα-
τα του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ δεν αποκλείεται να εκδοθούν
έως το τέλος της εβδομάδας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ του προγράμματος, ο οριστικός πίνακας
κατάταξης ανέργων εκδίδεται, από τον ΟΑΕΔ - ΔΥΠΑ, εντός 10 εργάσιμων, κατόπιν της
εξέτασης των ενστάσεων.

Εντοπίστηκαν,
κατασχέθηκαν
και καταστρά-

φηκαν 9.208 τεμάχια
απομιμητικών τσαντών
και μασκών προ-
στασίας με εμπορικά
σήματα μεγάλων διε-
θνών επιχειρήσεων και
επιβλήθηκε πρόστιμο
100.000 ευρώ

Πρόστιμο 100.000
ευρώ επέβαλε η Διυ-
πηρεασιακή Μονάδα Ελέγχου
της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) μετά από
έλεγχο σε αποθήκη προμηθευ-
τών ηλεκτρονικών καταστημά-
των στην Αττική.

Συγκεκριμένα, στελέχη της
διεύθυνσης Διαχείρισης Δεδο-
μένων, Στατιστικής Επεξερ-
γασίας και Εποπτείας Ηλεκτρο-
νικού Εμπορίου, της ΔΙΜΕΑ διε-
νήργησαν έλεγχο σε αποθήκη
προμηθευτών ηλεκτρονικών

καταστημάτων στην Αττική, σε
συνέχεια των προηγούμενων
ελέγχων της υπηρεσίας στη
κέντρο της Αθήνας.

Εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν
και καταστράφηκαν (σε
ανακύκλωση) 9.208 τεμάχια
απομιμητικών τσαντών και μασ-
κών προστασίας με εμπορικά
σήματα μεγάλων διεθνών
επιχειρήσεων και επιβλήθηκε
πρόστιμο 100.000 ευρώ.

Πρόστιμο 100.000 ευρώ σε Πρόστιμο 100.000 ευρώ σε 
αποθήκη στην Αττ ικήαποθήκη στην Αττ ική
– Κατασχέθηκαν απομιμητικές τσάντες 
και μάσκες προστασίας
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Α΄ ΑΝΔΡΩΝ :
Ήττα η ακαδημία
μπάσκετ 
Ελευσίνας και
Ενωση Ν. Περά-
μου
ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΧΩΝΩΝ -
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 83-67    

Διαιτητές: Καραβίτης,
Μαυρέλης, Κασιμάτης
Δεκάλεπτα: (14-16,, 39-
30, 63-54, 83-67)

ΕΝ. ΤΡΑΧΩΝΩΝ/ΔΙΑ
(Χαριτάτος-Κωστολιάς):
Σάν ν ης 10(2), Σου-
λην άρης 14 , Καψαρίδης
9(1), Τσορμπατζίογλου
20(3), Κασιμάτης 19(2)
Ρούσσος 1, Κούτρας
3(1), Σαρλάν ης 7, Γκα-

ν άς.
ΑΚΑΔ. ΕΛΕΥΣΙΣ (Μαυρο-
γιάν ν ης, Ρόκας): Σπαν ός
4, Ηλιάδης 8(1), Πατάτας
2, Πετρόγιαν ν ος 8(1),
Κον τούλης 17,  Παπαδ-
ημητρίου 6, Αχ είμαστος
7, Μόρφος 15(1), Κατσο-
γιάν ν ης.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ    91-69
ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΕΡΜΗΣ ΓΣ
65 -73
ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟΥ    ΤΑΤΑΥΛΑ
ΑΟ    79-88
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ    73-
71
ΕΡΜΗΣ
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ

ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ
ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΟ    72-74

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 48    
ΕΡΜΗΣ
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 43    
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜ.43    
ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΔΙΑ ΑΛΙΜ 43    
ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡ 40    
ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
40    

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΕΡΜΗΣ
39    
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
38    
ΤΑΤΑΥΛΑ            38    
ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
37    
ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ   37    
ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ    35    
ΔΑΦΝΗ ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ     32    
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ    27    
ΕΝΩΣΗ Ν ΠΕΡΑΜΟΥ
27    

Οι Πηγασίνες
Θριασίου
στο Αττικό
Τουρνουά
Στα πλαίσια του Αττικού
Τούρνουα 1″Αγωνιστι-
κή οι μικρές Πηγασίνες
Θριασίου αγωνίσθηκαν
με τον Αιολικό Μυτι-
λήνης στις εγκαταστά-
σεις 5Χ5 Του Σ.Ε.Φ.
Διασκέδασαν τοσο τον
αγώνα όσο και την απο-
στολή καθώς μετέβησαν
με μικρό πουλμανάκι
γονείς και  παιδάκια
προς το γήπεδο χώρο.

Ηταν μια όμορφη ποδο-
σφαιρική ημέρα καθώς
και ο καιρός ηταν ζεστός
βοηθώντας τις προσπά-
θειες όλων των παι-
διών. Οι αγώνες των
τμημάτων , Κορασιδων
και Γυναικών δεν πραγ-

ματοποιήθηκαν , κάτι
που θα γίνει σε νέα
ημερομηνία.

Ευχαριστούμε την
ομάδα Του Αιολικού
Μαριλίνα Τζελέπη για
την άριστη φιλοξενία.

ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΟ
ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΟ
ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ-
ΒΥΖΑΣ
ΜΕΓΑΡΩΝ
ΣΗΜΕΡΑ

Παρακολουθήστε σε απευθείας μετάδοση με live
streaming ολόκληρη την αναμέτρηση μεταξύ των
ομάδων Α.Ο.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ και ΒΥΖΑ ΜΕΓΑΡΩΝ
από το γήπεδο Τυμπακίου, για την 2η αγωνιστι-
κή των μπαράζ και την άνοδο στη Γ' Εθνική Κατ-
ηγορία, περιόδου 2022-2023.
Ο Αγώνας θα διεξαχθεί την Τετάρτη 11/05/2022
στις 16:00.
Η κάλυψη σε απευθείας μετάδοση
(livestreaming) θα γίνει από το κρητικό διαδικ-
τυακό κανάλι crete2day.com

Οι διαιτητές των
σημερινών αγώνων
μπαράζ  Ενώσεων σε
6ο 7ο 8ο όμιλο

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

6ος ΟΜΙΛΟΣ: 

ΑΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ
ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ: Τσατσούλης, Καφρίτσας-
Μητράκος (Αθην ών )
ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΑΙΟΛΟΣ ΠΡΟΦ.
ΗΛΙΑ: Μαράν ος, Σερεβέτας-Γαλάν ης
(Αθην ών )
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ – ΤΕΝΕΑΤΗΣ
ΑΘΙΚΙΩΝ: Καζάν ας, Τάκος-Γαλαν όπου-
λος (Αιτωλοακαρν αν ίας)

7ος ΟΜΙΛΟΣ: 

ΑΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ – ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ:
Αυγεριν ός (Αρκαδίας), Αλεξοπούλου-
Τσελεπίδης (Αν ατολικής Αττικής)
ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ – ΝΙΚΗ
ΣΗΤΕΙΑΣ: Τζίκας, Αγγελόπουλος-
Τσεχ ελίδης (Μακεδον ίας)
ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΝΙΩΝ – ΕΛΛΑΣ
ΠΟΝΤΙΩΝ: Μπεκιάρης, Μπουρτζοβίτης-
Οικον όμου (Κοριν θίας)

8ος ΟΜΙΛΟΣ:

ΙΑΛΥΣΟΣ – ΜΑΡΚΟ: Ρούτσης (Κορίν θ-
ου), Λυκομήτρος (Αργολίδας)-Θεοδωρό-
πουλος (Κορίν θου)
ΑΕ ΒΑΘΥΛΛΟΥ/ΠΑΝΣΑΜΙΑΚΟΥ –
ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ: Αλαφογιάν ν ης (Βοι-
ωτίας), Χλεμπογιάν ν ης (Φωκίδας)-
Καούρας (Βοιωτίας)

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΑΕΤΟΣ
ΛΟΥΤΡΩΝ: Γιώργος Χρόν ης, Τσαγαν ού-
Παύλος (Δυτικής Αττικής) ΦΩΤΟ
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Β΄ΕΘΝΙΚΗ
ΜΠΑΣΚΕΤ:

Νίκη του 
Μανδραικού ήττα

του 
Πανελευσινιακού

Εθνικός - Πανελευσινιακός
78-73 (παρ.)

Διαιτητές: Σκαλτσής,
Τεφτίκης, Κούλης Χ.

Δεκάλεπτα: 17-12, 37-28, 50-
38, 67-67 (κ.α.), 78-73

Εθνικός (Χούμπαυλης):
Ραπτόπουλος, Γεωργιάδης 10
(1), Λιβανός 13, Σιδέρης 10,
Καρυστινός 8 (2), Παπουτσής 4
(1), Ρεμπάμπης, Βασιλόπουλος
22 (3), Σαούλης, Κασιούμης 11.

Πανελευσινιακός (Βούλγαρ-
ης): Νίκου 14 (3), Πουρής,
Καράμπελας 25 (8), Σεργιένκο
1, Θεοδοσίου 8 (1), Κρασάκης 4,
Μουμπάρακ 5 (1), Λεγάκης,
Παπαφλωράτος 11 (3), Ρεκου-
νιώτης 4, Μαυρομιχάλης, Δεν-
δρινός.

Η ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Παπάγος  45
----------------------------------

-------------
2. ΦΕΑ Ν.Φ./Ν.Χ  43
3. Εσπερος Καλλιθέας 40
4. Φανάρια Νάξου  39
5. Πανελευσινιακός  36
6. Εθνικός 35
7. ΑΕΝΚ  35
8. Ένωση Ιλίου 35
9. ΝΕΟΛ 35
10. Αχαγιά ’82 34
----------------------------------

---------------
11. Αργοναύτης Ραφήνας 34
12. ΚΑΟ Κορίνθου 31
13. Πεντέλη  26

Προβιβάζεται στην Α2 (1):
Παπάγος

Συμμετέχει στους αγώνες
κατάταξης για κάλυψη πιθανής
κενής θέσης στην Α2 (1): ΦΕΑ
Ν.Φ./Ν.Χ

Υποβιβάζονται (3): Πεν-
τέλη, ΚΑΟ Κορίνθου και Αργο-
ναύτης Ραφήνας

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ ΤΗΣ
26ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Νάσσης (Πεντέλη) 29
Προδρόμου (Φανάρια

Νάξου) 27
Παππάς (ΝΕΟΛ ) 27

Αναγνωστόπουλος
(Φανάρια Νάξου) 25

Καράμπελας (Πανελευσι-
νιακός) 25

Γκαγκαλούδης (Έσπερος
Καλλιθέας) 24

Καφέζας (Αχαγιά ’82) 24
Μεσσίνι (Πεντέλη) 23

Στεργιάκης (ΦΕΑ
Ν.Φ./Ν.Χ.) 22

Βασιλόπουλος (Εθνικός) 22
Αγγελόπουλος (Έσπερος

Καλλιθέας) 21
Χονδρογιάννης (ΝΕΟΛ) 20
Κουκάκης (ΑΕΝΚ) 20

ΕΣΠΑΣΕ ΣΕΡΙ 14 ΗΤΤΩΝ Ο
ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ

Μανδραϊκός - Πρωτέας
Βούλας 74-71

Ο Μανδραϊκός προερχόταν
από 14 συνεχόμενες ήττες,
ωστόσο κατόρθωσε να νικήσει
την ομάδα του Πρωτέα Βούλας
74-71, η οποία μετρούσε μέχρι
σήμερα 8 συναπτές νίκες!

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΝΕ Μεγαρίδας 47
----------------------------------

-----------
2. Αιγάλεω  47
3. ΕΦΑΟΖ  45
4. Πρωτέας Βούλας  45
5. ΑΟΚ Χανιά  40
6. Παλαιό Φάληρο  39
7. Πανιώνιος 37
8. Δούκας  36
9. Ηλυσιακός  33
10. ΟΦΗ 33
----------------------------------

-----------
11. Άρης Νίκαιας 33
12. Κρόνος Αγίου Δημητρίου

32
13. Μανδραϊκός 31
14. Μελίσσια  30

* Εκκρεμούν οι (3) αγώνες
Δούκας - ΟΦΗ (25η αγωνιστική,
δεν έχει οριστεί), Μελίσσια -
Άρης Νίκαιας (25η αγωνιστική,
δεν έχει οριστεί), Ηλυσιακός -
Μανδραϊκός (25η αγωνιστική,
δεν έχει οριστεί)

Προβιβάζεται στην Α2 (1):
ΝΕ Μεγαρίδας

Συμμετέχει στους αγώνες
κατάταξης για κάλυψη πιθανής
κενής θέσης στην Α2 (1): Αιγά-
λεω

Υποβιβάζονται (4): Μανδρ-
αίκός, Μελίσσια, Κρόνος Αγίου
Δημητρίου και Άρης Νίκαιας ή
Ηλυσιακός ή

ΟΦΗ

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ ΤΗΣ
26ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Κυρίτσης (Πανιώνιος) 38
Μπακέας (Μελίσσια) 25
Πολέμης (Αιγάλεω) 21
Καρασταμάτης (Αιγάλεω)

20

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Την  κυριακή ο τελικός
κυπέλλου της ΝΕ Μεγα-
ρίδος με το Π.Φάληρο

Μία μόλις στροφή πριν
το ον ειρικό τέλος, έν α
μόλις εμπόδιο πριν  το
«Double» και την  “per-
f ect y ear” ηομάδα μας
πρέπει ν α περάσει το
εμπόδιο και του Π.
Φαλήρου σε έν αν  αμφίρρ-
οπο ΤΕΛΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΣΚΑΝΑ.Η ξέφρεν η πορ-
εία της ομάδας μας προς την  Α2 αν αζητά εν αγων ίως
ως συν τροφιά και την  κατάκτηση του ΚΥΠΕΛΛΟΥ
ΕΣΚΑΝΑ για ν α τοποθετηθούν  αγκαλιά στα ράφια με
τα τρόπαια της «�» μας!

Η ομάδα μας κατεβαίν ει στον  τελικό ως η κάτοχ ος
του τροπαίου και ευελπιστεί σε μια back to back
κατάκτηση που θα γραφτεί και αυτή στην  έν δοξη
ιστορία των  τελευταίων  ετών !Σημειωτέον  ότι μαζί με
τον  χ αμέν ο τελικό της προηγούμεν ης σεζόν  η ομάδα
μας συμμετέχ ει συν εχ όμεν α σε τρεις (3) τελικούς
ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΣΚΑΝΑ!Ακόμα λοιπόν  έν α βρον τερό
παρόν  επιβάλλεται ν α κάν ει αυτός ο υπέροχ ος

κόσμος μας, που μας
ακολουθεί παν τού
εδώ και χ ρόν ια και
ν α απογειώσει κυριο-
λεκτικά τα παιδιά μας
προς τον  τελικό
στόχ ο!

Εξάλλου είν αι η
μόν η χ άρη που ζήτ-
ησε επισήμως και ο
κόουτς λέγον τας χ αρ-
ακ τ ηρισ τ ικ ά: «Εάν

όλοι αυτοί που μας έδωσαν  συγχ αρητήρια και ομολόγ-
ησαν  ότι τους κάν αμε ευτυχ ισμέν ους το εν ν οούν , το
μόν ο που τους ζητάμε είν αι ν α έρθουν  ν α μας χ ειρ-
οκροτήσουν  στο Κερατσίν ι. Θέλω πάν ω από 1.000
Μεγαρίτες στο γήπεδο»!Άρα εμείς, με όλη την  δύν αμη
της ψυχ ής μας θα είμαστε εκεί!Μία ακόμη παράστα-
ση!Έν ας ακόμη τελικός!

Πούλμαν  θα αν αχ ωρήσουν  από την  NEM BC
ARENA στις 18:00Για την  συμμετοχ ή σας πληροφο-
ρίες στους:Σπύρο Κουν τεμάν η +30 694
4918378Θωμά Μπούρη 698 6748197Τάσο Παπου-
τσόγλου 693 405 3080Στελλίτο Φρυγαν έλλι 693
6565242

Α.Γ.Σ. ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ: 
Συγχαρητήρια για την διαιτησία 

του Γ.Μπαλαχούτη
Η   πρόεδρος   και   το   Δ.Σ.   του   Α.Γ.Σ.

ΒΥΖΑΣ   συγχαίρουν   τον      διαιτητή του αγώνα
ΒΥΖΑΣ – ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ κ. Γ. Μπαλαχούτη
και τους βοηθούς του κ.κ. Γ. Ζερβάκη και Ι.
Καράκελε για την άψογη     διαιτησία τους.
Τέτοιες διαιτησίες 

φέρνουν τον κόσμο στο γήπεδο και προάγουν
το χώρο της διαιτησίας και του ποδοσφαίρου.

Επίσης ευχαριστούμε θερμά  τον  φίλαθλο
κόσμο   της πόλης των  Μεγάρων για την συγκιν-
ητική παρουσία και στήριξη στον πρώτο εντός
έδρας αγώνα μπαράζ της ομάδας μας.

Όλοι μαζί θα πετύχουμε τον στόχο μας.

Για το Γραφείο Τύπου
Αντώνης Υψηλάντης

ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΣΚΑΝΑ ΝΕΜ-Π.ΦΑΛΗΡΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ 15/5 ώρα 20:00 Κλειστό Κερατσινίου



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
( Α Ε Ι - Τ Ε Ι ) Γ ν ώ σ η
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
( Α Ε Ι - Τ Ε Ι ) Γ ν ώ σ η
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
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 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 (punch-
ing, 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 SCAN-
NER
3)Περιγραφή θέσης: Βοηθοί
χειριστή κλάρκ  
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
Προϋπηρεσία στην χρήση
REACHTRUCK
Γνώση χρήσης RF SCAN-
NER
4)Περιγραφή θέσης:
Χειριστές κλάρκ
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
ραίτητα προσόντα:
Άδεια χειριστή
REACHTRUCK
Προϋπηρεσία στη χρήση
REACHTRUCK
Γνώση χρήσης RF SCAN-
NER

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,ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Σ 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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Εκτός από τις αυξήσεις σε τρόφιμα και
καύσιμα η στατιστική υπηρεσία καταγρά-
φει αυξήσεις πάνω από τον μηνιαίο
πληθωρισμό στις τιμές για τις μεταφορές
επιβατών με πλοίων κατά 17,7% με αερ-
οπλάνο κατά 15,8%, τα μεταχειρισμένα
αυτοκίνητα κατά 11,3% (τα καινούργια
αυτοκίνητα καταγράφουν αύξηση στις
τιμές τους κατά 8,9%), τα εισιτήρια θεάτρ-
ων και κινηματογράφων κατά 13,9% και
οι τιμές σε ξενοδοχεία, μοτέλ και παν-
δοχεία κατά 16,1%, ενώ η τουριστική
περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει. 
Το πακέτο διακοπών όπως προσφέρε-

ται από τα ταξιδιωτικά πρακτορεία σε 

σχέση με πέρσι καταγράφει αύξηση για
τον Απρίλιο κατά 6,7%.

Η συνολική μηναία αύξηση διαμορφώθη-
κε από τις επιμέρους αυξήσεις:

1. Κατά 2,5% στην ομάδα Διατροφή και
μη αλκοολούχα ποτά, λόγω αύξησης
κυρίως των τιμών σε: ψωμί, μοσχάρι,
χοιρινό, αρνί και κατσίκι, πουλερικά,
γάλα νωπό πλήρες, γιαούρτι, τυριά,
αυγά, έλαια και λίπη, νωπά λαχανικά,
κατεψυγμένα λαχανικά, καφέ. 

Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε
από τη μείωση κυρίως των τιμών σε:
ζυμαρικά, νωπά ψάρια.

2. Κατά 14,1% στην ομάδα Ένδυση και
υπόδηση, λόγω επαναφοράς των τιμών
στα επίπεδα πριν από τις χειμερινές
εκπτώσεις.

3 Κατά 4,0% στην ομάδα Στέγαση, λόγω
αύξησης κυρίως των τιμών σε: ηλεκτρι-
σμό, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης.

4 Κατά 0,4% στην ομάδα Διαρκή αγαθά-
Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες, λόγω
αύξησης κυρίως των τιμών στα είδη άμε-
σης κατανάλωσης νοικοκυριού.

5 Κατά 0,3% στην ομάδα Μεταφορές,
λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: και-
νούργια αυτοκίνητα, βενζίνη. 

Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε
από τη μείωση κυρίως των τιμών σε:
πετρέλαιο κίνησης, εισιτήρια μεταφοράς
επιβατών με αεροπλάνο.

6 Κατά 0,6% στην ομάδα Αναψυχή-Πολι-
τιστικές δραστηριότητες, λόγω αύξησης
κυρίως των τιμών στο πακέτο διακοπών.

7 Κατά 0,9% στην ομάδα Ξενοδοχεία-
Καφέ-Εστιατόρια, λόγω αύξησης κυρίως
των τιμών στα εστιατόρια-ζαχαροπλα-
στεία-καφενεία.

Η μόνη μείωση ήταν 0,5% και αφορά την
ομάδα Αλκοολούχα ποτά και καπνός,
λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στα κρα-
σιά

Η συνέχεια από σελ. 2



Τετάρτη 11 Μαϊου 2022 θριάσιο-13  

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 ε-

πικίνδυνες  λόγω και της κλιματικής αλλαγής, θεωρείται απολύτως επιτακτική.¨
Έχουμε όλοι μας καθήκον να προφυλάξουμε όσο πράσινο μας απέμεινε. Η ελάχιστη προσφορά

μερικών ωρών  την ημέρα  από εθελοντές –  εθελόντριες, είναι απαραίτητη.
Για πληροφορίες στο τηλ. 6946712843  Δημήτρης Βραχίδης. 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Ν Ο Μ Ο Υ
ΑΤΤΙΚΗΣ                                

ΔΗΜΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ                                                                                              
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Ταχ. Δ/ν ση: Χατζηδάκη 41 &
Δήμητρος
Τ.Κ. 19200                                               

Πληροφ ορίες: κα Μυτιλην αίου
Α.                                      

Τηλ: 210-5537221                                                                                   
Fax:  210-5537257
Email:  texniki@elefsina.gr

Δήμος Ελευσίν ας,
09/05/2022
Α. Π.: 6962

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμαρχος Ελευσίν ας
αν ακοιν ών ει ότι:

Με την  υπ. αρ. 120/2022
πράξη του Δημοτικού
Συμβουλίου, αποφ ασίστηκε η
ν έα αν άρτηση της
Πολεοδομικής Μελέτης
« Κ τ η μ α τ ο γ ρ ά φ η σ η -
Πολεοδόμηση – Πράξη
Εφ αρμογής ΠΕ7 του Δήμου
Ελευσίν ας», λόγω αλλαγών  που
επήλθαν  κατά τη διαδικασία

έγκρισής της 

από τους αρμόδιους φ ορείς.
Οι εν διαφ ερόμεν οι μπορούν

ν α προσέλθουν  στο Δημοτικό
Κατάστημα τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες για ν α λάβουν  γν ώση
του σχετικού φ ακέλου και ν α
υποβάλλουν  τις τυχόν
εν στάσεις τους σε διάστημα 15
ημερών  από τη δημοσίευση της
αν ακοιν ώσεως αυτής. 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΣ                              

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Ν Ο Μ Ο Υ
ΑΤΤΙΚΗΣ                                

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ                                                                                              
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Ταχ. Δ/ν ση: Χατζηδάκη 41 &
Δήμητρος

Τ.Κ. 19200                                               
Πληροφ ορίες:  κα Μυτιλην αίου
Α.                                      

Τηλ: 210-5537221                                                                                   
Fax:  210-5537257

Email:  texniki@elefsina.gr

Δήμος Ελευσίν ας,
09/05/2022
Α. Π.: 6963

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Δήμαρχος Ελευσίν ας

αν ακοιν ών ει ότι:
Με την  υπ. αρ. 119/2022 πράξη

του Δημοτικού Συμβουλίου,
αποφ ασίστηκε η ν έα αν άρτηση
της Πολεοδομικής Μελέτης «
Ολοκλήρωση της μελέτης
Πολεοδόμησης (Έν ταξη στο
σχέδιο και Πράξη Εφ αρμογής)
στην  περιοχή Σαραν ταποτάμου
του Δήμου Ελευσίν ας (ΠΕ6

Κάτω Σαραν ταπόταμος)», λόγω
αλλαγών  που επήλθαν  κατά τη
διαδικασία έγκρισής της από
τους αρμόδιους φ ορείς. 

Οι εν διαφ ερόμεν οι μπορούν  ν α
προσέλθουν  στο Δημοτικό
Κατάστημα τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες για ν α λάβουν  γν ώση
του σχετικού φ ακέλου και ν α
υποβάλλουν  τις τυχόν
εν στάσεις τους σε διάστημα 15
ημερών  από τη δημοσίευση της
αν ακοιν ώσεως αυτής. 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΣ                                                   

Sebastian Meise, έν α έργο - γροθιά για
τη ζωή των  ομοφυλοφίλων  πριν  από την
αποποιν ικοποίηση της ομοφυλοφιλίας
και τον  αν τίκτυπο της φυλάκισης στη

Η Ημέρα της Ευρώπης, αφιερωμέν η
στους ν έους, τη δημοκρατία και τον
πολιτισμό, με αφορμή την  αν ακήρυξη
του 2022 ως Ευρωπαϊκού Έτους Νεο-
λαίας, ολοκληρώθηκε όπως επέβαλε και ο
ίδιος ο χ αρακτήρας της διοργάν ωσης. Με
έν α μεγάλο συμπεριληπτικό πάρτι στο X-
Bowling Art Center, παρουσία ν έων
αν θρώπων , ηλικιακά και μη, που μοιρά-
στηκαν  τις εν τυπώσεις τους από τις
εξαιρετικά εν διαφέρουσες εκδηλώσεις
στις οποίες παρευρέθηκαν , αλλά κυρίως
τα όν ειρα και τα σχ έδιά τους για το μέλ-
λον . Έν α μέλλον  δημοκρατικό, συμμε-
τοχ ικό, με όρους σεβασμού και αλληλεγ-
γύης, όπως ακριβώς επιτάσσει η Ημέρα
της Ευρώπης. Και κάθε μέρα.

Έκθεση «Ειρήνια τόξα» στο Παλαιό
Δημαρχείο Ελευσίνας

Διάρκεια: 7-22 Μαΐου 2022
Ημέρες και ώρες: Δευτερα- Παρασκευή

17.00-19.00, Σάββατο 19.00-21.00, Κυρ-

ιακή

11.30-13.30
Διεύθυν ση: Νικολαΐδου &amp; Βασ.

Λάσκου
Πρωιν ές επισκέψεις για σχ ολικές ομά-

δες κατόπιν  επικοιν ων ίας στα τηλέφων α
2105547646 -6939407774

Εργαστήριο “Print Your City” στο
ΕΛΕVΣΙΣ INNOVATION LAB by 2023
ELEUSIS

Διάρκεια: 10 Μαΐου έως 3 Ιουλίου
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα-Παρασκευή

9:30-14:30 (επίσκεψη κατόπιν  ραν τεβού
- καθημεριν ές

ξεν αγήσεις για σχ ολεία)
Διάρκεια Επίσκεψης: 45 λεπτά
Μέγιστος αριθμός επισκεπτών  αν ά

ξεν άγηση: 35 άτομα
Διεύθυν ση: Σωτηρίου Γκιόκα και Τζαφ-

έρη, Ελευσίν α 19200, εν τός βιομηχ αν ι-
κής εγκατάστασης

ΤΙΤΑΝ
Τηλέφων ο κρατήσεων : 6958458342
email: innov ationlab@2023eleusis.eu



14-θριάσιο Τετάρτη 11 Μαϊου 2022

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 γκαρσονι-
έρα 35 τ.μ., ισόγεια, 1
υ/δ, κατασκευή '08,
μπάνιο, επιπλωμένη, θ-
έρμανση: αυτόνομη θ-
έρμανση με κεντρική
εγκατάσταση, μέσο θέρ-
μανσης: πετρέλαιο,
νυχτερινό ρεύμα, χωρίς
κοινόχρηστα, ελεύθερη,
ιδανική για φοιτητές, τι-
μή 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 κατά-
σταση οροφοδιαμέρι-
σμα 90 τ.μ., ισόγειο,
προσόψεως, 2 υ/δ, κα-
τασκευή '97, μπάνιο, σε
οικόπεδο 650 τ.μ., θέρ-
μανση: αυτόνομη θέρ-
μανση με ατομική εγκα-
τάσταση, μέσο θέρμαν-
σης: πετρέλαιο, τζάκι,
πάρκιν πιλοτής, κο-
υφώματα αλουμινίου,
χωρίς ασανσέρ, ζώνη
οικιστική, δάπεδα: μάρ-
μαρο, πολύ καλή κα-

τοικία με δύο μεγάλα
υπνοδωμάτια, σαλόνι
,κουζίνα με καθιστικό
και τζάκι και μεγάλο κή-
πο, τιμή 480€, συζητή-
σιμη. SYNTHESIS
S.R.E.CON,
2105541126, 09:00-
20:00

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη
γκαρσονιέρα 45 τ.μ.,
ισόγεια, διαμπερής, 1
υ/δ, αυτόνομη θέρμαν-
ση, πόρτα ασφαλείας,
ηλιακός, ανοικτό πάρ-
κιν, κήπος, χωρίς α-
σανσέρ, χωρίς
κοινόχρηστα, όχι
μεσίτες, είναι ένας με-
γάλος χώρος με κου-
ζίνα και μπάνιο, τιμή
300€, συζητήσιμη

6947045353

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατά-
σταση οροφοδιαμέρι-
σμα 170 τ.μ., 1 επίπεδο,
1ου, προσόψεως, 3 υ/δ,
κατασκευή '80, μπάνιο,
2 wc, θέρμανση: αυτό-
νομη θέρμανση με κεν-
τρική εγκατάσταση,
πόρτα ασφαλείας,
ηλιακός, χωρίς
κοινόχρηστα, ενεργ. κλ.
Ε, ///Μαγούλα, οροφο-

διαμέρισμα 170 τ.μ.,
1ου ορόφου κατασκε-
υής 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
REAL ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220

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

6945153906

ΜΑΝΔΡΑ Μακρυάμ-
μος, μονοκατοικία 72
τ.μ., υπερυψωμένη ισό-
γεια, 1 υ/δ, ενεργ. κλ. Γ,
ανακαινισμένη, τιμή
300€

6946983366
ΟΙΝΟΗ νεόδμητη μο-

νοκατοικία 60 τ.μ., ισό-
γεια, 2 υ/δ, μπάνιο, ανα-
καίνιση '10, τιμή 250€,
07:00-22:00

6945605024

ΒΙΛΙΑ ανακαινισμένη
μονοκατοικία 144 τ.μ., 2
επίπεδα, 1ου, διαμπε-
ρής, προσόψεως, 3 υ/δ,
2 μπάνια, πέτρινη, σε
οικόπεδο 409 τ.μ., θέρ-
μανση: αυτόνομη θέρ-
μανση με ατομική εγκα-
τάσταση, μέσο θέρμαν-
σης: πετρέλαιο, ρεύμα,
τζάκι, θέα βουνό, αποθ-
ήκη, κήπος, κουφώμα-
τα αλουμινίου, σίτες,
νυχτερινό ρεύμα, ε-
λεύθερη, ζώνη οικιστι-
κή, κατάλληλη για ε-
ξοχική κατοικία, δάπε-
δα: παρκέ, πλακάκι,
μάρμαρο, ενοίκιο περι-
λαμβάνει: κοινόχρηστα,
Οδός: 25 ης Μαρτίου
26. Διάφορα χαρακτηρι-
στικά: αλουμίνια, διπλά
τζάμια, εντοιχισμένες
ντουλάπες, κοντά στο
κέντρο & συγκοινωνίες,
δύο μπαλκόνια (εμπρ-
ός & πίσω), ξύλινα &
μαρμάρινα δάπεδα, φ-
ωτεινό, φρεσκοβαμμέ-
νο, μεγάλος χώρος α-
ποθήκευσης (σκεπή &
υπόγειο), ανακαίνιση
'21 , καλή διαρρύθμιση,
τριφασικό, ψηλοτάβα-

νο, με πρόσβαση σε
κοινόχρηστη σκεπή,
δύο εισόδους (μία για
κάθε επίπεδο). Θέα:
προς το βουνό & το δά-
σος (εμπρός και πίσω).
Θέρμανση: αυτόνομη θ-
έρμανση οροφής Γερ-
μανίας (ESWA) και
πλήρως λειτουργικό
τζάκι (μόλις έγινε η
συντήρηση/επισκευή).
Το ακίνητο προσφέρε-
ται και με κάποια έπιπ-
λα/συσκευές., διαθέ-
σιμη από 10/05/22, τιμή
390€, 09:00-20:00

6971507394
ΒΙΛΙΑ μονοκατοικία

135 τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ, 2
μπάνια, τζάκι, κήπος, α-
νακαινισμένη, σαλονο-
τραπεζαρία, κουζίνα, 1
ξύλινη σοφίτα, 2 αυλές,
καλοριφέρ, χωρίς σκά-
λες, κατάλληλη και για
ηλικιωμένους και άτομα
με κινητικά προβλήμα-
τα, δεκτά κατοικίδια, τι-
μή 500€

6944461852

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή
κατάσταση μονοκα-
τοικία 72 τ.μ., ισόγεια, 2
υ/δ, επί της λεωφόρου
Θρασυβούλου και Βαγ-

γέλη Περπινιάδη, Άνω
Φούσα, με αυλή, κοντά
σε προαστιακό, στάση
λεωφορείου και αγορά.,
τιμή 420€

6973222212

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ανα-
καινισμένο διαμέρισμα
50 τ.μ., 1 επίπεδο, 1ου,
1 υ/δ, κατασκευή '90,
μπάνιο, κλιματισμός, ε-
νεργ. κλ. Δ, ανακαίνιση
'00, 3 δωμάτια, 1 κου-
ζίνα/ες, κουζίνα (αυτό-
νομη), studio 6/5/2022
11:43 πμ, τιμή 300€ (e-
agents1066076). ASPIS
REAL ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Κέν-
τρο, καλή κατάσταση
διαμέρισμα 40 τ.μ., 1
επίπεδο, ισόγειο, 1 υ/δ,
κατασκευή '85, μπάνιο,
θέρμανση: κεντρική θ-
έρμανση, ενεργ. κλ. Ζ,
ανακαίνιση '00, 3 δωμά-
τια, 1 κουζίνα/ες,
6/5/2022 11:43 πμ, τιμή
300€ (e-
agents1066075). ASPIS
REAL ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220
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ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  EEyyee  FFaacciilliittyy
MMaannaaggeemmeenntt  ααννααζζηηττάά::

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

Απαραίτητα Προσόντα:

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

Η εταιρεία παρέχει:

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

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

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

ΕΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

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

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

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

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

της στον Ασπρόπυργο Αττικής

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

hr@beinoglou.gr ή στο τηλ. 210-9466204
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Το Γραφείο Απασχόλησης του
Δήμου Ασπροπύργου ενημε-
ρώνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδι-

κασία συγκρότησης Συμπληρωματικού
Μητρώου Ωφελούμενων στο πλαίσιο της
πράξης: «Συμβουλευτική, Υποστήριξη,
Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση
στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-
49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων
αιχμής», σύμφωνα με τους όρους της
αριθ. 1/2020 Πρόσκλησης, το οποίο περ-
ιλαμβάνει νέους ωφελούμενους από τους
Επιλαχόντες.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άνερ-
γους ηλικίας 30-49 ετών, απόφοιτους
τουλάχιστον Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης.

Περιλαμβάνει:
Θεωρητική επαγγελματική κατάρτιση

200 ωρών στις ειδικότητες:

Μεταποίηση/ Βιομηχανία, Κατασκευές
Υγεία, Πρόνοια
Τουρισμός και Επισιτισμός
Πιστοποίηση επαγγελματικών

γνώσεων και προσόντων 
Πρακτική άσκηση 380 ωρών σε επιχει-

ρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα που ασκούν
συναφή οικονομική δραστηριότητα 

Επαγγελματική Συμβουλευτική Υπο-
στήριξη 

Επίσημη σελίδα του προγράμματος:
www.voucher.gov.gr

Ειδικότερα η Δράση αποσκοπεί:
Στην ενδυνάμωση του επαγγελματικού

προφίλ των άνεργων με την απόκτηση ή
την αναβάθμιση εξειδικευμένων επαγγε-
λματικών γνώσεων και δεξιοτήτων με
δυνατότητα πιστοποίησης, ώστε να
ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτή-
σεις της αγοράς εργασίας σε κλάδους με
προοπτική ανάπτυξης.

Στην παροχή συμβουλευτικής υπο

στήριξης για την ενίσχυση της προο-
πτικής μετάβασης των άνεργων στην
αγορά εργασίας

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ
ΑΝΕΡΓΩΝ & ΟΦΕΛΗ 

Δικαίωμα Συμμετοχής έχουν όλοι
οι άνεργοι που πληρούν τις κάτωθι
προϋποθέσεις:

• Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα
Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν
λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι

•   Να έχουν ηλικία από 30 ετών έως
49 

•   Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

•   Να μη συμμετέχουν σε Εκπαίδευση,
Απασχόληση ή Κατάρτιση

Τα οφέλη των συμμετεχόντων θα είναι
τα εξής:

Οι ωφελούμενοι θα λάβουν Εκπαιδευ-
τικό Επίδομα έως 2.520 ευρώ (μικτά).

Ιατροφαρμακευτική κάλυψη κατά την
διάρκεια του προγράμματος.

Πιστοποίηση επαγγελματικών
γνώσεων και προσόντων

Υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευ-
τικής & καθοδήγησης

Διασύνδεση με την αγορά εργασίας

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΦΕΛΗ

Δικαίωμα Συμμετοχής έχει κάθε
επιχείρηση που πληροί τις κάτωθι προϋ-
ποθέσεις:

Ανήκει σε κλάδους που μπορούν να
παρέχουν πρακτική άσκηση σε θέσεις
συναφείς με την ειδικότητα κατάρτισης 

Δεν συμμετέχει άμεσα το Ελληνικό
Δημόσιο

Για την πρόσληψη του προσωπικού
δεν υπάγεται στις διατάξεις του
Ν.2190/1994

Τα οφέλη των επιχειρήσεων θα είναι
τα εξής:

Πλήρης απασχόληση καταρτισμένου
προσωπικού σε ειδικότητες του κλάδου,
αριθμού ίσου έως και του 30% του
απασχολούμενου προσωπικού, για διά-
στημα 3 μηνών (380 ώρες), χωρίς κανέ-
να κόστος (μισθολογικό – εργοδοτικό)

Στη δράση μπορούν να συμμετέχουν
επιχειρήσεις οι οποίες επιδοτούνται από
άλλα προγράμματα απασχόλησης, χωρίς
κανένα περιορισμό.

Για περαιτέρω πληροφορίες και
ενημέρωση για την ολοκλήρωση της
διαδικασίας,  οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επικοινωνούν  με το
Γραφείο Απασχόλησης του Δήμου
Ασπροπύργου στα τηλέφωνα
2132006489 και 2105576704 καθ-
ημερινά από τις 9.00 π.μ. έως τις
17.00 μ.μ.

ΝΕΟ ΜΗΤΡΩΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ 30-49 
ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ


