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33  χχρρόόννιιαα  λλεειιττοουυρργγίίααςς
""κκλλεείίννεειι""  οο  ΣΣυυμμββοουυλλεευυττιικκόόςς

ΥΥπποοσσττήήρριιξξηηςς  ΓΓυυννααιικκώώνν  
ΘΘυυμμάάττωωνν  ΒΒίίααςς

Παραδίδεται στην κυκλοφορία
Τμήμα της  Περιφερειακής 
Αιγάλεω, που εξυπηρετεί 

μεγάλο όγκο κυκλοφορίας

Α΄ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 25Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Ήττα ο ΓΑΣ Μάνδρας 
από τον Πορφύρα
Ενας πρώην παλαίμαχος 

ανέλαβε τον Πανελευσινιακό. 
Ο Ανδρέας Σκέντζος στο πάγκο

Δέσμευση Γιώργου Αμυρά, για
ένταξη του έργου στο 

Πρόγραμμα Αναδασώσεων 
του ΥΠΕΝ 

ΑΑννααγγκκααίίαα  ηη
ΧΧρρηημμααττοοδδόόττηησσηη

για την αναδάσωση του
Λόφου Προφήτη Ηλία στη

Μαγούλα 

Τέλος οι μάσκες από 1η Ιουνίου
στους κλειστούς χώρους 

- Εξαιρούνται νοσοκομεία, γηροκομεία
και ΜΜΜ

σσεελλ..  77

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο.Λ.Ε. - Πράσινου Ταμείου 

Για την προστασία του θαλάσσιου
περιβάλλοντος

σσεελλ..  33--44

Ρεύμα: Τέλος σε ακίνητα που
δεν έχουν ασφαλιστεί

Aπο το 2025 όλα τα νέα κτίρια που βρίσκονται σε
ζώνες υψηλής τρωτότητας ασφαλίζονται υποχρεωτικά. 

38 Ηλεκτρικά Ποδήλατα
και σημεία στάθμευσης

και φόρτισης 
Εξασφάλισε ο Χρήστος Παππούς

σσεελλ..  1100--1111σσεελλ..  99

1199ΗΗ  ΜΜΑΑΪΪΟΟΥΥ  ΗΗΜΜΕΕΡΡΑΑ  ΜΜΝΝΗΗΜΜΗΗΣΣ

103 χρόνια από την 
Γενοκτονία των Ελλήνων

του Πόντου σσεελλ..    33
σσεελλ..    99

σσεελλ..    88

σσεελλ..  22σσεελλ..  33

Αντιμετωπίζεται  ουσιαστικά 
πλέον το χρόνιο πρόβλημα της

απομάκρυνσης 
όλων των επικίνδυνων και

επιβλαβών πλοίων από τον
κόλπο της Ελευσίνας, 

με προεξάρχουσα
την απομάκρυνση του άκρως
επικίνδυνου ναυαγίου SLOPS
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ιδιοκτησία:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

Διεύθυνση: Σ. Μακρυγιάννη & Θερμοπυλών
- Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300 

Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν:
6908604269,6977410968
Συνδρομές Ετήσιες: 20€ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου 
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφον-
ται. Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγ-

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Γενικά αίθριος . Η θερμοκρασία 

από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Πατρίκιος, Πάτρικ, Πατρίκος, Πατρίκης,

Πατρίτσιος, Πατρίτσης, Πατρικία, Πατρίτσα
Θεόγν ωστος, Θεογν ώστης, Θεογν ώσιος,

Θεογν ωσία Θεόκτιστος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Φίλης Ισίδωρος Μ.

Λιάκου Δημητρίου 11, 2105582462

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

Κοντούλη 1, 2105542410

MANΔΡΑ
Πέππας Ιωάννης 

Υψηλάντου 1 & Στρατηγού Ρόκα Νικολάου,
2105555236

ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

Καμπόλη Αικατερίνη Ι.Μητροπόλεως 52 &

Κανελλοπούλου 2, 21024756081

ΑΧΑΡΝΕΣ
Γκίκα Σοφία - Ακριβή Κ.Αριστοτέλους 309,

6972633576

Τ
η χρηματοδότηση ενός νέου σημαντικού περι-
βαλλοντικού έργου εξασφάλισε ο Δήμος
Φυλής που αφορά στην προμήθεια 38 ηλεκτρ-

ικών ποδηλάτων και στην εγκατάσταση 6 σημείων φόρ-
τισις και στάθμευσής τους, ώστε να μπορούν να χρησι-
μοποιηθούν από Δημότες, κατοίκους και επισκέπτες .

Το ποσό για την υλοποίηση του προγράμματος
Ενίσχυσης της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Φυλής
που περιλαμβάνεται στην πράξη του Κέντρου Ανα-
νεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας
(ΚΑΠΕ) ανέρχεται στα 317.830,12 €.

Το σύστημα θα επιτρέπει την αυτόματη χρήση ηλεκ-
τρικών ποδηλάτων χωρίς την παρουσία προσωπικού.
Πρόκειται για προμήθεια και εγκατάσταση ενός αυτομα-
τοποιημένου ηλεκτρονικού συστήματος που θα δίνει
στους πολίτες την ευχέρεια να παραλάβουν και να χρη-
σιμοποιήσουν ένα ηλεκτρικό ποδήλατο για το χρονικό
διάστημα που θα καθορίζεται στον Κανονισμό Λειτο-
υργίας του Συστήματος, επιστρέφοντάς το σε κάποιο
από τα σημεία στάθμευσης τα οποία θα είναι εγκατε-
στημένα σε επιλεγμένα σημεία του Δήμου.

Τα ποδήλατα θα τοποθετηθούν σε σταθμούς οι
οποίοι θα περιλαμβάνουν θέσεις κλειδώματος/φόρτισης
και θα επιτρέπουν τη φόρτιση των ποδηλάτων όσο αυτά
είναι κλειδωμένα στον σταθμό.

Το σύστημα θα επιτρέψει στον Δήμο να προσφέρει
στους πολίτες και στους επισκέπτες της πόλης πρόσβα-
ση σε ηλεκτρικά ποδήλατα με στόχο τη μείωση της
κυκλοφορίας των αυτοκινήτων στην πόλη, τη διευκόλ-
υνση των υπολοίπων μέσων μαζικής μεταφοράς, τον
περιορισμό του κυκλοφοριακού φόρτου στην πόλη και
τον περιορισμό της μόλυνσης του περιβάλλοντος και
του θορύβου.

38 Ηλεκτρικά Ποδήλατα και
σημεία στάθμευσης και φόρτισης 

εξασφάλισε ο Χρήστος Παππούς

Συνεχίζεται στη σελ. 12

Π
αραδίδεται στην κυκλοφορία από
την Περιφέρεια Αττικής, τμήμα της
Περιφερειακής Αιγάλεω,  τρείς

μήνες μετά από την κατάρρευση του
τοιχίου.

Το τμήμα που αποκαταστάθηκε από την
Περιφέρεια Αττικής και με συντονισμό του
Περιφερειάρχη Γιώργου Πατούλη, εκτείνε-
ται σε 84 μέτρα μήκος και παραδίδεται
ξανά στην κυκλοφορία οχημάτων την Παρ-
ασκευή 20 Μαΐου, έπειτα από την πτώση
του τοιχίου που συνέβη και η τροχαία είχε
αποκλείσει την κυκλοφορία στις 8 Φεβρο

υαρίου 2022. Η Περιφέρεια Αττικής, με
συντονισμό του Περιφερειάρχη Αττικής Γ.
Πατούλη και πρωτοβουλίες του Αντιπεριφ-
ερειάρχη Δυτικής Αττικής Λευτέρη Κοσμό-
πουλου, ενέταξε το έργο αποκατάστασης
του τοιχείου στην Περιφερειακή Αιγάλεω σε
έργο υψηλής προτεραιότητας, καθώς το
συγκεκριμένο τμήμα οδικού δικτύου
εξυπηρετεί μεγάλο όγκο κυκλοφορίας.
Η εκτέλεση των εργασιών προχώρησε
άμεσα με αποτέλεσμα εντός τριμήνου το
τμήμα της Περιφερειακής Αιγάλεω να παρ-
αδοθεί στην κυκλοφορία.

Παραδίδεται στην κυκλοφορία Τμήμα
της  Περιφερειακής Αιγάλεω, που

εξυπηρετεί μεγάλο όγκο κυκλοφορίας

Συνεχίζεται στη σελ. 12



3 χρόνια λειτουργίας
"κλείνει" 

ο Συμβουλευτικός
Σταθμός 

Υποστήριξης
Γυναικών Θυμάτων

Βίας

Ο
«Συμβουλευτικός Σταθμός Υποστήριξης
Γυναικών Θυμάτων Βίας» του Δήμου
Ελευσίνας στις6 Μαΐου 2022 συμπλήρ-

ωσε τρία χρόνια λειτουργίας. Κατά τη διάρκεια της
περιόδου αυτής,εξυπηρετήθηκαν συνολικά 417
γυναίκες, θύματα βίας και  πολλαπλών δια-
κρίσεων.

Την ίδια χρονική περίοδο πραγματοποιήθηκαν
315 δράσεις δικτύωσης με φορείς του δημό-
σιουκαι του ιδιωτικού τομέα, με αποτέλεσμα να
δημιουργηθεί ένα ευρύ δίκτυο συνεργασίας με
σκοπό τηβέλτιστη εξυπηρέτηση των γυναικών.

Επίσης, πραγματοποιήθηκαν 33 δράσεις
ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης της κοινωνίας
για τηνανάδειξη του ζητήματος της έμφυλης βίας
όλων των μορφών ή/και των πολλαπλών δια-
κρίσεων, τημηδενική ανοχή της βίας και την
έμπρακτη κατοχύρωση του δικαιώματος των
γυναικών σε μια ζωήχωρίς βία.

Ο Συμβουλευτικός Σταθμός αποτέλεσε για τις
γυναίκες που απευθύνθηκαν σε αυτόν,
το«καταφύγιο», στο οποίο αναζήτησαν τη χαμένη
τους αξιοπρέπεια, την ίση μεταχείριση και τηνα-
ποδοχή στην καθημερινή τους ζωή.

Τα στελέχη του Συμβουλευτικού Σταθμού
συνεχίζουν να παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες-
συμβουλευτικής υποστήριξης, τηρώντας παράλ-
ληλα το απόρρητο της διαδικασίας, ώστε οποια-
δήποτεγυναίκα που είναι θύμα βίας ή/και πολ-
λαπλών διακρίσεων να νιώθει ότι «δεν είναι
μόνη, δεν είναι ημόνη».

Τα στελέχη του Συμβουλευτικού ΣταθμούΥπο-
στήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου
Ελευσίνας
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Δέσμευση
Γιώργου

Αμυρά, για
ένταξη του
έργου στο 

Πρόγραμμα 
Αναδασώσεων

του ΥΠΕΝ 

ΑΑννααγγκκααίίαα  ηη  ΧΧρρηημμααττοοδδόόττηησσηη
για την αναδάσωση του Λόφου του 

Προφήτη Ηλία στη Μαγούλα 

Τ
η Βουλή επισκέφθηκε το πρωί της Τετάρτης 18 Μαΐου ο Δήμαρχος Ελευσίνας Αργύρης
Οικονόμου, σε προγραμματισμένη συνάντηση στο γραφείο του Αντιπροέδρου της Βουλής,
Θανάση Μπούρα, με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργο Αμυρά.

Παρών στη συνάντηση ήταν και ο Αντιδήμαρχος Μαγούλας, Μενέλαος Μίχας.
Αντικείμενο της συνάντησης ήταν το μείζον θέμα και πάγιο αίτημα των κατοίκων του Δήμου Ελευ-

σίνας που αφορά στην αναδάσωση του Λόφου του Προφήτη Ηλία, στη Μαγούλα.
Μετά από διαρκείς ενέργειες της Δημοτικής Αρχής απεστάλη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και

Ενέργειας, η μελέτη επικαιροποίησης προϋπολογισμού και το σχέδιο της προγραμματικής σύμβα-
σης για την αναδάσωση του λόφου «Προφήτη Ηλία».

Από πλευράς Δημάρχου κατέστη σαφής η ανάγκη ένταξης της μελέτης σε πρόγραμμα χρηματοδότ-
ησης του ΥΠΕΝ, με τον Υφυπουργό να δεσμεύεται πως το αίτημα θα ικανοποιηθεί.

Αξίζει να σημειωθεί, πως η αναδάσωση του λόφου αποτελεί πάγιο αίτημα των κατοίκων του
Δήμου, ενώ στο παρελθόν είχαν πραγματοποιηθεί εθελοντικές δράσεις δενδροφύτευσης, οι οποίες
δεν απέδωσαν.

Συνεχίζεται στη σελ. 4

Πέρασε επιτυχώς ο Δήμος
Φυλής τον έλεγχο για το
πρόγραμμα ΤΕΒΑ

Ε
πιτυχ ώς ολοκληρώθηκε από τους αρμόδιους
φορείς, ο έλεγχ ος στο Δήμο Φυλής, για την
υλοποίηση του προγράμματος ΤΕΒΑ και

εκδόθηκε στις 16 Μαΐου η Έκθεση Επιτόπιας Επα-
λήθευσης, χ ωρίς μάλιστα συστάσεις και διορθώσεις. 

Σύμφων α με την  Έκθεση, κατά τη διάρκεια του
ελέγχ ου που διεν εργήθηκε την  1η Απριλίου 2022,
επιβεβαιώθηκε – επαληθεύθηκε ότι πληρούν ται οι
απαραίτητες προϋποθέσεις, το πρόγραμμα υλοποι-
είται σύμφων α με τα προβλεπόμεν α στην  Απόφαση
Έν ταξης και έχ ουν  πραγματοποιηθεί και επαληθευθεί
οι σχ ετικές δαπάν ες των  προϊόν των  που έχ ουν
παραδοθεί.

“Η επιτυχ ής ολοκλήρωση του ελέγχ ου και τα
εύσημα που λάβαμε από την  Επιτροπή της Ευρωπαϊ-
κής Έν ωσης και της Διαχ ειριστικής Αρχ ής κατά την
επίσκεψή της στην  Κοιν ων ική Υπηρεσία στις 5 Μαϊου
2022, αποδεικν ύουν  περίτραν α ότι προτεραιότητά
μας είν αι ο άν θρωπος. Θα συν εχ ίσουμε με τον  ίδιο
ζήλο με στόχ ο ν α στηρίξουμε όσους περισσότερους
δημότες μας μπορούμε”, υπογράμμισε ο Δήμαρχ ος
Φυλής Χρήστος Παππούς.

“Ο Δήμος Φυλής για άλλη μια φορά πέρασε με επιτ-
υχ ία τη διαδικασία του ελέγχ ου, χ ωρίς συστάσεις και
διορθώσεις, καταδεικν ύον τας την  άρτια οργάν ωση,
την  αποτελεσματικότητα και τη διαφάν εια με την
οποία λειτουργεί η Κοιν ων ική Υπηρεσία μας”, υπο-
γράμμισε ο Αν απληρωτής Δημάρχ ου Κοιν ων ικής
Πολιτικής Γιώργος Αν των όπουλος.

Ταξί «καρφώθηκε» σε
ακινητοποιημένο

αυτοκίνητο 
στην Αθηνών-Κορίνθου

Το ατύχημα σημειώθηκε στη Νέα Εθνική Οδό Αθη-
νών – Κορίνθου στο ύψος της Κινέτας, όταν ΙΧ
αυτοκίνητο, που υπέστη βλάβη εν κινήσει, ακιν-
ητοποιήθηκε πάνω στην Εθνική Οδό.

Μετά από λίγο, από το σημείο περνούσε ένα ταξί
και για άγνωστους λόγους ο οδηγός του δεν
απέτρεψε την πρόσκρουση του ταξί πάνω στο
ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο, που είχε ακινητοποι-
ηθεί, λόγω βλάβης

Ευτυχώς από τη σύγκρουση δεν τραυματίστηκε
κανείς ούτε από το ταξί ούτε από το ιδιωτικής χρή-
σης όχημα.
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Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Ελευσίνας Αργύρης Οικονόμου: «Η ανα-
δάσωση του λόφου του Προφήτη Ηλία απασχολεί –δικαίως- τους
πολίτες, όχι μόνο της Μαγούλας αλλά και ολόκληρου του Δήμου. 

Είναι μία ενέργεια που θα αναβαθμίσει αισθητικά την περιοχή και
εντάσσεται στον συνολικότερο προγραμματισμό και σχεδιασμό μας για
την ισόρροπη ανάπτυξη κάθε γειτονιάς του Δήμου. 

Μετά και τη δέσμευση του Υφυπουργού για την ικανοποίηση του αιτή-
ματός μας, αναμένουμε τις επόμενες ενέργειες και την αναγκαία συνερ-
γασία με όλους τους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να φέρουμε σε
πέρας ένα ακόμη αίτημα ετών».

Απο την πλευρά του ο Αντιπρόεδρος εξέφρασε την ικανοποίηση του
για το αποτέλεσμα της συνάντησης. 

Ο κ. Μπούρας βρίσκεται διαχρονικά στο πλευρό των πολιτών της
Δυτικής Αττικής και θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά το θέμα μέχρι
την ολοκλήρωσή του.

Συν εχ ιζεται από τη σελ. 3
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Το 2ο Δημοτικό Σχολείο Μάνδρας υψώνει τη φωνή του
και στέλνει το μήνυμά του για την ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΙΡΗΝΗ

Τ
ο 2ο Δημοτικό Σχ ολείο Μάν δρας
παράλληλα με τη μαθησιακή διαδι-
κασία ευαισθητοποιεί τους μαθητές

του και  σε κοιν ων ικά θέματα. Η
ΕΙΡΗΝΗ αποτελεί μείζον  πρόβλημα
του πλαν ήτη μας. Οι μαθητές με
συζητήσεις  και προβληματισμούς
συν ειδητοποίησαν  πόσο σημαν τική
είν αι η ΕΙΡΗΝΗ και πόσο οι λαοί υπο-
φέρουν  από την  έλλειψή της. Επίσης
αποφάσισαν   ν α υψώσουν  τη φων ή
τους και ν α στείλουν  το μήν υμα τους.
Εκπαιδευτικοί και μαθητές εν ώθηκαν
όλοι μαζί   και διεκδίκησαν  την
ΕΙΡΗΝΗ για όλον  τον  κόσμο. Η δράση
πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη του
Συλλόγου Γον έων  και Κηδεμόν ων  του
Σχ ολείου και την  ευγεν ική χ ορηγία του
FOTOMARAS.

”Οι μαθητές του 2ου Δημοτικού Σχ ο-
λείου με 32 λευκά σεν τόν ια και κλαδί
ελιάς, σχ ηματίζουν  το μήν υμα της
ΕΙΡΗΝΗΣ” 

Τερματισμός και
συγκέντρωση: 6.30 μ.μ.
Υπουργείο Εθνικής
Άμυνας

Νέες και νέοι, εργα-
τοϋπάλληλοι, συντα-
ξιούχοι, 

Ο πόλεμος στην Ουκρ-
ανία μαίνεται και δεν
χωρά καμιά επανάπαυ-
ση. 

Ο κίνδυνος της επέκ-
τασής του είναι μεγάλος.
Τώρα παίρνουμε τη θέση
μας στον αγώνα ! 

Η ΕΕ∆ΥΕ σας καλεί σε
μαζική συμμετοχή στη
40η Μαραθώνια Πορεία
Ειρήνης την Κυριακή 22
του Μάη 2022, που
φέτος συμπίπτει με την
ημέρα δολοφονίας του
Γρηγόρη Λαμπράκη. 

Καταδικάζουμε την
απαράδεκτη ρωσική
εισβολή στην Ουκρανία!
Πρόκειται για έναν άδικο
ιμπεριαλιστικό πόλεμο, στον οποίο
συγκρούονται από τη μια οι ΗΠΑ, το
ΝΑΤΟ και η ΕΕ και από την άλλη η
Ρωσία, με το μάρμαρο να το
πληρώνουν ο ουκρανικός, ο ρωσικός
και οι άλλοι λαοί της περιοχής. 

Η συμμετοχή στη 40η Μαραθώνια
Πορεία και στις πρωτοβουλίες της
ΕΕ∆ΥΕ σε όλη τη χώρα, στο πλαίσιο
του Πανελλαδικού Διημέρου Αντιιμπερ-
ιαλιστικής Δράσης, είναι ο καλύτερος

τρόπος για να τιμήσει κανείς στην
πράξη τους αγώνες του Λαμπράκη, του
Νικηφορίδη, των χιλιάδων αγωνιστών
που πάλεψαν ενάντια στην τότε ΕΟΚ,
στο ΝΑΤΟ, ενάντια στην πρόσδεση της
Ελλάδας σε αυτά τα δολοφονικά εργα-
λεία του κεφαλαίου κατά των λαών. 

Εργαζόμενοι, νέες και νέοι, 
Όλοι στη 40η Μαραθώνια Πορεία

Ειρήνης! Να δυναμώσει ακόμη περισ-
σότερο η πάλη του αντιπολεμικού-αντι-
ιμπεριαλιστικού κινήματος ! 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
40η ΜΑΡΑΘΩΝΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ

Κυριακή 22 Μάη 2022
Εκκίνηση: 8 π.μ. Τύμβος Μαραθώνα



Τ
ο Επαγγελματικό Επιμελητήρ-
ιο Πειραιώς, στο πλαίσιο των
ανταποδοτικών Υπηρεσιών

που παρέχει προς τα Μέλη του, με
γνώμονα πάντα την έγκαιρη και
έγκυρη ενημέρωση, την κατατοπι-
στική εξυπηρέτηση και εν γένει το
συμφέρον των επιχειρήσεων, σας
γνωστοποιεί ότι επήλθαν σημαντι-
κές αλλαγές στην Νομοθεσία για το
Γ.Ε.ΜΗ. που αφορά όλες τις επιχει-
ρήσεις με την ψήφιση του Ν.
4919/2022 (ΦΕΚ Α 71/07-04-2022) για
τις οποίες θα ενημερώνεστε προ-
σηκόντως με κάθε πρόσφορο μέσο.

Με την εξ’ αντικειμένου ευσυνειδησία που
πρέπει να διακατέχει έναν Πρόεδρο Επιμελ-
ητηρίου που τον έχουν επιλέξει οι συνάδελφοί
του να βρίσκεται σ’ αυτή τη θέση, αλλά και την
απόλυτη κατανόηση και γνώση που έχω για
την προσπάθεια και τον αγώνα  του κάθε
επαγγελματία ξεχωριστά, επικοινωνώ μαζί
σας για να σας ενημερώσω ότι, τροποποιήθη-
καν οι διατάξεις που αφορούν τα υποκαταστή-
ματα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.
1 περ. ιδ του Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ Α 71/07-04-
2022) ορίζεται ότι τα υποκαταστήματα έχουν
υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., προβλέ-
ποντας μάλιστα και σχετικές διοικητικές
κυρώσεις σε περίπτωση μη σχετικής εγγραφ-
ής. Προκειμένου λοιπόν η επιχείρησή σας να
είναι σύννομη με τις πρόσφατες αλλαγές της
νομοθεσίας, αλλά και να αποφύγετε τυχόν

διοικητικές κυρώσεις που αναφέρονται στο
άρθρο 50 παρ. 1β του Ν. 4919/2022 και προβ-
λέπει ότι «για παραβάσεις του άρθρου 16,
σχετικά με την παράλειψη εγγραφής στο
Γ.Ε.ΜΗ. επιβάλλεται πρόστιμο από πεντακό-
σια (500) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ»,
παρακαλούμε εφόσον διατηρείτε υποκατα-
στήματα στην ημεδαπή να προβείτε στις ακό-
λουθες ενέργειες,

Ø   είτε κάνοντας χρήση των ψηφιακών
απομακρυσμένων υπηρεσιών του επιμελ-
ητηρίου μέσω του https://echamber.eep.gov.gr
(επισυνάπτεται αναλυτικός οδηγός),

Ø   είτε με ηλεκτρονική αποστολή, με θέμα
τον ΑΦΜ της επιχείρησης στο eepir@otenet.gr

ü  Εάν διατηρείτε ατομική επιχείρηση να
μας αποστείλετε τη σχετική βεβαίωση μετα-
βολής εργασιών φυσικού προσώπου
(βεβαίωση εγκαταστάσεων εσωτερικού) της
αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για την έναρξη του/των υπο-
καταστήματος/των σας,

ü  εάν η επιχείρησή σας είναι νομικό πρό-
σωπο θα πρέπει:

α) εφόσον στο υφιστάμενο καταστατικό
προβλέπεται η δυνατότητα ίδρυσης υποκατα-
στήματος να μας προσκομίσετε τη σχετική
βεβαίωση μεταβολής εργασιών μη φυσικού
προσώπου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. (βεβαίωση
εγκαταστάσεων εσωτερικού) σας για την ένα-
ρξη του/των υποκαταστήματος/των ή

β) εφόσον δεν υπάρχει αντίστοιχη πρόβ-

λεψη για ίδρυση υποκαταστήματος στο υφι-
στάμενο καταστατικό σας θα πρέπει πρώτα
να προβείτε σε σχετική τροποποίηση του
καταστατικού και εν συνεχεία να προσ-
κομίσετε τη σχετική βεβαίωση μεταβολής
εργασιών μη φυσικού προσώπου της αρμό-
διας Δ.Ο.Υ. (βεβαίωση εγκαταστάσεων εσω-
τερικού) σας για την έναρξη του/των υποκατα-
στήματος/των.

Σημειώνεται ότι ανεξαρτήτως μορφής
επιχειρήσεως θα πρέπει να καταβάλετε το
σχετικό τέλος καταχώρησης ΓΕΜΗ ύψους
10,00€.

Η υποχρέωση των ενεργειών που περι-
γράφονται παραπάνω ισχύουν και στην
περίπτωση που η μητρική σας επιχείρηση
ανήκει στο Επιμελητήριό μας και διατηρείτε
υποκατάστημα στο πεδίο αρμοδιότητας άλλου
Επιμελητηρίου/ ή νομού.

ü  Εάν έχετε διακόψει την δραστηριότητα
υποκαταστήματος και δεν την έχετε δηλώσει
στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο, παρακα-
λούμε να σταλεί η σχετική βεβαίωση μεταβο-
λής εργασιών (μη) φυσικού προσώπου της
αρμόδιας Δ.Ο.Υ. (βεβαίωση εγκαταστάσεων
εσωτερικού) σας για την κατάργηση του/των
υποκαταστήματος/των, και έτσι να πάψετε να
χρεώνεστε με παρελθοντικά τέλη Γ.Ε.ΜΗ. και
με υφιστάμενες επιμελητηριακές συνδρομές.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία θα πρέπει κάθε φορά που προ-
βαίνετε σε ίδρυση νέου υποκαταστήματος να
ακολουθείτε την ως άνω διαδικασία κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 16 παρ. 1 περ. ιδ του
Ν. 4919/2022. Το κάθε υποκατάστημα λαμβά-
νει ξεχωριστό αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. που καταχωρ-
είται και δημοσιοποιείται στο μητρώο Γ.Ε.ΜΗ,
σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 1α του Ν.
4919/2022.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με τις νομοθετικές αλλαγές της νομικής μορφ-
ής της επιχείρησής σας μπορείτε να καλέσε-
τε στο 210-4121503 * 19 (κα. Ιωάννα Βέλλα)
καθώς και για εξειδικευμένες ερωτήσεις να
επικοινωνήσετε με τη δικηγόρο ΓΕΜΗ του
ΕΕΠ Θεοδώρα Γ. Αρβανιτάκη στο email:
theoarvanitaki@eep.gov.gr.

Η παρούσα επιστολή αποστέλλεται στο
πλαίσιο της παροχής ανταποδοτικών υπηρε-
σιών του Επιμελητηρίου προς τα μέλη προ-
στατεύοντας τα από την επιβολή δυσβάστακ-
των κυρώσεων και παραμένοντας σταθερά
και έμπρακτα στο πλευρό των επιχειρήσεων-
μελών του, με απώτερο σκοπό την προ-
στασία, ενίσχυση, προβολή και εδραίωση
κάθε επιχείρησης-μέλους μας στον επιχειρ-
ηματικό κλάδο όπου δραστηριοποιείται.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιεσ-
δήποτε τυχόν διευκρινίσεις χρειαστείτε.

Με εγκάρδιους χαιρετισμούς,
Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Π.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡ. ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ

ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκόό  ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιοο  ΠΠεειιρρααιιώώςς
SOS - ΑΛΛΑΓΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 
Μέλος της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος  
Οδός Περσεφόνης και Ιωάννου Τραυλού Πλησίον Κτιρίου ΟΣΕ ΤΚ 19200

Ελευσίνα 
Τηλ: 2105561041, κιν 6982514774 ,6974652274         e-mail: thriasioupe-

diou@yahoo.com 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Σύλλογος Ηπειρωτών Θριασίου

Πεδίου με απόλυτο σεβασμό, έντονη και
βαθιά περίσκεψη για τα θύματά της ναζι-
στικής θηριωδίας που βίωσαν και ένιω-
σαν  για τα καλά στο πετσί τους το φασι-
σμό και τον ναζισμό, διοργανώνει την
Τετάρτη 25 Μαΐου και ώρα 19:30 στο
πολιτιστικό κέντρο Λεωνίδας Κανελλό-
πουλος ,διεύθυνση Ίωνος Δραγούμη 37
Ελευσίνα εκδήλωση με θέμα:

‘’Τα μαρτυρικά 
χωριά της Ηπείρου’’ 

Στην εκδήλωση θα τιμηθεί ο μόνος επιζών του ολοκαυτώματος των Λιγκιάδων
Παναγιώτης Μπαμπούσκας. Στην πλάτη του είναι στηλωμένη η αξιοπρέπεια της Ελλά-
δας.

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Ο Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας
Παππάς Βασίλειος Παππά Αρχοντία         
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Συνεδριάζει σήμερα Πέμπτη 19 Μαΐου
2022  και ώρα 12.00 το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ. Η
συνεδρίαση θα γίνει δια ζώσης στα γραφεία
της ΚΕΔΕ  (Ακαδημίας 65 και Γενναδίου 8,
3ος όροφος), και μέσω τηλεδιάσκεψης, ενώ
θα μεταδοθεί ζωντανά από την ιστοσελίδα
της ΚΕΔΕ (https://kede.gr/).

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης  της
συνεδρίασης είναι τα ακόλουθα:

Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ
κ. Δ. Παπαστεργίου

Συζήτηση επί του σχεδίου νόμου του Υπο-
υργείου Εσωτερικών «Σύστημα στοχοθ-
εσίας, αξιολόγησης και ανταμοιβής για την
ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της
δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις για
το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου
τομέα».

Εισηγητής:  κ. Γ. Κωνσταντέλλος, Πρόεδρ-
ος Επιτροπής Θεσμών & Διαφάνειας

Ειδικοί σύμβουλοι – ειδικοί συνεργάτες –
επιστημονικοί συνεργάτες των ΠΕΔ της
χώρας.

Εισηγητής:  κ. Γ. Κωνσταντέλλος, Πρόεδρ-
ος Επιτροπής Θεσμών & Διαφάνειας

Έγκριση υποβολής πρότασης προς το
Πράσινο Ταμείο για ένταξη της ΚΕΔΕ στο
έργο «Δημιουργία Κόμβου Δικτύωσης και
Εκπαίδευσης Δήμων για την κλιματική
αλλαγή και την ανθεκτικότητα στην Ελλάδα».

Εισηγητές:  – κ. Δ. Παπαστεργίου, Πρόε-
δρος ΚΕΔΕ

– κ. Ι. Καραγιάννης, Γενικός Διευθυντής
ΚΕΔΕ

Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτρ-
οπής Υγείας της ΚΕΔΕ για θέματα αρμοδι-
ότητάς της.

Εισηγητής:  κ. Ι. Λυμπέρης, Πρόεδρος
Επιτροπής Υγείας

Έκκληση αντιμετώπισης της έλλειψης
διαθέσιμου χώρου ταφής στο Κοιμητήριο
Καλαμαριάς – Αίτημα συνολικής αντι-
μετώπισης και οριστικής ρύθμισης των
προβλημάτων ίδρυσης, νομιμοποίησης,
επέκτασης των Κοιμητηρίων.

Εισηγητής:  κ. Ι. Καϊτεζίδης, Πρόεδρος
ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας

Πρόταση διοργάνωσης Ημερίδας για την
εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και
του Ν. 4624/2019.

Εισηγητής:  κ. Δ. Καφαντάρης, Γενικός
Γραμματέας ΚΕΔΕ

8.Πρόταση συμπλήρωσης του άρθρου

100 του Ν. 3852/2010.
Εισηγήτρια: κα Θ. Αλεξίου, Προϊσταμένη

Νομικής Υπηρεσίας ΚΕΔΕ

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΚΕΔΕ
έτους 2022.

Εισηγητής: κ. Δ. Θεοδώρου, Αν. Προϊστά-
μενος Οικονομικής Διεύθυνσης ΚΕΔΕΟρι-
σμός εκπροσώπων.

Εισηγητής: κ. Λ. Κυρίζογλου, Α΄ Αντιπρόε-
δρος ΚΕΔΕ

Ορισμός εκπροσώπων της ΚΕΔΕ
στηνΤακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρ-
είας Ασφαλιστικών-Συμβουλευτικών Υπηρ-
εσιών Αυτοδιοίκησης – ΕΑΣΥ ΑΑΕ-ΟΤΑ),
που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα την
31η Μαΐου 2022.

Εισηγήτρια:   κα Δ. Λουκάκη, Αναπ-
ληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΚΕΔΕ

Έγκριση Αποφάσεων Προέδρου.
Εισηγήτρια: κα Δ. Λουκάκη, Αναπληρώτρ-

ια Γενική Διευθύντρια ΚΕΔΕ

Συμμετοχή της ΚΕΔΕ στην 2η Έκθεση
Beyond και έγκριση συνδιοργάνωσης διήμε-
ρου συνεδρίου με θέμα: «Έξυπνες πόλεις
και Ενέργεια» που διοργανώνει η Διεθνής
Έκθεση Θεσσαλονίκης , 29 Σεπτεμβρίου – 1
Οκτωβρίου 2022.

Εισηγητές: κ. Δ. Παπαστεργίου, Πρόεδρ-
ος ΚΕΔΕ

κ. Γ. Καραγιάννης, Γενικός Διευθυντής
ΚΕΔΕ

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του
σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλον-
τος και Ενέργειας με τίτλο: «Εκσυγχρονι-
σμός της αδειοδότησης διαδικασίας ανα-
νεώσιμων πηγών ενέργειας, πλαίσιο ανά-
πτυξης πιλοτικών θαλάσσιων πλωτών
φωτοβολταϊκών σταθμών και ειδικότερες
διατάξεις για την ενέργεια και την προ-
στασία του Περιβάλλοντος».

Εισηγητής: κ. Γ. Παπαναστασίου, Πρόε-
δρος Επιτροπής Περιβάλλοντος ΚΕΔΕ

ΣΣυυννεεδδρρίίαασσηη  σσήήμμεερραα  ττοο  
ΔΔ..ΣΣ..  ττηηςς  ΚΚΕΕΔΔΕΕ

ΠΠΠΠρρρράάάάσσσσιιιιννννοοοο    φφφφωωωωςςςς    
για 226 προσλήψεις σε Δήμους
Εγκρίθηκε η πρόσληψη διακοσίων  είκοσι έξι (226) ατόμων  μέσω ΑΣΕΠ με σχέση

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμέν ου χ ρόν ου (ΙΔΟΧ) για χ ρον ικό διάστημα έως
οκτώ (8) μήν ες σε 7 Δήμους με Απόφαση που δημοσιεύθηκε.
Σύμφων α με την  απόφαση εγκρίν εται η πρόσληψη 226 ατόμων  σε συν ολικά 7

δήμους  μέσω ΑΣΕΠ με σχ έση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμέν ου χ ρόν ου
(ΙΔΟΧ) για χ ρον ικό διάστημα έως οκτώ (8) μήν ες.
Με την  Απόφαση, προκαλείται δαπάν η ποσού 2.119.428,00 ευρώ περίπου σε

βάρος των  προϋπολογισμών  των  Δήμων , η οποία θα αν τιμετωπισθεί αποκλειστικά
από ίδια έσοδα αν ταποδοτικού χ αρακτήρα που αυτοί εισπράττουν , σύμφων α με
την  κείμεν η ν ομοθεσία, για τις αν τίστοιχ ες με την  πρόσληψη παρεχ όμεν ες υπηρ-
εσίες.

Παρελθόν οι μάσκες από αερ-
οπλάνα, τρένα και ΚΤΕΛ - Τέλος
τα πρόστιμα - Την επόμενη
εβδομάδα οι  αποφάσεις για
εκπαιδευτικές δομές και ακτοπ-
λοϊκές συγκοινωνίες.

Συγκεκριμένα, έως τις 15
Σεπτεμβρίου 2022 αναστέλλεται
η υποχρεωτική χρήση μάσκας
σε όλους τους χώρους, εσωτερι-
κούς και εξωτερικούς. Η άρση περ-
ιλαμβάνει τα αεροπλάνα και τις υπε-
ραστικές συγκοινωνίες όπου
υπάρχουν αριθμημένες θέσεις,
όπως είναι τα τρένα και τα ΚΤΕΛ.
Όπως διευκρίνισε ο υπουργός,
ούτε οι  εργαζόμενοι  σε όλους
αυτούς τους χώρους θα είναι
υποχρεωμένοι από την 1η Ιουνίου
να φορούν μάσκες.

Κατ'επέκταση, καταργείται και η
επιβολή προστίμων. Ωστόσο, παρ-
αμένει η προτροπή και η σύσταση
για χρήση μάσκας σε όλους τους
προαναφερόμενους χώρους, ειδικά
για τις ευάλωτες ομάδες.

Πού παραμένουν υποχρεωτικές
οι μάσκες:

Στη συνέχεια, ο κ. Πλεύρης παρ-
ουσίασε τους χώρους στους οποίο-
υς η χρήση μάσκας θα παραμείνει
υποχρεωτική:

- Στα νοσοκομεία

- Στις μονάδες φροντίδας ηλικιω-
μένων και σε συναφείς δομές

- Στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
αστικού τύπου, όπως τα λεωφορεία,
ο ηλεκτρικός, το μετρό, το τρόλεϊ
και το τραμ.

Τέλος οι μάσκες από 1η Ιουνίου στους
κλειστούς χώρους 
- Εξαιρούνται νοσοκομεία, γηροκομεία και ΜΜΜ
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διοργανώνει το Μυστήριο 19_Ηδιοργανώνει το Μυστήριο 19_Η
Μύηση ως Διαδικασία.  Μύηση ως Διαδικασία.  

Από τις 18 Μαΐου έως τις 11 Ιουνίου,
έξι καλλιτέχνες με έντονη παρουσία
στην Ελλάδα και το εξωτερικό έρχονται
στην Ελευσίνα, στο πλαίσιο του προ-
γράμματος καλλιτεχνικής φιλοξενίας
Visual Arts (V.A.) Initiator, εμπνέονται
από τον τόπο και τους κατοίκους του και
δημιουργούν έργα -καρπούς αυτής της
συνδιαλλαγής, αναδεικ-
νύοντας τη σπάνια ποι-
κιλομορφία της πόλης. Η
παρουσίαση των έργων
θα πραγματοποιηθεί το
Σάββατο 11 Ιουνίου, στο
πλαίσιο μιας ξεχωριστής
εκδήλωσης-περιπατητι-
κής ξενάγησης, στα
σημεία της Ελευσίνας
που θα επιλεγούν από
τους καλλιτέχνες.

Το πρόγραμμα Visual
Arts (V.A.) Initiator, που
πραγματοποιείται από
την Πολιτιστική Πρω-
τεύουσα για δεύτερη
φορά, έρχεται να μυήσει
νέους εικαστικούς στην τέχνη της in situ
εγκατάστασης και της site-specific per-
formance, υπό την εποπτεία μιας επι-
μελητικής ομάδας, και να τους δώσει την
ευκαιρία να πειραματιστούν με έργα
μικρής και μεσαίας κλίμακας. Το πρόγρ-
αμμα δημιουργεί τις απαραίτητες συνθή-

κες, ούτως ώστε οι φιλοξενούμενοι καλ-
λιτέχνες να αναπτύξουν κατά τη διάρ-
κεια της παραμονής τους στην Ελευσίνα,
μια στενή σχέση με την πόλη, να την
αφουγκραστούν, να αντιδράσουν στα
ερεθίσματά της και να την ξανασυστή-
σουν μέσα από τις καλλιτεχνικές τους
δημιουργίες.

Η φετινή εκδοχή του V.A. Initiator
εκκινεί από το βαθύ παρελθόν, αναζ-
ητώντας παραλληλισμούς αλλά και νέα
ανοίγματα στο παρόν και το μέλλον.
Αναπτύσσοντας τη θεματική Η Μύηση
ως Διαδικασία στοχεύει σε δυο κατε-

υθύνσεις: αφενός, στην ενίσχυση της
νέας εικαστικής δημιουργίας και τη
γνωριμία της τοπικής κοινωνίας με
νέους καλλιτέχνες και αφετέρου, στην
ενδυνάμωση της εγχώριας εικαστικής
σκηνής, των δημιουργικών επαγγελμα-
τιών του πεδίου της καλλιτεχνικής φιλο-

ξενίας και τη δημιουργία νέων δυνατο-
τήτων σε επίπεδο κοινών συνεργειών.

Η 6μελής ομάδα των συμμετεχόντων
καλλιτεχνών του προγράμματος φιλο-
ξενίας διαμορφώθηκε κατόπιν ανοιχτού
καλέσματος, που πραγματοποιήθηκε
την άνοιξη του 2021, κι επιλέχθηκε ανά-
μεσα σε 135 αιτήσεις από όλον τον
κόσμο. Οι έξι καλλιτέχνες/ιδες που θα
συμμετάσχουν είναι οι ακόλουθοι/ες:
Παγώνα Ζάλη (GR), Τίμοθυ Λασκαρά-
τος (GR), Αιμιλία Λιόντου (ΑΤ), Μαρία
Νικηφοράκη (GR), Eleni Mylona (CH),
Kamila Szejnoch (PL).

Σημαντικό ρόλο στη διαμόρ-
φωση του προγράμματος δια-
δραματίζουν ως μέντορες τρεις
διακεκριμένοι φορείς του κλά-
δου της καλλιτεχνικής φιλο-
ξενίας (artistic residency).
Πρόκειται για τους Yellow
Brick, Eight/Το Οχτώ και
Snehta Residency, που συνει-
σφέρουν μέσω του ανθρώπι-
νου δυναμικού και της τεχνογ-
νωσίας τους, με μια σειρά δια-
δικασιών, θεματικών, ποιη-
τικών αποχρώσεων και μεθο-
δολογίας στη δημιουργική δια-
δικασία.

Συντελεστές

Μέντορες & Συν-επιμελητές: Yellow
Brick, Το Οχτώ/Eight, Snehta
Residency

Σχεδιασμός-Διεύθυνση Παραγωγής:
Κωνσταντίνος Σακκάς

Τεχνική Διεύθυνση: Βασίλης Σάλτας

Επιμέλεια περιεχομένου & Συντονι-
σμός Επιμελητών: Ραλλού Αβραμίδου

Συντονισμός Καλλιτεχνών & Καλλι-
τεχνικών Δράσεων: Αναστασία Τσοπε-
λάκη

Οργάνωση Παραγωγής: Άννα
Βακόντιου, Κατερίνα Κάζου

Οργάνωση-Εκτέλεση Παραγωγής:
Delta Pi

Ημερομηνίες Προγράμματος: 18/05
– 11/06/2022

Εγκαίνια-περιπατητική ξενάγηση:
11/06

Περισσότερες πληροφορίες θα ανα-
κοινωθούν σύντομα.

Περισσότερα για τους καλλιτέχνες:

Πέγκυ Ζάλη – GR
Η Πέγκυ Ζάλη (pegy-zali.com) είναι

αρχιτεκτόνισσα και εικαστικός καλλι-
τέχνης με έδρα την Αθήνα. Μελετά τις
ασταθείς, αντικανονικές και άτυπες
συλλογικές διαδικασίες, με την πρακτική
της να αναπτύσσεται μέσω συνεργασιών
με καλλιτέχνες, επιμελήτριες, ερευνήτρ-
ιες και “ανειδίκευτους” φίλους. Είναι
απόφοιτη της Αρχιτεκτονικής Σχολής του
Ε.Μ.Π, έχει μεταπτυχιακό Έρευνας της
Αρχιτεκτονικής από την ίδια σχολή και
MA Επιμέλειας Σύγχρονης Τέχνης από
το London Metropolitan University σε
συνέργεια με τη Whitechapel Gallery.
Αυτό το καιρό είναι υποψήφια διδάκτωρ
Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλίας.

ΕΛΕΥΣΙΝΑ 2023: Μυστήριο 19_ Η Μύηση ως Διαδικασία: ΕΛΕΥΣΙΝΑ 2023: Μυστήριο 19_ Η Μύηση ως Διαδικασία: Visual Arts (V.A.) InitiatorVisual Arts (V.A.) Initiator

Μ
ε την  υπογραφή
Μν ημον ίου Συν ερ-
γασίας επισφραγίστηκε

η συν εργασία του Οργαν ισμού
Λιμέν ος Ελευσίν ας (Ο.Λ.Ε.) ΑΕ
και του Πράσιν ου Ταμείου σε
θέματα προστασίας θαλάσσιου
περιβάλλον τος, στο πλαίσιο του
προγράμματος «Γαλάζιο Ταμείο»
που εκτελούν  από κοιν ού τα δύο
συν αρμόδια Υπουργεία Περιβάλ-
λον τος και Εν έργειας και Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Το Σύμφων ο Συν εργασίας
συν υπέγραψαν  ο Διευθύν ων  Σύμβου-
λος του Οργαν ισμού Λιμέν ος Ελευσίν ας
(Ο.Λ.Ε.) ΑΕ κ. Απόστολος Καμαριν άκ-
ης και ο Πρόεδρος του ΔΣ του Πράσι-
ν ου Ταμείου κ. Στάθης Σταθόπουλος,
στην  έδρα του Πράσιν ου Ταμείου στην
Κηφισιά. 

Στόχ ος της συν εργασίας των  δύο
φορέων  είν αι η άμεση αξιοποίηση κάθε
σχ ετικής χ ρηματοδοτικής δυν ατότητας
των  διαθέσιμων  πόρων  του προγράμ-

ματος “Γαλάζιο Ταμείο” σε από
κοιν ού δράσεις που αφορούν : 

Απομάκρυν ση ν αυαγίων
από τον  κόλπο της Ελευσίν ας

Δράσεις Γαλάζιας Καιν ο-
τομίας 

Αν άπτυξης ψηφιακών  πρω-
τοβουλιών

Συν εργασία με Διεθν είς
Οργαν ισμούς για την  άμεση
αν τιμετώπιση φαιν ομέν ων
θαλάσσιας ρύπαν σης. 

Σε δήλωσή του ο κ. Σταθόπουλος
αν έφερε:

“Η απορρόφηση στο πρόγραμμα
«Γαλάζιο Ταμείο», που εκτελούμε από
κοιν ού με το Υπουργείο Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής και τα στελέχ η
του Λιμεν ικού Σώματος, έχ ει εμφαν ίσει
αύξηση της απορρόφησης κατά 120%
την  τελευταία διετία σε σχ έση με την
ισόχ ρον η περίοδο 2017-2019. Στόχ ος
μας είν αι ν α πάμε ακόμα ψηλότερα. Στο
πλαίσιο αυτό επισημοποιήσαμε τη
συν εργασία μας με τον  Οργαν ισμό 

Λιμέν ος Ελευσίν ας (Ο.Λ.Ε.)ΑΕ και
δεσμευόμαστε ότι με την  καθοδήγηση
των  Υπουργείων , Περιβάλλον τος και
Εν έργειας και Ναυτιλίας θα αξιοποιήσο-
υμε κάθε σχ ετική χ ρηματοδοτική
δυν ατότητα”. 

Από την  πλευρά του ο κ. Καμαρι-
ν άκης δήλωσε:“Η υπογραφή του
Μν ημον ίου Συν εργασίας μεταξύ Ο.Λ.Ε.
ΑΕ και Πράσιν ου Ταμείου εν ισχ ύει
ακόμα περισσότερο το έργο μας για την
προστασία του θαλασσίου περιβάλλον -
τος. Αν τιμετωπίζεται  ουσιαστικά 

πλέον  το χ ρόν ιο πρόβλημα της απο-
μάκρυν σης όλων  των  επικίν δυν ων  και
επιβλαβών  πλοίων  από τον  κόλπο της
Ελευσίν ας, με προεξάρχ ουσα την  απο-
μάκρυν ση του άκρως επικίν δυν ου
ν αυαγίου SLOPS.

Το χ ρηματοδοτικό πρόγραμμα για την
υλοποίηση περιβαλλον τικών  δράσεων
προς αυτή την  κατεύθυν ση αξιοποιεί
τους διαθέσιμους πόρους από το
«Γαλάζιο Ταμείο» με την  σημαν τική
υποστήριξη του Υπουργού Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάν ν η
Πλακιωτάκη”.

ΜΜννηημμόόννιιοο  ΣΣυυννεερργγαασσίίααςς  ΟΟ..ΛΛ..ΕΕ..  ΑΑΕΕ  --  ΠΠρράάσσιιννοουυ  ΤΤααμμεείίοουυ  
γγιιαα  ττηηνν  ππρροοσστταασσίίαα  ττοουυ  θθααλλάάσσσσιιοουυ  ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς



103 χρόνια από την 
Γενοκτονία των Ελλήνων του Ποντου

Γράφει ο Χαράλαμπος Σεμερτζίδης

Με αφορμή τα 103 Χρόνια απο  την Γενοκτονια των Ελλήνων του
Ποντου, τιμάμε και απαιτούμε την αναγνώριση της Γενοκτονίας
των Ελλήνων του Ποντου, από όλη την διεθνή κοινότητα και την

ίδια την Τουρκία, ωςτη δεύτερη μεγαλύτερη Γενοκτονια του 20ου αιώνα. Οι
βαρβαρότητες,οι λεηλασίες, οι βιασμοι, οι δολοφονίες……που έζησαν οι
Έλληνες του Μικρασιατικου Ποντου απο το Κεμαλικο καθεστώς.

(Οι πόντιοι εζητησαν Άρτον και έλαβαν πετραν,εζητησαν ιχθυν και ελαβον
οφιν,εζητησαν τη ζωήν και ελαβον το  θάνατον, εζητησαν την ελευθεριαν και
ελαβον τη δουλειαν,Αρχαγγελον εζητησαν και Δαίμων τοις εστάλη, βοήθεια
εζητησαν και τα νώτα τοις εστραφησαν).

Ήταν  προσχεδιασμενος ο διωγμός και οι δολοφονίες των χριστιανών που
ζούσαν στον Ποντο (Αρμένιοι και Έλληνες του  Μικρασιατικου Ποντου).

353.000 αταφοι νεκροί μας ζητούν την δικαίωση και  όταν υπάρχει ιστορική
αλήθεια, οι Γενοκτονοι  πρέπει να σιωπούν.

Μετά την Γενοκτονια των Αρμενίων  το 1915, οι Τούρκοι εθνικιστές υπό τον
Μουσταφά Κεμαλ είχαν πλέον όλο το πεδίο ανοιχτό  μπροστά τους, για να εξο-
λοθρευσουν και  τους Πόντιους.

Ένα εκλεκτό τμήμα του Ελληνισμού που ζούσε στα  βόρεια της  Μ.Ασσιας,
στην  περιοχή του  Ποντου και παρόλο που αποτελούσαν  μειονότητα , κυρια-
ρχούσαν στην οικονομική ζωή της Περιοχής με υψηλό πνευματικό επίπε-
δο……θέατρα, χιλιάδες σχολεία,το περίφημο φροντιστήριο της Τραπεζου-
ντας,εφημερίδες, Λέσχες…..ότι δεν κατάφερε  ο σουλτάνος σε 5 αιώνες, το
κατάφερε  ο Κεμαλ  Ατατούρκ σε 5 χρονια…. εξολοθρευσε όλο τον Ελληνισμο.

Στις  19 Μαΐου του 1919, ο κεμαλ Ατατούρκ αποβιβαζεται στην Σαμψουντα
για να ξεκινήσει την δεύτερη και πιο άγρια φάση της ποντιακής Γενοκτονίας,
υπό την καθοδήγηση  των Γερμανών συμβούλων του.Μεχρι την Μικρασιατικη
καταστροφή το 1922, οι Πόντιοι που έχασαν  την ζωή τους ξεπέρασαν τις
350.000.

Όσοι κατάφεραν να γλυτώσουν κατέφυγαν ως πρόσφυγες στη Νότια Ρωσία,
ενώ γύρω  στις 400.000 ήρθαν στην Ελλάδα. Οι πρώτοι  πρόσφυγες έζησαν
απίστευτο ρατσισμό….Τουρκοσποροι,Γύφτοι,,Ρώσοι…..Απαγορευόταν να  είναι
και  υποψήφιοι και μάλιστα κάποιοι πρότειναν οι Μικρασιατες και οι Πόντιοι να
κυκλοφορούν με φουλάρι, για να ξεχωρίζουν. Ολα αυτά από την μεγάλη
πατρίδα και το μεγάλο αγκάλιασμα. Γι αυτό και οι Παππούδες μας  ζησαν διπλή
απογοήτευση από  την αντιμετώπιση που είχαν. Γι αυτό  και αναπολουσαν τις
χαμένες πατρίδες, την γη που τους κλέψανε,τον παράδεισο  που αναγκάστηκαν
να εγκαταλειψουν, τον πλούτο, τον πολιτισμό.

Αυτοί οι Γύφτοι….αυτοί οι Τουρκοσποροι, οι Ρώσοι και μετέπειτα  ρωσοποντι-
οι συνέβαλαν κατα πολύ  στην εξέλιξη του Ελληνικού κράτους.

Την Δεκαετία του 60, μετεγκατασταθηκαν οι Παππούδες μου στην Ελευσίνα,
στην περιοχή  του Αεροδρομίου. Σε μια περιοχή που ήταν Βαλτός, γεμάτος καλα-
μιές, φτιάχτηκε μια καινούρια  Ποντιακή κοινότητα. Πριν ακόμα φτιάξουν τα σπίτια
τους, η  πρώτη  τους προτεραιότητα ήταν να  έχουν την δική  τους εκκλησία, και
το κατάφεραν…..και αργότερα έφτιαξαν και  έναν πολιτιστικό σύλλο-
γο.Νυκοκυραιοι, εργατικοί, τίμιοι κέρδισαν επάξια μια θέση  στη κοινωνία  της
Ελευσίνας. Σε αυτή  τη γενιά οφείλω  την ύπαρξη μου…..Σε αυτή  την γενιά όπου
έμαθα  την μητρική μου γλώσσα, τα ήθη και τα έθιμα….την ιστορία  μου….Σ’αυτη
την γενιά  οφείλω  να παλέψω ώστε  η 19Μαιου να μην ξεχαστεί ποτέ.

*Ο Χαράλαμπος Σεμερτζίδης είναι δημοτικός σύμβουλος Ασπροπύργου

Ρεύμα: Τέλος σε ακίνητα που δεν 
έχουν ασφαλιστεί

Aπο το 2025 όλα τα νέα κτίρια που βρίσκονται σε ζώνες υψηλής
τρωτότητας ασφαλίζονται υποχρεωτικά. 

Ηύπαρξη ασφαλιστηρίου συμβολαίου απο-
τελεί προϋπόθεση για την ηλεκτροδότηση
του κτιρίου σύμφωνα με νομοσχέδιο που

κατατέθηκε στη Βουλή.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο που βρίσκετα στη
Βουλή από την 1η Ιανουαρίου 2025 τα νέα κτίρια
που βρίσκονται σε ζώνες υψηλής τρωτότητας
(γεωγραφικές ζώνες υψηλής πιθανότητας
πλημμύρας ή σε σημεία κοντά σε δασικές περιοχές
που χαρακτηρίζονται από υψηλό κίνδυνο πυρκα-
γιάς) θα ασφαλίζονται υποχρεωτικά.

Με το προτεινόμενο άρθρο, σύνφωνα με την
ανάλυση συνεπειών προκειμένου να περιοριστούν
οι οικονομικοί κίνδυνοι που απορρέουν από την
κλιματική αλλαγή, θεσπίζεται η υποχρεωτική ασφ-
άλιση όλων των νέων κτιρίων που βρίσκονται σε
ζώνες υψηλής τρωτότητας, από την 1η Ιανουα-
ρίου 2025, ενώ διευκρινίζεται ότι, ως ζώνες
υψηλής τρωτότητας, θεωρούνται οι περιοχές που
βρίσκονται σε ζώνες υψηλής πιθανότητας
πλημμύρας, καθώς και οι περιοχές που βρίσκονται
πλησίον δασικών περιοχών που χαρακτηρίζονται
από υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, όπως οι περιοχές
αυτές καθορίζονται με απόφαση του οικείου Γενι-
κού Διευθυντή Δασών.

Τι αναφέρει η εν λόγω διάταξη

Η ύπαρξη ασφαλιστηρίου συμβολαίου αποτελεί
προϋπόθεση για την ηλεκτροδότηση του κτιρίου.

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2025 τα νέα κτίρια
που βρίσκονται σε ζώνες υψηλής τρωτότητας υπό
την έννοια της παρ. 2 ασφαλίζονται υποχρεωτικά.
Η ύπαρξη ασφαλιστηρίου συμβολαίου αποτελεί
προϋπόθεση για την ηλεκτροδότηση του κτιρίου.

2. Ως ζώνες υψηλής τρωτότητας θεωρ-
ούνται οι περιοχές που βρίσκονται:

α) Σε γεωγραφικές ζώνες υψηλής πιθανότητας
πλημμύρας όπως αποτυπώνονται στους χάρτες
επικινδυνότητας πλημμύρας της περ. γ’ της παρ. 3
του άρθρου 5 της υπό στοιχεία
Η.Π.31822/1542/Ε103/20.7.2010 κοινής απόφα-
σης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών,
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Προ-
στασίας του Πολίτη (Β’ 1108) και εμπίπτουν στο
σενάριο πλημμύρας υψηλής πιθανότητας,

β) πλησίον δασικών περιοχών που χαρακ-
τηρίζονται από υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Οι περ-
ιοχές αυτές καθορίζονται με απόφαση του οικείου
Γενικού Διευθυντή Δασών, λαμβάνοντας υπόψη
το είδος της δασικής βλάστησης, την πυκνότητά
της, την απόσταση από τα κτίρια και τις κλιματο-
λογικές συνθήκες της περιοχής.

Τα ποσοστά ασφάλισης ακινήτων από φυσικές
καταστροφές στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα χαμηλά
σύμφωνα με τον Πρόεδρος & Διευθύνοντα
Σύμβουλο της INTERLIFE Α.Α.E.Γ.Α, Ιωάννη
Βοτσαρίδη.

Όπως είχε αναφέρει ο ίδιος σε συνέντευξή του
στο ΑΠΕ – ΜΠΕ στη χώρα το περασμένο Σεπτέμ-
βριο ήταν ασφαλισμένες με τις βασικές καλύψεις
(Φωτιά, Πλημμύρα, Αστική Ευθύνη κλπ), μόλις το
15% των κατοικιών και το 20% των επιχειρήσεων
και οι περισσότερες από αυτές υποχρεώνονται να
το κάνουν λόγω Στεγαστικού Δανείου.
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ΑΑΔΕ: Απλήρωτοι φόροι 

790 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο

Τον Μάρτιο οι εισπράξεις ληξιπρόθε-
σμων έφτασαν τα 246 εκ. ευρώ, με
αύξηση 46% έναντι των 169 εκατ.
ευρώ τον αντίστοιχο περυσινό μήνα.

Απλήρωτοι έμειναν τον Μάρτιο φόροι
ύψους 790 εκ. ευρώ, οι οποίοι προ-
στέθηκαν στα ληξιπρόθεσμα του
Δημοσίου.

Σε σχέση με τον Μάρτιο 2021 κατα-
γράφεται αύξηση 26%, η οποία σύμφωνα με την ΑΑΔΕ συνδέεται με τη μειωμένη οικονο-
μική δραστηριότητα πέρυσι λόγω πανδημίας και συνακόλουθα τη μειωμένη βεβαίωση
φόρων.

Τον Μάρτιο οι εισπράξεις ληξιπρόθεσμων έφτασαν τα 246 εκ. ευρώ, με αύξηση 46% έναν-
τι των 169 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο περυσινό μήνα. 



Α΄ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 25Η
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: Ήττα
ο ΓΑΣ Μάνδρας
από τον Πορφύρα

ΠΟΡΦΥΡΑΣ ΓΑΣ ΜΑΝΔΡΑΣ 60-
44

Διαιτητής: Αλιμπέρτης
Δεκάλεπτα: 18-11,35-18, 49-26,
60-55  

ΠΟΡΦΥΡΑΣ (Οικονομόπουλος,
Φατούρος): Βόπη 7, Κοκκίνη 2,
Πετρή 5(1), Μπουκουβάλα 2,
Ρουμπελάκη, Μπάτσκα 21(1), Καρ-
ακλή 3(1), Μαργαρίτη 2, Κοντραφ-
ούρη 8, Καλογερία 3, Σταθάκη 7(1)

ΓΑΣ ΜΑΝΔΡΑΣ (Καραγάνης,
Λινάρδος Σ.): Κουτσοδήμου 4,
Τσούμπου 7(1), Σωτηρίου, Σαντα-
μούρη 4, Μουζάκη 5, Γιαννικάκη 2,
Πιτσάκη 6(1), Κουρτέση 5, Προέδρ-
ου 11(2)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1    ΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦ    46    
2    ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ    42    
3    ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟ 40    
4    ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΠΑΛΙΑΣ
ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ40    
5    ΑΟ ΒΑΡΗΣ «Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ»
37                
6    ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ    37    
7    ΜΑΝΔΡΑΣ ΓΑΣ    36              
8    ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ 33    

9    ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ 30    
10    ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 30    
11    ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ
28    
12    ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
25    
13    ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 23    

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
(22/05/22)    

20.00    (ΜΑΝΔΡΑΣ)    ΜΑΝΔΡΑΣ
ΓΑΣ-ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ  ΡΕΠΟ
17.00    (ΔΑΚ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ)ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ
ΝΕΟΛΑΙΑ-ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ
19.00    (ΚΑΜΙΝΙΩΝ)
ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟ-ΑΟΝ
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
16.30    (ΝΕΟ ΒΑΡΗΣ)    ΑΟ
ΒΑΡΗΣ «Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ»
ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΠΑΛΙΑΣ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ
ΑΟ
14.00    (ΔΑΚ ΠΛΑΤΩΝΑ)
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ
ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΑΣ
18.00    ΠΑΝ ΣΑΛΠΕΑΣ    ΕΝΩΣΗ
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ    ΠΟΡΦΥΡΑΣ
ΑΟΦ

ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

20/05/22    21.30    (ΚΛ Π
ΦΑΛΗΡΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΦΟΝ)
ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ-
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ

Eπιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ
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Ενας πρώην παλαίμαχος ανέλαβε τον 
Πανελευσινιακό. Ο Ανδρέας Σκέντζος στο πάγκο

Σε γνώριμα λημέρια επιστρέφει ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Ανδρέας
Σκέντζος που είναι ο νέος προπονητής για τη νέα χρονιά στην ομάδα του
Πανελευσινιακού στην θέση του Μουράτ Σεροπιάν.
Ο έμπειρος τεχνικος στο παρελθόν έχει εργαστεί στον ΑΟΑΝ, στην Ανω
Μερά και Πανθηραϊκό, ενώ έχει διατελέσει βοηθός προπονητή σε ΟΦΗ,
Άρη Θεσσαλονίκης Ατρόμητο, Πλατανιά, Πανιώνιο και Ομόνοια Λευ-
κωσίας.Τελευταία ομάδα του κ Σκέντζου ήταν ο ΑΟ Πόρου.

O Αντόνιο Λαόθ διαιτητής του
τελικού ΠΑΟ-ΠΑΟΚ
Ένας από τους κορυφαίους ρέφερι σφυρίζει το Παναθηναϊκός -
ΠΑΟΚ

Ευχάριστη έκπληξη
από τον Μαρκ
Κλάτενμπεργκ… Ο
πρόεδρος της
ΚΕΔ/ΕΠΟ επέλεξε για
τον τελικό του
Κυπέλλου Ελλάδας το
Σάββατο (21/5 –
20.00) στο ΟΑΚΑ
ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ τον 45χρονο διεθνή Ισπανό
διαιτητή Αντόνιο Λάοθ! Πρόκειται για έναν από τους κορυφαίους
ρέφερι, που ανήκει στην κατηγορία Elite της ΟΥΕΦΑ και πέρσι
διεύθυνε τον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ ανάμεσα σε Τσέλσι και
Μάντσετσερ Σίτι.

Βοηθοί διαιτητές ορίστηκαν οι επίσης Ισπανοί Πάου Ντέιβις και
Ρομπέρτο Αλομάρ. Στο VAR θα βρίσκεται ο συμπατριώτης τους
Ρικάρντο Μπενγκοετσέα με AVAR τον Άγγελο Ευαγγέλου
(Αθηνών), ενώ τέταρτος διαιτητής τοποθετήθηκε ο Ευάγγελος
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ΕΣΚΑΝΑ: Α΄ ΑΝΔΡΩΝ 28Η
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: Νίκη η 
ακαδημία Ελευσίνας ήττα η 
Ενωση Νέας Περάμου

Για την 28η αγωνιστική του πρωταθλήματος
της Α΄ΕΣΚΑΝΑ η ακαδημία Ελευσίνας επι-
κράτησε του ΔΑΣ Δραπετσώνας 87-80 ενώ η
Ενωση Νέας Περάμου γνώρισε την ήττα από
το Πέραμα εκτός έδρας 63-70.

ΠΕΡΑΜΑ –ΕΝ. ΠΕΡΑΜΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ 70-63

Διαιτητές: Παπαφωτίου , Τζίμης,  Μακρής

Δεκάλεπτα : 21-26 , 36-38, 54-54, 70-63

ΠΕΡΑΜΑ (Χλιαουτάκης ):  Παρασκευόπουλος
, Πρέκας 8 Γεωργιάδης 20(1), Γρύλλης 8(1),
Ιωάννου 17(5) Τράμπαρης 3(1) Μπακογιάν-
νης 4 , Καλαϊτζάκης,
Αντωνούσος 7,  Παλληκαράς 3 Γερμανάκος.

ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ (Κα-
τσαρέλιας, Στρατής): Κοντόπουλος 32(7), Τσέ-
λιος 3 , Ρόκας 2,  Στεφάνου 10,  Παπασπύρος
, Μπούρας 8 , Μπάτση Μπαγδάτογλου  5(1) ,
Σαμπλί  4,  Μπρουσόκας,  Καπέτσης 4

AKAΔΗΜΙΑ ΕΛΕΥΣΙΣ –ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ
87-80
Διαιτητές: Κιουλάφας , Ανδρεόπουλος ,
Αυγουστόγλου

Δεκάλεπτα : 21-14, 48-27, 72-52, 87-80

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΛΕΥΣΙΣ (Μαυρογιάννης, Ρό-
κας): Ηλιάδης 25(5), Σπανός 8(1) , Πατατάς
9(3), Πετρόγιαννος 4, Κοντούλης 8, Παπαδ-
ημητρίου 15(2), Αχείμαστος 2, Μόρφος 16(1)

ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ (Καλλιπολίτης. Κεφ-
αλίδης) : Καράμπελας 9(2), Ρενιέρης , Μανά-
λογλου , Αρμανίδης 12(1) , Τριανταφυλλίδης
8, Χλιαουτάκης 2 , Καραγιαννίδης 8, Κυρ-
ιαζίδης 13(2) , Πεζιρκιανίδης , Χατζηκίδης
22(4), Μαραγκός 6

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣ    50    
2 ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΔΙΑ ΑΛΙΜΟΥ ΑΕ 45                
3 ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 45    
4 ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ    44    
5 ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ    41    
6 ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΕΡΜΗΣ ΓΣ 41    
7 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 40    
8 ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΟ 40    
9 ΤΑΤΑΥΛΑ ΑΟ 39    
10 ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 39    
11 ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ 39    
12 ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 36    
13 ΔΑΦΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 33    
14 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ    28    
15 ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 28    

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (23/05/2022)

21.45    ΚΛ ΑΛΙΜΟΥ-ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΔΙΑ
ΑΛΙΜΟΥ ΑΕ    ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ

ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣ ΡΕΠΟ

20.00   (ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ)    ΔΑΣ
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ-ΔΑΦΝΗ ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

21.45    (ΝΕΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)    ΑΟΝ
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

21.15    (1ο ΚΛ Ν ΠΕΡΑΜΟΥ)    ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟΥ-ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

20.00    (ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΜΗΤ)
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΕΡΜΗΣ

19.45    (ΝΕΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)    ΕΡΜΗΣ
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ-ΤΑΤΑΥΛΑ ΑΟ

20.15    (ΑΙΘΟΥΣΑ 6 ΣΕΦ)    ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ
ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΟ-ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Οι γυναίκες του Πανελευσινιακού
38-27 την Ενωση Νέας Περάμου
Νίκη για τις Γυναίκες του Πανελευσινιακού  με αντίπαλο την ομάδα της Νέας Περά-
μου με σκορ 38-27, παρά τις πολλές και σημαντικές ελλείψεις.
Το σπουδαιότερο όμως είναι ότι δόθηκε χρόνος σε κορίτσια που κατά κύριο λόγο
φέτος συμμετείχαν στις Νεάνιδες και στις Κορασίδες, δείχνοντας ότι το Γυναικείο
μπάσκετ στην Ελευσίνα έχει παρόν και μέλλον.
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ - ΕΝΩΣΗ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ/ ΜΕΓΑΡΩΝ 38-27
Διαιτητές: Πέππας Δ., Πέππας Αγγ.  Δεκάλεπτα: 16-12, 25-23, 32-27, 38-27
ΠANEΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ (Κάργιαννης - Παναγιωτόπουλος): Ιακώβου 12 (1), Χαραλαμπο-
πούλου, Γιαννακούλια 15 (1), Καμπόλη 4, Τσίρμπα 2, Λιώρη, Ευαγγελάτου 5 (1).
ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ (Μπόρας - Ασπράκη): Μυστέκια 1, Αναριο-
πούλου 10 (2), Χρονοπούλου Κ. 2, Πανούση 6 (2), Ιωακείμ 4, Χρονοπούλου Α. 2, Στε-
ργίου 2, Βασιλοπούλου, Μουρτζούκου. 

Νέο, 
ανανεωμένο
και με 3ετή
θητεία Δ.Σ. 
για τη ΝΕ
Μεγαρίδος

Σε μια παράσταση
δημοκρατίας, με
παρόντα δεκάδες
ταμειακώς ενήμερα
μέλη, πραγματοποι-
ήθηκε η Γ.Σ. της
ΝΕΜ για την ανά-
δειξη του νέου Δ.Σ.
που θα οδηγήσει την
Ν.Ε.Μ. στην νέα
εποχή!

Στον απόηχο της
κατάκτησης του ιστο-
ρικού “double” από
την Αντρική μας
ομάδα με ταυτόχρ-
ονη άνοδο στην Α2
Εθνική Κατηγορία
και  back to back
κατάκτηση του
Κυπέλλου ΕΣΚΑΝΑ,
αλλά και της ανόδου
του Παιδικού μας
Τμήματος στην Α’
Κατηγορία της
ΕΣΚΑΝΑ και  στο
υψηλότερο επίπεδο
αυτής της ηλικίας,
είχαμε μια πανηγυρι-
κή εκλογική διαδι-
κασία, με απόλυτη
σύμπνοια και διάθε-
ση για προσφορά και
αλληλεγγύη από

όλους τους παριστα-
μένους.

Πρόεδρος εξελέγη
παμψηφεί ο «πρόε-
δρος των τίτλων»
Ιωάννης Βασιλείου,
που σύμφωνα με το
νέο και πλήρως επι-
καιροποιημένο Κατα-
στατικό συγκάλεσε
την πρώτη συνεδρία-
ση του νέου Δ.Σ. στα
γραφεία του Συλλό-
γου στην NEM BC
ARENA.

Εκεί , σε επίσης
πανηγυρικό τόνο,
και ομοφώνως εξε-
λέγησαν:

Στην τιμητική θέση
του Αντιπροέδρου ο
στενός συνεργάτης
των platinum χορη-
γών του Οργανι-
σμού, Αφων Φάνη,
Σταύρος Αποστολά-
τος, η εκλογή του
οποίου δηλώνει την
ενεργή συμμετοχή
της MEGARA
RESINS στα μελλον-
τικά δρώμενα του
Οργανισμού.

Γ. Γραμματέας η
Δαν άη Κουρμπέτη.

Γεν ικός Αρχηγός
ο Σπύρος Κουν τε-
μάν ης.

Ταμίας ο Τάσος
Παπουτσόγλου και
Έφορος Μπάσκετ ο
Γιάν ν ης Δομπρο-
γιάν ν ης.

Μέλη οι: Δέσκος
Αλέξαν δρος,

Κ α ρ α τ ζ έ τ ζ ο ς
Βασίλης,

Μέξιας Γεώργιος,
Μήτσος Γεώρ-

γιος,
Μπούρης Θωμάς,
Νικολάου Νικόλα-

ος,
Π ο ρ ί χ η ς

Αν τών ης,
Σ τ α μ α τ ι ά δ η

Αλέκα,
Τσίγκρη Νίκη,
Μωραΐτη Ευαγ-

γελία,

Στρατούρη Βάσια.
Καλή θητεία με

υγεία και αγων ιστι-
κές επιτυχίες!



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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ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααμμίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  ΔΔηημμααρρχχεείίοουυ..  
ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  &&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr

Συν εχ ίζεται από τη σελ. 2

“Αξιοποιούμε κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο και κάθε λύση που στόχο έχει
τη μείωση των ρύπων και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Τα ηλεκ-
τρικά ποδήλατα θα αποτελέσουν για τους συνδημότες και τους επισκέπτες
μας ένα εναλλακτικό μέσο μετακίνησης που θα τους προσφέρει μοναδικές
εμπειρίες προστατεύοντας ταυτόχρονο το περιβάλλον” σημειώνει σχετικά με
την ένταξη στο πρόγραμμα ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»
και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.
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Συνεχίζεται από τη σελ. 2

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτ. Αττι-
κής Λ. Κοσμόπουλος δήλωσε σχε-
τικά: «Όπως αποδεικνύει η παρά-
δοση αυτού του έργου, η Περιφέρ-
εια Αττικής κινείται άμεσα για την
ασφάλεια των πολιτών, όταν δεν
προκύπτουν κωλύματα, όπως όσα 

αντιμετωπίσαμε στην περίπτωση
των έργων στην Κινέτα.  Προχωρά-
με άμεσα σε έργα γιατί υπηρετούμε
τον πολίτη και όχι πολιτικές σκο-
πιμότητες από συγκεκριμένες πολι-
τικές ομάδες, που προκαλούν μόνο
μεγάλες καθυστερήσεις στην εκτέ-
λεση των έργων».

ΣΣΑΑΛΛΑΑΜΜΙΙΝΝΟΟΣΣ  3311  &&  ΜΜΙΙΑΑΟΟΥΥΛΛΗΗ  
ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς  ΤΤΗΗΛΛ::  221100  55557711447722,,

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

4488
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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.
SYNTHESIS 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-agents1066076).
ASPIS REAL 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

Πέμπτη 19 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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