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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

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

Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: ,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
επιστρέφονται. Υπογεγραμμένα άρθρα 
δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις

της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Συνννεφιά και πιθανότητα βροχής 

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα στα νότια τοπικά 6
μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 07 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Βεν έδικτος, Βεν εδίκτη, Βεν εδικτίν η, Βεν εδικτίν α
Ευφράσιος, Ευφράσης, Ευφράσας, Φράσας, Φράσιος,
Φράσης, Ματθίλν τη, Ματίλν τα, Ματθίλδη, Μαθίλδη

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Χατζή Μαρία Ι.

Θεμιστοκλέους 49, 2105575331

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΕΛΕΝΗ Κ ΣΤΥΛΙΑΡΑ ΑΘΗΝΑ Γ ΜΑΡΟΥΓΚΑ

Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 88, 2105541216

MANΔΡΑ
Ασημάκης Γρηγόριος Κ.Στρατηγού Ρόκκα

Νικολάου 114, 2105550323

Άνω Λιόσια
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Αχαρνών 36,2102472215

ΑΧΑΡΝΕΣ
Μιχελή Ιωάννα Β.Μητρομάρα 25 & Αγίου

Γεωργίου, 2102400124

ΦΦωωττιιάά  σσεε  σσππίίττιι  σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο  --  ΒΒγγήήκκεε
εεγγκκααίίρρωωςς  ηη  ηηλλιικκιιωωμμέέννηη  πποουυ  ββρριισσκκόότταανν  μμέέσσαα

Συν αγερμός σήμαν ε το πρωί της Δευτέρας
στην  Πυροσβεστική έπειτα από φωτιά που
ξέσπασε σε σπίτι στον  Ασπρόπυργο.

Η φωτιά ξέσπασε από άγν ωστη μέχρι στιγμής
αιτία σε κατοικία ι που βρίσκεται κον τά στην
οδό Θρασυβούλου. Στο σημείο έσπευσαν  13 

πυροσβέστες με 5 οχήματα προκειμέν ου ν α
συμβάλουν  στην  κατασβεση .Μέσα στο σπίτι
βρισκόταν  μια ηλικιωμέν η γυν αίκα, η οποία
δεν  κιν δύν εψε, αφού βγήκε έγκαιρά από το
κτήριο, πρόσθεσε εκπροσωπος του Πυροσβε-
στικού Σώματος  . 

Έρευνες σε βάθος 15ετίας για τα 
σιδηροδρομικά δυστυχήματα και τις

συμβάσεις του ΟΣΕ

Ο
εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ισίδωρος Ντογιάκος, με έγγραφη παραγγελία του, ζήτησε από τον  μεταβα-

τικό διοικητή και διευθύν ον τα σύμβουλο της ΟΣΕ ΑΕ, Παν αγιώτη Τερεζάκη, την  αποστολή όλων  των
φακέλων  για τα σιδηροδρομικά δυστυχ ήματα που έγιν αν  τα τελευταία 15 χ ρόν ια σε όλο το εθν ικό σιδ-

ηροδρομικό δίκτυο.
Όπως αν αφέρεται στην  παραγγελία του κ. Ντογιάκου, η διοίκηση του ΟΣΕ υποχ ρεούται ν α εν ημερώσει την

αν ωτάτη εισαγγελική αρχ ή, πόσα θαν ατηφόρα σιδηροδρομικά δυστυχ ήματα έγιν αν  τα τελευταία 15 χ ρόν ια, πού
έγιν αν , πόσα θύματα υπήρχ αν , πόσοι έχ ασαν  τη ζωή τους, πόσοι τραυματίστηκαν  και τι έγιν ε με την  αν αζήτ-
ηση ποιν ικών  ευθυν ών  για τους υπαίτιους.

Η εν έργεια αυτή του κ. Ντογιάκου αποσκοπεί στο ν α ελεγχ θεί, αν  οι ευθύν ες που αποδόθηκαν  για τα
δυστυχ ήματα των  τελευταίων  15 ετών  ήταν  οι προσήκουσες ή μήπως εκτός από εκείν ους που πιθαν ά διώχ θη-
καν  ποιν ικά ή καταδικάστηκαν  ή αθωώθηκαν , υπήρχ αν  και άλλα άτομα στους οποίους οι έρευν ες δεν  στράφη-
καν  και οι σχ ετικές δικογραφίες πρέπει ν α επαν αξιολογηθούν .

Όπως ίν αι γν ωστό, ο κ. Ντιογιάκος έχ ει ζητήσει και μελετά τον  φάκελο για το σιδηροδρομικό δυστύχ ημα στο
Άδεν δρο Θεσσαλον ίκης που σημειώθηκε το Μάιο 2017 και είχ ε 4 ν εκρούς και 10 τραυματίες, για το οποίο δικά-
στηκε μόν ον  ο έν ας από τους μηχ αν οδηγούς που επέζησε του δυστυχ ήματος και ο οποίος αθωώθηκε.

Χρ. Βουρλιώτης: Σε βάθος 15ετίας η έρευν α για τις συμβάσεις του ΟΣΕ
Σε βάθος 15ετίας προσδιόρισε τον  έλεγχ ο για τις συμβάσεις του ΟΣΕ ο προιστάμεν ος της Αρχ ής για το Ξέπ-

λυμα Βρόμικου Χρήματος Χαρ. Βουρλιώτης.
Ο οικον ομικός εισαγγελέας παρέστη τη Δευτέρα σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Διεθν ές Παν επι-

στήμιο και στο περιθώριο αυτής απαν τών τας σε σχ ετική ερώτηση της ιστοσελίδας «Voria» αν έφερε πως οποια-
δήποτε οικον ομική ατασθαλία ή παραν ομία που έγιν ε τα τελευταία 15 χ ρόν ια στις συμβάσεις του ΟΣΕ θα εν το-
πιστεί εν ώ ο έλεγχ ος θα αφορά δεκάδες πρόσωπα σε θέσεις ευθύν ης τόσο στον  ΟΣΕ όσο και σε επιχ ειρήσεις
που συν αλλάσσον ται με τον  Οργαν ισμό.

«Ό,τι μεμπτό υπάρχ ει θα βρεθεί», σημείωσε ο κ. Βουρλιώτης.
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– Πρώτος σε χρηματοδότηση και σε απορρόφηση κονδυλίων σε όλη την Ελλάδα
Νέα έκτακτη επιχορήγηση 3.196.625 ευρώ εξασφάλισε για το ΤΕΒΑ ο Δήμος Φυλής 

Το ένα μετά το άλλο, σπάει τα ρεκόρ ο Δήμος
Φυλής στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα επισιτιστικής
βοήθειας ΤΕΒΑ, καθώς σε λιγότερο από ένα

χρόνο από την προηγούμενη, εξασφάλισε μία ακόμη
σημαντική έκτακτη επιχορήγηση, εκτινάσσοντας το
συνολικό προϋπολογισμό του προγράμματος που διαχει-
ρίζεται, στα 16.476.745 ευρώ!

Συγκεκριμένα, ο Δήμος Φυλής, με ενέργειες του
Δημάρχου Φυλής Χρήστου Παππού και την υποδειγμα-
τική διαχείριση του Αναπληρωτή Δημάρχου Κοινωνικής
Πολιτικής Γιώργο Αντωνόπουλου, έλαβε νέα γενναία
έκτακτη επιχορήγηση για το ΤΕΒΑ, ύψους 3.196.625
ευρώ, με απόφαση που υπέγραψε στις 2 Μαρτίου 2023
ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Κωστής Χατζηδάκης. Πρόκειται για τη δεύτερη έκτακτη
επιχορήγηση που λαμβάνει σε λιγότερο από ένα χρόνο,
καθώς τον Ιούνιο του 2022 είχε λάβει έκτακτη επιχο-
ρήγηση 8,5 εκατ. ευρώ, υπερδιπλασιάζοντας τότε τον
προϋπολογισμό του προγράμματος, ο οποίος πλέον
ανέρχεται σήμερα στα 16.476.745 ευρώ.

Η νέα επιχορήγηση εξασφαλίζει τρεις ακόμη πρωτιές
στο Δήμο Φυλής, ο οποίος είναι πρώτος Δήμος σε όλη
την Ελλάδα στα κονδύλια χρηματοδότησης του ΤΕΒΑ,

πρώτος στην απορρόφηση των
κονδυλίων του προγράμματος,
καθώς και πρώτος στις εγκρίσεις
μεγάλων έκτακτων επιχορηγή-
σεων. Παράλληλα, ο Δήμος Φυλής
έχει βραβευθεί και επιβραβευθεί
επανειλημμένως από τους αρμό-
διους ευρωπαϊκούς και ελληνικούς
φορείς για την άψογη διαχείριση,
την άρτια οργάνωση, την υψηλή
απορρόφηση των κονδυλίων και
τη διαφάνεια της διαδικασίας.

“Ο Δήμος Φυλής αποτελεί
πανελλαδικά Δήμο - πρότυπο
στην υλοποίηση του προγράμμα-
τος ΤΕΒΑ, γεγονός που καταδεικ-
νύουν οι αλλεπάλληλες πρωτιές
που επιτυγχάνουμε από την ένα-
ρξη του προγράμματος”, υπο-
γράμμισε ο Αναπληρωτής
Δημάρχου σε θέματα Κοινωνικής Πολιτικής, Γιώργος
Αντωνόπουλος.

“Η νέα έκτακτη επιχορήγηση που έλαβε ο Δήμος μας,
αποδεικνύει στην πράξη την αποτελεσματικότητα του

σχεδιασμού και του έργου, που υλοποιούμε και στον
τομέα της κοινωνικής πολιτικής, και το οποίο θα
συνεχίσουμε το ίδιο δυναμικά, τόνισε ο Δήμαρχος
Φυλής Χρήστος Παππούς.

Τον Δήμο Ασπροπύργου 
θα διεκδικήσει 
ο Σεραφείμ Τσόκας
Η επίσημη πρώτη συγκέντρωση σήμερα  
στο Πνευματικό Κέντρο Ασπροπύργου

Με το σύνθημα «για μια πόλη ενωμένη, για
μια κοινωνία ενωμένη» ξεκινάει και
επίσημα την διεκδίκηση του Δήμου Ασπρ-
οπύργου στις Αυτοδιοικητικές Εκλογές 2023
ο κ. Σεραφείμ Τσόκας
Η εκδήλωση θα λάβει χώρα σήμερα Τρίτη
(14/3) στο Πνευματικό Κέντρο Ασπροπύργου
(Α. Παναγούλη 13) στις 8:00 το απόγευμα.

Ε
γκρίθηκε, από το Ταμείο Ανάκαμψης, η
χρηματοδότηση ύψους 2.240.000 ευρώ
για την υλοποίηση τμήματος του έργου

«Σχέδιο ολοκληρωμένης προσβασιμότητας και
παρεμβάσεις για την ενίσχυση της βαδισιμότητας
και του ποδηλάτου στον Δήμο Ελευσίνας στο
πλαίσιο της πολιτιστικής πρωτεύουσας
Ευρώπης 2021».

Πρόκειται για το δεύτερο τμήμα της δεύτερης
φάσης (Β2) του έργου, καθώς το πρώτο τμήμα
της Β φάσης έχει ήδη εγκριθεί από τον Αύγουστο
του 2022.

Η μελέτη εκπονήθηκε από τη Διεύθυνση
Μελετών και Έργων Αστικών Αναπλάσεων του
Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία
με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ελευσίνας.

Το παρόν έργο αποτελεί τμήμα της συνολικού
έργου που προβλέπεται από τη μελέτη «Σχέδιο
ολοκληρωμένης προσβασιμότητας και παρεμβά-
σεις για την ενίσχυση της βαδισιμότητας και του

ποδηλάτου στον Δήμο Ελευσίνας στο πλαίσιο
της πολιτιστικής πρωτεύουσας Ευρώπης 2021».

Συγκεκριμένα αφορά στην υλοποίηση των παρ-
ακάτω τμημάτων οδών:

Οδός Κουγιουμτζόγλου (από την Ελ. Βενιζέ-
λου έως Δήμητρος)

Οδός Ι. Αγάθου (βόρειο τμήμα –Από την Ελ.
Βενιζέλου έως Φρ. Φουτρή)

Οδός Τσόκα (Από Ηρ. Πολυτεχνείου έως
Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως)

Οδός Πετράκη (Από Ηρ. Πολυτεχνείου έως
Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως)

Οδός Περσεφόνης (Από Ηρ. Πολυτεχνείου
έως Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως)

Οδός Δήμητρος (Από Χατζηδάκη έως Λεωφ.
Εθνικής Αντιστάσεως)

Οδός Χατζηγεωργίου (Από Ηρ. Πολυτεχνείου
έως Ι. Αγάθου –νότιο τμήμα)

Οδός Παγκάλου (Από Χατζηδάκη έως Ι. Αγάθ-
ου – νότιο τμήμα)

συνεχίζεται στη σελ. 4

2.240.000 ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης 
για αναπλάσεις οδών στον Δήμο Ελευσίνας
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Διήμερη 
εθελοντική
αιμοδοσία
στον Δήμο

Ιλίου

Διήμερη εθελον τική
αιμοδοσία την  Παρασ-
κευή 17 και το Σάββατο
18 Μαρτίου 2023 διορ-
γαν ών ει ο Δήμος Ιλίου,
στο Δημαρχείο Ιλίου.

Η αιμοδοσία θα πραγ-
ματοποιηθεί από τις
09:00 – 15:00, αποκλει-
στικά κατόπιν  προγρ-
αμματισμέν ου ραν τε-
βού. Οι εν διαφερόμεν οι
μπορούν  ν α προγραμ-
ματίσουν  την  αιμο-
δοσία τους επικοιν ων ών τας με την  Κοιν ων ική Υπηρεσία του Δήμου
Ιλίου στο τηλ. 2102624090, έως και την  Πέμπτη 16 Μαρτίου 2023, εργά-
σιμες ημέρες, Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 08:30 – 14:00.

Δίν εις αίμα, δίν εις ζωή!

Εν ίσχυσε και εσύ την  Τράπεζα Αίματος του Δήμου Ιλίου.
Γίν ε και εσύ εθελον τής αιμοδότης.

συνεχίζεται από σελ. 3

Οδός Χατζηδάκη (Από Αφ. Μουρίκη έως Παγκάλου & από Δήμητρος έως Βενιζέλου)
Όλοι οι ανωτέρω δρόμοι θα λειτουργούν με συνθήκες ήπιας κυκλοφορίας, όπου θα επιτρέπεται η

είσοδος και στάθμευση μόνο στους μόνιμους κατοίκους, με μέγιστη ταχύτητα έως 30χλμ/ώρα. 
Οι βασικοί άξονες των παρεμβάσεων που περιγράφονται στο σχέδιο αφορούν σε:
1. Δημιουργία ασφαλούς οδικού περιβάλλοντος
2. Δημιουργία ολοκληρωμένου δικτύου κίνησης πεζών
3. Δημιουργία ολοκληρωμένου δικτύου κίνησης ποδηλάτου
4. Μονοδρομήσεις
5. Parklets
6. Αντικατάσταση οδοφωτισμού

Σε δήλωσή του ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αθανάσιος Μαυρογιάννης ανέφερε: «Με
Προσπάθεια και συντονισμένες ενέργειες διεκδικήσαμε και πετύχαμε χρηματοδότηση ύψους
2.240.000 ευρώ από το Ταμείο ανάκαμψης για ένα μεγάλο έργο ανάπλασης που θα αναβαθμίσει την
αισθητική της πόλης και θα βελτιώσει την καθημερινότητα των δημοτών. Δικαιολογημένη λοιπόν η ικα-
νοποίηση μας μιας και οι προσπάθειες μας φέρνουν αποτελέσματα προς όφελος των πολιτών του
δήμου μας». 

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Ελευσίνας Αργύρης Οικονόμου: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι
που μία ακόμη πρότασή μας προς χρηματοδότηση και μάλιστα, ενός τόσο μεγάλου και ζωτικής
σημασίας έργου, εγκρίθηκε. Πρόκειται για ένα σημαντικό τμήμα του έργου «Σχέδιο ολοκληρωμένης
προσβασιμότητας και παρεμβάσεις για την ενίσχυση της βαδισιμότητας και του ποδηλάτου στον Δήμο
Ελευσίνας στο πλαίσιο της πολιτιστικής πρωτεύουσας Ευρώπης 2021» το οποίο όχι μόνο θα αλλάξει
την εικόνα της Κάτω Ελευσίνας και του κέντρου της πόλης αλλά θα την κάνει πιο λειτουργική και σύγχρ-
ονη. Μέρα με τη μέρα και μετά από επίμονες και επίπονες προσπάθειες βρισκόμαστε όλο και πιο
κοντά στον αρχικό μας στόχο που δεν είναι άλλος από τη δημιουργία μίας πόλης… αλλιώς»



Ο Δήμαρχ ος Ασπροπύργου κ. Νικόλαος Μελετίου
στην  Ημερίδα της ΚΕΔΕ με κεν τρικό θέμα την
Εν ίσχ υση και Εξέλιξη του Μηχ αν ισμού   Πολιτικής
Προστασίας σε Τοπικό Επίπεδο

Στην  Ημερίδα που διοργάν ωσε η Κεν τρική Έν ωση
Δήμων  Ελλάδας (ΚΕΔΕ) σε συν εργασία με τον  Δήμο
Βοΐου στη Σιάτιστα συμμετείχ ε ο Δήμαρχ ος Ασπρ-
οπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου, ως Μέλος του Δ.Σ.
και της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΚΕΔΕ. 

Το θέμα της Ημερίδας ήταν  «Η αξιοποίηση των
ν έων  τεχ ν ολογιών  και του Επιχ ειρησιακού Προγράμ-
ματος «Πολιτική Προστασία» για την  εν ίσχ υση του
μηχ αν ισμού πολιτικής προστασίας των  Δήμων  της
Χώρας».

Ο Δήμαρχ ος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου
στην  τοποθέτησή του αν αφέρθηκε στην  άμεση
αν άγκη, η Πολιτεία ν α προχ ωρήσει στην  υλοποίηση
των  έργων  πολιτικής προστασίας. Χαρακτήρισε
θετικό το Επιχ ειρησιακό Πρόγραμμα Πολιτικής Προ-
στασίας «Αιγίς», αφού δίν ει τη δυν ατότητα στην
τοπική αυτοδιοίκηση ν α αποκτήσει την  απαιτούμεν η
υλικοτεχ ν ική υποδομή και τον  απαραίτητο εξοπλισμό
για τη διαχ είριση των  θεμάτων  που προκύπτουν . Οι
συν εχ είς αλλαγές της «συμπεριφοράς» του κλίματος
σ’ όλη την  Ελλην ική Επικράτεια, μας επιβάλουν  δια-
ρκή εγρήγορση έμψυχ ου δυν αμικού και υποδομών
για τα οποία χ ρειάζεται η αν άλογη εν ίσχ υση σε προ-
σωπικό και πόρους.     

Τρίτη 14 Μαρτίου 2023 θριάσιο-5 

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου στην Ημερίδα της ΚΕΔΕ
με κεντρικό θέμα την Ενίσχυση και Εξέλιξη του 

Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας σε Τοπικό Επίπεδο

Θρήνος στην Δυτική Αττική 
– Εφυγε από τη ζωή ο Βασίλης
Τζαφέρης.Ένας πολύ αγαπητός 
άνθρωπος και παράγοντας του

ποδοσφαίρου στην Δυτική Αττική

Ο Γνωστός παράγοντας της Βασίλης Τζαφέρης καθώς
είχε διατελέσει πρόεδρος στον Ηρακλή Ελευσίνας και
στον Άτταλο Νέας Περάμου έφυγε από την ζωή. Είναι
πατέρας του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή και προπονητή
Νικολάου Τζαφέρη.

Ένας πολύ αγαπητός άνθρωπος και παράγοντας του
ποδοσφαίρου στην Δυτική Αττική.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΛΑΜΠΕΡΗΣ Α.Σ.
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 2001 εκφράζει τα θερμά και ειλικρινή
συλληπητήρια του, προς την οικογένεια και τους οικείους,
του κυρίου ΤΖΑΦΕΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.

Καλό ταξίδι αγαπητέ μας κύριε Βασίλη.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάζει.
Καλό Παράδεισο να έχεις.

Η διοίκηση του Αίαντα Παραλίας εκφράζει τα θερμά
της συλλυπητήρια στην οικογένεια του κ.Βασίλη και στον
πρώην ποδοσφαιριστή της Νίκο Τζαφέρη για την
απώλεια του πατέρα του!Ας είναι ελαφρύ το χώμα
κ.Βασίλη!

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

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166
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ΜΜέέττρραα  κκααιι  ππεερρααιιττέέρρωω  ρρυυθθμμίίσσεειιςς  
γγιιαα  τταα  σσυυσσσσωωρρεευυμμέένναα  χχρρέέηη  ττωωνν  
ΜΜμμΕΕ  ααππόό  ττιιςς  σσυυννεεχχόόμμεεννεεςς  κκρρίίσσεειιςς
- Ζήτησε ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά

Μεγαλύτερη επιείκεια στην αντιμετώπιση των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων ως προς την
διαχείριση των συσσωρευμένων χρεών τους

μετά από τις συνεχόμενες κρίσεις -οικονομική, κορο-
νοϊός, ενεργειακή -, ζήτησε ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού
Επιμελητηρίου Πειραιά Γιώργος Παπαμανώλης – Ντόζας
με επιστολή του προς τους Υπουργούς Οικονομικών,
Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και Ανάπτυξης &
Επενδύσεων, κ.κ. Χρήστο Σταϊκούρα, Κωστή Χατζηδάκη
και Άδωνι Γεωργιάδη, αντίστοιχα.

Στην επιστολή μεταξύ άλλων αναφέρονται:
«…….Το πλαίσιο των νέων ρυθμίσεων θα πρέπει να

συνδυαστεί και με κριτήρια που θα περιλαμβάνουν και
διαγραφές χρεών σύμφωνα με προϋποθέσεις για αποδε

δειγμένα χρέη που δημιουργήθη-
καν εν μέσω των κρίσεων.

Επίσης, θα πρέπει να επιβρα-
βεύσουμε τους συνεπείς , τις επιχει-
ρήσεις που κατάφεραν μέσα σε όλες
αυτές τις κρίσεις να έχουν τακτοποι-
ημένες τις οφειλές τους έτσι ώστε να
συνεχίσουν να λειτουργούν χωρίς να
βρεθούν ξαφνικά σε αδυναμία πληρ-
ωμών και αυτές.

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο
Πειραιά προτείνει: 

διαγραφή χρεών  και συγκεκριμέ-
να προσαυξήσεων για όσους ενταχθ-
ούν στις νέες ρυθμίσεις με αποδε-

δειγμένα χρέη που προέκυψαν εν μέσω πανδημίας και
ενεργειακής κρίσης .

«κούρεμα» της τάξης του 30%  στις προσαυξήσεις για
όλους όσοι αποδεικνύονται συνεπείς μετά τις 4 πρώτες
δόσεις.

«κούρεμα» για όλους όσους είχαν ήδη ρυθμισμένες
τις οφειλές που προέκυψαν εν μέσω πανδημίας και ενε-
ργειακής κρίσης με συγκεκριμένα κριτήρια και προϋποθ-
έσεις.

Θέσπιση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού .
Αυτά αποτελούν τη μόνη βιώσιμη λύση για τις μικρο-

μεσαίες επιχειρήσεις έτσι ώστε να  ανασάνουν και να
συνεχίσουν να λειτουργούν με αξιοπρέπεια,  αλλά και
να έχουν αύριο στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον».

Όσο απομακρυν όμαστε χ ρον ικά,
από την  αποφράδα ημέρα της τρα-
γωδίας στα Τέμπη, τόσο μεγεθύν εται ο
θυμός και η οργή, που ολόκληρη η
Ελλην ική κοιν ων ία αισθάν εται, από
την  αν ευθυν ότητα, την  αλαζον εία και
την  αμετροέπεια που χ αρακτηρίζουν
τις θεσμικές λειτουργείες εν ός κράτους
όμηρου των  κάθε λογής ιδιωτικών , οικο-
ν ομικών  και μικροπολιτικών  συμφερ-
όν των .

Η γεν ικευμέν η απέχ θεια που οι
πολίτες δείχ ν ουν  προς τις παθογέν ειες
εν ός πολιτικού συστήματος που ζέχ ν ει
διαφθορά, εύκολα εξηγείται, μετά το
βάρος τόσων  αποκαλύψεων  που μας
έχ ουν  αφήσει άν αυδους.

Το τόσο απαξιωμέν ο, από τα γν ωστά
παπαγαλάκια της εξουσίας, συν δικαλι-
στικό κίν ημα όμως, παρά τις εγγεν είς
αδυν αμίες του, είχ ε προειδοποιήσει,
αγων ιστεί και προσπαθήσει ν α αν τι-
στρέψει τις αιτίες που βύθισαν  σε
πέν θος έν αν  ολόκληρο λαό.

Σε αυτό το δρόμο είμαστε υποχ ρεω-
μέν οι ν α συν εχ ίσουμε. Πιο δυν ατά,
πιο αποφασιστικά, πιο παλικαρίσια.

Στο πλαίσιο λοιπόν  της λειτουργίας
εν ός Συν δικαλιστικού Κιν ήματος, γειω-
μέν ου με την  κοιν ων ία, που αν τιπα-

λεύει λογικές και πρακτικές που προ-
τάσσουν  τα κέρδη τους απέν αν τι στις
ζωές μας, το ΕΚΕΔΑ ΟΜΟΦΩΝΑ απο-
φάσισε την  συμμετοχ ή του στην
Παν ελλαδική Γεν ική Απεργία που κήρ-
υξε η ΓΣΕΕ την  Πέμπτη 16 Μαρτίου,
διεκδικών τας μαζί με τις ν έες και τους
ν έους μας, μαζί με τις εργαζόμεν ες και
τους εργαζόμεν ους μαζί με ολόκληρο το
λαό μας, όλα τα αυτον όητα που
δυστυχ ώς κατέληξαν  ζητούμεν α!

1. ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΩΝ
ΤΕΜΠΩΝ

2. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΚΑΙ
ΦΘΗΝΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

3. ΜΕΤΡΑ ΑΥΣΤΗΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ
ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

4. ΣΥΝΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΕΡΓΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

5. ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ
ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ
ΑΝΑΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ
ΑΡΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ

ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΩΝ
6. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

7. ΑΥΣΤΗΡΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

8. ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ευχόμαστε και διεκδικούμε να μην
μείνει με το πέρασμα του χρόνου
μόνο η δίκη των υπευθύνων, αλλά
να έχουν αλλάξει όλα όσα συντέλε-

σαν στο δυστύχημα.
ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ
ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ
στις 18 ΜΑΡΤΙΟΥ
Πούλμαν θα αναχωρήσουν από

το δημοτικό πάρκινγκ στις 10:30
π.μ.

Για τη Διοίκηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 
ΒΑΓΓ. ΛΙΓΓΟΣ 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ 24ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ 16 ΜΑΡΤΗ 

Δ. ΑΧΑΡΝΩΝ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΠΟΚΟΜΙΑΔΗΣ ΟΓΚΩΔΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 7 ΜΕΡΕΣ ΤΗΝ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

Ο Δήμος Αχ αρν ών  στο πλαίσιο της καλύτερης
εν ημέρωσης των  Δημοτών  δημοσιοποιεί το ν έο
πρόγραμμα αποκομιδής ογκωδών  αν τικειμέν ων
από 13- 26 Μαρτίου❗�

7 ημέρες την  εβδομάδα τα συν εργεία του Δήμου
δίν ουν  τον  δικό τους αγών α για την  εξασφάλιση
εν ός βιώσιμου και υγιούς περιβάλλον τος. 

Το πρόγραμμα δημοσιοποιείται ώστε οι δημότες
ν α είν αι σε θέση ν α προγραμματίσουν  τις εργα-
σίες τους, για ν α μη μέν ουν  μεγάλου μεγέθους
αν τικείμεν α εκτεθειμέν α για μέρες.



Δενδροφύτευ-
ση σε τμήμα
κ α μ μ έ ν η ς

έκτασης στην οδό
Μίχα, στη Βαρυμπόμ-
πη, πραγματοποίησε
ο Δήμος Αχαρνών
από κοινού με τον
περιβαλλοντικό οργα-
νισμό We4all και τον
τομέα Βιώσιμης Ανά-
πτυξης της ΔΕΗ.

Από πλευράς Δήμου
στη δράση συμμε-
τείχαν η Δ/νση Περι-
βάλλοντος και
Πρασίνου και η Πολιτι-
κή Προστασία, η

οποία βοήθησε στο
πότισμα των δένδρων
μετά τη φύτευσή τους.
Στο συγκεκριμένο
κομμάτι, μετά από
σχετική συνεννόηση
με το δασαρχείο,
φυτεύτηκαν κυπα-
ρίσσια, χαρουπιές και
κουτσουπιές.

Οι δράσεις δενδρο-
φύτευσης από τον
Δήμο σε καμμένα τμή-
ματα της περιοχής θα
συνεχιστούν και το
επόμενο διάστημα.

K
αλεσμένος στην ραδιοφωνική
εκπομπή  του Γιάννη
Παπαγιάννη και  στο

ραδιόφωνο του Real FM  ήταν,  το
πρωί  της 12ης Μαρτίου 2023  ο Α’
Επιλαχών Βουλευτής Δυτικής
Αττικής Ν.Δ Σταμάτης Πουλής, όπου
συζήτησαν για το θέμα των
Ναυπηγείων Ελευσίνας, τις νέες
θέσεις εργασίας καθώς το μεγάλο
επενδυτικό σχήμα που αφορά στην
λειτουργία τους.

Η έκδοση δικαστικής απόφασης
σχετικά με την έγκριση του Σχεδίου
Εξυγίανσης θα είναι  το τελευταίο
στάδιο της διαδικασίας πριν την
ολοκλήρωση της μεταβίβασης των
μετοχών των Ναυπηγείων, στο
εταιρικό σχήμα του κ. Ξενοκώστα –
ONEX Shipyards.  Πρόκειται για
έναν έλληνα επιχειρηματία ο οποίος
έχει  με επιτυχία αναλάβει  την
αναγέννηση των Ναυπηγείων

Σύρου και την αλματώδη ανάπτυξή
τους.  

Τα Ναυπηγεία Ελευσίνας θα
βρίσκονται πραγματικά στην αιχμή
της τεχνολογίας με τις πιο
σύγχρονες μεθόδους λειτουργίας
που θα περιλαμβάνουν και τομείς
έρευνας και ανάπτυξης.  Πρόκειται
για μία επένδυση συνολικού
προϋπολογισμού 170 εκατ. Ευρώ. 

Οι νέες θέσεις εργασίας που θα
δημιουργηθούν προκειμένου να
ανταποκριθούν τα Ναυπηγεία στα νέα
δεδομένα,  θα αφορούν σε πολλές
ειδικότητες του κατασκευαστικού  και
τεχνικού κλάδου όσο και  σε
ειδικότητες του εμπορικού κλάδου.  

Ήδη τα Ναυπηγεία Ελευσίνας
έχουν μπει σε τροχιά αναγέννησης
καθώς υποδέχονται πλοία ελλήνων
πλοικτητών για επισκευαστικές
εργασίες και εργασίες συντήρησης.

Και αυτή ακριβώς είναι η δουλειά

της πολιτείας:  Να βοηθά τις
επιχειρήσεις να ανθίζουν και να
αναπτύσσονται  ώστε να
δημιουργούνται  νέες θέσεις
εργασίας που θα καλύπτονται από
νέους ανθρώπους που θέλουν να
προκόψουν και να εξελιχθούν στην
κοινωνία.

Είναι  ιδιαίτερα σημαντικό να
τονισθεί  ότι  οι  εργαζόμενοι  θα

λάβουν το σύνολο των
δεδουλευμένων τους και ειδικότερα
με την έκδοση της δικαστικής
απόφασης θα λάβουν το 30% και το
υπόλοιπο 70% με την ολοκλήρωση
της μεταβίβασης των μετοχών  στο
νέο εταιρικό σχήμα. Και βεβαίως
αυτό σημαίνει φιλολαϊκή πολιτική. 

Να είσαι  δίπλα στους
εργαζόμενους και να στηρίζεις τις
δουλειές τους. Αυτό  έχει κάνει η
Κυβέρνηση του  Κυριάκου
Μητσότακη και  ο Υπουργός
Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης.

Στόχος είναι  οι  δουλειές που
δημιουργούνται και ο πλούτος που
παράγεται  στην Δυτική Αττική να
μεταφράζονται σε θέσεις εργασίας
για τους πολίτες της Δυτικής Αττικής
και ειδικότερα για τα νέα παιδιά, ώστε
να μείνουν και να προκόψουν στον
τόπο μας.
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Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του
Δήμου Ασπροπύργου, σε

συνεργασία με το
ΕΔΔΥΠΠΥ

και την Εταιρεία Νοσημά-
των Θώρακος Ελλάδας, με
κύριο γνώμονα την ενημέρ-
ωση και ευαισθητοποίηση
των δημοτών, συμμετέχει

στο Πανελλήνιο Πρόγραμμα
Ενημέρωσης και 

Ευαισθητοποίησης για τη
Σημασία της Έγκαιρης

Διάγνωσης του Καρκίνου
του Πνεύμονα. 

Για το λόγο αυτό, και με
σύνθημα «Ο Καρκίνος του
Πνεύμονα προλαμβάνεται.

Ενημερώσου σήμερα!» διο-
ργανώνει σχετική ημερίδα
την Πέμπτη, 16 Μαρτίου
2023 και ώρα 18:00 στο

κτίριο της Διεύθυνσης Κοι-
νωνικής Προστασίας

(Δοϊράνης και Θεοτοκο-
πούλου). 

Ομιλητής της ημερίδας
είναι ο Ιατρός – Πνευμο-
νολόγος, κ. Στυλιανός

Φρέγκογλου. 

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ  

Πανελλήνιο Πρόγραμμα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για τη

Σημασία της Έγκαιρης Διάγνωσης του Καρκίνου του Πνεύμονα

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΟΥΛΗΣ - Α΄ΕΠΙΛΑΧΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν.Δ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΗΡΙΖΕΙΣ ΤΙΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΤΟΥΣ: 

ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΦΙΛΟΛΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΥΤΟ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Δενδροφύτευση σε καμμένη
έκταση στη Βαρυμπόμπη 

Μια συνεργασία του Δ. Αχαρνών  με τον
περιβαλλοντικό οργανισμό We4all 
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Αύξηση της τάξεως των 45-50
ευρώ στα καθαρά.

Κατώτατος μισθός: 
Έρχονται ανακοινώσεις μέσα

στην εβδομάδα - Θα ισχύσει από
1η Απριλίου

Ανακοινώσεις μέσα στην εβδομάδα για τον κατώτατο
μισθό προανήγγειλε ο Γιάννης Οικονόμου κατά τη διάρ-
κεια της σημερινής ενημέρωσης των πολιτικών συντακ-
τών.

Όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απαντώντας
σε σχετική ερώτηση: «Θα έχουμε ανακοινώσεις μέσα
στην εβδομάδα για τον κατώτατο μισθό και θα ισχύσει
από την 1η Απριλίου».

«Ενίσχυση του εισοδήματος των εργαζομένων, αλλά
και διαφύλαξη της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας»

Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
έχει διευκρινίσει, εξάλλου, ότι θα σταθμιστούν τρεις παρά-
γοντες, που είναι οι εισηγήσεις των κοινωνικών εταίρων
και των επιστημονικών φορέων, οι οποίες ελήφθησαν
στο πλαίσιο της σχετικής διαβούλευσης, οι αντοχές της
οικονομίας και οι ανάγκες των εργαζομένων που
αμείβονται με τον κατώτατο μισθό.

Όπως ανέφεραν πηγές του υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, στόχος είναι να βρεθεί μία ισο-
ρροπημένη λύση, η οποία θα οδηγήσει σε σημαντική και
δίκαιη αύξηση του κατώτατου μισθού και θα έχει ως απο-
τέλεσμα την ενίσχυση του εισοδήματος των εργαζομένων,
αλλά και τη διαφύλαξη της ανταγωνιστικότητας της
ελληνικής οικονομίας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, με τη νέα αύξηση, επι-
διώκεται να στηριχθούν ουσιαστικά οι εργαζόμενοι και τα
νοικοκυριά, που εξακολουθούν να πλήττονται από τον
υψηλό πληθωρισμό, που έφερε η διεθνής ενεργειακή
κρίση, χωρίς, όμως, να δοκιμάζονται οι αντοχές της οικο-
νομίας και η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Μάλιστα, τονίζουν ότι η επικείμενη αύξηση του κατώτα-
του μισθού θα τονώσει την αγοραστική δύναμη μίας
μεγάλης μερίδας εργαζομένων και θα λειτουργήσει
συμπληρωματικά με τις υπόλοιπες πρωτοβουλίες που
έχει λάβει η κυβέρνηση για τη στήριξη νοικοκυριών και
επιχειρήσεων, όπως είναι η επιδότηση ρεύματος και
φυσικού αερίου, το fuel pass, το «καλάθι του νοικοκυρ-
ιού», οι έκτακτες ενισχύσεις, το market pass κ.ά..

Σημειώνεται ότι η απόφαση θα λάβει υπ’ όψιν το
γεγονός ότι ο πληθωρισμός και το 2022 κινήθηκε ανοδικά,
κλείνοντας το έτος με μέσο πληθωρισμό 9,6%. Σύμφωνα
με πληροφορίες, στο πόρισμα του ΚΕΠΕ επισημαίνεται
ότι, παρόλο που, από τον Οκτώβριο του 2022, καταγράφ-
εται αξιοσημείωτη αποκλιμάκωση του πληθωρισμού,
«αυτός παραμένει υψηλός και οι προβλέψεις για το 2023
εκτιμούν ότι δεν θα είναι μικρότερος από 4,5%. Την ίδια
στιγμή, το 2022, η ελληνική οικονομία εν πολλοίς συνέχισε
να αναπτύσσεται με υψηλούς ρυθμούς».

Η αύξηση θα ισχύσει από την 1η Απριλίου ενώ η ποσο-
στιαία αύξηση θα κινηθεί στην περιοχή του 7%. 

Δηλαδή στο τέλος Απριλίου, οι εργαζόμενοι στον ιδιω-
τικό τομέα που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό θα
λάβουν από 40 έως 45 ευρώ επιπλέον στον καθαρό μισθό
τους, 

Μ
έσα στην εβδομάδα αναμένε-
ται να δημοσιευτεί η πρόσ-
κληση για τη συμμετοχή για-

τρών στο πρόγραμμα προληπτικού
ελέγχου που αφορά τον καρκίνο του
τραχήλου της μήτρας.

Οι δωρεάν εξετάσεις θα περιλαμβά-
νουν, σύμφωνα με το υπουργείο
Υγείας, τεστ Παπ, HPV τεστ για τον ιό
των ανθρώπινων θηλωμάτων, και σε
περίπτωση ευρημάτων κολποσκόπηση
και βιοψία εφόσον χρειαστεί.

Το πρόγραμμα θα αφορά όλες τις
γυναίκες ηλικίας από 21 έως 65 ετών.

Η διαδικασία είναι ίδια με το πρόγρ-
αμμα "Φώφη Γεννηματά" για τον
καρκίνο του μαστού. Στις γυναίκες που
έχουν άυλη συνταγογράφηση θα σταλεί
σταδιακά sms με το άυλο παραπεμ-
πτικό και θα μπορούν να μπουν στην

αντίστοιχη ιστοσελίδα που θα ανακοι-
νωθεί, ώστε να δουν τα συνεργαζόμενα
κέντρα και να κάνουν τις εξετάσεις
τους, ενώ εκείνες που δεν έχουν άυλη
συνταγογράφηση, θα μπορούν με το
ΑΜΚΑ τους να κλείσουν το ραντεβού
τους στα συνεργαζόμενα κέντρα.

Σύμφωνα επίσης με στοιχεία του υπο-
υργείου Υγείας, όσον αφορά το πρόγρ-
αμμα για τον προσυμπτωματικό
έλεγχο για τον καρκίνο του μαστού
"Φώφη Γεννηματά" που ξεκίνησε
πέρσι, έχουν ήδη διενεργηθεί περισσό-
τερες από 100 χιλιάδες μαστογραφίες,
ενώ σε 6.325 γυναίκες, έχουν ανιχνευθ-
εί έγκαιρα με ζητήματα που αφορούν
στον καρκίνο του μαστού.

Το Πρόγραμμα Πρόληψης του
καρκίνου του μαστού αφορά 1.300.000
γυναίκες ηλικίας 50-69 ετών, περιλαμ-
βάνει δωρεάν μαστογραφία, υπερηχο-
γράφημα και κλινική εξέταση από
ιατρό. Οι λεπτομέρειες υπάρχουν στην
ιστοσελίδα www.mastografia.gov.gr.

Ποιες εξετάσεις ακολουθούν
Το επόμενο πρόγραμμα που αναμέ-

νεται να υλοποιηθεί αφορά τονπρο-
συμπτωματικό έλεγχο των καρδιαγγει-
ακών νοσημάτων. 

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που
αφορά σε 5,5 εκατ. άνδρες και
γυναίκες ηλικίας 30-70 ετών, και προβ-

λέπει δωρεάν έλεγχο λιπιδαιμικού
προφίλ (εξετάσεις αίματος), προκειμέ-
νου να εντοπιστεί το μεταβολικό σύνδρ-
ομο και ο καρδιαγγειακός κίνδυνος.

Την ίδια ώρα, αναμένεται και το πρό-
γραμμα δωρεάν προληπτικών εξετά-
σεων για τον καρκίνο του παχέος
εντέρου είναι στην τελική φάση του σχε-
διασμού και σχεδιάζεται να ξεκινήσει
μέσα στον Απρίλιο.Αφορά 3,8 εκατομ-
μύρια άνδρες και γυναίκες, ηλικίας 50-
70 ετών. 

Το πρόγραμμα προσυπτωματικού
ελέγχουν θα περιλαμβάνει κολονοσ-
κόπηση, ενώ πιθανόν να συμπεριληφθ-
ούν και κάποιες συμπληρωματικές
μέθοδοι ανίχνευσης.

Ακόμη δύο προγράμματα φαίνεται
πως βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης. 

Το πρώτο είναι το πρόγραμμα πρόλ-
ηψης για τον καρκίνο του δέρματος, το
οποίο αφορά σε ομάδες που ασκούν
χειρωνακτικές εργασίες, όπως είναι οι
αλιείς, οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι και
το άλλο είναι το πρόγραμμα έγκαιρης
ανίχνευσης του καρκίνου του πνεύμονα,
για άτομα υψηλού κινδύνου, όπως είναι
οι καπνιστές.

Ξεκινούν οι δωρεάν εξετάσεις για τον καρκίνο του
τραχήλου της μήτρας - Ποιες ηλικίες αφορά

Οι δωρεάν εξετάσεις θα περιλαμβάνουν τεστ Παπ, HPV τεστ για τον ιό των ανθρώπινων θηλω-
μάτων, και σε περίπτωση ευρημάτων κολποσκόπηση και βιοψία εφόσον χρειαστεί.

ΔΥΠΑ: Παράταση στις αιτήσεις για επιχειρήσεις
νέων με επιδότηση 14.800 ευρώ

Ο στόχος της δράσης, διάρκειας 12 μηνών, είναι η προώθηση 
στην αυτοαπασχόληση 1.500 νέων ανέργων μέσω της δημιουργίας βιώσιμων 

επιχειρήσεων, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία

Τη Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023
και ώρα 15:00 λήγει η προθε-
σμία υποβολής ηλεκτρονικών
αιτήσεων χρηματοδότησης για
τον Β΄ κύκλο του «Προγράμμα-
τος επιχορήγησης επιχειρημα-
τικών πρωτοβουλιών απασχόλ-
ησης νέων ελεύθερων επαγγε-
λματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών
με έμφαση στην ψηφιακή οικο-
νομία».

Ο στόχος της δράσης, διάρκει-
ας 12 μηνών, είναι η προώθη-
ση στην αυτοαπασχόληση 1.500
νέων ανέργων μέσω της δημιο-
υργίας βιώσιμων επιχειρή-
σεων, με έμφαση στην ψηφιακή
οικονομία. 

Η επιχορήγηση ανέρχεται σε
14.800 € και θα καταβληθεί σε
τρεις δόσεις ως εξής:

1η δόση 4.000 €, μετά την ένα-
ρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ

2η δόση 5.400 €, μετά τη λήξη
του α’ εξάμηνου από την έναρξη

3η δόση 5.400 €, μετά τη λήξη
του β’ εξάμηνου από την έναρξη  

Δικαιούχοι της δράσης είναι
εγγεγραμμένοι  άνεργοι  στο
μητρώο της ΔΥΠΑ ηλικίας 18-
29 ετών, που υποβάλλουν
αίτηση χρηματοδότησης και
πρόταση επιχειρηματικού
σχεδίου μέσω του Πληροφορια-
κού Συστήματος Κρατικών
Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπο-
υργείου Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων στη διεύθυνση

https://www.ependyseis.gr

Το πρόγραμμα, συνολικού
προϋπολογισμού 45.000.000
€, συγχρηματοδοτείται από το
Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρω-
παϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Πρω-
τοβουλία για την Απασχόληση
των Νέων στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυνα-
μικού, Εκπαίδευση και Δια βίου
Μάθηση 2014 - 2020».



Τρίτη 14 Μαρτίου 2023 θριάσιο-9

Νέα μικρή αποκλιμάκωση παρου-
σίασε ο πληθωρισμός, με βάση
τα στοιχεία που ανακοίνωσε η

ΕΛΣΤΑΤ, για τον Φεβρουάριο και διαμορ-
φώθηκε στο 6,1% από 7,2% που ήταν
τον Ιανουάριο. Ωστόσο διατηρήθηκε για
έναν ακόμη μήνα ψηλά ο δείκτης των
τιμών στα είδη διατροφής που πλέον
τρέχει με 14,8%, κάτι που αποδεικνύει
ότι η ακρίβεια στα τρόφιμα αποτελούν
την αχίλλειο πτέρνα της οικονομίας, όχι
μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλη την
Ευρώπη, αφού και εκεί η εικόνα είναι
ανάλογη.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ
για τον πληθωρισμό, ο Γενικός Δείκτης
Τιμών Καταναλωτή κατά τον μήνα Φεβρ-
ουάριο 2023, σε σύγκριση με τον Ιανο-
υάριο 2023 παρουσίασε αύξηση 0,3%,
έναντι αύξησης 1,1% που σημειώθηκε
κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προη-
γούμενου έτους. Σε ετήσια βάση, ισχυρή
άνοδο 37,1% καταγράφουν οι τιμές του
φυσικού αερίου και κατά 25,3% των
στερεών καυσίμων, συμπαρασύροντας
το κόστος των μεταφορών σε υψηλότε-
ρα επίπεδα.

Σημαντική είναι η άνοδος 14,8% που
καταγράφεται σε ετήσια βάση στο
κόστος των τροφίμων. Ειδικότερα, οι
τιμές των κρεάτων εμφανίζουν άνοδο
20%, του ψωμιού 16,8% ενώ άνοδος
άνω του 25% καταγράφεται σε γαλακτο-
κομικά και αυγά. Αυξημένο σε ετήσια
βάση κατά 22,9% το κόστος των ελαίων
ενώ άνοδος άνω του 13% καταγράφεται
επίσης στις κατηγορίες λοιπά τρόφιμα και
καφές-κακάο-τσάι.

Ο μέσος ΔΤΚ του δωδεκαμήνου
Μαρτίου 2022 – Φεβρουαρίου 2023, σε

σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του
δωδεκαμήνου Μαρτίου 2021 – Φεβρουα-
ρίου 2022, παρουσίασε αύξηση 9,6%
έναντι αύξησης 2,6% που σημειώθηκε
κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δωδε-
καμήνου Μαρτίου 2021 – Φεβρουαρίου
2022 με το δωδεκάμηνο Μαρτίου 2020 –
Φεβρουαρίου 2021.

Η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 6,1%
τον μήνα Φεβρουάριο 2023, σε σύγκριση
με τον αντίστοιχο Δείκτη του Φεβρουα-
ρίου 2022, προήλθε κυρίως από τις μετα-
βολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και
υπηρεσιών:

Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

14,8% στην ομάδα Διατροφή και μη
αλκοολούχα ποτά, λόγω αύξησης κυρίως
των τιμών σε: ψωμί και δημητριακά,
κρέατα (γενικά), ψάρια (γενικά), γαλακ-
τοκομικά και αυγά, έλαια και λίπη, λαχα-
νικά (γενικά), ζάχαρη-σοκολάτες-γλυκά-
παγωτά, λοιπά τρόφιμα, καφέ-κακάο-
τσάι, μεταλλικό νερό-αναψυκτικά-
χυμούς φρούτων.

2,9% στην ομάδα Αλκοολούχα ποτά
και καπνός, λόγω αύξησης κυρίως των
τιμών στα αλκοολούχα ποτά (μη σερβιρ-
ιζόμενα).

7,1% στην ομάδα Ένδυση και υπόδ-
ηση, λόγω αύξησης των τιμών στα είδη
ένδυσης και υπόδησης.

10,5% στην ομάδα Διαρκή αγαθά-Είδη
νοικοκυριού και υπηρεσίες, λόγω
αύξησης κυρίως των τιμών σε: οικιακές
συσκευές και επισκευές, υαλικά-επιτρα-
πέζια σκεύη και σκεύη οικιακής χρήσης,
είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού,
οικιακές υπηρεσίες.

5,3% στην ομάδα Υγεία, λόγω
αύξησης κυρίως των τιμών σε: φαρμα

κευτικά προϊόντα, ιατρικά προϊόντα,
ιατρικές οδοντιατρικές και παραϊατρικές
υπηρεσίες, νοσοκομειακή περίθαλψη.

6,5% στην ομάδα Μεταφορές, λόγω
αύξησης κυρίως των τιμών σε: καινούρ-
για αυτοκίνητα, μεταχειρισμένα
αυτοκίνητα, μοτοποδήλατα-μοτοσυκλέ-
τες, ανταλλακτικά και αξεσουάρ αυτοκι-
νήτου, καύσιμα και λιπαντικά, συντήρη-
ση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής
μεταφοράς, εισιτήρια μεταφοράς επι-
βατών με ταξί, εισιτήρια μεταφοράς επι-
βατών με αεροπλάνο, εισιτήρια μεταφο-
ράς επιβατών με πλοίο.

3,5% στην ομάδα Αναψυχή-Πολιτιστι-
κές δραστηριότητες, λόγω αύξησης
κυρίως των τιμών σε: μικρά είδη ανα-
ψυχής-άνθη, κατοικίδια ζώα, κινηματο-
γράφους-θέατρα, γραφική ύλη και υλικά
σχεδίασης, πακέτο διακοπών.

2,2% στην ομάδα Εκπαίδευση, λόγω
αύξησης κυρίως των τιμών σε: δίδακτρα
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίδακτρα
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

8,1% στην ομάδα Ξενοδοχεία-Καφέ-
Εστιατόρια, λόγω αύξησης κυρίως των
τιμών σε: εστιατόρια ζαχαροπλαστεία-
καφενεία, κυλικεία, ξενοδοχεία-μοτέλ-
πανδοχεία.

5,8% στην ομάδα Άλλα αγαθά και
υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των
τιμών σε: κομμωτήρια και καταστήματα
προσωπικής φροντίδας, άλλα είδη ατομι-
κής φροντίδας, άλλα προσωπικά είδη,
ασφάλιστρα υγείας.

Από τη μείωση του δείκτη κατά:
4,9% στην ομάδα Στέγαση, λόγω

μείωσης κυρίως των τιμών σε: ηλεκτρι-
σμό, πετρέλαιο θέρμανσης. Μέρος της
αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από την
αύξηση κυρίως των τιμών σε: ενοίκια
κατοικιών, επισκευή και συντήρηση
κατοικίας, υπηρεσίες κοινοχρήστων,
φυσικό αέριο, υγραέριο, στερεά καύσιμα.

1,6% στην ομάδα Επικοινωνίες, λόγω
μείωσης κυρίως των τιμών στις τηλεφω-
νικές υπηρεσίες

Πληθωρισμός – ΕΛΣΤΑΤ: Νέα επιβράδυνση τον Φεβρουάριο στο 
6,1% – Καλπάζει η ακρίβεια στα τρόφιμα

Τον εφιάλτη στα χέρια ενός 13χρονου βίωσε
ένα 12χρονο αγόρι καθώς όπως κατήγγειλε στις
αστυνομικές αρχές τον βίαζε εδώ και 8 μήνες.

«Σοκ» προκαλεί η υπόθεση των αλλεπάλ-
ληλων βιασμών που φέρεται ότι υπέστη ένα
12χρονο αγόρι, από έναν 13χρονο, στην 

Ημαθία.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το θύμα

έπεφτε θύμα βιασμού από τον σχεδόν συνομή-
λικό του επί 8 ολόκληρους μήνες

Ο 12χρονος, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές,
αποκάλυψε στην 33χρονη μητέρα του τον κατ’ 

εξακολούθηση βιασμό του και μαζί, προχώρη-
σαν στην καταγγελία.

Τον χτυπούσε με κλωτσιές και μπουνιές

Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε το
παιδί, ο 13χρονος φερόμενος δράστης, τον
οδηγούσε σε διάφορα σημεία και τον βίαζε αφού
πρώτα τον χτυπούσε με κλωτσιές και μπουνιές
ενώ παράλληλα τον απειλούσε.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές ενημέρωσης,
αυτό φέρεται να συνέβαινε από την 1 Αυγούστου
έως και την περασμένη εβδομάδα, 8 Μαρτίου.

Ο 12χρονος, υπεβλήθη σε ιατροδικαστική εξέ-
ταση την Κυριακή 12/3/2023, όπου σύμφωνα με
τον ιατροδικαστή εντοπίστηκαν ανάλογα ίχνη.

Σε βάρος του 13χρονου σχηματίστηκε δικογρ-
αφία από το τμήμα ασφαλείας Αλεξάνδρειας, για
βιασμό κατ’ εξακολούθηση.Αίας Παραλίας 4-1 

Ζωντανός εφιάλτης
Ασύληπτο! 13χρονος βίαζε 
12χρονο για οκτώ μήνες
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Εν διαφερόμαστε για την  κάλυψη
της θέσης του Εργάτη παραγωγής
στις βιομηχαν ικές μας εγκαταστά-
σεις, οι οποίες βρίσκον ται στη
Μαγούλα Αττικής. 

Κύριες αρμοδιότητες και καθήκον -
τα
-Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα
με τις οδηγίες που έχουν δοθεί για
τη θέση.
-Τήρηση των ισχυόντων κανονι-
σμών και προτύπων ασφαλείας.
-Τήρηση του προγράμματος παρα-
γωγής.
-Διασφάλιση της ποιότητας των παρ-
αγόμενων προϊόντων.
-Αναφορά στον προϊστάμενο βάρ-
διας των τεχνικών παρατηρήσεων
σχετικών με την εύρυθμη λειτο-
υργία των μηχανών.

Χαρακτηριστικά υποψηφίου
-Επιθυμητή προϋπηρεσία σε βιομ-
ηχανικές και παραγωγικές μονάδες.
-Συνέπεια, ομαδικότητα, προσαρμο-
στικότητα.
-Οργάνωση, ταχύτητα και διάθεση
για εργασία.
-Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες.

Η Εταιρία προσφέρει
-Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
-Ιδιωτική ιατροφαρμακευτική κάλ-
υψη.
-Συνεχή εκπαίδευση, βελτίωση  και
ανάπτυξη των προσόντων.
-Ευκαιρίες εξέλιξης σε έναν δυνα-
μικό και συνεχώς αναπτυσσόμενο
διεθνή όμιλο.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
2104898644 – 2104898520,
6974402644 – 6974402520
Email:
HumanResources@etem.com

ZHTEITAI  
ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 6,5
ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ
ΖΟΥΝΟ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ

ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6972605353 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

ΝΝΕΕΕΕΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  
ΗΗ  EEXX--MMEETTAALL  κκαατταασσκκεευυέέςς  εεξξααρρττηημμάάττωωνν  

ααλλοουυμμιιννίίοουυ  ααννααζζηηττάά  εερργγααττοοττεεχχννίίττεεςς..
ΑΑπποοσσττοολλήή  ββιιοογγρρααφφιικκοούύ  ::  eexx..mmeettaall@@yyaahhoooo..ggrr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Εταιρεία καθαρισμού 

ζητά μόνιμο προσωπικό  σε περιοχή 
Ασπρόπυργο και Ελευσίνα.

Τηλ.επικοινωνίας: 2741400189

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΩΣ
35 ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ ΚΑΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2105562000 &
2105560222
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΜΑΝΔΡΑΣ-

ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  

Ταχ.Δ/ν ση: Ν. Ρόκκα 45, 196
00

Πληροφ ορίες: Αν . Κρητικός
www.mandras-eidyllias.gr  

Μάν δρα 06-03-2023
Αρ. πρωτ. 3255      

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Αν άρτηση Πολεοδομικού
Σχεδίου της περιοχής "ΝΕΑ
ΖΩΗ" του Δήμου Μάν δρας»

Ο Δήμος Μάν δρας
καλεί κάθε εν διαφ ερόμεν ο, ν α
λάβει γν ώση της απόφ ασης
24/2023 (ΑΔΑ:6ΞΝΤΩΛΑ-4ΝΣ)
του Δημοτικού Συμβουλίου, περί
της Πολεοδόμησης του διαμορφ -
ωμέν ου οικισμού ΝΕΑΣ ΖΩΗΣ,
με την  οποία εγκρίθηκε το ρυμο-
τομικό σχέδιο του οικισμού.

Η αν ωτέρω απόφ αση θα
παραμείν ει αν αρτημέν η μαζί με 

τα σχέδια και τα τεύχη των
μελετών  που τη συν οδεύουν
από 09/03/2023 και θα διαρκέσει
20 Εργάσιμες ημέρες από την
τελευταία δημοσίευση της παρ-
ούσης στον  τύπο ώστε ν α υπο-
βάλλουν  τυχόν  εν στάσεις οι
εν διαφ ερόμεν οι.

Η αν άρτηση θα λάβει χώρα
στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου
Μάν δρας κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΘΗΣ

Τέμπη: Καταγγελία-σοκ από
πρώην σταθμάρχη – Με
πώματα από νεράκια η ασφ-
άλεια του πίνακα ελέγχου
Ο πρώην σταθμάρχης ζητά
να ελεγχθούν οι πάντες και
να κλείσει ο ΟΣΕ

«Πρέπει ν α κλείσει αυτός ο οργαν ισμός που λέγεται
ΟΣΕ. Να μπει μία καιν ούργια διοίκηση με αυτούς που
έχ ουν  πολύ καλές “συν ταγές” στην  κυκλοφορία στην
Ευρώπη. Ας εν ωθούν  οι πολιτικοί άρχ ον τες του
τόπου για ν α φτιάξουμε σιδηρόδρομο, γιατί εμείς σήμε-
ρα δεν  έχ ουμε σιδηρόδρομο», τόν ισε ο πρώην  σταθ-
μάρχ ης του Βόλου, Γιώργος Αποστολέρης με αφορμή
το τραγικό  σιδηροδρομικό δυστύχ ημα στα Τέμπη.

Ο ίδιος έκαν ε γν ωστό ότι υπηρέτησε 40 χ ρόν ια στον
σιδηρόδρομο, εν ώ πρόσθεσε: «Από το 2004 και μετά
ήμουν  κεν τρικός σταθμάρχ ης, παρότι για έν α διά-
στημα 5 – 6 χ ρόν ων  αν ετράπην  ως πρόσωπο από
τον  συγκεκριμέν ο επιθεωρητή (σ.σ. τον  έν αν  εκ των
κατηγορουμέν ων ) για ν α τοποθετήσει τον  κουμπάρο
του. 

Ο συγκεκριμέν ος με εν έργειές του με αν έτρεψε το
2010 για ν α τοποθετήσει τον  κουμπάρο του επικεφα-
λής του σταθμού», είπε για ν α συμπληρώσει ότι:
«Προφαν ώς ο ίδιος έκαν ε αυτό που έπρεπε ν α κάν ει
πάν τοτε: ν α ελέγχ ει τις ψήφους μέσα από το κόμμα το
οποίο υπηρέτησε».

«Πρόκειται για πρόσωπα τέτοια, με τα οποία η
διοίκηση -με τους συν δικαλιστές της- κρατάει μια
τέτοια στάση. Ο σιδηρόδρομος για μέν α θα έπρεπε
σήμερα ν α είν αι ν α είν αι γεμάτος με “πράσιν α φώτα”
και ν α πηγαίν ει στην  αν άπτυξη. Δυστυχ ώς, όπως
είδατε είν αι μόν ο κόκκιν α τα φώτα τα οποία παρα-
πέμπουν  σε έν α “Μουλέν  Ρουζ” ή κάτι αν τίστοιχ ο. Για
μέν α προσωπικά αυτές οι δύο κοιν ων ίες, οι οποίες
συγκρούστηκαν , είν αι ακριβώς αυτό το οποίο μας
έφερε σήμερα στο ν α ψάξουμε ν α βρούμε και εμείς έν α
πολύ μεγάλο “μπλάν κο” και ν α σβήσουμε κυριολεκτικά
αυτή την  κοιν ων ία» τόν ισε, μιλών τας στην  ΕΡΤ και
την  εκπομπή «Συν δέσεις».

«Δεν ελέγχθηκαν ποτέ αυτοί οι καλοί… συνάδελφ-
οι»

Κληθείς ν α σχ ολιάσει τους ν έους διαλόγους μεταξύ
των  σταθμαρχ ών , που είδαν  το φως της δημοσιότ-
ητας, αν έφερε:

«Δεν  υπάρχ ει ούτε μία δικαιολογία. Δεν  μπορεί ν α
έφυγε από το Γραφείο Κιν ήσεως. Δεν  πήγε ν α δώσει
ούτε καν  το υπόδειγμα 1001 στον  μηχ αν οδηγό. Δεν
μπορεί ν α είν αι έξω από το Γραφείο Κιν ήσεως. Δεν
σταματάει η δουλειά. Ποια δουλειά όμως; Ποια ποιότ-
ητα στη δουλειά; Δεν  μπορεί ν α μην  δεν  είδε ότι ήταν
το 118 σε παρακαμπτήριο (…) Αν επαρκής προφ-
αν ώς. Για πάρα πολλά πράγματα».

Πρόσθεσε, δε: «Υπάρχ ει η συν είδηση και η μη
συν είδηση. Κάποιος υπηρετεί εν συν είδητα και κάποι-
ους ασυν είδητα. Ο καν ον ισμός κυκλοφορίας των  σιδ-
ηροδρόμων  και κάθε καν ον ισμός, θα πρέπει απαρεγ-
κλίτως πιστά ν α τηρείται. Δεν  ελέγχ θηκαν  ποτέ αυτοί
οι καλοί συν άδελφοι. Δεν  υπήρξε ποτέ υπογραφή
ελέγχ ου και αν τιπαράθεσης των  τηλεγραφημάτων . (…)

Εγώ το 1984 πήρα την  πρώτη μου απολογία από
έν αν  αρχ ιεπιθεωρητή, διότι υποδέχ θηκα ασκεπής
αμαξοστοιχ ία στα Φάρσαλα, κρατών τας αν ά χ είρας το
αλυσιδάκι με τη σφυρίχ τρα. (…)

«Ας μη μείνουμε στη Λάρισα, ας ελέγξουμε
Αθήνα, Θεσσαλονίκη, παντού»

Για την  ασφάλεια των  τρέν ων  δεν  χ ρειάζεται ν α
πούμε οτιδήποτε, παρά μόν ον , ότι ή υπάρχ ει καν ο-
ν ισμός και κυκλοφορούν  τα τρέν α ή δεν  υπάρχ ει.
Όπως είδαμε δεν  υπήρχ ε. Είν αι εγκληματικές εν έργει-
ες αυτού του μικρού αποσπάσματος. Αλλά ας μη
μείν ουμε στη Λάρισα, ας ελέγξουμε την  Αθήν α, ας
ελέγξουμε τη Θεσσαλον ίκη, ας ελέγξουμε παν τού. Δεν
ν ομίζω ν α έχ ουμε αυστηρή τήρηση των  καν ον ισμών .
Πρότειν α, ας μαζευτούν  όλα τα βιβλία της Ελλάδος και
στα ελέγξουν  ξέν οι. Αφήστε τους Έλλην ες. Μπορεί ν α
πιεστούν  από πολιτικούς, από κόμματα, από συν δι-
κάτα. Ας το ελέγξουν  οι ξέν οι κι ας βγάλουν  οι ξέν οι
μια γν ωμοδότηση. Υπάρχ ουν  τέτοιοι που πιστοποι-
ούν  δίκτυα».

Ως προς το πώς γίν εται η εκπαίδευση των  σταθμα-
ρχ ών , υπογράμμισε:

«Έχ ει μία σοβαρότητα. Από ποιους εκπαιδεύτηκε;
Από αν θρώπους του συστήματος, όπου τους τοποθ-
ετούμε εκεί εκπαιδευτές για ν α παίρν ουν  κάτι επιπ-
λέον  στο μισθό τους. Πρέπει ν α κλείσει αυτός ο οργα-
ν ισμός που λέγεται ΟΣΕ. Πρέπει ν α κλείσει. Είν αι
ν τροπή για τον  πατέρα σας, για τον  κουμπάρο σας,
για τον  παππού σας, για όλους αυτούς τους αγων ιστές
που αγων ίστηκαν  γι αυτή την  Ελλάδα ν α έχ ουμε έν α
τέτοιο οργαν ισμό.

Επιτέλους θα πρέπει ν α παρθεί μια απόφαση. Με
τόν ους μπλάν κο ν α εξαφαν ιστεί. Και ν α μπει μία και-

ν ούργια διοίκηση με αυτούς που έχ ουν  πολύ καλές
“συν ταγές” στην  κυκλοφορία στην  Ευρώπη. Ας εν ωθ-
ούν  οι πολιτικοί άρχ ον τες του τόπου για ν α φτιάξουμε
σιδηρόδρομο, γιατί εμείς σήμερα δεν  έχ ουμε σιδηρό-
δρομο».

«Είχα προβλέψει το δυστύχημα από το 2021»
Ο κ. Αποστολέρης δήλωσε ακόμη, σχ ετικά:

«Όπως διαπιστών εται, η ζημιά που έγιν ε με αυτό το
δυστύχ ημα, το οποίο είχ α προβλέψει στις κάμερες του
το 2021, είν αι τεράστια. Δεν  θα αποκατασταθεί.
Εν διαφέρον ται τα συμφέρον τα για ν α ξαν αμπούν  οι
εμπορικές αμαξοστοιχ ίες, όμως ο κόσμος δεν  θα χ ρη-
σιμοποιήσει αυτόν  τον  σιδηρόδρομο. Η αξία του απο-
τιμάται στα 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Η κάθε διοίκηση
που τοποθετήθηκε εκεί είν αι άχ ρηστη. Δήλωση του
ίδιου του διευθύν ον τος συμβούλου έκαν ε λόγο για το
ότι, οι μηχ αν οδηγοί, εφόσον  ξέρουν  το δρομολόγιο,
δεν  χ ρειάζον ται τροχ ον όμοι. Να το επαν αλάβει και
σήμερα.

Ως προς το γιατί τοποθετούν ται άπειροι άν θρωποι
σε αυτές τις θέσεις, τόν ισε: «(…) Πάρα πολύ απλά,
πρέπει όλοι ν α παίρν ουν  το επιπλέον . Ο κεν τρικός
σταθμάρχ ης της Λάρισας, πήγε στο Παλαιοφάρσαλο,
είκοσι λεπτά πιο πέρα, για ν α πάρει το κάτι επιπλέον .

«Τα πώματα από τα ν εράκια… η ασφάλεια του πίν α-
κα»

Για το σύστημα τηλεδιοίκησης στον  σταθμό της Λάρ-
ισας, επισήμαν ε: «Τίποτα από όλα αυτά δεν  λειτουρ-
γεί, τίποτε (…) Ξέρετε ποια ήταν  η ασφάλεια του πίν α-
κα; Τα πώματα από τα ν εράκια που πίν ουμε, τα βάζα-
ν ε πάν ω στα κουμπιά για ν α μην  τα πατήσουν  και
γίν ει και καν έν α δεύτερο λάθος».

Πρόσθεσε, ακόμη: «Η αλήθεια μπορεί ν α είν αι γριά
και άσχ ημη, αλλά πραγματικά είν αι αλήθεια. Δεν  είν αι
δυν ατόν  ν α συζητάμε για ασφάλεια και ν α μιλάμε για
Οργαν ισμό Σιδηροδρόμων  Ελλάδος. Δεν  υπάρχ ει
τρέν ο στην  Ελλάδα.

(…) Δεν  είν αι μόν ον  η τηλεδιοίκηση. Το επίπεδο
των  σταθμαρχ ών  είν αι έτοιμο; Ας αξιολογηθούν  από
ξέν ους οργαν ισμούς. Όχ ι από τους συν δικαλιστές,
από ξέν ους οργαν ισμούς. Πότε κλήθηκε σε απολογία
τα τελευταία 20 χ ρόν ια υπάλληλος; Οι συν δικαλιστές
δεν  επέτρεπαν  αυτό το πράγμα.

Στο Άδεν δρο είχ αμε θύματα. Έγιν ε λάθος από τον
μηχ αν οδηγό; Δύο ήταν  μηχ αν οδηγοί. Ξέρετε που
βρέθηκε ο έν ας; Επικεφαλής, μηχ αν οσταρχ ιάρχ ης
ελέγχ ου κυκλοφορίας στη Θεσσαλον ίκη. Αυτή ήταν  η
επιβράβευση εν ός αν θρώπου, που στη Γαλλία δεν
ξέρω αν  θα ήταν  έξω, ν α κυκλοφορούσε ελεύθερος.

Με συγχ ωρείτε, αλλά αυτός ο οργαν ισμός πρέπει ν α
κλείσει» κατέληξε.

ΜΜεεγγάάλληη  κκαατταασσκκεευυαασσττιικκήή  
εεττααιιρρεείίαα  ζζηηττάά  οοδδηηγγόό  

μμεε  δδίίππλλωωμμαα  55ηηςς  κκααττηηγγοορρίίααςς  γγιιαα  
εεππιικκααθθήήμμεεννηη  ννττααλλίίκκαα..
ΣΣττοοιιχχεείίαα  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς::  

2222996600--8811005511  ήή  66997799991122330022
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Αίας Παραλίας 4-1 την Δύναμη
Ασπροπύργου

Ο Αίας Παραλίας για την 17η αγωνιστική της
Β΄κατηγορίας επικράτησε στο γήπεδο της Γκορυ-
τσάς της Δύναμης Ασπροπύργου με 4-1 Τα τέρ-
ματα σημείωσαν οι Μποφίλιος(13′ 16′) Νικό-
λας(29′)Δρούγος(66′). Για λογαριασμό της Δύναμ-
ης σκόραρε στο 19′ ο Ιούλιος Λαμπρινάτος με
πέναλτι.

Διαιτήτευσε ο Γιώργος Χρόνης. Βοηθοί:Μαυρ-
ομάτης-Πλάκας Σ.

ΔΥΝΑΜΗ: Σκιαδόπουλος, Σταύρου(64′ Σάλτας),
Ντοντοβέτσι, Δαμίγος, Λαμπρινάτος Γ., Χαριτίδης,
Αντωνιάδης(50′ λ.τρ. Γκίνης), Κουρτσανίδης, Λαμ-
πρινάτος Ι., Χαλιλόπουλος, Τριανταφύλλου(64′
Αντωνόπουλος).

ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ: Μποζίκης, Κακλαμάνης, Ντερ-
βισάι, Σταθακόπουλος(73′ Ανδρουτσόπουλος),
Ντούρος, Κακούσιος(83′ Λίκα), Μαντζιούρας,
Δαούλας, Δρούγγος,Νικόλας(61′ Διονυσόπου-
λος), Μποφίλιος.

Επόμενο παιχνίδι για την ομάδα του Αίαντα στο
γήπεδο παραλίας με τον Μανδραικό στο ντέρμπι
της αγωνιστικής.

Επέστρεψε στις επιτυχίες ο Βύζας
Μεγάρων 3-0 τον Διγενή Νεοχωρίου

Σε αγώνα για την 19η αγωνιστική του 3ου ομίλου ο Βύζας
Μεγάρων με ηγέτη και σκόρερ τον Δημήτρη Κακούσιο επέ-
στρεψε στις επιτυχίες και επικράτησε του Διγενή Νεοχωρίου
Τρικάλων με 3-0.

ΓΚΟΛ ΚΑΙ ΦΑΣΕΙΣ:
5′ σουτ του Κακούσιου έσωσαν πάνω στην γραμμή οι

αμυντικοί του Διγενή
9′ σούτ του Κακούσιου πέρασε άουτ
12′ σούτ του Παναγιώτο έξω από την περιοχή πέρασε

άουτ
25′ ΓΚΟΛΛΛΛΛ ο Στρατιδάκης έδωσε την ασίστ στον

Κακούσιο που με πλασέ έκανε το 1-0
28′ Μακρινό σούτ του Χατζημελετιάδη πάνω από τα

δοκάρια.
38’ΓΚΟΛΛΛΛΛ τραγικό λάθος του τερματοφύλακα Κουτσό-

πουλου ο Σαχόλι με πλασέ το 2-0
60′ διπλό δοκάρι σε σούτ των Στρατιδάκη-Σαχόλι.
69’σούτ του Χατζηχαραλάμπους πέρασε άουτ
71’σουτ του Καλτσά απέκρουσε ο Χαλκίδης.
73′ Αξίζει να σημειωθεί ότι τραματίστηκε ο ποδοσφαιρι-

στής του Βύζα Γιάννης Καραγιάννης και αποχώρησε.
77’ΓΚΟΛΛΛΛΛ ο Κακούσιος από λάθος στην άμυνα του

Διγενή 3-0.
87’κεφαλιά του Καταρέλου απέκρουσε ο Χαλκίδης.
89′ ο Σταφάι βρέθηκε στην αντεπίθεση το σούτ πέρασε

άουτ
90′ αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη ο Δραγατσίκης(Διγε-

νής) για σκληρό μαρκάρισμα στον Σαχόλι.
Διαιτητής Δημήτρης Βαρτσάκης(Λακωνίας) Βοηθοί:Πανα-

γιώτης Σόβολος-Θωμάς Τσαφαλιάς(Λακωνίας).Παρατηρη-
τής διαιτησίας Μιχάλης Κατσαδήμας(Ανατολικής Αττικής).

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ(προπονητής Δημήτρης Καλύκας): Χαλ-
κίδης, Κωνσταντινίδης(85′ Λύγδας), Μύρκος,Σαχόλι, Καρα-
γιάννης(λόγω τραυματισμού 73’Πεκίνι), Τοπτίδης(61′ Δου-
κάκης),Χατζημελετιάδης, Στρατιδάκης(85’Σταφάι),
Κακούσιος, Κακούσιος, Φλέγκας, Φυσαράκης(85’Δρ-
υμούσης).

ΔΙΓΕΝΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ(προπονητής Αναστάσιος Μπεριτ-
ζάς): Κουτσόπουλος, Σταμέκος, Τσιγαρίδας, Καταρέλος,
Βασιελίου, Βασιλείου, Αυγέρης(40’Καλτσάς), Κουρκου-
λιώτης(46’Μαλάκος), Παναγιώτου, Λίτσιος(36′ λόγω τραυμα-
τισμού Δραγατσίκης),Μάγγος(46’Γόρδιος), Τσιούφης(46′
Χατζηχαραλάμπους).

Τέσσερα μετάλλια κατέκ-
τησαν  οι αθλητές του Α.Σ
ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ στο Κύπελλο
Ελλάδος KICK BOXING που
έλαβε χ ώρα μεταξύ 11-12
Μαρτίου στο Κλειστό γήπεδο
Αγίων  Αν αργύρων  ! 

Αν αλυτικά οι αθλητές που
διακρίθηκαν  

1.Μαν ουηλίδης Γεώργιος 2η
θέση -47 κιλά Παιδων  
2.Αν ρών ης Αν αστάσης 3η
θέση -63 κιλά Παιδων  
3. Αλεξαν δριδης Ηλίας 3η
θέση +69 κιλά Παιδων  
4. Σαββιδης Κων /ν ος 3η
θέση +75 κιλά Νέων  Αν δρών

Α.Σ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 
Νέες σπουδαίες διακρίσεις στο KICK BOXING

Τα κορίτσια του Ακράτητου Α.Λ
2-0 τον Φωστήρας Καισαριανής

Τρίτη συνεχόμενη
νίκη για τα κορίτσια
του Ακράτητου Ανω
Λιοσίων, απέναντι
στον Φωστήρα Και-
σαριανής με 2-0 σε
έναν πολύ δυνατό

αντίπαλο, που με συνδυασμό με τα άλλα απο-
τελέσματα την έφεραν στην πρώτη θέση της
βαθμολογίας του 8ου ομίλου της Γ’ Εθνικής
κατηγορίας.
Σκόρερ : Ροΐδη Μαρία (2)
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ: Τσομπανο-
πούλου, Παππά (70′ Λυμπέρη), Γούτσου,
Παπαδοπούλου Ειρ., Χάψα, Βραχα (80′ Βασι-
λικουδή), Πουρσανίδου, Ροΐδη (85′ Χαραλαμ-
πίδου), Γεωργακοπούλου (80′ Ουστινοβα),
Σκανδάλου, Παπαδοπούλου Θ.
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Ο ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ
ΗΔΗ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ!
O Μαν δραϊκός ΑΟ εξασφάλισε μετά τα αποτε-
λέσματα του Σαββατοκύριακου και μαθηματικά
την  άν οδο στην  Α’ Κατηγορία. Έν ας μεγάλος
στόχ ος επετεύχ θη και απομέν ει πλέον  και ο
στόχ ος του Πρωταθλητή.
Πριν  3 χ ρόν ια μια ομάδα γον έων  που αν έλαβε
την  διοίκηση, αποφάσισαν  η ομάδα ν α μην
κατέβει στο πρωτάθλημα με αποτέλεσμα ν α
υποβιβαστεί. Επιδίωξη ήταν  ν α ξεκιν ήσει από
το μηδέν , ν α στηριχ τεί στις δικές της δυν άμεις
και με έν α τριετές ρεαλιστικό πλάν ο ν α επαν έ-
λθει πιο δυν ατή και πιο ελπιδοφόρα. Με εθε-
λον τισμό, σχ έδιο και οργάν ωση, με μεθοδικότ-
ητα και υγεία, με συν εργάτες που πίστεψαν  και
στήριξαν  την  προσπάθεια, με παίκτες που
έδωσαν  την  ψυχ ή τους, το όν ειρό μας γίν εται
πραγματικότητα!
Παν ηγυρίζουν  στην  Μάν δρα για την  ΑΝΟΔΟ
και μαζί όλη η πόλη και κυρίως τα ν ιάτα της
ΜΑΝΔΡΑΣ. Συν εχ ίζουν  όμως στον  ίδιο δρόμο
με την  ίδια σκληρή δουλειά για ν α αν αδειχ τεί η

ιστορική ομάδα της πόλης και
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ.
Διοίκηση, χ ορηγός, προπον ητές, παίκτες και
φίλαθλοι παραμέν ουν  μια γροθιά και απόλυτα
προσηλωμέν οι στον  στόχ ο τους.
Τις καλύτερες μέρες δεν  τις έχ ουμε ζήσει
ακόμη!
ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Χ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Πρόεδρος
Μ. ΜΠΟΥΚΑ, Αν τιπρόεδρος
Β. ΑΣΠΙΩΤΗΣ, Γεν ικός Γραμματέας
Γ. ΚΑΛΟΥΔΑΣ, Γεν ικός Αρχ ηγός
Τ. ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ, Υπ. Επικοιν ων ίας
senior sponsor: MMBS

Για την 20η αγωνιστική της Α'κατ-
ηγορίας η Ενωση Πανασπροπ-
υργιακού Δόξας αν και βρέθηκε
πίσω στο σκόρ επικράτησε στην
Γκορυτσά του σκληροτράχηλου
Πυρρίχιου με 1-3 και βρίσκεται
μέσα στο κόλπο ανόδου.
Τα τέρματα της ομάδας του Κυρ-
ιάκου Μίχα σημείωσαν οι Σερέ-
πας 49' Νέρες 63' και Αποστό-
λου.
Για λογαριασμό της ομάδας του 

Μιχάλη Κατσάφαρου σκόραρε ο
Τσούφλας 13'.
Η ομάδα του Πυρρίχιου ολοκ-
λήρωσε το παιχνίδι  με 10
παίκτες λόγω αποβολής με
δεύτερη κίτρινη του  Ερμπαλίδη.

Διαιτήτευσε ο Αριστείδης
Βάτσιος. Βοηθοί: Παύλος-Πλά-
κας.
ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ: Ζερζελίδης, Σταθα-
ράς, Χατζηαντωνάκης, Πιπερίδης 

Ι.(85′ Βαλμάς), Μαυρίδης Γ.,
Μαυρίδης Ι.(84′ Σιδηρόπου-
λος), Ερμπαλίδης, Τσούφ-
λας(56′ Σακίδης), Σερταρίδης,
Παπαδόπουλος, Αγγελιδάκης.
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: Ανδριόλας,
Αποστόλου, Παρασχάκης,
Νικολόπουλος, Πατσατζόγλου,
Γιουκαρής, Ταβάρες(75′
Τούσης), Μαζιώτης(29′ Νέρες),
Σερέπας, Μακρίδης(82′ Κον-
τούλης), Παροτσίδης.

Ο Εθνικός 
Πανοράματος 
με ανατροπή 2-1 τον
Ηρακλή Ελευσίνας

Στο τρίτο λεπτό των καθυστερή-
σεων ο Εθνικός Πανοράματος
έκανε την ανατροπή και επικράτ-
ησε με 2-1 του Ηρακλή Ελευ-
σίνας.

Προηγήθηκε ο Ηρακλής στο 34'
με τον Αγάθη, για να φέρει το
μάτς στα ίσια στο 51' με πέναλτι
του Κατσίκη. Το τελικό 2-1
σημείωσε στο 90+3. ο Τζανέ-
τος.
Διαιτήτευσε ο Αντι Χαμπιλάι.
Βοηθοί :Μανούραςςς-Θωμό-
πουλος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο  63′
ο Ηρακλής διαμαρτύρεται έντο-
να στο διαιτητή για πέναλτι σε
ανατροπή του Ζίου.

ΕΘΝΙΚΟΣ: Σύρμας, Ζεϊτινίδης,
Κουραβέλας, Μιχαηλίδης,
Αμπαζάι , Ανδριώτης,
Μανασίδης, Τζανέτος, Κορδε-
ράς(46′ Κατσίκης), Γεωργιάδης 

(46′ Καρακωνσταντόπουλος),
Βασίλης.

ΗΡΑΚΛΗΣ: Γερογιάννης, Μαρ-
ινόπουλος(8′ Παναγιωτόπου-
λος), Παροτσίδης, Χότζα,
Πουρής, Γκόρος, Ρούσσος,
Αλίκια(86′ Μαγγανάς), Ζίου,
Τσακουρίδης, Αγάθης(86′ Ράλ-
λης).

Το βιολί του ο Απόλλωνας
Ποντίων Ασπροπύργου...
Συνεχίζοντας τον φρενήρη καλπασμό του ο Απόλ-
λωνας Ποντίων για την 20η αγωνιστική της Α΄κατ-
ηγορίας  επικράτησε στην Μάνδρα του ΠΑΟΚ με
0-1 και εξακολουθεί να βρίσκεται δύο βαθμούς
μπροστά από τον διώχτη Ενωση Πανασπροπυρ-
γιακου Δόξας.
Το τέρμα της ομάδας του Γιώργου Αδάκτυλου
που έκρινε την αναμέτρηση σημείωσε ο Πετσίτης
στο 11'.

Διαιτήτευσε ο Φώτης Ντάουλας.Βοηθοί: Καρα-
γιάννης-Παπαδόπουλος.

ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ: Παλαιστής, Αξιώτης, Τσαντή-
λας, Τσετσάι(21′ λ.τρ. Βλάσσης), Τσιριγώτης,
Ντόγια(80′ Σωπιάδης), Τσουκαλάς, Μουστάκας,
Μήνος(63′ Δανιηλίδης), Βαλιάνος, Κακαράντζας.

ΑΠΟΛΛΩΝ: Μαβίδης, Παπαδόπουλος Π.(65′
Παπαδόπουλος Ν.), Φραγκόπουλος, Πουλικίδης,
Κομιώτης, Κορούμα, Τσουτσάνης(82′ Παπαδό-
πουλος Ν.), Πετσίτης(65′ Βασιλειάδης), Γκαβ-
ζίδης(82′ Στυλίδης), Αθανασιάδης(60′ Παπακων-
σταντίνου).

H Eνωση Πανασπροπυργιακού με
ανατροπή 3-1 τον Πυρρίχιο
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Πωλείται κτήμα 5 στρ-
εμμάτων στην Πύλη Δε-
ρβενοχωρίων, πολύ
κοντά σε σχολεία.
Εναλλακτικά ανταλλάσ-
σεται με οικόπεδο στη
Δυτική Αττική ή με οικία
εντός σχεδίου. Έχει
πολύ κοντά το ρεύμα και
το νερό και έχει 6 μέτρα
δρόμο.
6988342861

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Πωλείται Οικόπεδο 350
τ.μ. (20μ. Πρόσοψη x
17,5 μ. Βάθος) στην οδό
Ηρακλείου – Άνω Ελευ-
σίνα. Τιμή 150.000
ευρώ Τηλ. 6973221912
& 6977650730          

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή
κατάσταση γκαρσονιέρα
35 τ.μ., ισόγεια, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '08, μπάνιο, ε-
πιπλωμένη, θέρμανση:
αυτόνομη θέρμανση με
κεντρική εγκατάσταση, μέ-
σο θέρμανσης: πετρέλαιο,
νυχτερινό ρεύμα, χωρίς
κοινόχρηστα, ελεύθερη, ι-
δανική για φοιτητές, τιμή
400€ 6948750875

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητο δια-
μέρισμα 63 τ.μ., 4ου, 1

υ/δ, κατασκευή '10, μπά-
νιο, ενεργ. κλ. Α+, ζώνη οι-
κιστική, τιμή 410€, 09:00-
21:00  6908419263

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΧΩΡΟΣ
150 ΤΜ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
(ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ)
ΟΔΟΣ 28ΗΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ
ΑΝΩΘΕΝ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ
(1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ)
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6936780360

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ  4
ΓΡΑΦΕΙΑ 50ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΟΔΟΣ 28ΗΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ
ΑΝΩΘΕΝ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ
(1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ)
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6936780360

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη
γκαρσονιέρα 45 τ.μ., ισό-
γεια, διαμπερής, 1 υ/δ, αυ-
τόνομη θέρμανση, πόρτα
ασφαλείας, ηλιακός, α-

νοικτό πάρκιν, κήπος,
χωρίς ασανσέρ, χωρίς
κοινόχρηστα, όχι μεσίτες,
είναι ένας μεγάλος χώρος
με κουζίνα και μπάνιο, τι-
μή 300€, συζητήσιμη
6947045353

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατάστα-
ση οροφοδιαμέρισμα 170
τ.μ., 1 επίπεδο, 1ου, πρ-
οσόψεως, 3 υ/δ, κατασκε-
υή '80, μπάνιο, 2 wc, θέρ-
μανση: αυτόνομη θέρμαν-
ση με κεντρική εγκατάστα-
ση, πόρτα ασφαλείας,
ηλιακός, χωρίς κοινόχρη-
στα, ενεργ. κλ. Ε, ///Μα-
γούλα, οροφοδιαμέρισμα
170 τ.μ., 1ου ορόφου κα-
τασκευής 1980, προσό-
ψεως και διαμπερές. Διαθ-
έτει 3 υ/δ, σαλόνι μεγάλο,
κουζίνα, μπάνιο, 2 wc,
πόρτα ασφαλείας, αυτ. θ-
έρμανση πετρελαίου και
λέβητας, ηλιακό. Κοντά
στο κέντρο της πόλης.
6/5/2022 10:36 πμ, τιμή
600€ (e-agents1327401).
ASPIS REAL ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220

ΕΛΕΥΣΙΝΑ οικία 110 τ.μ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή
'79, 2 μπάνια, ανακαινι-

σμένη, ανακαίνιση '20, τι-
μή 450€, 09:00-21:00
6945153906
ΜΑΝΔΡΑ Μακρυάμμος,
μονοκατοικία 72 τ.μ., υπε-
ρυψωμένη ισόγεια, 1 υ/δ,
ενεργ. κλ. Γ, ανακαινι-
σμένη, τιμή
300€6946983366
ΟΙΝΟΗ νεόδμητη μονο-
κατοικία 60 τ.μ., ισόγεια, 2
υ/δ, μπάνιο, ανακαίνιση
'10, τιμή 250€, 07:00-
22:00  6945605024

ΒΙΛΙΑ μονοκατοικία 135
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ, 2 μπά-
νια, τζάκι, κήπος, ανακαινι-
σμένη, σαλονοτραπεζα-
ρία, κουζίνα, 1 ξύλινη σο-
φίτα, 2 αυλές, καλοριφέρ,
χωρίς σκάλες, κατάλληλη
και για ηλικιωμένους και ά-
τομα με κινητικά προβλή-
ματα, δεκτά κατοικίδια, τι-
μή 500€ 6944461852

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή
κατάσταση μονοκατοικία
72 τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ, επί
της λεωφόρου Θρα-
συβούλου και Βαγγέλη
Περπινιάδη, Άνω Φούσα,
με αυλή, κοντά σε προα-
στιακό, στάση λεωφορ-
είου και αγορά., τιμή
420€6973222212

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Κέντρο,
καλή κατάσταση διαμέρι-
σμα 40 τ.μ., 1 επίπεδο,
ισόγειο, 1 υ/δ, κατασκευή
'85, μπάνιο, θέρμανση:
κεντρική θέρμανση, ενε-
ργ. κλ. Ζ, ανακαίνιση '00, 3
δωμάτια, 1 κουζίνα/ες,
6/5/2022 11:43 πμ, τιμή
300€ (e-agents1066075).
ASPIS REAL ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220

Διαμέρισμα
Ασπρόπυργος
380 € 60 τ.μ.
Υπνοδωμάτια: 1 Μπάνια:
1Όροφος: 1ος Κατάστα-
ση: Ανακαινισμένο
Έτος κατασκευής: 1990
Έτος ανακαίνισης: 2022
Ενεργειακή Κλάση: Δ
Ηλιακός θερμοσίφωνας
Ζώνη: Οικιστική
Δάπεδα: Μωσαϊκό
Ενοίκιο περιλαμβάνει:
Κοινόχρηστα Κεντρική θ-
έρμανση Μέσο θέρμαν-
σης: Πετρέλαιο δίπλα
στην εκκλησία του Αγίου
Δημητρίου 6908461120

Διαμέρισμα
Ασπρόπυργος
400 € 60 τ.μ.

Υπνοδωμάτια: 1 Μπάνια:
1 WC: 1 Όροφος: 1ος
Κατάσταση: Ανακαινισμέ-
νο Ενεργειακή Κλάση: Α+
Ζώνη: Βιομηχανική
Ενοίκιο περιλαμβάνει:
Ρεύμα
6907830246

Ζ Η Τ Ε Ι Τ Α Ι
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ζητούνται πωλήτριες σε
αρτοζαχαροπλαστείο
στην 
περιοχή του Ασπροπύρ-
γου για πλήρη
απασχόληση. 
Η προϋπηρεσία θα ήταν
επιθυμητή.  
Επικοινωνιακές δεξιότ-
ητες  -Ομαδικότητα

- Ευελιξία ωραρίου
Παρέχεται πλήρης ασφ-
άλιση.
Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας: 6937427107 
Κα Κωνσταντίνα. 
Ωράριο επικοινωνίας:
06:00-18:00.

Κυρία ζητά 24ωρη
εργασία στην περ-
ιοχή του Θριάσιου για
φύλαξη ηλικιωμένου
Τηλ 6995524143 κα
Τόνια

48

Εταιρεία με πολυετή ηγετική
θέση στον τομέα παραγω-
γής/εμπορίας βιομηχανικών
πρώτων υλών, επιθυμεί να
προσλάβει Εργάτη Αποθήκ-
ης και Εργάτη με γνώση
Κλαρκ, στο υποκατάστημα
της εταιρείας στον Ασπρόπ-
υργο Αττικής.

Καθήκοντα:
Picking & Packaging
(συλλογή σακιών/κιβωτίων,
προετοιμασία παραγγελιών)
Έλεγχος παραγγελιών
Ταξινόμηση εμπορευμάτων
με ασφάλεια στις θέσεις της
αποθήκης με βάση τις
οδηγίες των υπευθύνων
Χρήση και χειρισμός εξοπλι-
σμού αποθηκών
Φορτώσεις-εκφορτώσεις με

χρήση ανυψωτικών μηχαν-
ημάτων Απογραφές

Προφίλ:
Απόφοιτος μέσης εκπαίδευ-
σηςΥπευθυνότητα, συνερ-
γατικότητα, ομαδικό
πνεύμα

Απαραίτητα προσόντα
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη
θέση
Εμπειρία σε προετοιμασία
παραγγελιών και διαχείριση
σακιών/κ ιβωτίων και
παλετών
Προϋπηρεσία σε αποθήκη
τροφίμων θα αξιολογηθεί
θετικά

Αποστολή βιογραφικών
στο sofiaplati@alinda.gr

ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ – ΕΡΓΑΤΗΣ ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΚΛΑΡΚΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
> Η «Ελλην ική Εταιρεία Ιατρικής Ψυχολογίας», αν απτύσσει Μον άδα

Ψυχικής Υγείας στην  περιοχή των  Μεγάρων  και αν αζητά Νοσηλευτές
ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ με απολαβές Εν ιαίου Μισθολογίου του Δημοσίου. 

Οι υποψήφιοι για τη θέση θα πρέπει ν α στείλουν  το βιογραφικό τους με
e-mail στο hr@medicalpsychology.eu και σε κάθε περίπτωση με σαφή

αν αφορά του κωδικού θέσης ΜΕΓ/ΟΙΚ/ΝΟΣ.

Στοιχεία επικοιν ων ίας: 2106441945
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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

Η εταιρία Lubrico στη Μαγούλα 
αναζητά εργάτη παραγωγής 

και υπάλληλο γραφείου
Η εταιρεία ΛΟΥΜΠΡΙΚΟ Α. ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΕΠΕ με δρα-
στηριότητα την παραγωγή & εμπορία χημικών
προϊόντων στο εσωτερικό & το εξωτερικό, προ-
σλαμβάνει άμεσα στο εργοστάσιο παραγωγής
της, που βρίσκεται στο 10ο χλμ Ελευσίνας Δερβε-
νοχωρίων στην Μαγούλα (όπισθεν εργοστασίου
TITAN) θέση “Καμάρι” :

1 ΑΤΟΜΟ ΩΣ ΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
Το νεοπροσληφθέν άτομο θα ασχοληθεί με την
χρήση μηχανημάτων παραγωγής κατόπιν υπο-
δείξεως & υπό την επίβλεψη του υπευθύνου χειρι-
στή. 
Δεν απαιτείται εξειδίκευση/προϋπηρεσία, μόνο
γνώση της Ελληνικής γλώσσας. Τέλος, παρέχεται
πλήρης εξοπλισμός ασφαλείας.

1 ΑΤΟΜΟ ΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Το νεοπροσληφθέν άτομο θα πρέπει να έχει
απολυτήριο Λυκείου ( κατ’ ελάχιστον ), γνώση
Αγγλικών και να μπορεί να χειρίζεται Η/Υ ( Office
). Επιθυμητή, η ενδεχόμενη γνώση Λογιστικής.

ΜΙΣΘΟΣ: Συζητήσιμος
ΑΣΦΑΛΙΣΗ: Πλήρης
ΩΡΑΡΙΟ: 08:00′ – 16:00′
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: Πλήρης
Για την αποστολή βιογραφικών σας, στο e-mail
a.kourkazoni@lubrico.gr ή για την τηλεφωνική
σας επικοινωνία, στο τηλέφωνο 2105573193.

ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  EEyyee  FFaacciilliittyy
MMaannaaggeemmeenntt  ααννααζζηηττάά::

Προσωπικό Ασφαλείας-Φύλακες, για
την  στελέχ ωση της
φ ύ λ α ξ η ς
B ι ο μ η χ α ν ι κ ών
Eγκαταστάσεων ,
στη περιοχ ή του
Ασπροπύργου.
Απαραίτητα Προσόν τα:
• Άδεια εργασίας προσωπικού ασφα-
λείας Ν.2518/97 σε ισχ ύ.
• Δυν ατότητα για πλήρη ή μερική
απασχ όληση σε κυλιόμεν ες βάρδιες.
Η εταιρεία παρέχ ει:
• Άμεση Πρόσληψη.
• Μόν ιμη Απασχ όληση.

• Συν εχ ή Εκπαίδευση.
• Σύγχ ρον ο Εργασιακό Περιβάλλον .
• Δυν ατότητες Επαγγελματικής Εξέλιξης.
Αν  επιθυμείτε, ν α γίν ετε μέλος της ομά-
δας μας, μπορείτε ν α υποβάλλετε το
βιογραφικό σας σημείωμα:
• Στέλν ον τας email: inf o@ey ef m.gr
• Στέλν ον τας f ax: 2108060055
• Τηλεφων ικά στο τηλέφων ο:
2106121719
Ωράριο επικοιν ων ίας από Δευτέρα έως
Παρασκευή 09:30π.μ.-16:30μ.μ.,
στο τηλέφων ο 210-6121719.
Για περισσότερες πληροφορίες σχ ετικά
με την  εταιρεία μας, επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα μας : www.ey ef m.gr

Η εταιρεία Tileorganosi
αναζητά άμεσα να
καλύψει 2 θέσεις γραμ-
ματέων.
Προσόντα:
- Καλή γνώση
αγγλικών σε προφορ-
ικό και γραπτό επίπεδο

- Πολύ καλή χρήση Η/Υ
- ταχύτητα στην
πληκτρολόγηση
- Γνώση υπολογιστών
- Ευχέρεια λόγου -
Ευγένεια
- 6ωρη εργασία με προ-
οπτική για ταχεία ανα-

βάθμιση σε 8ωρη
Περιοχή Εργασίας:
Ελευσίνα
Παρακαλώ αποστείλα-
τε 
βιογραφικά στο 
info@tileorganosi.gr

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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