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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός:Ηλιοφανεια

Η Θερμοκρασία απο 9  έως 19  βαθμους Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
2, 6, 10,14,18,22,26, 30

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Νέαρχος, Νιάρχος,Ναθαναήλ, Ναθάνης, 
Ναθαναήλος, Ναθαναήλης, Ναθαναηλία,

Ναθανηλία,  Ημέρα της Γης
Μεγάλη Παρασκευή

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Χατζή Μαρία Ι.Θεμιστοκλέους 49,

2105575331

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Θεοτόκης Αλέξανδρος Δ.

Βενιζέλου Ελευθερίου 61, 2105548498

MANΔΡΑ
ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ Δήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,
2105551232

ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

Μπουρούνη Αθηνά Δ.Πίνδου 42 & Χαλκίδας 1,
Άνω Λιόσια - Δροσούπολη, 2102470650

ΑΧΑΡΝΕΣ
Παπανικολάου Γεώργιος Δ.

Θρακομακεδόνων 117, 2102430204

Προσωρινοί πίνακες για το πρόγραμμα
κοινωφελούς απασχόλησης 25.000 ανέργων

Α
ναρτήθηκαν τη Μεγάλη Πέμπτη στον ιστότοπο της Δημόσιας Υπηρ-
εσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), www.oaed.gr, ο προσωρινός πίνα-
κας κατάταξης ανέργων κι ο προσωρινός πίνακας αποκλειομένων

για τη δράση «Προώθηση της απασχόλησης
μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης
και της κατάρτισης σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας
Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και
άλλων φορέων» με 25.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης.

Συγκεκριμένα, η διαδρομή  είναι: www.oaed.gr → Προγράμματα
κλειστά προς υποβολή αιτήσεων → Πρόγραμμα Κοινωφελούς
Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοι-
νωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ) συναφείς φορείς, Υπηρ-
εσίες Υπουργείων και άλλων φορέων.

Η κατάρτιση των πινάκων πραγματοποιήθηκε με αυτοματοποι-
ημένο, διαφανή και αντικειμενικό τρόπο μέσω του Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ, με βάση τα προβ-
λεπόμενα κριτήρια της εγκεκριμένης από το ΑΣΕΠ δημόσιας
πρόσκλησης.

Ο προσωρινός πίνακας κατάταξης ανέργων περιλαμβάνει τους
ωφελούμενους που θα εργαστούν για χρονικό διάστημα οκτώ
μηνών με πλήρη απασχόληση και ασφάλιση στους Επιβλέποντες
Φορείς ή/και στις Υπηρεσίες Τοποθέτησης, όπως έχουν καθοριστεί
βάσει της δημόσιας πρόσκλησης Νο 2/2022.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την
ηλεκτρονική τους αίτηση και τη μοριοδότησή τους με τους ακόλουθο-
υς τρόπους:

Μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (eServices IIS) της ΔΥΠΑ
στην καρτέλα της αντίστοιχης αίτησής τους ή

Από τον προσωρινό πίνακα κατάταξης ανέργων με τον αριθμό
πρωτοκόλλου της αίτησής τους και σε περίπτωση αποκλεισμού
τους, για τον λόγο που αποκλείστηκαν, από τον προσωρινό πίνακα
αποκλειομένων.

Αιτιολογημένες ενστάσεις (με τα τυχόν δικαιολογητικά συνημμέ-
να) μπορούν να υποβληθούν από την Τρίτη 26  Απριλίου 2022 και
ώρα 11:00 έως και την Πέμπτη  28 Απριλίου 2022 και ώρα 14:00,
αποκλειστικά ηλεκτρονικά στον ιστότοπο www.oaed.gr με τους
κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστο-
ποιημένων χρηστών ΔΥΠΑ.

Σε περίπτωση αδυναμίας επισύναψης των δικαιολογητικών στην
ηλεκτρονική ένσταση, οι ενιστάμενοι υποβάλλουν τα απαραίτητα
δικαιολογητικά στο αρμόδιο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης
(ΚΠΑ2), μέχρι την Πέμπτη 28 Απριλίου 2022 και ώρα 14:00, προ-
κειμένου να επισυναφθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους στην

ηλεκτρονική ένστασή τους, συνοδευόμενα από τυχόν σημειώσεις
του αρμόδιου ΚΠΑ2, σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία στη
Δημόσια Πρόσκληση.

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της απασχόλησης των ανέρ-
γων με έμφαση κυρίως σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που αντι-
μετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού (μακροχρόνια άνεργοι,
άνεργοι με χαμηλά προσόντα) και απαιτείται να εργαστούν σε
«προστατευμένο περιβάλλον», προκειμένου να ενταχθούν στην
αγορά εργασίας και να αποφύγουν την περιθωριοποίηση, διατ-
ηρώντας την ικανότητα απασχόλησής τους.

Παράλληλα, το πρόγραμμα στοχεύει στην αναβάθμιση των
γνώσεων και δεξιοτήτων των ανέργων μέσω κατάρτισης έως 150
ωρών σε 11 θεματικές ενότητες που θα οδηγήσει σε πιστοποίηση, η
οποία θα ενισχύσει την εργασιακή ένταξη των ανέργων.

Συνολικά θα απασχοληθούν σε 170 διαφορετικές επαγγελματικές
ειδικότητες 11.801 άνεργοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ), 6.575
άνεργοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ), 3.114 άνεργοι τεχνολο-
γικής εκπαίδευσης (ΤΕ) και 3.510 άνεργοι πανεπιστημιακής
εκπαίδευσης (ΠΕ), ενώ οι 25.000 θέσεις του προγράμματος κατα-
νέμονται ως εξής:

Δήμοι: 20.397 θέσεις (81,6%) (για την κατανομή ελήφθησαν υπόψη
οι αυξημένες ανάγκες των δήμων που επλήγησαν από τις κατα-
στροφικές πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού)

Περιφέρειες: 2.566 θέσεις (10,3 %) 

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις: 348 θέσεις (1,4 %)
Λοιποί φορείς: 1.689 θέσεις (6,7 %)

Η δράση έχει συνολικό προϋπολογισμό 188,6 εκατ. ευρώ και
χρηματοδοτείται από πόρους του ΕΣΠΑ με 132 εκατ. ευρώ και από
πόρους της Δ.ΥΠ.Α. με 56,6 εκατ. ευρώ.

Σ
υναγερμός σήμανε
το πρωί της Μεγάλ-
ης Πέμπτης σε

Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ και
Αστυνομία μετά από
ατύχημα που είχε ένα
12χρονο παιδί σε οικία
στην Ελευσίνα.

Το περιστατικό
σημειώθηκε όταν ο ανήλι-
κος, για άγνωστη μέχρι
στιγμής αιτία, έπεσε σε
φωταγωγό διπλοκατοικίας
που βρίσκεται επί της
οδού Μεσολογγίου, στην
περιοχή Καλυμπάκι.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και συγκεκριμένα εννέα πυροσβέστες με τρία
οχήματα καθώς και η Ο.Ο.Ε.Δ. από την 1η ΕΜΑΚ για την ανάσυρση του ανήλικου παιδιού. Στην
επιχείρηση συνέδραμε και η Αστυνομία.

Εν συνεχεία, το παιδί παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο,
ενώ σύμφωνα με πληροφορίες δεν διατρέχεται κανένας κίνδυνος για τη ζωή του.

ΑΑΠΠΕΕΓΓΚΚΛΛΩΩΒΒΙΙΣΣΤΤΗΗΚΚΕΕ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΥΥΡΡΟΟΣΣΒΒΕΕΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ
ΜΜΕΕΤΤΑΑΦΦΕΕΡΡΘΘΗΗΚΚΕΕ  ΣΣΤΤΟΟ  ΝΝΟΟΣΣΟΟΚΚΟΟΜΜΕΕΙΙΟΟ  

ΑΑννήήλλιικκοοςς  έέππεεσσεε  σσεε  φφωωττααγγωωγγόό  
δδιιππλλοοκκααττοοιικκίίααςς  σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα  
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ΕΣΠΑ σε δήμους: Ποιοι εντάσσονται στο 
πρόγραμμα για τη βιώσιμη μικροκινητικότητα

Σ
το Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα του ΕΣΠΑ,
«Υποδομές Μεταφορών,

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανά-
πτυξη 2014-2020», εντάχθηκε
το έργο κατασκευής «Βιώσιμη
μικροκινητικότητα μέσω συστή-
ματος κοινόχρηστων ποδηλά-
των σε δήμους της Χώρας
(Δήμοι Μητροπολιτικών Κέντρ-
ων)», με τη συνολική δημόσια
δαπάνη της Πράξης ανέρχεται
σε σχεδόν 17 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχε-
τική ανακοίνωση του υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και  Επεν-
δύσεων, με απόφαση του υφυ-
πουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων, Ιωάννη Τσακίρη,
υπογράφηκε από την Ειδική
Γραμματεία Διαχείρισης Προ-
γραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΑ  στις
19-04-2022,  η Ένταξη της
Πράξης «Βιώσιμη μικροκιν-
ητικότητα μέσω συστήματος
κοινόχρηστων ποδηλάτων σε
Δήμους της Χώρας (Δήμοι
Μητροπολιτικών Κέντρων)»
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
του ΕΣΠΑ «Υποδομές Μεταφο-
ρών, Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη 2014-2020» και στον
Άξονα Προτεραιότητας «Δια-
τήρηση και Προστασία του Περ-
ιβάλλοντος  – Προαγωγή της
Αποδοτικής Χρήσης των
Πόρων (ΤΣ)».

Σκοπός του έργου είναι η
ανάπτυξη και ενίσχυση ενός
κοινόχρηστου δικτύου ηλεκτρ-
ικών και  περιβαλλοντικά
φιλικών ποδηλάτων, σε επίπε-

δο Δήμων Μητροπολιτικών
Κέντρων, το οποίο σε συνέρ-
γεια με τις λοιπές παρεμβάσεις
(εφαρμογές χρήσης και πληρο-
φόρησης πολιτών (web και
mobi le εφαρμογές) για τις
υπηρεσίες μικρο-κινητικότητας,
πλατφόρμα διαχείρισης υπηρε-
σιών και δεδομένων μικρο-κιν-
ητικότητας) θα δημιουργήσει
ένα ολοκληρωμένο και λειτο-
υργικό σύνολο παρεχόμενων
υπηρεσιών και μέσων, που θα
συνεισφέρει  αποτελεσματικά
στην βελτίωση των μετακινή-
σεων σε επίπεδο μικρο-κιν-
ητικότητας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση,
για την επιτυχή υλοποίηση της
πράξης, το ΚΑΠΕ αξιοποιεί
μεταξύ άλλων τη τεχνογνωσία
που διαθέτει σχετικά:

α) με τη διαχείριση έργων
βελτίωσης της ενεργειακής
απόδοσης σε επίπεδο Δήμων
(ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ, ΕΟΧ, κ.α. και

β) με την εμπειρία από έργα
σε βιώσιμες αστικές μετακινή-
σεις (ENERQI, EMOBILITY

works), κοινόχρηστα οχήματα
(έργο momo Car-Sharing) και
ηλεκτρικά κοινόχρηστα ποδή-
λατα (έργο EMOBICITY).

Στο πλαίσιο της Πράξης θα
υλοποιηθούν έργα στους
συμμετέχοντες Δήμους Μητρο-
πολιτικών Κέντρων της χώρας
που αφορούν:

• Προμήθεια κοινόχρηστων
ηλεκτρικών ποδήλατων πόλης,
κατάλληλης σχεδίασης για
κοινόχρηστα συστήματα χρή-
σης.

• Δημιουργία δικτύου
κοινόχρηστων θέσεων
κλειδώματος & φόρτισης ποδ-
ηλάτου, με δυνατότητα αυτόματ-
ης φόρτισης του ποδηλάτου
όσο είναι κλειδωμένο.

• Ολοκληρωμένη πλατφόρμα
απομακρυσμένης διαχείρισης
συσκευών πεδίου (φορτιστών
ηλεκτρικών ποδηλάτων και
σταθμών μίσθωσης ποδηλά-
των).

ΔΔήήμμοοςς  ΑΑχχααρρννώώνν::  ΕΕννεερργγοοπποοίίηησσηη
πποολλεεοοδδοομμιικκώώνν  μμεελλεεττώώνν  γγιιαα  ττηηνν  
ππεερριιοοχχήή  ττοουυ  ΒΒΙΙΠΠΑΑ  ΤΤααττοοΐΐοουυ

Σ
ε αγώνα δρόμου έχει εξελιχθεί  στον δήμο Αχαρνών, η προώθηση και επα-
νενεργοποίηση των πολεοδομικών μελετών για όσες πολεοδομικές ενότητες
έχουν καθυστερήσει οι εντάξεις στο σχέδιο πόλης. Ο αντιδήμαρχος Συντονι-

σμού και Πολεοδομίας Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος ζήτησε και παρέλαβε από τον
εκπρόσωπο των μελετητών το Α Στάδιο της Πολεοδομικής μελέτης για την ευαίσθη-
τη περιοχή του ΒΙΠΑ Τατοΐου.

“Η μεγάλη αυτή περιοχή φιλοξενεί άναρχα πολλές βιομηχανίες και βιοτεχνίες στις
οποίες εργάζονται εκατοντάδες συμπολίτες μας, ενώ τη διατρέχουν μεγάλα ρέματα τα
οποία είναι καθήκον μας να προστατευθούν ως περιβαλλοντικοί πνεύμονες”, όπως
σημειώνει ο Δήμος σε σχετική ανακοίνωσή του και προσθέτει ότι, τα επόμενα βήμα-
τα που θα ακολουθήσουν είναι η Γ’ ανάρτηση της κτηματογράφησης και η Ανάρτηση
του πρώτου πολεοδομικού σχεδίου για τα οποία θα υπάρξουν σχετικές ανα-
κοινώσεις.«Η ανάπτυξη των Αχαρνών περνά μέσα από την βιώσιμη πολεοδομική
οργάνωση του ΒΙΠΑ που περιλαμβάνει την μεγάλη περιοχή εκατέρωθεν της Λεωφ-
όρου Τατοΐου, της Λεωφόρου Καραμανλή και της περιοχής Λουτρό. Σκοπεύουμε να προχωρήσουμε πολύ σύντομα. 

Θα ωφεληθούν οι επιχειρήσεις, θα αξιοποιηθούν καλύτερα οι περιουσίες των συμπολιτών μας, θα προστατευθεί το περιβάλλον, θα ανθίσει η τοπική
οικονομία. Σε αυτή την προοπτική μόνο η επιλογή του να προχωρήσουμε γρήγορα υπάρχει», σημείωσε σχετικά ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Π. Αναγνω-
στόπουλος.

ΑΙΣΙΟ ΤΕΛΟΣ - ΕΝΤΟΠΙΣΘΗΚΕ
Η 15ΧΡΟΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 

Αίσιο τέλος είχ ε το
αν θρωποκυν ηγητό
που εξαπέλυσαν  οι
Αρχ ές για τον  εν τοπι-
σμό της 15χ ρον ης
Φωτειν ής Γιαν ν ο-
πούλου, η οποία εξαφ-
αν ίστηκε πριν  από
δύο μέρες από το
σπίτι της στο Περι-
στέρι κι εκφράζον ταν
φόβοι ότι έχ ει πέσει
θύμα κυκλώματος που
εκμεταλλεύεται αν ήλικα

κορίτσια κι αγόρια. Η ν εαρή κοπέλα εν τοπίστηκε
στο κέν τρο της Αθήν ας.

Οπως είπε ο πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παι-
διού», εν δεχ ομέν ως έχ ει πέσει θύμα lov erboy , οι
οποίοι «πουλάν ε» έρωτα κι αγάπη σε αν υποψίαστα
αν ήλικα παιδιά, αν τλών τας πληροφορίες από τα
μέσα κοιν ων ικής δικτύωσης κι όχ ι μόν ο και τα
ωθούν  στην  πορν εία.

Τελικά η ν εαρή βρέθηκε και οδηγήθηκε στο ΑΤ
Περιστερίου, όπου και θα την  παραλάβουν  οι οικείοι
της, αφού πρώτα καταθέσει και την  δουν  κοιν ων ικοί
λειτουργοί και παιδοψυχ ολόγοι, εν ώ εν δεχ ομέν ως ν α
κληθεί και ιατροδικαστής για ν α διαπιστωθεί αν  έχ ει
κακοποιηθεί.

Η Αστυν ομία, πιθαν ολογεί ότι οι lov erboy s που
προσέγγισαν  την  15χ ρον η ήταν  Ρομά κι έκαν αν
«ν του» σε καταυλισμούς της Δυτικής Αττικής και
κυρίως στον  Ασπρόπυργο για ν α τη βρουν .
Υπήρχ αν  καταθέσεις από φίλους και συμμαθητές
της κοπέλας, η οποία όπως καταγγέλλουν , είχ ε παρ-
ουσιαστεί κάποιες φορές στο σχ ολείο κακοποι-
ημέν η, χ ωρίς ν α έχ ουν  εικόν α οι γον είς της για το τι
έχ ει συμβεί. Συγκεκριμέν α οι φερόμεν οι ως δράστες
που την  άρπαξαν  με τη «θέλησή της», την  προέτρ-
επαν  ν α βάφεται με σκούρες μπογιές στο σώμα της
προκειμέν ου ν α δείχ ν ει στο σχ ολείο της για ν α
δείξει ότι κακοποιείται και φεύγει από το σπίτι της
για ν α σωθεί.

Οπως προκύπτει από τα ρεπορτάζ, η 15χ ρον η
φέρεται ν α γν ώρισε κάποιο αγόρι Ρομά, πιθαν ώς
αλβαν ικής καταγωγής, πριν  από μερικές εβδομάδες
και πείστηκε ν α ακολουθήσει αυτόν  και την  παρέα
του. Στο σπίτι της κοπέλας έπεσε σαν  κεραυν ός εν
αιθρία η είδηση ότι χ άθηκαν  τα ίχ ν η της καθώς η
οικογέν εια της εξαφαν ισμέν ης 15χ ρον ης, δεν  γν ώρι-
ζε τίποτα από όλα αυτά που συμβαίν ουν  μέχ ρι που
το παιδί τους έφυγε χ ωρίς προειδοποίηση.

Οπως είπε ο Κώστας Γιαν ν όπουλος από το
«Χαμόγελο του Παιδιού» η Φωτειν ή εθεάθη τελευταία
φορά κον τά στο μετρό της Αν θούπολης, όπου τη
συν άν τησαν  δύο γυν αίκες και την  πήραν  μαζί τους.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ.13
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ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Σ. Καραϊσκάκη 138, Τ.Κ. 12461
Πληροφ ορίες: Η. Λαγουδάκος
Τηλέφ ων ο: 2132047305
email:  grprosopikou@haidari.gr

ΘΕΜΑ: «Αν αν έωση θητείας
Αν τιδημάρχου».

Χαϊδάρι,
20/04/2022
Αρ. πρωτ. 21576

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Έχον τας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των  άρθρων  58
& 59 του Ν.3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτον ική της Αυτο-
διοίκησης και της Αποκεν τρω-
μέν ης Διοίκησης  - Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α' 87), αν α-
φ ορικά με τον  ορισμό των
Αν τιδημάρχων , όπως τροπο-
ποιήθηκαν , συμπληρώθηκαν
και ισχύουν .
2. Τις  διατάξεις του άρθρου  92
του Ν.3852/2010,  όπως  τροπο-
ποιήθηκαν   και  ισχύουν  αν αφ -
ορικά με την  αν τιμισθία αιρ-
ετών . 
3. Τις εγκυκλίους ΥΠ.ΕΣ.
εγκ.82/59633/20.8.2019 και
εγκ.48/22119/7-4-2020 με θέμα:
«Ορισμός Αν τιδημάρχων ».
4. Την  υπ’ αριθ. πρωτ.
15104/2021 Απόφ ασή μας, με
θέμα:  «Ορισμός Αν τιδ-
ημάρχων »
5. Την  αριθ. 6738/2021 Απόφ α-
σή μας με θέμα: «Τροποποίηση
και συμπλήρωση των  υπ’ αριθ.
πρωτ. 15893/04-09-2020 και
19997/27-10-2020 Αποφ ά-
σεων » περί ορισμού Αν τιδ-
ημάρχων .
6. Το  γεγον ός  ότι  ο  Δήμος  Χαϊ-
δαρίου  εμπίπτει  στις  διατάξεις
του  άρθρου  59,  παρ.  2 του
Ν.3852/2010  και  επομέν ως

μπορούν  ν α ορισθούν  συν ολι-
κά έως επτά  (7)  Αν τιδήμαρχοι
και ειδικότερα έως δυο (2) άμι-
σθοι και έως πέν τε (5) έμμισθοι.
7. Την  με αριθ. πρωτ. 59851/21-
8-2019 εγκ. 91 (ΑΔΑ:
69ΒΖ465ΧΘ7-Λ65) του Υπ.
Εσωτερικών .
8. Τον  Οργαν ισμό Εσωτερικής
Υπηρεσίας του Δήμου Χαϊδα-
ρίου (ΦΕΚ  5719/Β’/2021).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Ορίζουμε την  Δημοτικό
Σύμβουλο Κων σταν τίν α Χρον ο-
πούλου έμμισθη Αν τιδήμαρχο με
θητεία εν ός (1) έτους και της
αν αθέτουμε την  εποπτεία των
κάτωθι τομέων  ευθύν ης:

α. Των  Δημοτικών  Βρεφ ον -
ηπιακών  Σταθμών , του Τμήμα-
τος Βρεφ ον ηπιακών  Σταθμών
της Δ/ν σης Κοιν ων ικής
Συν οχής και Αλληλεγγύης.
β. Τον  σχεδιασμό / συν τον ισμό
των  δράσεων  για την  πρόληψη
και διαχείριση των  καταστά-
σεων  έκτακτων  αν αγκών
(Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προ-
στασίας).
γ. Τον  συν τον ισμό των  δρά-
σεων  για τη Συν τήρηση των
Σχολικών  και Δημοτικών
Κτηρίων . 

Στην  αν ωτέρω Αν τιδήμαρχο
επίσης αν ατίθεται η αρμοδιότ-
ητα τέλεσης Πολιτικών  Γάμων
εν αλλακτικά με τους υπόλοιπους
Αν τιδημάρχους και τον  Δήμα-
ρχο.

Β. Ορίζουμε την  Αν τιδήμαρχο
Κων σταν τίν α Χρον οπούλου
ως μέλος της Οικον ομικής Επι-
τροπής.

Η παρούσα ν α δημοσιευτεί μια
φ ορά σε μια ημερήσια εφ ημε-
ρίδα και ν α αν αρτηθεί στην
ιστοσελίδα του Δήμου Χαϊδα-
ρίου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ
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Ε
ιδική ομάδα χ ρειάστηκε ν α συστήσουν  τα
στελέχ η της Υποδιεύθυν σης Ασφαλείας Δυτι-
κής Αττικής προκειμέν ου ν α καταφέρουν  ν α

εν τοπίσουν  τη 15χ ρον η, τα ίχ ν η της οποίας είχ αν
χ αθεί από τη Μεγάλη Τρίτη.

Οι έμπειροι αστυν ομικοί, έχ ον τας ως μόν ο στοιχ είο
κάποιες φωτογραφίες από το instagram του 19χ ρο-
ν ου Ρομά, με τον  οποίον  υπήρχ αν  υποψίες ότι είν αι
το αν ήλικο κορίτσι, μέσα από συν δυαστική έρευν α
τον  εν τόπισαν  στο σπίτι του, στον  οικισμό Νέα Ζωή
Ασπροπύργου.

19χ ρον ος από τον  Ασπροπυργο στην  υπόθεση
εξαφάν ισης στο Περιστέρι

Όταν  ο 19χ ρον ος, ο οποίος είν αι παν τρεμέν ος και
έχ ει παιδιά, είδε τους αστυν ομικούς, τους είπε ότι η
15χ ρον η δεν  ήταν  μαζί του, όμως ήξερε πού βρισκό-
ταν . Έτσι επικοιν ών ησε ο ίδιος μαζί της και της ζήτ-
ησε ν α βρεθούν .

Το ραν τεβού είχ ε δοθεί κον τά στην  εκκλησία του
Αγίου Παν τελεήμον α, στο κέν τρο της Αθήν ας.

Έτσι, φτάν ον τας εκεί η αν ήλικη ν ωρίς το μεσημέρι,
είδε εκτός από τον  19χ ρον ο και τους αστυν ομικούς,
οι οποίοι στη συν έχ εια την  οδήγησαν  στο Τμήμα
Περιστερίου. Οι δυο τους γν ωρίστηκαν  μέσα από τα
κοιν ων ικά δίκτυα.

Στο αστυν ομικό τμήμα επίσης οδηγήθηκαν  η
17χ ρον η, στο σπίτι της οποίας είχ ε βρει στέγη η

15χ ρον η από την
ημέρα που έφυγε
από το δικό της
σπίτι, η μητέρα τής
17χ ρον ης, καθώς
και ο 19χ ρον ος, οι
οποίοι κρατούν ται
μέχ ρι ν α οδηγηθ-
ούν  -πιθαν ότατα
αύριο- εν ώπιον  του
εισαγγελέα, με την
κατηγορία της
αρπαγής αν ηλίκου.

Οι αστυν ομικοί
της Υποδιεύθυν σης
Ασφαλείας Δυτικής
Αττικής πήραν
καταθέσεις και από
τους γον είς της
15χ ρον ης αλλά και
από τις φίλες της. Όπως προκύπτει, το κορίτσι πήγαι-
ν ε στο σχ ολείο έχ ον τας βάψει τα χ έρια του με μπο-
γιές, λέγον τας ότι την  κακοποιούσαν  στο σπίτι.

Οι φίλες της, μάλιστα, τη ρωτούσαν : «Τι είν αι αυτά
στα χ έρια σου; Γιατί λες ψέματα»; Με την  ίδια ν α
απαν τά: «Αφήστε με, μην  αν ακατεύεστε».

Όταν  οι αστυν ομικοί επικοιν ών ησαν  με την  εισαγ-
γελία, ήταν  ήδη εν ήμερη, καθώς είχ αν  επικοιν ων ήσει
μαζί της και οι καθηγητές της αν ήλικης.

Η 15χ ρον η πάν τως αργά το απόγευμα διεκομίσθη
από το Τμήμα Περιστερίου στο Νοσοκομείο Παίδων
«Αγλαΐα Κυριακού», με ασθεν οφόρο του ΕΚΑΒ,
συν οδεία αξιωματικού του Τμήματος Αν ηλίκων  καθώς
και παιδοψυχ ολόγου, λόγω αδιαθεσίας που έν ιωσε.

Αν αμέν εται ν α εξεταστεί και από ιατροδικαστή,
εν ώ θα ακολουθήσει η κατάθεσή της. Οι έρευν ες
πάν τως είν αι σε εξέλιξη.

19χρονος από τον Ασπροπυργο στην υπόθεση
εξαφάνισης στο Περιστέρι

Πώς θα λειτουργήσουν καταστήματα 
και σούπερ μάρκετ Μ. Παρασκευή και 

Μ. Σάββατο, το ωράριο στις μεγάλες αλυσίδες

Η
μιαργία παραδοσιακά η Μεγάλη Παρασκευή ,έτσι σήμερα Παρασκευή
22/04/2022, τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν  από τις 13.00 έως
τις 19.00.

Το Μεγάλο Σάββατο, πάλι, 23/04/2022, το ωράριο θα είν αι 09.00 – 15.00.

Το ωράριο για τα κρεοπωλεία
Σύμφων α με τη σχ ετική αν ακοίν ωση, τα κρεοπωλεία θα παραμείν ουν  αν οικτά τις
εξής ώρες:
Μ. Παρασκευή 22/4/2022: 13.00 – 18.00.
Μ. Σάββατο 23/4/2022: 8.00 – 17.00.

Μεγάλα καταστήματα και πολυκαταστήματα
Για τα μεγάλα καταστήματα, τα πολυκαταστήματα και τις αλυσίδες καταστημάτων  ο
Σύν δεσμος Επιχ ειρήσεων  και Λιαν ικής Πώλησης Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ) αν ακοίν ωσε ότι
το ωράριο λειτουργίας τη Μεγάλη Παρασκευή θα είν αι από τις 13.00 μέχ ρι τις
21.00.
Το Μεγάλο Σάββατο θα λειτουργήσουν  από τις 9.00 μέχ ρι τις 20.00.

Υπεν θυμίζεται ότι την  Κυριακή του Πάσχ α και τη Δευτέρα 25 Απριλίου τα κατα-
στήματα δεν  λειτουργούν .

Πώς θα λειτουργήσουν  οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ

Τη Μεγάλη Παρασκευή τα υποκαταστήματα τόσο του «Σκλαβεν ίτη» όσο και του
«Βασιλόπουλου» θα λειτουργήσουν  από τη μία το μεσημέρι μέχ ρι τις οκτώ το
βράδυ (13:00-20:00). 
Το Μεγάλο Σάββατο τα σούπερ μάρκετ θα λειτουργήσουν  από τις οκτώ το πρωί
μέχ ρι και τις έξι το απόγευμα (08:00-18:00).
Μικρή διαφοροποίηση υπάρχ ει στο ωράριο λειτουργίας του δικτύου «Γαλαξίας».
Συγκεκριμέν α, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν  ως εξής: Μέχ ρι τη Μεγάλη Πέμ-
πτη από τις οκτώ το πρωί μέχ ρι τις εν ν ιά το βράδυ (08:00-21:00), τη Μεγάλη Παρ-
ασκευή από τις έν τεκα το πρωί μέχ ρι και τις οκτώ το απόγευμα (11:00-20:00) και
το Μεγάλο Σάββατο από τις οκτώ το πρωί έως και τις επτά το απόγευμα (08:00-
19:00)
Το δίκτυο My  Market έχ ει αν αφέρει το ωράριο λειτουργίας κατά την  Μεγάλη Εβδο-
μάδα (δείτε εδώ). Συγκεκριμέν α, από Δευτέρα έως Παρασκευή θα λειτουργήσει από
τις οκτώ το πρωί μέχ ρι τις εν ν έα το απόγευμα (08:00-21:00) και το Σάββατο από
τις οκτώ το πρωί μέχ ρι τις οκτώ το απόγευμα (08:00-20:00).
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ΜΜΜΜ
ε αφορμή την Ημέρα της Ευρώπης και
την ανακήρυξη του 2022 ως Ευρωπαϊ-
κό Έτος Νεολαίας, το Γραφείο του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η Αντι-

προσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην
Ελλάδα συνδιοργανώνουν στις 7 και 8 Μαΐου τις
Ευρωπαϊκές Ημέρες Νεολαίας, με ποικίλες δρά-
σεις σε Ελευσίνα και Ζάππειο.

Ελευσίν α, Σάββατο 7 Μάϊου – Δημοκρατία και
Πολιτισμός

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην
Ελλάδα και η ΕΛΕΥΣΙΣ 2023 Πολιτιστική Πρω

τεύουσα της Ευρώπης συνδιοργανώνουν στην
Ελευσίνα σειρά εκδηλώσεων με επίκεντρο τον
πολιτισμό και τη δημοκρατία στην Ευρώπη του
σήμερα. Νέοι από ολόκληρη την Αττική καλούνται
να συναντήσουν νέους της περιοχής και να
συμμετάσχουν σε συζητήσεις μεταξύ τους, με ευρ-
ωβουλευτές, καλλιτέχνες, δημοσιογράφους και
άλλες προσωπικότητες, να παρακολουθήσουν
κινηματογραφικές ταινίες και animation, να περ-
ιηγηθούν σε εκθέσεις ζωγραφικής και πολιτιστι-
κούς περίπατους στην πόλη, και να απολαύσουν
συναυλίες και καλλιτεχνικά δρώμενα από νέους
καλλιτέχνες της Ελευσίνας.

Ζάππειο, Κυριακή 8 Μάϊου – Απασχόληση
και επιχειρηματική δράση

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
στην Ελλάδα συνδιοργανώνουν εκδήλωση στο
Ζάππειο με θέμα την απασχόληση και την επιχει-
ρηματικότητα. Οι πρεσβείες των κρατών μελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικοί φορείς θα
παρέχουν στους νέους πληροφορίες σχετικά με
ευκαιρίες σπουδών, εργασίας και εθελοντισμού,
εντός και εκτός Ευρώπης. Η εκδήλωση απε-
υθύνεται σε νέους, αλλά και σε άλλους ενδιαφερ-
όμενους που δραστηριοποιούνται σε σχετικούς
τομείς (οργανώσεις και εργαζόμενοι στον τομέα
της νεολαίας, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής κ.ά.).
Παράλληλα με τις εθνικές και τις ευρωπαϊκές δρα-
στηριότητες, εκπρόσωποι οργανώσεων της νεο-
λαίας, πολιτικοί και υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής
θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν και να κατα-
λήξουν σε ένα κοινό μήνυμα προς τους νέους.

Οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Νεολαίας στις 7 Μάϊου
στην Ελευσίνα και στις 8 Μαΐου στο Ζάππειο
παρέχουν, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο,
πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες και τις πρω-
τοβουλίες που ενδιαφέρουν τους νέους οι οποίοι
είναι ενεργοί πολίτες, αποτελούν φορείς πολιτι-
σμού, σπουδάζουν και εργάζονται στην Ελλάδα.

Το 2022 ως Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας καλείται
να αναδείξει τη σημασία της ευρωπαϊκής νεολαίας
για την οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος —
πιο πράσινου, πιο περιεκτικού και ψηφιακού. Οι
Ευρωπαϊκές Ημέρες Νεολαίας έχουν στόχο να
προσφέρουν στους νέους πολλές ευκαιρίες για
να μάθουν, να μοιραστούν το όραμά τους, να
γνωρίσουν ανθρώπους και να δραστηριοποιηθ-
ούν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το Μέλλον της
Ευρώπης μας αφορά όλους, αλλά κυρίως τη νεό-
τερη γενιά.

Μοναδική ευκαιρία για τους Ευρωπαίους
πολίτες να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση
των προτεραιοτήτων της ΕΕ για την επόμενη
ημέρα αποτελεί η Διάσκεψη για το Μέλλον της
Ευρώπης. Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα, μέσω
της Διάσκεψης, να διατυπώσουν τους προβλημα-
τισμούς και τις προτάσεις τους για το Μέλλον της
Ευρώπης: Για την ευρωπαϊκή δημοκρατία, τις
αξίες και τα δικαιώματα, το κράτος δικαίου, την
άμυνα και την ασφάλεια, την κλιματική αλλαγή, το
περιβάλλον και την υγεία, την ΕΕ στον κόσμο και
τη μετανάστευση.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν δεσμευθεί να
ακούσουν τους Ευρωπαίους και, σύμφωνα με τις
αρμοδιότητές τους, να δώσουν συνέχεια στις
συστάσεις που διατυπώνονται. Πρόκειται για μια
ανοιχτή, δημιουργική διαδικασία στην οποία μπο-
ρούν να συμμετέχουν όλοι ενεργά.

Οι συνεισφορές των πολιτών συγκεντρώνονται
μέσω μιας πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμας,
που είναι  διαθέσιμη και  στις 24 επίσημες
γλώσσες της ΕΕ, και αναλύονται, ελέγχονται και
δημοσιεύονται. Παράλληλα, τροφοδοτούν τις δια-
βουλεύσεις με ευρωβουλευτές, εθνικούς βου-
λευτές, εκπροσώπους της ΕΕ και εθνικών κυβε-
ρνήσεων και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Οι δια-
βουλεύσεις αυτές αποτελούν τη βάση προτάσεων
πολιτικής που θα μετατραπούν σε συγκεκριμένες
μεταρρυθμίσεις.

Τ
ο θέμα της ισότητας των ανθρώπων,
αναδεικνύει, νέα μεγάλων διαστάσεων
(160m²), τοιχογραφία με αθλητικές παρα-

στάσεις,  που κοσμεί πλέον το γήπεδο καλαθο-
σφαίρισης του 26ου Δημοτικού Σχολείου Ιλίου,
το οποίο ανακατασκευάστηκε πρόσφατα από
τον Δήμο Ιλίου.

Αξιοποιώντας με το καλύτερο δυνατό τρόπο
την ανακατασκευή, ο Σύλλογος Γονέων και
Κηδεμόνων και η Διεύθυνση του σχολείου επέκ-
τειναν την, ήδη υπάρχουσα, τοιχογραφία, απει-
κονίζοντας αθλητές, με ή χωρίς αμαξίδιο, σε 2
επίπεδα που συμβιώνουν αρμονικά, καθώς
επίσης και μια τρισδιάστατη μπάλα καλαθοσφ-
αίρισης.

Στα επίσημα αποκαλυπτήρια της τοιχογρα-
φίας, που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την
Παραολυμπιακή Επιτροπή και το Ίδρυμα Αγγε-
λικούση, παρέστη ο πρόεδρος της Ελληνικής
Παραολυμπιακής Επιτροπής Γεώργιος Καπελ-
λάκης, ενώ πραγματοποιήθηκαν αγώνες καλαθ-
οσφαίρισης με αμαξίδια, με τη συμμετοχή του
Πανελλήνιου Αθλητικού Συλλόγου Κινητικά Ανα-
πήρων – Π.Α.Σ.Κ.Α.

Ιδιαίτερη ήταν η στιγμή
όταν, παιδιά του σχολείου,
συμμετείχαν στους αγώνες
καθισμένα στα αμαξίδια, προ-
κειμένου να βιώσουν την
εμπειρία της μετακίνησης με
αμαξίδιο.

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος
Ιλίου Νίκος Ζενέτος:«Είναι
εξαιρετική η προσπάθεια που
κάνει το 26ο Δημοτικό Σχο-
λείου Ιλίου να μεταδώσει ,
μέσα από εντυπωσιακές
τοιχογραφίες, σημαντικές έννοιες, όπως ο αθλ-
ητισμός, η διαφορετικότητα, η ισότητα μέσα στη
διαφορετικότητα και τα άτομα με αναπηρία. 

Ο Δήμος Ιλίου στηρίζει κάθε προσπάθεια που
έχει ως σημείο αναφοράς τον Αθλητισμό και την
ισότητα όλων των ανθρώπων. Ευχαριστώ θερμά
τον Πρόεδρο του Σύλλογο Γονέων & Κηδεμό-
νων του 26ου Δημοτικού Σχολείου Αναστάσιο
Ντεβέ, τα μέλη και τον Διευθυντή του Σχολείου
Θεοφάνη Βώττη για την άριστη συνεργασία,

καθώς επίσης τον πρόεδρο της Ελληνικής Παρ-
αολυμπιακής Επιτροπής Γεώργιο Καπελλάκη
και το Ίδρυμα Αγγελικούση για την πολύτιμη
στήριξή τους».

Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης, ο αντιδή-
μαρχοι Αθλητισμού Άρης Τσιμόγιαννης και
Τεχνικών Έργων Γιώργος Φερεντίνος, ο πρόε-
δρος της Α/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής
Δημήτρης Γαλούνης, ο πρόεδρος του
Π.Α.Σ.Κ.Α. Κώστας Σιάχος εκπαιδευτικοί, τα
μέλη του Συλλόγου Γονέων κ.ά.

Ίλιον:Τοιχογραφία στο 26ο Δημοτικό Σχολείο
αναδεικνύει την ισότητα των ανθρώπων
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Δέματα Αγάπης 
από τον Σύλλογο Εθελοντών Θριασίου Πεδίου 

Τ
ην  Μεγάλη Τρίτη 19 Απριλίου
2022 το απόγευμα, ο Σύλλογος
Εθελον τών  Θριασίου Πεδίου στα

γραφεία του, προσέφερε σε ωφελούμε-
ν ους Δέματα Αγάπης. Στις δύσκολες
ημέρες που ζούμε και μας κατακλύζουν
τα ηχ ηρά μην ύματα της ακρίβειας και
του πολέμου με όλες τις συν έπειες και
επιπτώσεις στην  καθημεριν ότητα μας ,
ο Σύλλογος μας παρόλες τις δυσκολίες 

κατάφερε ν α συγκεν τρώσει διάφορα
είδη  ξηράς τροφής , λαχ αν ικά, αυγά,
τσουρέκια  και δωροεπιταγές για αγορά
ν ωπών  προϊόν των ,  ως ελάχ ιστη προ-
σπάθεια συμπαράστασης σε
συμπολίτες μας , απαραίτητα αυτές τις
ημέρες της κατάν υξης και της
εν συν αίσθησης .

Απευθυν θήκαμε  σε  συν οδοιπόρους
χ ορηγούς με περισσή ευαισθησία που 

αν ταποκρίθηκαν  και  ετοιμάσαμε με
την  βοήθεια  εθελον τών  τα Δέματα
Αγάπης.

Συγχ αίρουμε και ευχ αριστούμε θερμά
τους χ ορηγούς μας, ,   ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ –
Αθαν άσιος Μαρτίν ος, Υ ιούς  ΦΙΛΗ Ο.Ε.
– Εργαλεία, Βιομ/κα Είδη , τον  Αν τιπρ-
όεδρο της Βουλής και Βουλευτή Δυτ.
Αττικής κ. Αθαν άσιο Μπούρα, το Εργο-
στάσιο  ΤΙΤΑΝ Ελευσίν ας  – με Δ/ν τη

τον  κ.Σαμοθράκη Αν δρέα, την  Εταιρεία 
Γιάν ν ης  Στεφαν ίδης  JAS – Aν τών ης

Στεφαν ίδης  Ο.Ε., SUPER MARKET
Σκλαβεν ίτης  Ελευσίν ας , την  Πρόεδρο
των  Επισκευαστών  Αυτοκιν ήτων  Δυτ.
Αττικής κ. Κυριακή Κοβέρη ,το Σωματείο
Λαϊκών  Αγορών  Δυτ. Αττικής  « ΑΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ» και όλους τους εθελον τές
και φίλους που προσέφεραν  βοήθεια
και μας συμπαραστάθηκαν . Μεταφέρο-
υμε τις θερμές ευχ αριστίες και ευχ ές
των  ωφελουμέν ων  . Πολλές   ευχ ές από
το Δ.Σ. του συλλόγου και τα μέλη μας για
Καλό Πάσχ α και Καλή Αν άσταση.

Εκ μέρους του Δ.Σ.
Η πρόεδρος 
Μαρία Βασιλείου

Τη διαβεβαίωση ότι  ο Δήμος
βρίσκεται στο πλευρό τους έδωσε
στους μελισσοκόμους της περιοχής,
ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παπ-
πούς.

Μιλώντας σε συγκέντρωση που
οργανώθηκε το μεσημέρι της Μεγάλ-
ης Δευτέρας 18 Απριλίου 2022, στο
Δημαρχείο της Δημοτικής Κοινότητας
Φυλής, μετά από συνεργασία του
Προέδρου του ΒΙΟ.ΠΑ Λευτέρη Παν-
τελάκη και της Αντιδημάρχου Ελένης
Λιάκου, ο Χρήστος Παππούς τόνισε
ότι η μελισσοκομία εντάσσεται στο
σχέδιο του Δήμου για την ανάπτυξη
του πρωτογενούς τομέα της οικο-
νομίας. 
“Στόχος μας πρέπει να είναι η αξιο-

ποίηση του ορεινού όγκου της Πάρν-
ηθας για την αύξηση της παραγωγής

και τη βελτίωση της ποιότητας του
μελιού, με απώτερο σκοπό να παρά-
γουμε μέλι Προστατευόμενης Ονο-
μασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), από την
Πάρνηθα”, τόνισε ο Χρήστος Παπ-
πούς και πρότεινε να πάρει την ονο-
μασία της Πάρνηθας, ως διακριτικό
τίτλο, ο υπό σύσταση Σύλλογος
Μελισσοκόμων Φυλής.

“Ο νέος Σύλλογος θα συντονίσει τις
δράσεις των μελισσοκόμων, ιδίως
στους τομείς της προβολής του ντό-
πιου μελιού και της μελισσοκομικής
εκπαίδευσης”, τόνισε ο Πρόεδρος
του ΒΙΟ.ΠΑ Λευτέρης Παντελάκης, ο
οποίος είναι γνώστης του αντικειμέ-
νου γιατί διατηρεί επιχείρηση παρα-
γωγής και  εμπορίας μελισσοκο-
μικών εφοδίων και εξοπλισμού.

Στηρίζει τις προσπάθειες των ντόπιων
μελισσοκόμων ο Δήμος Φυλής
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ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ : Στον τελικό κυπέλλου Ν.Ε.
Μεγαρίδος και Π. Φάληρο

ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ -Ν.Ε. ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ 60-62
Π. ΦΑΛΗΡΟ -ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ 61-48

Ο τελικός θα διεξαχθεί την Κυριακή 15 Μαίου .

ΑΟ ΜΙΜΑΣ-ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
1-2

Ο Πανελευσινιακός επικράτησε
στα Μέγαρα του ΑΟ Μίμα Μικρ-
ασιτικής με 2-1 και θα αντιμε-
τωπίσει στο τελικό τον Εθνικό
Πανοράματος.(πρώτο μάτς 0-
2).

Τα τέρματα του Μουράτ Σερο-
πιάν σημείωσαν οι Σεκούμπα
14' Εβερετ(αυτογκόλ) 77'. Για
λογαριασμό του Μίμα του Χάρη
Κουστέρη σκόραρε ο Εβερετ
63'.

Διαιτητής ήταν ο Αντι Χαμπιλάι.

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ: Βαανδώρος,
Γεωργακής(76′ Αγγελακόπου-
λος), Μήτσος Α.(81′ Ζουμπο-
υρλής), Έβερετ, Γαλανός,
Μπαγδάτογλου(64′ Σταφάι),
Μαζιώτης, Μάκρας(64′ Κήτ-
τας), Τούσης, Στρατάκης.

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ: Νικολάκ-
ης, Μανδαμαδιώτης(46′ Ταμ-
πουρατζής), Μαρμούτας, Συρι-
όπουλος, Ανδριόπουλος, Ξενο-
πανάγος, Κατίδης(46′
Μακρίδης), Μουσκάι, Τσακίρ-
ης, Λαζαρίδης, Σεκούμπα.

ΕΘΝΙΚΟΣ-ΣΚΟΡΠΙΟΣ 2-0

Ο Εθνικός Πανοράματος επι-
κράτησε του Σκορπιού Φυλής
με 2-0 και θα αγωνιστεί στον
τελικό με τον Πανελευσινιακό.
Τα τέρματα της ομάδος του
Γιώργου Αδάκτυλου σημείωσαν
οι Τσουτσάνης 104' κκκκαι
Γεγές 117'. Δοκάρι είχαν και για
τις δύο ομάδες ο Κάσος και ο
Μανασίδης.
Διατήτευσε ο Αριστείδης
Βάτσιος.

ΕΘΝΙΚΟΣ: Κολιάκης, Ζεϊ-
τινίδης, Παπαδιώτης(65′ Τζανέ-
τος), Πουλικίδης, Παναηλίδης,
Μιχαηλίδης(86′ Καλαμούτσος),
Τσουτσάνης, Γεγές(80′ Ανδρ-
ιώτης), Μανασίδης Αν.,
Κατσίκης(87′ Μανασίδης), Γεω-
ργιάδης.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Αλεξόπουλος,
Καρτέρης, Σκαμαντζούρ-
ας(116′ Μαυρίδης), Σερέτης,
Αντωνόπουλος, Καραγιαννίδης,
Αρκουμάνης, Κάσσος(66′
Ντόκα), Χωματιανός(97′ Χρι-
στοδούλου), Πατραμάνης(116′
Τσικρικάς), Δημητρόπουλος.

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΑΓΩΝΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΜΙΚΡΟΙ-ΜΕΓΑΛΟΙ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο ΑΟ Μίμας Μικρασιατική θα
τηρήσει ένα έθιμο πολλών ετών , με τον παραδοσιακό ποδοσφαι-
ρικό αγώνα Μικροί- Μεγάλοι.
Πρόκειται για έναν αγώνα που γινόταν πάντα Μεγάλη Παρασκευή
πρωί και είχαν την ευκαιρία οι "Μεγάλοι" να διδάξουν τα μυστικά
της μπάλας στους "Μικρούς".
Όποιος έχει διάθεση και επιθυμεί να συμμετέχει ο θρυλικός
αγώνας ξεκινάει την Παρασκευή στις 10.30 στο Γήπεδο του
Βύζαντα, συνήθως τελειώνει όταν κουράζονται οι "Μεγάλοι" και
συνεχίζεται εκτός αγωνιστικού χώρου ! Σας περιμένουμε !

ΕΠΣΔΑ: Ο Πανελευσινιακός και ο Εθνικός
Πανοράματος στον τελικό κυπέλλου



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

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

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

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

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

ZHTOYNTAI ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ LOGIS-
TICS

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

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

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

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

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

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

ZHTΟΥΝΤΑΙ  ΑΠΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

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

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

2)Περιγραφή θέσης: Εργάτες
Αποθήκης

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΟ

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

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

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

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

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

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

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

ZHTΟΥΝΤΑΙ  ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

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

Κύρια καθήκοντα:
Φόρτωση και εκφόρτωση
εμπορευμάτων
Παραλαβή και τακτοποίηση
εμπορευμάτων

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ

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

Απαραίτητα προσόντα:
Κάτοχοι διπλώματος
οδήγησης Γ’ κατηγορίας
Ψηφιακός Ταχογράφος

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

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

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

2)Περιγραφή θέσης: Βοηθός

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

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

Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις

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

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

ZHTOYNTAI ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ LOGIS-
TICS

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

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

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

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

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

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

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

Απαραίτητα προσόντα:
Απόφοιτος Τεχνικής Σχολής
Μηχανικών     Προϋπηρεσία
τουλάχιστον 4 χρονιά

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS 

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

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ,ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ

Περιγραφή θέσης:  Εργάτες
Παραγωγής 
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Κύρια Καθήκοντα:
Καθαρισμός, φιλετοποίηση και
συσκευασία κατεψυγμένων
και νωπών  ψαριών.
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Η συνεχεια απο σελ. 3

• Ολοκληρωμένες εφαρμο-
γές χρήσης και πληροφόρη-
σης πολιτών (web και mobile
εφαρμογές) για τις υπηρεσίες
Μικροκινητικότητας.

• Ολοκληρωμένη πλατφόρμα
διαχείρισης υπηρεσιών και
δεδομένων Μικροκινητικότ-
ητας με τον κατάλληλο software
και hardware εξοπλισμό.

• Έργα σύνδεσης με δίκτυα
ΟΚΩ, εφόσον απαιτείται.

Η επιτυχής υλοποίηση του
έργου συμβάλλει  μεταξύ
άλλων στην υλοποίηση των
κάτωθι εθνικών στόχων:

1. Συμβολή στην υλοποίηση
του Εθνικού Σχεδίου Δράσης
για την Ενέργεια και το Κλίμα
(ΕΣΕΚ) 2020-2030.

2. Συμβολή στην υλοποίηση
του Ειδικού Στόχου 33, της
Επενδυτικής Προτεραιότητας
6iv, του άξονα Προτεραιότητας
14 του Ε.Π. «Υποδομές Μετα-
φορών, Περιβάλλον & Αειφόρ-
ος Ανάπτυξη».

Η συνολική Δημόσια
Δαπάνη της Πράξης ανέρχεται
σε 16.601.515,96 ευρώ.

Η ημερομηνία έναρξης της
Πράξης ορίζεται η 01/03/2022
λήξης η 31/12/2023, ενώ
Δικαιούχος του έργου είναι το 

Κέντρο Ανανεώσιμων
Πηγών και  Εξοικονόμησης
Ενέργειας (ΚΑΠΕ).

Δικαιούχοι της Πράξης
είν αι οι Δήμοι Αγίας
Βαρβάρας, Αγίας Παρασκε-
υής, Αγίου Δημητρίου, Αιγά-
λεω, Αλίμου, Αμαρουσίου,
Βριλησσίων , Βύρων ος,
Γαλατσίου, Γλυφάδας,
Ζωγράφου, Ηλιοπούλεως,
Ηρακλείου, Ιλίου, Καισαρια-
ν ής, Καλλιθέας, Μεταμορ-
φώσεως, Νέας Ιων ίας, Νέας
Σμύρν ης, Παλαιού Φαλήρου,
Περιστερίου, Πετρουπό-
λεως, Χαϊδαρίου, Χαλαν -
δρίου, Κορυδαλλού, Περά-
ματος, Δάφν ης – Υμηττού,
Νέας Φιλαδέλφειας 

– Νέας Χαλκηδόν ας, Κηφ-
ισίας, Παπάγου – Χολαργού,
Πεν τέλης, Φιλοθέης – Ψυχι-
κού, Αγίων  Αν αργύρων  –
Καματερού, Ελλην ικού –
Αργυρούπολης, Μοσχάτου
– Ταύρου, Κερατσιν ίου –
Δραπετσών ας, Νίκαιας –
Αγίου Ιωάν ν η Ρέν τη, καθώς
και οι Δήμοι Καλαμαριάς,
Αμπελοκήπων  – Μεν εμέν -
ης, Κορδελιού – Ευόσμου,
Νεάπολης – Συκεών ,
Παύλου Μελά, Πυλαίας –
Χορτιάτη.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Άδωνις Γεωρ-
γιάδης δήλωσε: «Μία εξαιρετι-
κά σημαντική δράση για τους 

δήμους, για την προστασία
του περιβάλλοντος και για την
αλλαγή των καθημερινών
συνηθειών των πολιτών προς
έναν υγιέστερο τρόπο ζωής σε
σχέση με την χρήση των ποδ-
ηλάτων χρηματοδοτείται από το
ΕΣΠΑ. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής
που η δράση μας είχε μεγάλη
συμμετοχή από τους δήμους
και ολοκληρώθηκε μέσα στο
χρονοδιάγραμμα που είχαμε
θέσει . Προχωράμε για να
αλλάξουμε τη ζωή των πολιτών
προς το καλύτερο».

Ο  Υφυπουργός Ανάπτυξης
και  Επενδύσεων Γιάννης
Τσακίρης δήλωσε: «Εντάσ-
σοντάς τη δράση της μικρο-κιν-
ητικοτητας στο ΕΣΠΑ, χρηματο-
δοτούμε με ευρωπαϊκούς
πόρους τη δυνατότητα των
ενδιαφερομένων δήμων όχι
μόνο να βοηθούν στην πιο
εύκολη μετακίνηση των
πολιτών άλλα και να μειώνουν
το περιβαλλοντικό αποτύπωμα
τους. 

Το Υπουργείο Ανάπτυξης
και Επενδύσεων με συντεταγ-
μένα και με μακροπρόθεσμη
στρατηγική χρηματοδότησης,
τόσο με το παρόν άλλα και με
το επόμενο ΕΣΠΑ, σε συνερ-
γασία με τα συναρμόδια Υπο-
υργεία στοχεύει στην μεταμόρ-
φωση των αστικών περιοχών
σε περιβαλλοντικούς, έξυπνο-
υς, και φιλικούς προς κοι-
νωνία πόλους».
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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 ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
. ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1000-1200 ΕΥΡΩ 

ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ .
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ. 2130993031,

MAIL: ktl.diametaforiki@gmail.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ
ΣΕ ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2105575342,

6973236156



ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 56ΤΜ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ,
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΛΑ,
ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΠΡΟΣΟΨΕΩΣ, ΣΤΗΝ ΟΔΟ
ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΠΛΗΣΙΟΝ
ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ ΣΤΗΝ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6938036179

Διατίθεται οικόπεδο εντος
σχεδίου 1573τ.μ.,προς ενοι-
κιαση ή πώληση στα Νεόκτι-
στα Ασπροπύργου,τριφατσο
με εύκολη πρόσβαση προς
όλες τις  εθνικές  ο-
δούς.Πληροφοριες στο
τηλέφωνο:6944589444

Ενοικιάζεται επαγγελμα-
τικός χώρος (ισόγειο) στη
διασταύρωση Ασπροπύργου
(πλησίον ΙΚΑ και στάσης λε-
οφωρείου), 126 τεραγωνικά
μέτρα, κατάλληλο για φαρ-
μακείο.Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6945106860

Ενοικιάζεται οικία (1ος ορ-
οφος) στη διασταύρωση
Ασπροπύργου κοντά στο
ΙΚΑ 86 τετραγωνικά μέτρα,
σε οικογένεια που να έχει
σταθερή εργασία

Διατίθεται και για επαγγε-
λματικός χώρος
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.19)

Ενοικιάζεται επαγγελμα-
τικός χώρος 105 τετραγω-
νικών μέτρων στο κέντρο
του Ασπροπύργου
(Σαλαμίνος & Κολοκο-
τρώνη). Δεν διατίθεται για
χώρο εστίασης (προτίμηση
φαρμακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τμ. στα Νε-
όκτιστα Ασπροπύργου στη
θέση Δεμερτζή πίσω από το
Δημοτικό σχολείο κάθετα
στην Ηρώων Πολυτεχνείου.
Διαθέτει κήπο 100 τ.μ. ,
μπάρμπεκιου και υπέρ οχη
θέα στο Θριάσιο και τον κόλ-
πο του Σκαραμαγκά.Μόνο
για οικογένειες τηλ.
6944636483

EΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 
ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. 
ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC, ΑIR
CONDITION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6
946288952

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925 &
6949073467 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Πωλείται Οικόπεδο Στον
Ασπρόπυργο στη θέση
Ρυκιά, σε τιμή ευκαιρίας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6987305649
Πωλείται επιχείριση καφέ
στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου!Πληροφορίες
κ.Σοφια
τηλ.6909156985

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ημερος
τοπος, μονοκατοικία 280
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), μπάνιο, καλή κατά-
σταση, τιμή 
60.000€, συζητήσιμη.
6953058205
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΒΝ Νέα Ζωή, μονοκατοικία
100 τ.μ., ισόγεια, προσό-
ψεως, 3 υ/δ (το 1 master),
κατασκευή '78, μπάνιο, wc,

σε οικόπεδο 400 τ.μ., θέα
βουνό, ανοικτό πάρκιν, α-
ποθήκη, κήπος, ελεύθερη,
άριστη κατάσταση, ανακαίνι-
ση '00, τιμή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτι-
στα, μονοκατοικία 90 τ.μ., 3
υ/δ, κήπος 60 τ.μ., καρποφ-
όρα δέντρα, πωλείται λόγω
ανάγκης, τιμή 20.000€τηλ:
2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ημιτελής μεζονέτα 162 τ.μ.,
2 επίπεδα, ισόγεια, γωνιακή,
4 υ/δ (το 1 master), 2 μπά-
νια, σε οικόπεδο 183 τ.μ.,
πάρκιν, αποθήκη 25 τ.μ., τι-
μή 309.000€, συζητήσιμη

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία ζητά εργασία εν-
τός σπιτιού στις περιοχές
Ελευσίνα και Ασπρόπυρ-
γο  Τηλ. 6995524143

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ ΕΤΩΝ
43 ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ
ΠΡΟΥΠΥΡΕΣΙΑ ΣΤΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΒΡΕΦΩΝ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ
ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΉ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΙΔΙΩΝ.

ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΩΙΝΟ.
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ-
ΜΑΓΟΥΛΑ- ΜΑΝΔΡΑ.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ
ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ
ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΞΑΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ, ΜΕ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ
ΑΠΟΛΑΒΕΣ.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΣΧΕΤΙΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΕ ΤΑ ΑΤΟΜΑ
ΑΜΕΑ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ.
Παρακαλούμε απο-
στείλατε το βιογραφικό
σας στο email afroditiri-
gafarmaki@gmail.com

Τηλέφωνο επικοινωνίας 
:6978814347

Ελληνίδα αποκλειστική
με πείρα ζητά εργασία για
φροντίδα ηλικιωμένων στην
περιοχή του Θριασίου
Πεδίου.Τηλ. 6971700804

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΕ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΗΛ
6986712390 Κα Βάσω.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ &
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρ-
όπυργος.
Τηλέφωνο: 210-5573042. 
Fax: 210-5576988

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 
γκαρσονιέρα στον
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
Κυρία ζητά μικρό 
διαμέρισμα ή γκαρσονιέρα
για ενοικίαση στην περιοχή
του Ασπροπύργου 
Τηλ. επικοινωνίας  
6977616480
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ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  EEyyee  FFaacciilliittyy
MMaannaaggeemmeenntt  ααννααζζηηττάά::

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

Απαραίτητα Προσόντα:

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

Η εταιρεία παρέχει:

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

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

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

ΕΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

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

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

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

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

της στον Ασπρόπυργο Αττικής

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

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