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ΠΠόόσσοο  έέχχοουυνν  ππρροοχχωωρρήήσσεειι  τταα  έέρργγαα    
ααπποοκκααττάάσστταασσηηςς  ααππόό  ττηηνν  ΠΠεερριιφφέέρρεειιαα  σσττηηνν

ππλληηγγεείίσσαα  ππεερριιοοχχήή  

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΣΧΕΔΙΑ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΟΟ  ΜΜααννδδρρααιικκόόςς  µµεε  ττηηνν  ΚΚ1177  ττοουυ
ΑΑττρροοµµήήττοουυ  ΑΑθθήήννααςς  σσήήµµεερραα

Οι Παλαίμαχοι του Πανελευσινιακού
τίμησαν την μνήμη του Νίκου Αδάμ

Oι αγώνες μπαράζ της 3ης
αγων. των Ενώσεων σε 6ο 7ο

και 8ο όμιλο

ΟΟιικκοοννοομμιικκήή  εεννίίσσχχυυσσηη
ττωωνν  ΔΔήήμμωωνν  

ΜΜεεγγααρρέέωωνν  κκααιι  
ΜΜάάννδδρρααςς--ΕΕιιδδυυλλλλίίααςς

γγιιαα  ττηη  ννααυυααγγοοσσωωσσττιικκήή
κκάάλλυυψψηη  ττωωνν  

ππααρρααλλιιώώνν  ττοουυςς

ΧΡΩΜΑ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Τα ΚΑΦΑΟ μετατρέπονται
σε έργα τέχνης

Νέα Καλλιτεχνική δράση με στόχο τη
συμμετοχή των πολιτών

σσεελλ..  22

Αδ. Γεωργιάδης: 
Νομοθετική ρύθμιση 

για τα ναυπηγεία Ελευσίνας
- Σήμερα μεγάλη σύσκεψη

σσεελλ..  33

Ανάρτηση Οριστικών Ανάρτηση Οριστικών 
Πινάκων για το ΠρόγραμμαΠινάκων για το Πρόγραμμα

Κοινωφελούς Κοινωφελούς 
Απασχόλησης 25.500Απασχόλησης 25.500

ανέργωνανέργων

Αυτοψία Οικονόμου 
σε 3 μεγάλα έργα 

στη Μαγούλα
σσεελλ..  88

σσεελλ..  1100--1111σσεελλ..  55

ΑΧΑΡΝΕΣ : Σύλληψη
νεαρού για βαρύ οπλισμό

σσεελλ..  99

« Έχουμε μπει πια
στην τελική ευθεία» 

ανέφερε
ο υπουργός 
Ανάπτυξης 

σσεελλ..  55

σσεελλ..  33

σσεελλ..  22
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ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

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

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου 
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Αίθριος . Η θερμοκρασία 

από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Γλυκερία, Σέργιος, Σεργία, Σεργιανή,

Σεργιούλα , Αγίας Γλυκερίας μάρτυρος,
Οσίου Σεργίου του ομολογητού

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Λιόσης Αναστάσιος Κ.Ειρήνης 2 & Αγίου

Δημητρίου, 2105580218

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Σαμπάνης Σπυρίδων Α.

Περικλέους 40 & Κοντούλη, 2105547581

MANΔΡΑ
Μαρτζέλης Χρήστος Ι.

Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου 56,2105555550

ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

Τζώνης Κωνσταντίνος Ε.
Κυκλάδων 79, Άνω 2102482990

ΑΧΑΡΝΕΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Κύπρου 52-54, 2102400171

Αύριο έχ ω στη Βουλή
το ν ομοσχ έδιο για την
Προστασία του Καταν α-
λωτή αλλά και τη μεγάλη
σύσκεψη για τα ν αυ-
πηγεία Ελευσίν ας,
καθώς έχ ουμε μπει πια
στην  τελική ευθεία» είπε
ο υπουργός Αν άπτυξης
και Επεν δύσεων  Αδων ις
Γεωργιάδης χ αιρετίζον -
τας το συν έδριο
«Famagusta Business
Forum» στην  Κύπρο, με
θέμα «Το επιχ ειρείν  στην  εποχ ή των  κρίσεων ».

Ο υπουργός, μεταξύ άλλων , αν έφερε ότι «ζούμε σε
περίεργες εποχ ές. Δύσκολες εποχ ές. Η αλήθεια είν αι
πως, ίσως, δεν  έχ ουμε συν ειδητοποιήσει τι ακριβώς
έχ ει συμβεί από τις 24 Φεβρουαρίου του 2022 και μετά.
Το πιθαν ότερο εν δεχ όμεν ο είν αι ότι οι ιστορικοί του
μέλλον τος θα ασχ οληθούν  πάρα πολύ με το έτος 2022
ως έν α σημείο τομής της Ευρωπαϊκής ιστορίας, ίσως και
του κόσμου, που δημιουργεί πολύ μεγαλύτερες προκλή-
σεις στο επίπεδο της οικον ομίας και πολύ μεγαλύτερες
αν άγκες για στεν ότερη συν εργασία της Ελλάδος και της
Κύπρου.

Διότι μαζί μπορούμε ν α κάν ουμε πολλά περισσότερα
πράγματα απ' ότι ο καθέν ας μόν ος του.

Οι προκλήσεις που αν τιμετωπίζουμε είν αι απολύτως
κοιν ές. Οι λύσεις που υπάρχ ουν  είν αι απολύτως ταυ-

τόσημες. Εγώ δεν  σας κρύβω ότι
είμαι από τους πολιτικούς στην
Ελλάδα που θαυμάζω πάρα πολύ
την  πρόοδο της Κυπριακής Δημο-
κρατίας».

Ο πύργος Πειραιώς θα παρα-
δοθεί εντός χρονοδιαγράμμα-
τος

Ο ίδιος σημείωσε ακόμη ότι
«έχ ουμε πολλά ν α διδαχ θούμε
από την  πρόοδο της Κυπριακής
Δημοκρατίας και ν α ακολουθήσο-
υμε. Να πω ότι στον  Πειραιά ακο-

λουθούμε τέτοια βήματα. Ο Πειραιάς είν αι παράδειγμα
επιχ ειρηματικότητας και ο πύργος Πειραιώς προχ ωράει
με μεγάλη ταχ ύτητα... Επί Δημαρχ ίας Μόραλη και επί
δικής μου υπουργίας αυτό το έργο έχ ει ξεμπλοκάρει,
προχ ωράει με μεγάλη ταχ ύτητα και είν αι έτοιμο ν α παρ-
αδοθεί εν τός χ ρον οδιαγράμματος. Ό,τι πρόβλημα βρή-
καμε, στην  πορεία το λύσαμε με τους επεν δυτές, για
ν α δώσουμε κι εμείς έν α στίγμα του Πειραιώς στην  επό-
μεν η σελίδα».

Ναυπηγεία Ελευσίνας
Σε ο,τι αφορά στα Ναυπηγεία Ελευσίν ας, υπεν θ-

υμίζεται ότι, στα τέλη Μαρτίου ο υπουργός μιλών τας
στους εργαζόμεν ους υπογράμμισε ότι τα Ναυπηγεία
δεν  θα κλείσουν , «τελεία και παύλα», όπως σημείωσε.

Ο ίδιος προαν άγγειλε ν ομοθετική ρύθμιση η οποία θα
κατατεθεί στη Βουλή σχ ετικά με την  εξυγίαν ση των
Ναυπηγείων  Ελευσίν ας.

Αδ. Γεωργιάδης: Νομοθετική ρύθμιση για τα ναυπηγεία
Ελευσίνας - Σήμερα μεγάλη σύσκεψη

Κ
αλλιτεχνική δράση με στόχο
τη συμμετοχή των πολιτών
της Ελευσίνας και της

Μαγούλας διοργανώνει ο Δήμος
Ελευσίνας, σε συνεργασία με την
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης.

Το project αφορά στη φιλο-
τέχνηση των γκρι κουτιών κατα-
νεμητών τηλεφωνίας που βρίσκον-
ται στην Ελευσίνα και τη Μαγούλα,
με θέματα που αφορούν στην
πόλη, την ιστορία, τον πολιτισμό
της αλλά και τις θεματικές ενότητες 

της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο Δήμος

Ελευσίνα και η 2023 Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης απε-
υθύνουν κάλεσμα σε καλλιτέχνες,
προκειμένου να συμμετέχουν στη
δράση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
στείλουν τα στοιχεία τους (ονομα-
τεπώνυμο, τηλέφωνο) και ένα προ-
σωπικό τους σχέδιο/έργο στο grty-
pou@elefsina.gr ενώ για οποιαδή-
ποτε σχετική πληροφορία μπορούν
να επικοινωνήσουν στο 210 55 37
277

Η δράση πρόκειται να ξεκινήσει
πιλοτικά και στόχος είναι να ομορ-
φύνει κάθε γειτονιά!

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος
Ελευσίνας Αργύρης Οικονόμου:
«Με αυτήν τη δράση επιθυμούμε
να δώσουμε χώρο στους καλλι-
τέχνες, τους ανθρώπους του
Δήμου μας προκειμένου να αλλά-
ξουμε μαζί κάθε γωνιά της Ελευ-
σίνας & της Μαγούλας, μέσα από
την καλλιτεχνική δημιουργία. 

Επιδιώκουμε, ο δημόσιος χώρος,
να γίνει χώρος δημιουργικής έκφ-
ρασης και με τέτοιου είδους συμμε-
τοχικές παρεμβάσεις, είμαι σίγουρ-
ος πως θα το καταφέρουμε».

ΧΡΩΜΑ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
Τα ΚΑΦΑΟ μετατρέπονται σε έργα τέχνης

Νέα Καλλιτεχνική δράση με στόχο τη συμμετοχή των πολιτών
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Τροχαίο: Αυτοκίνητο παρέσυρε
ηλικιωμένη στο Δαφνί

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες
το πρωί στη λεωφόρο Αθηνών στο φανάρι που
μπροστά από το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο στο
Δαφνί, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, ένα
αυτοκίνητο παρέσυρε μια ηλικιωμένη
γυναίκα.Προς το παρόν δεν υπάρχουν περισσότε-
ρες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της.

Ε
νημερωτική Ημε-
ρίδα με θέμα:
«Σχέδια Αντι -

μετώπισης Εκτάκτων
Αναγκών από Φυσικές και
Τεχνολογικές Καταστροφ-
ές στον Δήμο Ασπρ-
οπύργου»

Ο Δήμαρχος Ασπρ-
οπύργου, κ. Νικόλαος
Μελετίου και ο Αντιδήμα-
ρχος Περιβάλλοντος,
Πολιτικής Προστασίας και
Πολεοδομίας, κ. Μελέ-
τιος Μπουραντάς προσ-
καλούν όλους τους ενδια-
φερόμενους σε ενημερ-
ωτική ημερίδα με θέμα:
«Σχέδια Αντιμετώπισης
Εκτάκτων Αναγκών από
Φυσικές και  Τεχνολογι-
κές Καταστροφές στον
Δήμο Ασπροπύργου»,
που θα διεξαχθεί στην

αίθουσα εκδηλώσεων του
Πνευματικού Κέντρου
Ασπροπύργου «Δημήτρ-
ιος Καλλιέρης». 

Η ημερίδα θα πραγματο-
ποιηθεί δύο ημέρες ως
εξής: 

Τρίτη, 17 Μαΐου 2022
και ώρα 11:00 – Για στε-
λέχη και υπαλλήλους του
Δήμου, δημότες και ενδια-
φερόμενο κοινό.

Τρίτη, 24 Μαΐου 2022
και ώρα 19:00 – Για εκπρ-
οσώπους φορέων, υπηρ-
εσιών, επιχειρήσεων,
συλλόγων, δημότες και
ενδιαφερόμενο κοινό.

Οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να ενημερωθούν
αναλυτικά για το πρόγραμ-
μα στον επίσημο ιστότοπο
του Δήμου Ασπροπύρ-
γου.  

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ
ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Γ. Κώτσηρας: «Η Κυβέρνηση συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα τους
Δήμους της Δυτικής Αττικής, με σκοπό την κάλυψη ουσιαστικών ζητημά-

των και την ασφάλεια των πολιτών»

Τ
η χρηματοδότηση ύψους 7 εκατ.
ευρώ σε Δήμους της χώρας, για
την κάλυψη δαπανών παροχής

υπηρεσιών ναυαγοσωστικής σε οργανωμέ-
νες ή μη παραλίες, ενέκρινε ο Αναπληρω-
τής Υπουργός Εσωτερικών, κ. Στέλιος
Πέτσας, μετά και από συγκεκριμένη πρότα-
ση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη χρηματοδότ-
ηση του Υπουργείου Εσωτερικών περιλαμ-
βάνονται ο Δήμος Μεγαρέων και ο Δήμος
Μάνδρας-Ειδυλλίας, οι οποίοι θα λάβουν τα
ποσά των 63.478 ευρώ και 40.968 ευρώ
αντίστοιχα.

Με αφορμή την οικονομική ενίσχυση προς τους δύο Δήμους της Δυτικής Αττικής,για τη ναυαγοσωστική κάλυψη
των παραλιών,ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης και Βουλευτής Δυτικής Αττικής της Ν.Δ., κ. Γιώργος Κώτσηρας, δήλω-
σε:

«Η θωράκιση των παραλιών μας στη Δυτική Αττική, ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου, οφείλει να περιλαμβάνει
εκτός από καθαρές και ασφαλείς ακτές.

Η χρηματοδότηση των 7 εκατ. ευρώ σε Δήμους της χώρας από το Υπουργείο Εσωτερικών, σε συνεργασία με το
Υπουργείο Οικονομικών, αποδεικνύει ότι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν διαρκώς την έμπρακτη
στήριξη της Κυβέρνησης, με απώτερο σκοπό να ενισχυθεί το αίσθημα ασφαλείας για κάθε πολίτη και να προστατε-
υθεί η ανθρώπινη ζωή».

ΟΟιικκοοννοομμιικκήή  εεννίίσσχχυυσσηη  ττωωνν  ΔΔήήμμωωνν  ΜΜεεγγααρρέέωωνν  
κκααιι  ΜΜάάννδδρρααςς--ΕΕιιδδυυλλλλίίααςς  γγιιαα  ττηη  
ννααυυααγγοοσσωωσσττιικκήή  κκάάλλυυψψηη  ττωωνν  ππααρρααλλιιώώνν  ττοουυςς

ΑΧΑΡΝΕΣ :
Σύλληψη νεαρού
για βαρύ οπλισμό

Συνελήφθη 18χρονος από αστυνομικούς του
Τ.Α. Αχαρνών σε συνεργασία με αστυνομικούς
της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Δυτικής Αττικής
και της Ο.Π.Κ.Ε., κατηγορούμενος για παράβα-
ση της νομοθεσίας περί όπλων.

Αναζητείται 26χρονος ημεδαπός κατηγορούμε-
νος για το ίδιο αδίκημα.

Συγκεκριμένα, μετά από έρευνα αστυνομικών
των ανωτέρω Υπηρεσιών σε συγκρότημα οικιών
στις Αχαρνές, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

2 πιστόλια
κυνηγετική καραμπίνα
135 φυσίγγια των 9 mm
20 φυσίγγια κυνηγετικής καραμπίνας
3 αναδιπλούμενοι σουγιάδες
Ο συλληφθείς, οδηγήθηκε  στον κ. Εισαγγελέα
Πλημμελειοδικών Αθηνών.
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ΣΣΑΑΛΛΑΑΜΜΙΙΝΝΟΟΣΣ  3311  &&  ΜΜΙΙΑΑΟΟΥΥΛΛΗΗ  
ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς  ΤΤΗΗΛΛ::  221100  55557711447722,,

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

Μυστήριο 12_Ελευσίνα & ΕπανάστασηΜυστήριο 12_Ελευσίνα & Επανάσταση
“Θραύσματα” “Θραύσματα” In situ In situ εικαστική εγκατάσταση & “Πολεμική Σκηνή”εικαστική εγκατάσταση & “Πολεμική Σκηνή”
αφηγηματική ιστορική εγκατάστασηαφηγηματική ιστορική εγκατάσταση

Βασισμένη σε σπάνιο
αρχειακό υλικό, η αφηγηματι-
κή εγκατάσταση πραγματεύε-
ται τη σχέση της Ελευσίνας με

την Επανάσταση του 1821,
ενώ παράλληλα το εμβλημα-

τικό έργο του Διονύσιου
Σολωμού “Ελεύθεροι Πολιο-
ρκημένοι” ζωντανεύει μέσα
από μία πρωτότυπη in situ

εγκατάσταση. 

3 - 26 Ιουνίου 2022 |
Parking Παλαιού Ελαιουρ-
γείου (Κανελλοπούλου 1,

Ελευσίνα)
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Ανάρτηση Οριστικών Πινάκων για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Απασχόλησης 25.500 ανέργων

Τ
ο Γραφείο Απασχόλησης του
Δήμου Ασπροπύργου σας
ενημερώνει ότι αναρτήθηκαν

χθες, Τετάρτη 11 Μαΐου 2022, οι Οριστι-
κοί Πίνακες Κατάταξης Ανέργων και
Αποκλειομένων για τη δράση «Προώθη-
ση της απασχόλησης μέσω προγραμμά-
των κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους,
Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρό-
νοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς
φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και
άλλων φορέων» με 25.000 θέσεις πλήρ-
ους απασχόλησης. Η κατάρτιση των
πινάκων πραγματοποιήθηκε με βάση τα
προβλεπόμενα κριτήρια της – εγκεκρι-
μένης από το ΑΣΕΠ – Δημόσιας Πρόσ-
κλησης.

Ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης
Ανέργων περιλαμβάνει τους ωφελούμε-
νους εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέρ-
γων του Οργανισμού, ηλικίας 18 ετών
και άνω, που θα εργαστούν για χρονικό
διάστημα οκτώ μηνών με πλήρη
απασχόληση και ασφάλιση στους Επιβλέ-
ποντες Φορείς ή/και στις Υπηρεσίες
Τοποθέτησης, όπως έχουν καθοριστεί
βάσει της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο
2/2022. 

Οι πίνακες έχουν αναρτηθεί στην

ηλεκτρονική διεύθυνση του προγράμμα-
τος: https://www.oaed.gr/proghramma-
k oinof elous -x arak t ira-ghia-25000-
atoma-se-dimoysperifereies-kent ra-
koinonikis-pronoias-perifereiwn-kkppsi-
nafis-foris-ypiresies-ypoyrghion-kaial-
lon-foreon

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότ-
ητα να ενημερωθούν για την ηλεκτρονι-
κή τους αίτηση και τη μοριοδότηση τους
με τους ακόλουθους τρόπους:

Από τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης
Ανέργων με τον αριθμό πρωτοκόλλου
της αίτησής τους και σε περίπτωση
αποκλεισμού τους, για το λόγο που
αποκλείστηκαν, από τον Οριστικό Πίνα-
κα Αποκλειομένων,  ή 

Από το Μητρώο τους μέσω των ηλεκ-
τρονικών υπηρεσιών (eServices IIS)
της ΔΥΠΑ στην καρτέλα της αντίστοιχης
αίτησής τους. 

Οι επιτυχόντες δεν θα προσέρχονται
στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης
(ΚΠΑ2) της ΔΥΠΑ καθώς η διαδικασία
ενημέρωσης και υπόδειξής τους στους
επιβλέποντες φορείς και υπηρεσίες
τοποθέτησης θα πραγματοποιηθεί μέσω
τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής επικοι-

νωνίας. Για την προσκόμιση των απαρ-
αίτητων δικαιολογητικών στους επιβλέ-
ποντες φορείς και υπηρεσίες τοποθέτ-
ησης και για κάθε άλλη πληροφορία, οι
ωφελούμενοι μπορούν να ενημερωθούν
από τον ιστότοπο της ΔΥΠΑ στην παρα-
πάνω διεύθυνση.

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση
της απασχόλησης των ανέργων με έμφ-
αση κυρίως σε ευπαθείς ομάδες πληθυ-
σμού που αντιμετωπίζουν υψηλό
κίνδυνο αποκλεισμού (μακροχρόνια άνε-
ργοι, άνεργοι με χαμηλά προσόντα) και
απαιτείται να εργαστούν σε «προστατε-
υμένο 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. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απε-
υθύνονται στο Γραφείο Πληροφόρησης
και Προώθησης της Απασχόλησης του
Δήμου Ασπροπύργου, καθημερινά από
τις 9:00 έως τις 17:00, (Σαλαμίνος 20,
Ασπρόπυργος) και στα τηλέφωνα,
2132006489 - 2105576704.

Π
έντε ΕΠΑΛ της Επι-
μελητηριακής Περ-
ιφέρειας του
Bιοτεχνικού Επι-
μελητηρίου Πειρ-

αιά, διαγωνίζονται για τις και-
νοτόμες ιδέες τους στην πρά-
σινη καινοτόμο επιχειρημα-
τικότητα.

Η εκδήλωση βράβευσης του
Πρώτου Μαθητικού Διαγωνι-
σμού, που διοργανώνει το
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πει-
ραιά, για νεοφυείς και καινοτό-
μες ιδέες στην πράσινη, αειφ-
όρο και βιώσιμη αναπτυξιακή
επιχειρηματικότητα, θα πραγ-
ματοποιηθεί τη Δευτέρα 16 

Μαίου, στο Ίδρυμα
Ευγενίδου.

Ο Πρόεδρος του Βιοτεχνι-
κού Επιμελητηρίου Πειραιά,
Γιώργος Παπαμανώλης - Ντό-
ζας, ευχήθηκε στους μαθητές
καλή επιτυχία, τονίζοντας ότι:
«μεγαλύτερη σημασία από το
βραβείο έχει η κοινή προσπά-
θεια, η δημιουργικότητα και η
έμπνευση για ακόμη περισσό-
τερες καινοτόμες ιδέες».

Ο Πρόεδρος του ΒΕΠ,
μνημόνευσε τα λόγια του
αείμνηστου Προέδρου του
ΒΕΠ Ανδριανού Μιχάλαρου,
ότι  «η τεχνική εκπαίδευση 

είναι επιλογή και όχι λύση
ανάγκης».

«Στόχος πρέπει να  είναι η
σύνδεση της εκπαίδευσης με
την αγορά εργασίας, ώστε η
χώρα να έχει το απαραίτητο
δυναμικό για τα τεχνικά επαγ-
γέλματα τώρα αλλά και στο μέλ-
λον.

Η τεχνική εκπαίδευση μπορ-
εί  και  πρέπει  να γίνει  το
«κλειδί», για ένα καλύτερο
μέλλον για τους νέους μας, με
μεγάλα οφέλη για τους ίδιους,
τις επιχειρήσεις και  την
Ελληνική οικονομία» δήλωσε
ο Πρόεδρος του ΒΕΠ.

Εκδήλωση για τον 
Επαγγελματικό Προσανατολισμό
και τη Διαχείριση του άγχους των

εξετάσεων

Ο
Δήμος Αχ αρν ών  και η Αν τιδημαρχ ία Παιδείας διορ-
γαν ών ουν  εκδήλωση για τον  Επαγγελματικό Προσαν α-
τολισμό και τη Διαχ είριση του άγχ ους των  εξετάσεων ,

την  Κυριακή 15 Μαΐου, ώρα 18:00- 21:00 και καλούν  μαθη-
τές, γον είς και εκπαιδευτικούς ν α εν ημερωθούν  για τις ν έες
εξελίξεις αλλά και σημαν τικές παραμέτρους του θέματος.
Οι ομιλητές Μαρία Γκούβρα (Σύμβουλος Ψυχ ικής Υγείας) και

Ευθύμιος Χαροκόπος (Σύμβουλος Σταδιοδρομίας & Επαγγε-
λματικού Προσαν ατολισμού) θα βοηθήσουν  στην  καταν όηση
θεμάτων  όπως η επιλογή επαγγέλματος και σχ ολής και θα
δώσουν  συμβουλές για την  ορθή διαχ είριση του άγχ ους.
-  Είσοδος Ελεύθερη
- Αίθουσα Εκδηλώσεων  Δήμου Αχ αρν ών  “Μάριος Σου-
λούκος”.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ  
«1oς Διαγωνισμός ΕΠΑΛ - ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ»

Οι νέοι  διαγωνίζονται για τις καινοτόμες ιδέες τους στην πράσινη 
καινοτόμο επιχειρηματικότητα



Ο
σύλλογος Ηπειρωτών Θριασίου Πεδίου, διοργάνωσε με
μεγάλη επιτυχία την Κυριακή 8 Μάϊου 2022 εκδήλωση με
θέμα την αναβίωση του Εθίμου του <<Καγκελάρη>> στον

προαύλιο χώρο του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Ελευσίνας.
Μας τίμησαν με την παρουσία τους οι κάτωθι : 

Αντιπρόεδρος της Βουλής : Μπούρας Αθανά-
σιος

Περιφερειακή Σύμβουλος : Παππά Παναγιώτα
Δήμαρχος Ελευσίνας : Οικονόμου Αργύριος
Αντιδήμαρχος  Ελευσίνας Καθαριότητας και

Πρασίνου : Παππάς Λεωνίδας
Πρόεδρος ΠΑΚΠΠΑ του Δήμου Ελευσίνας :

Άνθη Γκίοκα Σεβασμία
Επικεφαλής Ενωτικού Συνδυασμού Πρώην

Δήμαρχος Ελευσίνας :Τσουκαλάς Γεώργιος
Καλλιτεχν ικός Διευθυντής Πολιτιστικής Πρω-

τεύουσας Ελευσίνα 2023: Μαρμαρινός Μιχαήλ
Από την Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία

Ελλάδος : 
A’ Αντιπρόεδρος :Γκόνη Μαρίκα
Ταμίας : Χρίστου Παύλος 
Έφορος Δημοσίων  Σχέσεων  : Κοντός

Αντώνης
Μέλος της Π.Σ.Ε και Πρόεδρος συλλόγου Ηπει-

ρωτών Αρτέμιδας :Γκέλιας Δονάτος
Μέλος της Π.Σ.Ε και Πρόεδρος του συλλόγου

Ηπειρωτών Χαϊδαρίου :Σουκής Δημήτριος
Μέλος της Π.Σ.Ε και Πρόεδρος του Πανηπειρ-

ωτικού Συλλόγου Ασπροπύργου : Ζηκόπουλος
Κωνσταντίνος

Μέλος της Π.Σ.Ε  : Κωνσταντίνου Κωνσταν-
τίνος

Σύλλογοι: 
Σύλλογος Ηπειρωτών Παιαν ίας 
Πρόεδρος : Καλαμίδας Νίκος
Αντιπρόεδρος : Ρέκατας Κωνσταν-

τίνος
Έφορος Πολιτισμού : Λιόντου Λίτσα
Σύλλογος Ηπειρωτών Πετρούπολης
Πρόεδρος : Παπαπάνος Κώστας
Γραμματέας : Δήμα Μαρία
Σύλλογος Ηπειρωτών Ιλίου 
Αντιπρόεδρος : Δάλλας Δημήτριος
Έφορος Πολιτισμού : Ρούτη Έφη
Ένωση Ηπειρωτών Περιστερίου 
Πρόεδρος :Κόντης Ζήκος
Ταμίας : Βασιλικώστα Μαρία
Σύλλογος Γυναικών Ηπ. Ν. Κορινθίας : Σκαρ-

μούτσου Τασούλα Σταυρούλα 
Σύλλογος Ηπειρωτών Γαλατσίου 
Μέλος : Γκόντος Ναπολέων
Σύλλογος Γυναικών Ηπ. Ν. Αττικής 
Έφορος Πολιτισμού : Ζηκοπούλου Καγιά Βασι-

λική
Αδελφότητα Ρωμανιωτών Λάκκας Σουλίου
Πρόερδος: Τζαρτζούλης Θεόδωρος
Αντιπρόεδρος : Ναστούλης Χρήστος
Πανηπειρωτικος Σύλλογος Ασπροπύργου 
Πρόεδρος : Ζηκόπουλος Κωνσταντίνος
Μέλος : Ντάλας Γεώργιος
Σύλ. Γυναικών Μαγούλας Πρόεδρος : Παναγο-

πούλου Σπυριδούλα
Ένωση Κρητών Ελευσίνας : 
Γραμματέας : Μαραγκάκης Μανώλης

Γραμματέας : Μαρινάκη Κατερίνα
Σύλλογος Μικρασιατών Ελευσίνας
Πρόεδρος: Γιατζόγλου Γεωργία
Πολιτιστικός Επιμ. Σύλ. Ελευσίνας-Μαγούλας

Πρόεδρος : Βαλσαμάκης Μανούσος
Συλ. Δωδεκανησίων Ελευσίνας Αντιπρόεδρος

: Γερολύμου Μαλιαράκη Άννα
Χιακή Ένωση Ελευσίνας Πρόεδρος : Μαλαχιάς

Κωνσταντίνος
Θεσσαλική Ένωση Θριασίου Πεδίου Πρόεδρος

: Παρζακόνης Γαληνός 
Σύλλογος Πελοποννησίων Ελευσίνας :Μικρός

Κωνσταντίνος Γραμματέας, Ταμπακόπουλος
Γιάννης υπεύθυνος δημοσίων  σχέσεων .
Το Δ.Σ. και τα μέλη του Συλλόγου Ευχαριστούν
Θερμά τον Πατέρα Χρυσόστομο, εφημέριο του
Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου για την συμμετοχή του στην
αναβίωση του Εθίμου και τον χορηγό επικοι-
νωνίας (ΟΛΟ ΔΥΤΙΚΑ) και τον Πρόεδρο αυτού
Ζαφέιρη Γρηγόριο. 

O Πρόεδρος     Παππάς Βασίλειος
Η Γεν. Γραμματέας    Παππά Αρχοντία

6 - θριάσιο                                                                                                                                                    Παρασκευή 13 Μαϊου 2022

Μ
ε μια πρωτότυπη μουσικοχορ-
ευτική εκδήλωση, παρουσίασε
στο Ζεφύρι, στη Θεατρική Σκηνή

του Δήμου Φυλής, την Τετάρτη 11 Μαΐου, το
νέο του βιβλίο «Κατά Ιωάννη», ο διακεκρι-
μένος συγγραφέας Σπύρος Πετρουλάκης,
παρουσία του Δημάρχου Φυλής Χρήστου
Παππού, εκπροσώπων της Διοίκησης του
Δήμου και πλήθους κόσμου.

Για το εξαίρετο έργο του, συνεχάρη ο Δήμα-
ρχος Φυλής Χρήστος Παππούς τον συγγραφ-
έα, που είναι ιδιαίτερα γνωστός και μέσα από
το βιβλίο «Σασμός» που μεταφέρθηκε με
μεγάλη επιτυχία στη «μικρή οθόνη» μέσω της
ομότιτλης τηλεοπτικής σειράς, σκηνές της
οποίας έχουν γυριστεί και στη Δημοτική Ενότ-
ητα Φυλής (τοποθεσία «Πηγή»). Ο Δήμαρχος
τόνισε ότι οι ομιλίες τού ξύπνησαν μνήμες από
τη φοιτητική ζωή του στην Κρήτη, που θυμάται
πάντα με νοσταλγία. 

Ο Χρήστος Παππούς συνεχάρη, επίσης,
τον Πρόεδρο του Πολιτιστικού και Αθλητικού
Οργανισμού του Δήμου Φυλής «Η Πάρνηθα»
Γιώργο Μαυροειδή και τον Αντιδήμαρχο
Τεχνικών Υπηρεσιών Θανάση Σχίζα, για την
υπέροχη Θεατρική Σκηνή του Δήμου που
δημιούργησαν στο Ζεφύρι, καθώς και τον
Γιάννη Τσιουμπρή από το βιβλιοπωλείο Μονό-
γραμμα για τις όμορφες εκδηλώσεις που διορ-
γανώνει.

Ο Γιάννης Τσιουμπρής ευχαρίστησε τον
Δήμαρχο, τους ομιλητές και το κοινό για την
παρουσία τους, καθώς και τον Δήμο Φυλής για
την παραχώρηση της Θεατρικής Σκηνής,
συγχαίροντας τον Δήμαρχο και το Δήμο για τη

δημιουργία της, που επιτρέπει πλέον τη διο-
ργάνωση αξιόλογων εκδηλώσεων.

«Θησαυρό» χαρακτήρισε στην ομιλία της το
βιβλίο «Κατά Ιωάννη», η συγγραφέας Μαρία
Τζιρίτα, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για
ένα άρτιο έργο, με πληθώρα ιστορικών και
λαογραφικών αναφορών και βαθιά κοινωνικά
μηνύματα, που πλημμυρίζει με συναισθήματα
τον αναγνώστη. 

Εξέφρασε παράλληλα τον θαυμασμό της
για τον συγγραφέα και τον άνθρωπο Σπύρο
Πετρουλάκη.

Μία εξαιρετική ανάλυση του λόγου που χρη-

σιμοποιείται και των μηνυμάτων που προβάλει
το βιβλίο, παρουσίασε ο Αναπληρωτής Καθη-
γητής στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία
Αθηνών, Θανάσης Παπαθανασίου, ο οποίος
τόνισε ότι «γενικά στο βιβλίο βαραίνει πολύ η
τραγική φυσιογνωμία και ο παραλογισμός του
άδικου» αλλά «στο τέλος ξεμυτίζει το φως της
Ανάστασης, η ελπίδα», ενώ υπογράμμισε ότι
αναγνωρίζεται επιρροή του συγγραφέα από
έργα του Καζαντζάκη.

Στις πηγές έμπνευσής του αναφέρθηκε ο
Σπύρος Πετρουλάκης, υπογραμμίζοντας ότι
εμπνεύστηκε την ιστορία όταν επισκέφθηκε το

σπίτι του γλύπτη Γιαννούλη Χαλεπά στην Τήνο
κι έμαθε την ιστορία του και τον τρόπο με τον
οποίο του συμπεριφερόταν η μητέρα του, ενώ
εμπνεύστηκε τον ήρωά του από ένα περιστα-
τικό με έναν άνθρωπο καθηλωμένο σε αναπ-
ηρικό καροτσάκι. Ο συγγραφέας ευχαρίστησε
τους ομιλητές και τους διοργανωτές για την
εκδήλωση και συνεχάρη τον Δήμαρχο για την
εξαιρετική Θεατρική Σκηνή.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αποσπά-
σματα του βιβλίου διάβασε η ηθοποιός Στέλλα
Γκίκα, γνωστή στο τηλεοπτικό κοινό από τον
ρόλο της παπαδιάς στη σειρά «Σασμός». 

Το βιβλίο πραγματεύεται την τραγική ιστο-
ρία του Ιωάννη, ενός «ατελή» ανθρώπου, που
πασχίζει να φτάσει στην τελειότητα και μέσα
από τη ζωγραφική του τολμά το αδιανόητο,
αδιαφορώντας για το τίμημα.

Την εκδήλωση «έντυσε» μουσικά η ορχή-
στρα Εν Μπάρκο, ενώ οι Αχιλλέας Βογιατ-
ζάκης και Ρούλα Αραβανή ερμήνευσαν με την
εξαιρετική φωνή τους λαϊκά και παραδοσιακά
τραγούδια όπως «Οι πόνοι της Παναγιάς»,
«Χίλια Μύρια Κύμματα», «Δημητρούλα μου». Η
εκδήλωση πλαισιώθηκε επίσης από κρητικούς
χορούς που χόρεψε το χορευτικό του Συλλόγου
Κρητών Άνω Λιοσίων – Ζεφυρίου «Η
Μεγαλόνησος».

Την εκδήλωση διοργάνωσαν το βιβλιοπω-
λείο Μονόγραμμα και οι Εκδόσεις Μίνωας με
τη χορηγία της Stixis (αποκλειστικό αντιπρό-
σωπο της Parker Hellas), η οποία χορήγησε
και τα δώρα (στυλό Parker) που πρόσφερε ο
Γιάννης Τσιουμπρής στους ομιλητές και τον
συγγραφέα.

Σύλλογος Ηπειρωτών Θριασίου Πεδίου

Εξαιρετικά χορευτικά στην Αναβίωση 
του Εθίμου του <<Καγκελάρη>> 

Με σπονδυλωτή εκδήλωση η παρουσίαση του νέου βιβλίου του Σπύρου Πετρουλάκη
«Κατά Ιωάννη» στο Ζεφύρι παρουσία του Δημάρχου Φυλής

Κλειστό το ΚΕΠ
Ζωφριάς και την 
Παρασκευή 13
Μαΐου λόγω 

αναβάθμισης του
συστήματος

Ο Δήμος Φυλής ενημε-

ρώνει ότι, το ΚΕΠ

Ζωφριάς  και το ταμείο

θα παραμείνουν κλει-

στά και τη Παρασκευή

13 Μαΐου, λόγω αναβά-

θμισης του συστήμα-

τος. 

Οι συνδημότες μας

παρακαλούνται για τις

συναλλαγές τους τις

ημέρες αυτές, να απε-

υθύνονται στα υπόλοι-

πα ΚΕΠ του Δήμου

Φυλής (ΚΕΠ Άνω

Λιοσίων, ΚΕΠ Ζεφ-

υρίου και ΚΕΠ Φυλής).
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Ο Δήμος Μάνδρας-Ειδ-
υλλίας-Ερυθρών-Οινόης και
ο Δημοτικός Οργανισμός
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Πολιτισμού σας προσκαλούν
στην παρουσίαση του βιβ-
λίου "Γυναίκες της Οδού
Θεμιστοκλέους" που θα λάβει
χώρα το Σάββατο 14 Μαΐου
2022, στις 19:00 στο Δημο-
τικό Κατάστημα Οινόης. 

Η συγγγραφέας Αντωνία
Βερτζάγια-Παπακωνσταν-
τίνου υπόσχεται να σας ταξι-
δέψει στις σελίδες του σε
συναρπαστικές ιστορίες
μαγειρικής.

H GRID TELECOM ΚΑΙ Η CINTURION ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ
ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΙΓΙΑΛΩΣΗ ΤΟΥ

ΚΑΛΩΔΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ TEAS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Η
θυγατρική του
ΑΔΜΗΕ Grid
Telecom υπέγρ-

αψε Μν ημόν ιο Καταν όη-
σης με την  Cinturion
Corp Ltd, κορυφαίο διεθ-
ν ή πάροχ ο καλωδιακής
χ ωρητικότητας, με αν τι-
κείμεν ο την  προσαιγιά-
λωση των  προηγμέν ων
υποθαλάσσιων  καλω-
διακών  συστημάτων
TEAS στον  ελλαδικό
χ ώρο. 

Η συν εργασία της Grid
Telecom με τη Cinturion
θα δώσει τη δυν ατότητα
για διασυν δέσεις
αν οιχ τής πρόσβασης,
εξασφαλίζον τας μετάδο-
ση δεδομέν ων  με τεχ ν ο-
λογία αιχ μής διεθν ούς
εμβέλειας στη Νοτιοαν α-
τολική Ευρώπη.

Το καλωδιακό σύστημα
TEAS (Trans Europe Asia
Sy stem) της Cinturion,
είν αι το πιο εξελιγμέν ο
υποθαλάσσιο και επίγειο
δίκτυο διεθν ών  δια-
συν δέσεων , το οποίο
προσφέρει υψηλές
ταχ ύτητες, αξιοπιστία και
ασφάλεια. Αποτελείται
από δύο ξεχ ωριστές
συν δέσεις κατά μήκος
της Μεσογείου, που
συν δέουν  τη Μέση Αν α-
τολή μέσω πολλαπλών
διαδρομών  κατά μήκος
της Αραβικής Χερσον ή-
σου και μίας ακόμη όδευ-
σης στον  Κόλπο της

Άκαμπα και της Ερυθράς
Θάλασσας. Το σύστημα
TEAS είν αι το πρώτο
σύστημα διπλής διαδρο-
μής του είδους του, που
παρέχ ει ν έες υπηρεσίες
για την  αν άπτυξη σύγχ ρ-
ον ων  Data Centers, και
επιτρέπει ευρυζων ικές
προσβάσεις χ αμηλής
καθυστέρησης μετάδο-
σης δεδομέν ων  στις αγο-
ρές της Ευρώπης, Μέσης
Αν ατολής και Ιν δίας.

«Η συν εργασία της
Cinturion με την  Grid
Telecom θα παρέχ ει τις
πιο προηγμέν ες, ασφα-
λείς και καιν οτόμες
τεχ ν ολογίες στη Νοτιοα-
ν ατολική Ευρώπη μέσω
της Ελλάδας, εξυπηρ-
ετών τας με τον  πιο απο-
τελεσματικό τρόπο την
αυξαν όμεν η παγκόσμια
ζήτηση για διεθν είς τηλε-
πικοιν ων ιακές συν δέσεις
υψηλής ποιότητας»,
δήλωσε ο Bill Marra,
Αν ώτερος Εμπορικός Διε-
υθυν τής της Cinturion.

«Είμαστε υπερήφαν οι
που συν εργαζόμαστε με
την  Cinturion και θέτουμε
τις βάσεις για την  υλο-
ποίηση του καιν οτόμου
καλωδιακού συστήματος
TEAS στην  Ελλάδα. Το
σύστημα αυτό θα φέρει
μία ακόμη εν αλλακτική
διεθν ή όδευση στην
ευρύτερη περιοχ ή της
ΝΑ Μεσογείου, 

εν ισχ ύον τας τον  στρ-
ατηγικό ρόλο της Κρήτης
ως διεθν ούς τηλεπικοιν ω-
ν ιακού κόμβου», δήλωσε
ο Γιώργος Ψυρρής, Διε-
υθυν τής της Grid
Telecom.  

Η Grid Telecom, ως
«όχ ημα» του ΑΔΜΗΕ για
την  παροχ ή τηλεπικοι-
ν ων ιακών  υπηρεσιών  σε
εθν ικούς και διεθν είς
παρόχ ους, διαθέτει
εγχ ώριο δίκτυο οπτικών
ιν ών  που ξεπερν ά τα
4.000 χ λμ. και αν αμέν ε-
ται ν α ξεπεράσει τα
6.000 χ λμ. μέσα στην
επόμεν η πεν ταετία,
παράλληλα με την  ολοκ-
λήρωση των  ηλεκτρικών
διασυν δέσεων  που υλο-
ποιεί ο  Διαχ ειριστής. Η
θυγατρική του ΑΔΜΗΕ
προσφέρει ήδη πολλαπ-
λή οπτική διασυν δε-
σιμότητα μεταξύ της
Κρήτης και της ηπειρωτι-
κής Ελλάδας, εν ώ αξιο-
ποιών τας τη δικτυακή
υποδομή της σε Ιταλία,
Βαλκάν ια και Κεν τρική
Ευρώπη, εν ισχ ύει δια-
ρκώς τη θέση της ως έν ας
από τους βασικότερους
ουδέτερους κόμβους
τ η λε π ι κ ο ι ν ων ι α κ ών
υπηρεσιών  παν ευρωπαϊ-
κά.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης και
για τους πληγέντες από τις πυρ-
καγιές στην Αττική – Μέχρι την

Τρίτη 31 Μαΐου ανοικτή η ηλεκτρονική
πλατφόρμα

Την ενεργοποίηση της πλατφόρμας για
την ηλεκτρονική υποβολή αιτήματος διαγρα-
φής οφειλών για τους πληγέντες από τις
πυρκαγιές του Αυγούστου 2021 στην Αττική,
στη Ρόδο και στη Βόρεια Εύβοια, ανακοίνω-
σε η ΔΕΗ.

Οι δικαιούχοι της στήριξης είναι οικιακοί
πελάτες των οποίων η οικία καταστράφηκε
ολοσχερώς από τις πυρκαγιές του περα-
σμένου Αυγούστου, ενώ η διαγραφή αφορά
τόσο τρέχουσες όσο και ληξιπρόθεσμες
οφειλές μόνο για χρεώσεις προμήθειας
ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής
αιτήματος, τα απαραίτητα δικαιολογητικά

που θα τη συνοδεύουν καθώς και χρήσιμες
πληροφορίες για την υποβολή του αιτήμα-
τος, βρίσκονται διαθέσιμα στην ιστοσελίδα
της ΔΕΗ: https://www.dei.gr/el/gia-to-
spiti/ypostiriksi-epikoinonia/diagrafi-ofeilon-
pyropliktoi/.

Η καταχώρηση των στοιχείων μέσω της
εφαρμογής της ΔΕΗ θα είναι δυνατή από
Πέμπτη, 12 Μαΐου έως και την Τρίτη, 31
Μαΐου 2022.

Όπως σημειώνει η ΔΕΗ, στο πλαίσιο του
κοινωνικού της ρόλου, συμμετέχει ενεργά
στην εθνική προσπάθεια για την ανασυγκρ-
ότηση των πυρόπληκτων περιοχών και τη
στήριξη των τοπικών κοινωνιών. Όσον
αφορά στην Εύβοια, η ΔΕΗ ως «Ανάδοχος
Αποκατάστασης και Αναδάσωσης» ανέλα-
βε τη χρηματοδότηση έργων στις πληγείσες
περιοχές της Βόρειας Εύβοιας, με συνολική
δωρεά 3 εκατ. ευρώ.

ΔΕΗ: Ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων διαγραφής
οφειλών για τους πυρόπληκτους του Αυγούστου 2021

Παρουσίαση του βιβλίου "Γυναίκες της Παρουσίαση του βιβλίου "Γυναίκες της 
Οδού Θεμιστοκλέους" στην ΟινόηΟδού Θεμιστοκλέους" στην Οινόη



Δ
υνατό ξεκίνημα της χρονιάς
με τον κύκλο εργασιών του
Ομίλου να αυξάνεται  κατά

22,6% και να διαμορφώνεται σε
€454,6εκ., χάρη αφενός στα υψηλό-
τερα επίπεδα τιμών σε όλα τα
προϊόντα σε όλες τις χώρες δρα-
στηριοποίησης και αφετέρου στη
σταθερή ζήτηση

Μείωση των κερδών προ φόρων,
τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)
κατά €9,7εκ. σε €46,4εκ., καθώς οι
αυξήσεις τιμών αντισταθμίζουν στα-
διακά τα υψηλά κόστη 

Επιτυχής μείωση των καθαρών
ειδικών εκπομπών CO2 κατά 6,6%
το πρώτο τρίμηνο του 2022 σε
σύγκριση με την ίδια περίοδο
πέρυσι

Διατηρούνται οι  εκτιμήσεις για
ισχυρή ζήτηση το 2022 στηρίζοντας
τις αυξήσεις τιμών

– Αν ασκόπηση αποτελεσμά-
των  πρώτου τριμήν ου

Η χρονιά ξεκίνησε θετικά για τον
‘Όμιλο με σταθερή ζήτηση σε όλες
τις περιοχές στις οποίες δραστηρ-
ιοποιούμαστε και σημαντική αύξηση
των τιμών σε όλα τα προϊόντα. Υπε-
νθυμίζεται ότι το πρώτο τρίμηνο
είναι  αυτό με τις χαμηλότερες
πωλήσεις λόγω εποχικότητας και
δεν θεωρείται αντιπροσωπευτικό
για το υπόλοιπο του έτους. Ο ενο-
ποιημένος κύκλος εργασιών του
Ομίλου ΤΙΤΑΝ διαμορφώθηκε σε
€454,6εκ., σημειώνοντας αύξηση
22,6% έναντι του πρώτου τριμήνου
του 2021. Τα κέρδη προ φόρων,
τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)
μειώθηκαν κατά 17,3% σε €46,4εκ.,
καθώς οι αυξήσεις τιμών που εφα-
ρμόστηκαν στα προϊόντα μας τους
πρώτους μήνες του χρόνου αντι-
σταθμίζουν σταδιακά την άνοδο των 

τιμών της ενέρ-
γειας και  άλλων
στοιχείων του
κόστους. Στις περ-
ισσότερες αγορές
έχουμε ήδη ανα-
κοινώσει  περαι-
τέρω αυξήσεις
τιμών, οι  οποίες
εφαρμόζονται εντός
του πρώτου εξαμή-
νου του 2022. 

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρο-
υς και  δικαιώματα μειοψηφίας
(NPAT) το πρώτο τρίμηνο μειώθη-
καν σε €1,3 εκ. (έναντι €15,3 εκ. το
πρώτο τρίμηνο του 2021), λόγω
των χαμηλότερων επιπέδων του
EBITDA και της αρνητικής επίπτω-
σης των συναλλαγματικών διακυμάν-
σεων, κυρίως λόγω της
υποτίμησης της αιγυπτιακής λίρας. 

Όσον αφορά στις ελεύθερες ταμει-

ακές ροές υπήρξαν λόγω εποχικότ
ητας εκροές ύψους €34,5εκ.

εξαιτίας του χαμηλότερου EBITDA,
των υψηλότερων επενδυτικών
δαπανών ύψους €38,9εκ. και των
αυξημένων αναγκών για κεφάλαια
κίνησης ύψους €50,6εκ. 

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου
στα τέλη Μαρτίου 2022 ανήλθε σε
€756,8εκ., επίπεδα αντίστοιχα με
αυτά του Μαρτίου 2021.

Α
υτοψία στα 3 έργα που βρίσκον ται σε πλήρη
στη Δημοτική Εν ότητα Μαγούλας, πραγματο-
ποίησε ο Δήμαρχ ος Ελευσίν ας Αργύρης

Οικον όμου, με τον  Αν τιδήμαρχ ο Τεχ ν ικών  Υπηρε-
σιών  Αθαν άσιο Μαυρογιάν ν η και τον  Αν τιδήμαρχ ο
Μαγούλας Μεν έλαο Μίχ α.

Πρόκειται για έργα ζωτικής
σημασίας που έλειπαν από την
περιοχή και αφορούν σε αντιπ-
λημμυρικά έργα, ασφαλτο-
στρώσεις και κατασκευές νέων
πεζοδρομίων.

Τα τελευταία 2,5 χρόνια γίνε-
ται μία συντονισμένη προσπάθ-
εια συνολικής αναβάθμισης
στην περιοχή της Μαγούλας, στο
πλαίσιο της ισόρροπης ανά-
πτυξης κάθε περιοχής του
Δήμου, που αποτελεί και προτε-
ραιότητα της Δημοτικής Αρχής.

Στα παραπάνω έργα, προ-
στίθενται και οι εκτεταμένες
παρεμβάσεις που έχουν πραγ-
ματοποιηθεί και συνεχίζουν να
εκτελούνται στα σχολικά κτήρια,
με διαμορφώσεις χώρων, ανα-
κατασκευές αιθουσών και χρω-
ματισμούς.

Τα έργα που προχωρούν με
γοργούς ρυθμούς, βρίσκονται
υπό την επίβλεψη της τεχνικής
υπηρεσίας του Δήμου Ελευ-
σίνας, ενώ το αντιπλημμυρικό
έργο εκτελείται υπό την
επίβλεψη του Υπουργείου Υπο-
δομών, με στόχο την παράδοσή
τους εντός του ορισθέντος χρο-
νοδιαγράμματος.

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος
Ελευσίνας Αργύρης Οικονόμου: «Συνεχίζουμε να προσηλωνό-
μαστε σε έργα ουσίας τόσο στην Ελευσίνα όσο και στη
Μαγούλα. Τα 3 εν εξελίξει έργα στη Μαγούλα λύνουν πολλά
από τα λειτουργικά προβλήματα που χρόνια είχε η περιοχή.
Είναι έργα που έχουν σκοπό την αναβάθμιση και βελτίωση της
ποιότητας ζωής των κατοίκων και της καθημερινότητάς τους».

8-θριάσιο Παρασκευή 13 Μαϊου 2022

Αυτοψία Οικονόμου σε 3 μεγάλα έργα στη Μαγούλα Συντάξεις Ιουνίου: Οι ημερομηνίες
πληρωμής ανά Ταμείο

Μ
ε ανακοίνωσή του ο e-ΕΦΚΑ
ενημερώνει ότι στο πλαίσιο της
εφαρμογής του μέτρου της ταυτόχρονης

καταβολής των κύριων και επικουρικών
συντάξεων το Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα
αποφάσισε στη συνεδρίαση της 12ης Μαΐου 2022
το ακόλουθο πρόγραμμα πληρωμής των κύριων
και επικουρικών συντάξεων: 

Στις 26 Μαΐου 2022, ημέρα Πέμπτη  θα
καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές  συντάξεις
των συνταξιούχων που προέρχονται από τους
τέως φορείς: ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΝΑΤ, ΕΤΑΑ,  ΕΤΑΤ,
ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ.

Στις 27 Μαΐου 2022, ημέρα Παρασκευή θα
καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις
των συνταξιούχων που προέρχονται από τους
τέως φορείς: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ,
ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΑ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ,ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΟΤΕ και
ΔΗΜΟΣΙΟ που ο ΑΜΚΑ τους τελειώνει σε
1,3,5,7,9.

Στις 30 Μαΐου 2022 ημέρα Δευτέρα θα
καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις
των συνταξιούχων που προέρχονται από τους
τέως φορείς: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ,
ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΑ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ,ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΟΤΕ και
ΔΗΜΟΣΙΟ που ο ΑΜΚΑ τους τελειώνει σε

Όμιλος TITAN Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Α' Τριμήνου 2022 

Σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών σε όλες 
τις γεωγραφικές περιοχές 



ΚΙΝΕΤΤΑ : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ 
Πόσο έχουν προχωρήσει τα έργα  αποκατάστασης 
από την Περιφέρεια στην πληγείσα περιοχή 
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E
κδήλωση πραγματοποιήθηκε στα
γραφεία της Τοπικής Κοιν ότητας
Κιν έτας , την  Τετάρτη 11 Μαΐου ,

με θέμα την   εν ημέρωση για την
υλοποίηση έργων  αποκατάστασης από
την  Περιφέρεια.

Στην  εκδήλωση συμμετείχ αν  o
Aν τιπρόεδρος της Βουλής Αθαν άσιος
Μπούρας, ο Αν τιπεριφερειάρχ ης
Δυτικής Αττικής,

Λευτέρης Κοσμόπουλος και ο
Δήμαρχ ος Μεγαρέων , Γρηγόρης
Σταμούλης. Τα θέματα που τέθηκαν  επί
τάπητος ήταν  η εξέλιξη των  έργων
αποκατάστασης της  περιοχ ής κυρίως
μετά την  πυρκαγιά τον  Ιούλιο του 2018
και την  πλημμύρα «Γηρυόν ης» το
Νοέμβριο του 2019, τα αν τιπλημμυρικά
και αν τιπυρικά έργα, τα  έργα
υδροδότησης καθώς και η δημιουργία
Αστυν ομικού Σταθμού.

Ο κ. Μπούρας καθ’ όλη τη διάρκεια της
συζήτησης άκουσε με ιδιαίτερη

προσοχ ή τους προβληματισμούς των
κατοίκων . Λαμβάν ον τας το λόγο,
εξήγησε  ότι τόσο η Κυβέρν ηση, μέσω
των  αρμόδιων  Υπουργείων , όσο και η
Περιφέρεια  καταβάλλουν  τις μέγιστες
προσπάθειες, για την  αποκατάσταση

των  προβλημάτων  που
δημιουργήθηκαν  από τις φυσικές αυτές
καταστροφές και  γεν ικότερα την
αν αβάθμιση της Κιν έτας.

Όσον  αφορά το Δίκτυο Υδροδότησης,
η σύν δεσή του με τον  κεν τρικό  αγωγό
των  Μεγάρων  βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η ολοκλήρωση του Γεν ικού
Πολεοδομικού Σχ εδίου του Δήμου
Μεγαρέων  είν αι σημαν τικό εργαλείο για
την  περιοχ ή. Επιπλέον , ήδη από τον
Αύγουστο του 2021 αποφασίστηκε η
ίδρυση Δημοτικού Σχ ολείου στην
Κιν έτα.  

Όπως είχ ε ήδη προαν αγγείλει ο
Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης,
κατά την  επίσκεψή του στα Μέγαρα τον
Ιαν ουάριο, είν αι στα άμεσα σχέδια του  

Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη η
δημιουργία Αστυν ομικού Σταθμού στην
Κιν έτα.

Για όλα τα παραπάν ω και άλλα ακόμη
ο κ. Μπούρας έκαν ε σημαν τικές
παρεμβάσεις προκειμέν ου ν α
υλοποιηθούν  . Ο κ. Μπούρας
δεσμεύτηκε ότι για όλα τα θέματα
που συζητήθηκαν σε  συνεργασία με
την Περιφέρεια, τη Δημοτική Αρχή
και το τοπικό Συμβούλιο της

Κινέτας, θα παρεμβαίνει προκειμένου να βοηθήσει στην

4.782 τα κρούσματα - 18 θάνατοι, 486 επαναλοιμώξεις

Τ
α 4.782 έφτα-
σαν τα νέα
κρούσματα

στις 12/5, σύμφωνα με
την ανακοίνωση του
ΕΟΔΥ. Οι θάνατοι
είναι στους 18, οι
επαναλοιμώξεις και οι
διασωληνωμένοι 180 .

Ολόκληρη η ανα-
κοίνωση του ΕΟΔΥ:

«Τα νέα εργαστηρια-
κά επιβεβαιωμένα
κρούσματα της
νόσου(άτομα) που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες ήταν 4.782. Ο
συνολικός αριθμός των ατόμων που νόσησαν ανέρχεται σε 3.380.594 (ημε-
ρήσια μεταβολή +0.1%), εκ των οποίων 48.8% άνδρες.

Ο αριθμός πιθανών νέων επαναλοιμώξεων που καταγράφηκαν τις τελευ-
ταίες 24 ώρες ήταν 486 ενώ από την αρχή της πανδημίας SARS-CoV-2 ο
συνολικός αριθμός εκτιμάται σε 127.880(3.6% του συνολικού αριθμού των
θετικών αποτελεσμάτων).

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 18, ενώ από την έναρξη της
επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 29.491 θάνατοι. Το 95.6% είχε
υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 180
(66.1% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 70 έτη. To 92.2% έχει υπο-
κείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Μεταξύ των ασθενών που
νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 95 (52.78%) είναι ανεμβολίαστοι ή μερ-
ικώς εμβολιασμένοι και 85 (47.22%) είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Από την
αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 4.645 ασθενείς.

Οι εισαγωγές νέων ασθενών COVID-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας
είναι 123 (ημερήσια μεταβολή +7.89%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του
επταημέρου είναι 120 ασθενείς.Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 36
έτη (εύρος 0.2 έως 112 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 79
έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη).»

Τ
ο πρωτόκολλο
αν αφορικά με τα
υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ά
μέτρα που θα

ισχ ύσουν  κατά τη διε-
ν έργεια των  Παν ελλα-
δικών  εξετάσεων  2022,
καθώς επίσης και κατά
την  εξέταση των  μου-
σικών  μαθημάτων  "Μου-
σική εκτέλεση και ερμ-
ην εία", "Μουσική
αν τίληψη και γν ώση" και
των  πρακτικών  δοκιμα-
σιών  για εισαγωγή στα
ΤΕΦΑΑ, αν ακοιν ώθηκε
από το Υπουργείο Παι-
δείας, κατόπιν  εισήγ-
ησης της Εθν ικής Επιτρ-
οπής Προστασίας της
Δημόσιας Υγείας έν αν τι
του κορον οϊού COVID-
19.Με δύο λόγια, για την
πλειοψηφία των  μαθη-
τών  που δίν ουν  εξετά-
σεις, η μόν η πρόβλεψη
είν αι ν α φορούν  μάσ-
κες, εν ώ για τους καθη-
γητές που συμμετέχ ουν
στη διαδικασία και δεν
έχ ουν  εμβολιαστεί ή
ν οσήσει, η μόν η
υποχ ρέωση είν αι ν α
έχ ουν  κάν ει Pcr test ή
rapid test, 48 ώρες πρίν
φθάσουν  στην  αίθουσα
εξετάσεων .

Τα μέτρα

1. O Πρόεδρος και τα
μέλη των  Επιτροπών
Εξετάσεων  κάθε εξετα-
στικού κέν τρου για τους
υποψηφίους γεν ικών ,
ειδικών , μουσικών  μαθ-
ημάτων , που εξετάζον -
ται γραπτά ή προφορι-
κά, μεριμν ούν  ώστε:

α) ν α τηρηθεί απόστα-
ση εν άμισι μέτρου αν ά

μεσα στους υποψ-
ηφίους,

β) ν α ισχ ύσει η
υποχ ρεωτική χ ρήση
προστατευτικής μάσκας
σε όλους τους εσωτερι-
κούς χ ώρους,

γ) ν α αποφευχ θεί ο
συγχ ρωτισμός.

2. Οι εκπαιδευτικοί και
οι διοικητικοί που δεν
έχ ουν  εμβολιασθεί, ή
ν οσήσει το τελευταίο
εξάμην ο, και συμμε-
τέχ ουν  καθ’ οιον δήποτε
τρόπο στις παν ελλαδι-
κές εξετάσεις, υποχ ρε-
ούν ται στη διεν έργεια
εργαστηριακού ελέγχ ου
για κορων οϊό COVID-19
(PCR ή rapid test, με
δαπάν η τους) μία φορά
την  εβδομάδα, έως 48
ώρες πριν  από την  προ-
σέλευση τους στις
εκπαιδευτικές δομές.

3. Πρέπει ν α ληφθεί
μέριμν α για τον  επαρκή
φυσικό αερισμό των  αιθ-
ουσών  και για την  εξα-
σφάλιση καθαριότητας
των  εξεταστικών  κέν τρ-
ων -σχ ολικών  μον άδων .

4. Για τη διεξαγωγή
εξέτασης του μαθήματος
"Μουσική εκτέλεση και
ερμην εία":

α) επιτρέπεται η

χ ρήση πν ευστών  και
κρουστών  οργάν ων ,

β) τηρείται απόσταση
3 μέτρων  μεταξύ του εξε-
ταζομέν ου και των  εξε-
ταστών -βαθμολογητών
που βρίσκον ται π ίσω
από το παραβάν ,

γ) καθαρίζον ται τα
μουσικά όργαν α με
απολυμαν τικό υγρό
πριν  από τη χ ρήση τους
από κάθε υποψήφιο.

5. Για τη διεξαγωγή
των  πρακτικών  δοκιμα-
σιών  για την  εισαγωγή
υποψηφίων  ΤΕΦΑΑ
ισχ ύει:

α) ο καθαρισμός με
απολυμαν τικό υγρό των
οργάν ων  εξέτασης και
του βοηθητικού εξοπλι-
σμού πριν  τη χ ρήση
τους,

β) η τήρηση απόστα-
σης εν άμισι μέτρου
μεταξύ των  υποψηφίων
στους χ ώρους προετοι-
μασίας ή προθέρμαν σης
των  υποψηφίων . Σε
κάθε περίπτωση,
ισχ ύουν  οι σχ ετικές
οδηγίες από την  Υγειο-
ν ομική Επιστημον ική
Επιτροπή της Γεν ικής
Γραμματείας Αθλητισμού.

Με αυτά τα μέτρα θα διεξαχθούν 
οι Πανελλαδικές Εξετάσεις 2022 

- Μάσκες αλλά όχι τεστ
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Στο δημοτικό στάδιο ΚΟΣΜΑΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ στην Ελευ-
σίνα οι Παλαίμαχοι του ΑΟ Πανε-
λευσινιακός και οι Παλαίμαχοι
του Πειραιά τίμησαν την μνήμη
του Νίκου Αδάμ.Για την ιστορία
οι σταχυοφόροι έχασαν με 1-2
από τους ομολόγους τους.

Συμπληρώνονται δύο χρόνια
από τον θάνατο της εμβληματικής
αθλητικής προσωπικότητας που
εργάστηκε με πάθος για την
ομάδα που αγάπησε τον
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟ Α.Ο, τον
οποίο και υπηρέτησε ως Ποδο-
σφαιριστής, Προπονητής, Πρόε-
δρος 2003-2005 σε μια περίο-
δο που ο Σύλλογος περνούσε
δύσκολες στιγμές, Πρόεδρος
και συνιδρυτής του Συνδέσμου
Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών.

Ο Νίκος Αδάμ υπήρξε πρωτε-
ργάτης της ίδρυσης της ΠΑΕ
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ και
εμβληματική αθλητική μορφή της
πόλης, που έγραψε χρυσές
σελίδες στην αθλητική ιστορία
της ομάδας. Ακόμη και  όταν

«κρέμασε τα παπούτσια» του
συνέχισε να προσφέρει με το
ίδιο πάθος, στην ομάδα που
αγάπησε και συνέδεσε σχεδόν
όλα τα χρόνια της ζωής του.
Διετέλεσε για αρκετά χρόνια
Προπονητής της ομάδας και
μετέπειτα Πρόεδρος των Παλαι-
μάχων του ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ
Α.Ο.
Ο Νίκος Αδάμ φιγούραρε στο

θρυλικό ρόστερ της ομάδας με
συμμετοχές στην Α’ Εθνική Κατ-
ηγορία την περίοδο 1961-62.
Παραβρέθηκαν ο δήμαρχος
Ελευσίνας Αργύρης Οικονόμου,
ο Θανάσης Κριεκούκης, η Χήρα
του Νίκου Αδάμ Αθηνά, η κόρη
του Σοφία, η παλιά δόξα της ομά-
δος Ματθαίος Μουράτης και
άλλοι.

ΑΝ.ΤΣ.

Οι Παλαίμαχοι της
Δάφνης Ερυθρών 

με την Θήβα

Την Δευτέρα 16
Μαϊου θα αγωνι-
στούν σε φιλικό
παιχνίδι οι παλαίμαχοι της Δάφνης
Ερυθρών και της Θήβας .Το παιχνίδι θα
διεξαχθεί στο δημοτικό στάδιο Ερυθ-
ρών.Ωρα έναρξης 18:30.Διαιτητής του
αγώνα ο κύριος Γιώργος Μαργαρίτης.

ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ
Α Σ Π Ρ Ο Π Υ Ρ Γ Ο Υ :
Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α
ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΣ του Α.Π.Σ
ΙΚΑΡΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΝΙΩΘΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΟΥΜΕ
ΔΗΜΟΣΙΑ

ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΖΑΦΕΡΗ
ΚΛΕΑΡΧΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΨΟΓΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ
ΤΟΥ ΦΕΤΙΝΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
ΤΗΣ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΤΟΝ ΑΡΧΙΔΙΑΙΤΗΤΗ ΜΑΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟ ΚΑΙ ΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΨΟΓΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ,

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΤΕΤΡΑΔΑ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΚΑΙ
ΚΡΙΣΙΜΟΥ ΑΓΩΝΑ Κους ΝΤΑΟΥΛΑ
,ΠΛΑΚΑ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΧΑΜΠΙΛΑΙ
ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ
ΤΙΜΗ ΜΑΣ ΝΑ ΚΟΣΜΟΥΝ ΤΗΝ
ΕΝΩΣΗ ΜΑΣ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΣΑΝ ΕΣΑΣ .

ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Κο
ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΙ ΤΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ
ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ
ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Κο
ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΤΣΑΡΟ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΞΕ
ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ  ΚΑΙ ΗΤΑΝ ΔΙΠΛΑ ΜΑΣ
ΟΠΟΤΕ ΤΟΝ ΧΡΕΙΑΣΤΗΚΑΜΕ

ΕΙΧΑΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ
ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΦΕΤΟΣ
ΔΥΟ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΝ
ΚΩΣΤΑ ΛΙΝΑΡΔΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΠΕΗ
ΝΙΚΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ.        

ΣΥΝΕΧΙΣΑΜΕ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΜΑΣ ΜΕ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΤΟΝ ΚΑΖΑΝΤΖΗ
ΘΟΔΩΡΗ ΠΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΔΥΣΚΟΛΕΣ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ  ΚΑΤΟΡΘΩΣΕ ΜΕ
ΣΚΛΗΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΙ ΠΑΘΟΣ ΝΑ ΑΝΕΒΑΣΕΙ ΜΑΖΙ ΜΕ
ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΜΑΣ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ
ΣΤΗΝ Α ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ . ΘΟΔΩΡΗ
ΤΙΜΗ ΜΑΣ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟ ΤΗΣ
ΟΜΑΔΑΣ ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ

ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΜΑΣ ΠΟΥ ΜΕ ΗΘΟΣ  ΚΑΙ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΛΕΨΑΝ ΟΛΗ
ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΜΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ  

ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΥΣ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ
ΤΙΠΟΤΑ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ  ΝΑ
ΕΙΣΤΕ ΥΓΙΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
.

ΘΕΡΜΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΝ
ΦΙΛΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΚΡΙΟΥ
ΒΑΝΤΖΟ ΘΕΟΔΩΡΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ
ΑΘΛΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ
ΣΤΗΝ Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΣ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΛΗ
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ.

ΕΠΙΣΗΣ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΝ
ΕΡΜΗ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗ ΚΑΙ
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ
ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ .ΕΝΑ
ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΣΤΟΝ
ΚΟΥΡΑΤΟ ΣΤΑΥΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΤΗΝ
ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ.

ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΘΕΛΩ ΝΑ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΩ ΘΕΡΜΑ ΤΟΝ
ΦΙΛΑΘΛΟ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΞΕ
ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΑΣ
ΗΤΑΝ Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ

ΚΑΛΗ ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ
ΣΩΜΑΤΕΙΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΝΑ
ΕΧΕΤΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ .

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ
ΟΛΟΥΣ !!!!

Οι Παλαίμαχοι του Πανελευσινιακού
τίμησαν την μνήμη του Νίκου Αδάμ
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TTαα  µµππααρράάζζ  ααννόόδδοουυ  ττηηςς  ΓΓ’’  ΕΕθθννιικκήήςς,,  τταα
οοπποοίίαα  θθαα  ξξεεκκιιννήήσσοουυνν  σσττιιςς  1155  ΜΜααΐΐοουυ
σσττιιςς  1177::0000  κκααιι  θθαα  οολλοοκκλληηρρωωθθοούύνν  σσττιιςς
1111  ΙΙοουυννίίοουυ..

ΑΑννααλλυυττιικκάά  ττοο  ππρρόόγγρρααµµµµαα::

11ηη  ααγγωωννιισσττιικκήή  ––  1155//55,,  1177::0000

ΜΜαακκεεδδοοννιικκόόςς--ΠΠααννααχχααϊϊκκήή
ΠΠΑΑΟΟ  ΡΡοουυφφ--ΗΗλλιιοούύπποολληη
ΑΑγγρροοττιικκόόςς  ΑΑσσττέέρρααςς--ΠΠρροοοοδδεευυττιικκήή

ΡΡεεππόό::  ΗΗρραακκλλήήςς  ΛΛάάρριισσααςς
22ηη  ααγγωωννιισσττιικκήή  ––  1188//55,,  1177::0000

ΠΠρροοοοδδεευυττιικκήή--ΜΜαακκεεδδοοννιικκόόςς
ΗΗλλιιοούύπποολληη--ΑΑγγρροοττιικκόόςς  ΑΑσσττέέρρααςς
ΗΗρραακκλλήήςς  ΛΛάάρριισσααςς--ΠΠΑΑΟΟ  ΡΡοουυφφ

ΡΡεεππόό::  ΠΠααννααχχααϊϊκκήή

33ηη  ααγγωωννιισσττιικκήή  ––  2222//55,,  1177::0000

ΑΑγγρροοττιικκόόςς  ΑΑσσττέέρρααςς--ΠΠΑΑΟΟ  ΡΡοουυφφ
ΠΠααννααχχααϊϊκκήή--ΗΗλλιιοούύπποολληη
ΗΗρραακκλλήήςς  ΛΛάάρριισσααςς--ΜΜαακκεεδδοοννιικκόόςς

ΡΡεεππόό::  ΠΠρροοοοδδεευυττιικκήή

44ηη  ααγγωωννιισσττιικκήή  ––  2288//55,,  1177::0000

ΜΜαακκεεδδοοννιικκόόςς--ΗΗλλιιοούύπποολληη
ΠΠρροοοοδδεευυττιικκήή--ΗΗρραακκλλήήςς  ΛΛάάρριισσααςς
ΑΑγγρροοττιικκόόςς  ΑΑσσττέέρρααςς--ΠΠααννααχχααϊϊκκήή

ΡΡεεππόό::  ΠΠΑΑΟΟ  ΡΡοουυφφ

55ηη  ααγγωωννιισσττιικκήή  ––  11//66,,  1177::3300

ΜΜαακκεεδδοοννιικκόόςς--ΑΑγγρροοττιικκόόςς  ΑΑσσττέέρρααςς
ΠΠΑΑΟΟ  ΡΡοουυφφ--ΠΠρροοοοδδεευυττιικκήή

ΠΠααννααχχααϊϊκκήή--ΗΗρραακκλλήήςς  ΛΛάάρριισσααςς

ΡΡεεππόό::  ΗΗλλιιοούύπποολληη

66ηη  ααγγωωννιισσττιικκήή  ––  55//66,,  1177::3300

ΠΠααννααχχααϊϊκκήή--ΠΠΑΑΟΟ  ΡΡοουυφφ
ΗΗρραακκλλήήςς  ΛΛάάρριισσααςς--ΑΑγγρροοττιικκόόςς
ΑΑσσττέέρρααςς
ΗΗλλιιοούύπποολληη--ΠΠρροοοοδδεευυττιικκήή

ΡΡεεππόό::  ΜΜαακκεεδδοοννιικκόόςς

77ηη  ααγγωωννιισσττιικκήή  ––  1111//66,,  1177::3300

ΗΗλλιιοούύπποολληη--ΗΗρραακκλλήήςς  ΛΛάάρριισσααςς
ΠΠρροοοοδδεευυττιικκήή--ΠΠααννααχχααϊϊκκήή
ΠΠΑΑΟΟ  ΡΡοουυφφ--ΜΜαακκεεδδοοννιικκόόςς

ΡΡεεππόό::  ΑΑγγρροοττιικκόόςς  ΑΑσσττέέρρααςς

ΤΤοο  ππρρόόγγρρααµµµµαα  ττωωνν  µµππααρράάζζ  ααννόό--
δδοουυ  σσττηη  SSuuppeerr  LLeeaagguuee  22  !!

ΟΟ  ΜΜααννδδρρααιικκόόςς  µµεε  ττηηνν  ΚΚ1177  ττοουυ
ΑΑττρροοµµήήττοουυ  ΑΑθθήήννααςς  σσήήµµεερραα

Γιορτάζουµε τη λήξη της ποδοσφαιρικής σεζόν
µε ένα δυνατό φιλικό αγώνα. Θα διεξαχθεί στο
νέο γήπεδο της Μάνδρας ώστε οι φίλαθλοι να
έχουν την ευκαιρία να δουν την οµάδα µας από
κοντά, µιας και φέτος όλα τα εντός έδρας τα
δώσαµε σε άλλα γήπεδα. 
Η νεανική οµάδα της Μάνδρας (το 90% των

παικτών έχει µέσο όρο τα 17,6 έτη και το 70%
είναι από τον ∆ήµο Μάνδρας, του κόουτς Γιώρ-
γου Σωτήρχου θα αγωνιστεί µε µια από τις
καλύτερες οµάδες της #Superleague στα Κ17,
τον #ΑΤΡΟΜΗΤΟ_ΑΘΗΝΩΝ (φιναλίστ στο final
four) του συντοπίτη µας και πολύ επιτυχηµένου
κόουτς #Κώστα_Παρθενίου

ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΓΙΟΡΤΗ
ΜΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/5, ώρα 7µµ ΝΕΟ
ΓΗΠΕ∆Ο ΜΑΝ∆ΡΑΣ είσοδος ελεύθερη.

Oι αγώνες μπαράζ της 3ης αγων. των
Ενώσεων σε 6ο 7ο και 8ο όμιλο

Την Κυριακή θα διεξαχθεί η 3η
αγωνιστική των μπαράζ
Ενώσεων. Ο Βύζας Μεγάρων
για δεύτερη φορά σε τέσσερις
ημέρες αγωνίζεται ξανά στην
Κρήτη και στα Χανιά με τον
Απόλλωνα Αγίου Ιωάν-
νη.Αναλυτικά οι αγώνες.

6ος ΟΜΙΛΟΣ

Αίολος – Τενεάτης, Παναργει-
ακός – ΑΟ Μοσχάτου, Απόλλων
Ευπαλίου – Αντίκυρα.
Ρεπό έχει ο ΑΟ Χαλκίδας.

7ος ΟΜΙΛΟΣ

Νίκη Σητείας – Ελλάς Ποντίων,
Αγία Παρασκευή - Αστέρας
Περάματος, Απόλλων Αγίου

Ιωάννη – Βύζας Μεγάρων.
Ρεπό  έχει ο ΑΟ Τυμπακίου.

8ος ΟΜΙΛΟΣ

Ελλάς Σύρου – Αετός Λουτρων,
Άρης Πετρούπολης – ΑΕ
Βαθύλλου, Ατρόμητος Αγίου
Γεωργίου – Μαρκό.
Ρεπό έχει ο Ιάλυσος.



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

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

Απαραίτητα προσόντα:
Προϋπηρεσία σε ανάλογη
θέσηΠτυχίο Οικονομικής -
Λογιστικής Κατεύθυνσης
( Α Ε Ι - Τ Ε Ι ) Γ ν ώ σ η
ΑγγλικώνΕυχέρεια χρήσης
λογιστικών προγραμμάτων

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

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

ZHTOYNTAI ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ LOGIS-
TICS

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

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

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

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

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

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

ZHTΟΥΝΤΑΙ  ΑΠΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

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

Απαραίτητα προσόντα:
Προϋπηρεσία σε ανάλογη
θέσηΠτυχίο Οικονομικής -
Λογιστικής Κατεύθυνσης
( Α Ε Ι - Τ Ε Ι ) Γ ν ώ σ η
ΑγγλικώνΕυχέρεια χρήσης
λογιστικών προγραμμάτων

2)Περιγραφή θέσης: Εργάτες
Αποθήκης

Ηλικιακό όριο: Έως 35 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις
Κύρια καθήκοντα:

Φόρτωση και εκφόρτωση
εμπορευμάτων
Παραλαβή και τακτοποίηση
εμπορευμάτων

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ

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

Απαραίτητα προσόντα:
Κάτοχοι διπλώματος
οδήγησης Γ’ κατηγορίας
Ψηφιακός Ταχογράφος

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

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

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

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

Απαραίτητα προσόντα:  
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο
χειρισμό ανυψωτικών
μηχανημάτων σε περιβάλλον
αποθήκης 
Κύρια καθήκοντα: 
Αποτελεσματική μετακίνηση
των εμπορευμάτων εντός της

αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος
3)Περιγραφή θέσης:
Ανειδίκευτοι Εργάτες
Αποθήκης
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών

Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις

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

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

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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

Κύρια καθήκοντα: 
Αποτελεσματική μετακίνηση
των εμπορευμάτων εντός της
αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος
2)Περιγραφή θέσης: Βοηθός
Χειριστή Ανυψωτικού
Μηχανήματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:  
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο
χειρισμό ανυψωτικών
μηχανημάτων σε περιβάλλον
αποθήκης 
Κύρια καθήκοντα: 
Αποτελεσματική μετακίνηση
των εμπορευμάτων εντός της
αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS 

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

2)Περιγραφή θέσης:
Φορτοεκφορτωτές
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ,ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Σ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ

Περιγραφή θέσης:  Εργάτες
Παραγωγής 
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Κύρια Καθήκοντα:
Καθαρισμός, φιλετοποίηση
και συσκευασία
κατεψυγμένων και νωπών
ψαριών.
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ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααμμίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  ΔΔηημμααρρχχεείίοουυ..  
ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  &&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           
ΝΟΜΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                              
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Λήψη απόφασης τροποποίησης
της υπ. αρ. 111/2015 Α.Δ.Σ (Κανο-
νισμού κατάληψης  Κοινόχρη-
στων Χώρων του Δήμου Ιλίου και
ειδικότερα του άρθρου 7)

Με την υπ’ αριθμ. 144/2021
Απόφαση Δημοτικού Συμβου-
λίου του Δήμου Ιλίου, η οποία ως
προς τη νομιμότητά της εγκρίθη-
κε με τη υπ’ αριθμ. 38642/24-03-
2022 Απόφαση του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, ψηφίσθηκε η τροπο-

ποίηση του άρθρου 7  του κανονι-
σμού κατάληψης κοινόχρηστων
χώρων του Δήμου Ιλίου με την
ακόλουθη συμπληρωματική πα-
ράγραφο «Επιτρέπεται η ανά-
πτυξη έως δύο (2) κερματοφόρ-
ων παιχνιδομηχανών, συνολι-
κού εμβαδού τριών (3) τ.μ. εντός
του Κοινόχρηστου χώρου που
δύναται να καταλαμβάνει το πε-
ρίπτερο ήτοι, εντός των 15 τ.μ.
και θα συνοδεύονται με α) βε-
βαίωση Ασφαλούς λειτουργίας
και τοποθέτησης από ηλεκτρολό-
γο και β) έγγραφο πιστοποίησης
καταλληλότητας αρμοδίου φο-
ρέα. 
Οι παιχνιδομηχανές Δεν πρέπει
να εμποδίζουν σε καμία πε-
ρίπτωση την ομαλή και απρόσ-
κοπτη διάβαση των πεζών» 

Από την Τεχνική Υπηρεσία

ΕΕκκδδήήλλωωσσηη  σσττοο  ππλλααίίσσιιοο  
ττοουυ  ππρροογγρράάµµµµααττοοςς      ΠΠρροοααγγωωγγήή  ΨΨυυχχιικκήήςς  ΥΥγγεείίααςς  σσεε

ΕΕυυππααθθεείίςς  ΠΠλληηθθυυσσµµοούύςς»»,,  σσττοονν  ∆∆ήήµµοο  ΜΜάάννδδρρααςς  
––  ΕΕιιδδυυλλλλίίααςς  

Εκδήλωση γνωριµίας, στο πλαίσιο του προγράµ-
µατος «Προαγωγή Ψυχικής Υγείας σε Ευπαθείς
Πληθυσµούς», συνδιοργανώνουν την Παρασκε-

υή 13 Μαΐου ο ∆ήµος Μάνδρας – Ειδυλλίας – Ερυθρών
– Οινόης και το Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστι-
τούτο Ψυχικής Υγείας Νευροεπιστηµών και Ιατρικής
Ακρίβειας «Κώστας Στεφανής» της Α’ Ψυχιατρικής Κλι-
νικής του Αιγινήτειου Νοσοκοµείου.

Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί, στις 19:00, στο Πνευµα-
τικό & Πολιτιστικό Κέντρο Μάνδρας «Μίµης ∆ούκας»
(Νικολαΐδου & Σακελλαρίου).
Κεντρικός οµιλητής θα είναι ο καθηγητής Ψυχιατρι-
κής, Χαράλαµπος Παπαγεωργίου.

Το πρόγραµµα «Προαγωγή Ψυχικής Υγείας σε Ευπαθ-
είς Πληθυσµούς» προβλέπει την παροχή αναβαθµισµέ-
νων υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στους πολίτες της
Αττικής.    Συγκεκριµένα, αποσκοπεί στην προαγωγή
της Ψυχικής Υγείας όπως αυτή µπορεί να επιτευχθεί
µέσα από το τετράπτυχο Έρευνα – Ενηµέρωση – Πρόλ-
ηψη – Θεραπεία. 

Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά, στο πλαίσιο του
συγκεκριµένου προγράµµατος, αναπτύχθηκε ιδιαίτερη
δράση που εστιάζει στις συνέπειες των φυσικών κατα-
στροφών. 
Μεταξύ των σηµαντικότερων συνεπειών µιας φυσικής
καταστροφής συγκαταλέγεται και η ψυχολογική
επίπτωση, που αυτή έχει στον πληττόµενο πληθυσµό.
Πέραν των προκαλούµενων άµεσων απωλειών και φθο-
ρών, πρέπει να συνυπολογίζονται και οι φθορές ψυχο-
λογικής φύσεως που υφίστανται µετά την καταστροφή
οι άµεσα και έµµεσα εµπλεκόµενοι µε αυτήν.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ -

ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Μάνδρα :  11/05/2022
Αρ. Πρωτ. :   5656

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

κάτω των ορίων του Ν.
4412/2016

1. Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ -
ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Νομού ΑΤΤΙΚΗΣ
προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό
Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά,
αποκλειστικά βάσει τιμής
(χαμηλότερη τιμή), για την
ανάθεση του έργου :
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΥΘΡΩΝ-
ΒΙΛΙΩΝ», , με εκτιμώμενη
συνολική αξία 430.623,37€  (με
Φ.Π.Α.)

2.  Προσφέρεται ελεύθερη,
πλήρης, άμεση και δωρεάν

ηλεκτρονική πρόσβαση στα
έγγραφα της σύμβασης στον
ειδικό, δημόσια προσβάσιμο,
χώρο “ηλεκτρονικοί
διαγωνισμοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr,  ενώ
σχετική ενημέρωση θα αναρτηθεί
και στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής
www.mandras-eidyllias.gr.
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως,
ήτοι έως τις 24/05/2022, η
αναθέτουσα αρχή παρέχει σε
όλους τους προσφέροντες, που
συμμετέχουν στη διαδικασία
σύναψης σύμβασης,
συμπληρωματικές πληροφορίες,
σχετικά με τις προδιαγραφές και
οποιαδήποτε σχετικά
δικαιολογητικά, το αργότερο έως
τις 26/05/2022.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα
2132014911-914, αρμόδιοι
υπάλληλοι για επικοινωνία:
Βιέννας Νικόλαος, Βασιλειάδου
Μαρία

3. Ο Τύπος Αναθέτουσας
Αρχής & Δραστηριότητα που
αυτή ασκεί είναι [Αρχή τοπικής
αυτοδιοίκησης / Γενικές
Δημόσιες Υπηρεσίες.

4. Η σύμβαση δεν αφορά από
κοινού διαδικασία δημόσιας
σύμβασης και δεν ανατίθεται από
κεντρική αρχή αγορών.

5. O Κωδικός Κύριου
Λεξιλογίου CPV είναι 45453000-7

6. Ο Ανοικτός Ηλεκτρονικός
Διαγωνισμός και η επιλογή
Αναδόχου θα γίνουν σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν.4412/2016
(ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’)
Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών

(προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),
όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.

7. Οι προσφορές
υποβάλλονται από τους
ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά,
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του
ΕΣΗΔΗΣ. Έως την ημέρα και
ώρα αποσφράγισης των
προσφορών, προσκομίζεται
υποχρεωτικά από τον
οικονομικό φορέα στην
αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη
μορφή και σε σφραγισμένο
φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική
επιστολή συμμετοχής.

8. ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική
υποβολή προσφορών, γίνεται
δεκτή.

9. Για το χρόνο ισχύος
προσφορών, κάθε
υποβαλλόμενη προσφορά
δεσμεύει- τον συμμετέχοντα στον
διαγωνισμό, κατά τη διάταξη του
άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για
διάστημα δεκατριών (13) μηνών,
από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής των
προσφορών.

10. Ημερομηνία και ώρα λήξης
της προθεσμίας υποβολής των
προσφορών ορίζεται η :

30η Μαϊου 2022 , ημέρα
Δευτέρα και ώρα 15:00 μμ.

Ημερομηνία και ώρα
ηλεκτρονικής αποσφράγισης
των προσφορών ορίζεται η  : 

η 1η Ιουνίου  2022 ,
ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:00
π.μ.

11.  Η οικονομική προσφορά
των διαγωνιζομένων, θα
συνταχθεί και θα υποβληθεί
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν.
4412/2016.

12. Στο διαγωνισμό γίνονται
δεκτοί:

α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι,
μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία,
εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που
καλύπτουν τις κατηγορίες και
τάξεις του έργου, δηλαδή για
έργα κατηγορίας Οικοδομικών
και Ηλεκτρομηχανολογικών

β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι
που είναι εγκατεστημένοι σε:

i) σε κράτος - μέλος της
Ένωσης, 

ii) σε κράτος - μέλος του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

iii) σε τρίτες χώρες που έχουν
υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ,
στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται
από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5 και
7  και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω
Συμφωνίας, καθώς και iv) σε
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν
στην περίπτωση (iii) της
παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή
πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.

13. Οικονομικός φορέας
συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε
ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις Οικονομικών
φορέων συμμετέχουν υπό τους
όρους των παρ. 2, 3 και 4 του
άρθρου 19 και των παρ. 1(γ) και
(ε)   του άρθρου 76 του Ν.
4412/2016. 

14. Το έργο χρηματοδοτείται
από την Περιφέρεια Αττικής στα
πλαίσια του επιχειρησιακού
προγράμματος «Αττική 2014-
2020», Άξονας προτεραιότητας
04 "Προώθηση της ενεργειακής
απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και
της Συμπαραγωγής και
προώθηση Χαμηλών εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα στις
Αστικές Περιοχές", ο οποίος
συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης με
τίτλο: «Παρεμβάσεις βελτίωσης
της ενεργειακής αποδοτικότητας
σε Δημοτικά Κτίρια» , και από
πόρους του Δήμου Μάνδρας-
Ειδυλλίας και προκαταβολή δεν
θα χορηγηθεί.

15. Για τη συμμετοχή στον
διαγωνισμό απαιτείται η
κατάθεση από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς
φορείς, κατά τους όρους της παρ.
1 α) του άρθρου 72 του Ν.
4412/2016, εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής, ύψους 2% επί του
προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α.,
δηλ. ανέρχεται στο ποσό των  έξι
χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα
πέντε ευρώ και πενήντα
τεσσάρων λεπτών (6.945,54 €)
και ισχύ τουλάχιστον 30 ημερών,
μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος
της προσφοράς. Στην
περίπτωση ένωσης οικονομικών
φορέων, η εγγύηση συμμετοχής
περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις
υποχρεώσεις όλων των

οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν στην ένωση.

16. Λόγοι αποκλεισμού
ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο
73 του Ν.4412/16, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει και το
άρθρο 22 της διακήρυξης.

17. Απαγορεύονται οι
εναλλακτικές προσφορές

18. Θα πρέπει να κατατεθεί,
επίσης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό
Έντυπο Συμβάσεων (Ε.Ε.Ε.Σ.).

19. Η συνολική προθεσμία
εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε
διακόσιες εβδομήντα (270)
ημερολογιακές μέρες από την
ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης. 

20. Η έγκριση εκτέλεσης του
δημοπρατούμενου έργου
αποφασίστηκε με την αριθμ.
21/2022 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(ΑΔΑ:Ψ6Υ3ΩΛΑ-6ΜΨ) Απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου. Το αποτέλεσμα της
δημοπρασίας θα εγκριθεί, από
την Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου.

21. Η  παρούσα Περίληψη
διακήρυξης δημοσιεύεται στον
Ελληνικό Τύπο σύμφωνα με το
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016, στην
ιστοσελίδα του Δήμου Μάνδρας -
Ειδυλλίας και στο πρόγραμμα
"Διαύγεια" diavgeia.gov.gr

ΜΑΝΔΡΑ  11/05/2022

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ -
ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ  Ε.   ΣΤΑΘΗΣ
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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 ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΖΖηηττοούύννττααιι  ππωωλλήήττρριιεεςς  

σσεε  ααρρττοοζζααχχααρροοππλλαασσττεείίοο
σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή  ττοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

γγιιαα  ππλλήήρρηη  ααππαασσχχόόλληησσηη..  
ΗΗ  ππρροοϋϋππηηρρεεσσίίαα  θθαα  ήήτταανν

εεππιιθθυυμμηηττήή..
ΕΕππιικκοοιιννωωννιιαακκέέςς  δδεεξξιιόόττηηττεεςς

--ΟΟμμααδδιικκόόττηητταα  --  ΕΕυυεελλιιξξίίαα  ωωρρααρρίίοουυ
ΠΠααρρέέχχεεττααιι  ππλλήήρρηηςς  αασσφφάάλλιισσηη..

ΤΤηηλλέέφφωωννοο  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς::
66993377442277110077

ΚΚαα  ΚΚωωννσσττααννττίίνναα..
ΩΩρράάρριιοο  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς::  

0066::0000--1188::0000..

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: 

ENOIKIAZONTAI ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΩΤΟΥ 
ΟΡΟΦΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ

ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ. 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6936780360

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ
ΣΕ ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2105575342,

6973236156

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

- ΣΙΔΗΡΙΚΑ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ -- ΣΙΔΗΡΙΚΑ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ -
ΧΤ ΙΣΙΜΑΤΑ - ΣΟΒΑΤ ΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙΧΤ ΙΣΙΜΑΤΑ - ΣΟΒΑΤ ΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ

ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΡΕΜΕΤΙΑΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΡΕΜΕΤΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

6989748621 (ΝΙΚΟΣ)6989748621 (ΝΙΚΟΣ)

ΓΑΜΟΣ

Ο Χειμωνιδης Νικόλαος του Γεωργίου και της Ζηναιδας το γένος
Σιδηροπούλου γεννηθείς στην Μαγούλα κάτοικος Ασπρόπυργου
και Μπεκιάρη Αθηνά του Μιχαήλ και της Άννας το γένος Πέππα

γεννηθείσα στο Μαρούσι κάτοικος Ελευσίνας πρόκειται
να παντρευτούν στο Δημαρχείο Ελευσίνας

ΓΑΜΟΣ
Ο ΔΙΒΡΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΝΝΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ Η ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΜΕΝΙΟΥΡΑΚΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 
ΚΑΤΟΙΚΟΣ   ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ.

ΓΑΜΟΣ
Ο ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΚΣΑΝΑ ΤΟ

ΓΕΝΟΣ ΠΑΣΚΟΒΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ
ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ

ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.



ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή
κατάσταση γκαρσονι-
έρα 35 τ.μ., ισόγεια, 1
υ/δ, κατασκευή '08,
μπάνιο, επιπλωμένη, θ-
έρμανση: αυτόνομη θ-
έρμανση με κεντρική
εγκατάσταση, μέσο θέρ-
μανσης: πετρέλαιο,
νυχτερινό ρεύμα, χωρίς
κοινόχρηστα, ελεύθερη,
ιδανική για φοιτητές, τι-
μή 400€ 6948750875

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

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατά-
σταση οροφοδιαμέρι-
σμα 90 τ.μ., ισόγειο,
προσόψεως, 2 υ/δ, κα-
τασκευή '97, μπάνιο, σε
οικόπεδο 650 τ.μ., θέρ-
μανση: αυτόνομη θέρ-
μανση με ατομική εγκα-
τάσταση, μέσο θέρμαν-
σης: πετρέλαιο, τζάκι,
πάρκιν πιλοτής, κο-
υφώματα αλουμινίου,
χωρίς ασανσέρ, ζώνη
οικιστική, δάπεδα: μάρ-
μαρο, πολύ καλή κα-

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

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

6947045353

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

διαμέρισμα 170 τ.μ.,
1ου ορόφου κατασκε-
υής 1980, προσόψεως
και διαμπερές. Διαθέτει
3 υ/δ, σαλόνι μεγάλο,
κουζίνα, μπάνιο, 2 wc,
πόρτα ασφαλείας, αυτ.
θέρμανση πετρελαίου
και λέβητας, ηλιακό.
Κοντά στο κέντρο της
πόλης. 6/5/2022 10:36
πμ, τιμή 600€ (e-a-
gents1327401). ASPIS
REAL ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220

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

6945153906

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

6946983366
ΟΙΝΟΗ νεόδμητη μο-

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

6945605024

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

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

6971507394
ΒΙΛΙΑ μονοκατοικία

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

6944461852

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

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

6973222212

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

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

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

Απαραίτητα Προσόντα:

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

Η εταιρεία παρέχει:

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

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

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

ΕΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

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

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

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

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

της στον Ασπρόπυργο Αττικής

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

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