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Σύσκεψη για το χρόνιο ζήτημα
της αποχέτευσης
υπό τον Δήμαρχο Ελευσίνας

Μέχρι την άλλη Τετάρτη η τιμή
στη βενζίνη θα ανέβει 10 λεπτά.
Σε απόγνωση οι καταναλωτές

Δυτική Αττική:

Xειροπέδες σε σπείρα
για απαγωγές,
εκβιασμούς και κλοπές
«Πλούσια» η δράση των μελών
της συμμορίας

Υπήρξε δέσμευση από την ΕΥΔΑΠ
για άμεση συνεργασία με τον Δήμο,
αναφορικά με την επικαιροποίηση των μελετών και
την αντιμετώπιση του προβλήματος.

53 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΣΤΟΝ Δ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
σελ. 3

σελ. 3

Αναρτήθηκαν

οι οριστικοί πίνακες

του προγράμματος
Κοινωφελούς

σελ. 2

ΑΑΔΕ: Κατάσχεσε σε
νυχτερινό κέντρο της Ιεράς
Οδού έναν
τόνο ποτά-μπόμπες σελ. 3
Κέντρο Εργασίας Αναπήρων Φυλής

Οι κατ’ επανάληψ ιν κλοπές
έχουν οδηγήσει
σε αδιέξοδο το Κέντρο

σελ. 6

Εργασίας 2022
ΤΡΙΗΜΕΡΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΠΕΝΘΟΥΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ

ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

σελ. 8

Συνεδρίασε το Συντονιστικό Όργ ανο
Πυροπροστασίας στο Χαϊδάρι
- Ο Δήμος π ροχωρά στη συγκρότηση
Ομάδας Εθελοντών Πολιτικής
Προστασίας, για την οργάνωση
των εθελοντών κατοίκων
σελ. 9

σελ. 7

Ο Μανδραϊκός ΑΟ
γιόρτασε την λήξη
της ποδοσφαιρικής περιόδου

Πανελευσινιακός ΑΟΚ:
Συνεχίζει με τον Νίκο
Βούλγαρη στον πάγκο...

σελ. 10-11
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΛΙΟΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΙ

ΣΙΑ ΟΕ Σαλαμίνος 17Α & Τσίγκου Α., 2105576927
ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΜΗΛΙΩΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Κοντούλη 79, 2105544250
MANΔΡΑ

Γιάννου Γεώργιος Ι.

Κοροπούλη Βαγγέλη 25, 2105555844
ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Λιόση Ιωάννα Ι.

Πίνδου 13, 2102472223
ΑΧΑΡΝΕΣ

Οικονομοπούλου Καλλιόπη Ι

Αριστοτέλους 165, 2102403449

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Αραιές καταιγίδες . Η θερμοκρασία
από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Ιερομαρτύρων Αύδα και Αυδιησού και των συν
αυτοίς, Αλεξάν δρου πατριάρχ ου Ιεροσολύμων

ΘΡΙΑΣΙΟ

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 επιστρέφονται. Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της εφημερίδας

Δυτική Αττική: χειροπέδες σε σπείρα
για απαγωγές, εκβιάσεις και κλοπές

Σ

«Πλούσια» η δράση των μελών της συμμορίας

υμμορία που διέπραττε συστηματικά
απ αγωγές ατόμων ,
εκβιάσεις και κλοπές από
οικίες, εξαρθρώθηκε από το
τμήμα Ασφαλείας Μεγαρέων
και την υπ οδιεύθυν ση
Ασφάλειας Δυτικής Αττικής.
Σύμφων α με την ΕΛ.ΑΣ,
σε παράλληλες αστυν ομικές
επιχ ειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στις περιοχ ές
των
Μεγάρων ,
της
Σαλαμίν ας και των Εξαμιλίων Κοριν θίας, συν ελήφθησαν
συν ολικά επ τά
άτομα, εν ώ ταυτοποιήθηκε
και αν αζητείται έν α ακόμη
μέλος της εγκληματικής
οργάν ωσης.
Sε βάρος τους σχ ηματίσθηκε δικογραφία για σύσταση
εγκληματικής οργάν ωσης που διαπράττει αρπαγές και
εκβιάσεις με ληστεία, διακεκριμέν ες π εριπ τώσεις
κλοπών και παράβαση της ν ομοθεσίας περί όπλων .
Όπως εξακριβώθηκε από την προαν ακριτική έρευν α, οι
κατηγορούμεν οι είχ αν συγκροτήσει συμμορία που
στοχ οποιούσε άτομα για τα οποία υπήρχ αν πληροφορίες ότι κατέχ ουν μεγάλα χ ρηματικά π οσά. Στη
συν έχ εια οι κατηγορούμεν οι, με καλυμμέν α τα χ αρακτηριστικά του προσώπου τους, πήγαιν αν στο σπίτι
τους, και με χ ρήση σωματικής βίας αλλά και απειλή
όπλων , τους άρπαζαν και τους μετέφεραν σε άλλη περιοχ ή.
Αμέσως μετά επικοιν ων ούσαν με την οικογέν εια του
απαχ θέν τα, και με απειλές για τη ζωή και την σωματική ακεραιότητά του, εκβίαζαν για την καταβολή χ ρηματικού ποσού προκειμέν ου ν α τον απελευθερώσουν .
Μετά την επίτευξη συμφων ίας, έλεγαν στους συγγεν είς

το σημείο που θα παρέδιδαν τα χ ρήματα και στη
συν έχ εια απελευθέρων αν το θύμα τους σε κον τιν ή
απόσταση.
Παράλληλα, η συμμορία διέπ ραττε κλοπ ές απ ό
σπίτια. Οι κατηγορούμεν οι επέλεγαν τον στόχ ο τους
σε απομον ωμέν α σημεία και κον τά σε κεν τρικές οδικές
αρτηρίες, εν ώ προηγουμέν ως συγκέν τρων αν πληροφορίες για τις ώρες απουσίας των εν οίκων και την ύπαρξη
χ ρημάτων , χ ρυσαφικών , κυν ηγετικών όπ λων και
άλλων αν τικειμέν ων αξίας.
Από τις αστυν ομικές έρευν ες στα σπίτια των κατηγορουμέν ων βρέθηκαν και κατασχ έθηκαν κλοπιμαία,
3 κυν ηγετικά όπλα και κιν ητά τηλέφων α. Κατασχ έθηκαν επίσης και 4 «επιχ ειρησιακά» αυτοκίν ητα.
Η ΕΛ.ΑΣ εξιχ ν ίασε 2 περιπτώσεις αρπαγής σε Μέγαρα και Κοριν θία, καθώς και 25 περιπτώσεις κλοπών
από οικίες, στην ευρύτερη περιοχ ή των Μεγάρων .
Οι συλληφθέν τες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα
Πλημμελειοδικών Αθην ών .

Eργασίες κατασκευής του αγωγού
ομβρίων υδάτων στο ύψος
του Σκαραμαγκά, από συνεργεία της
Περιφέρειας Αττικής.

– Έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση καθημερινά,
στο της Λίμνης Κουμουνδούρου, λόγω των εργασιών

Σ

υνεχίζονται αυτές τις ημέρες οι εργασίες κατασκευής του αγωγού ομβρίων υδάτων στο ύψος του
Σκαραμαγκά, στη λίμνη Κουμουνδούρου, από
συνεργεία της Περιφέρειας Αττικής.
Το σημείο όπου πραγματοποιούνται τα έργα έχει προκαλέσει έντονη κυκλοφοριακή επιβάρυνση και καθυστερήσεις, ιδιαίτερα τις ώρες αιχμής, ωστόσο -όπως επισημαίνεται- οι εργασίες κρίνονται αναγκαίες, καθώς πρόκειται για
ένα έργο που θα προστατεύσει το οδικό τμήμα και την
περιοχή από τη συσσώρευση υδάτων επί του καταστρώματός του και κατ’ επέκταση να αποφεύγεται η εμφάνιση πλημμυρικών φαινομένων.
Σημειώνεται ότι η κατασκευή των δύο νέων συλλεκτήριων αγωγών ομβρίων υδάτων απαιτεί την κατάληψη από
τα συνεργεία της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης, κατόπιν
εγκεκριμένης κυκλοφοριακής μελέτης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής.
Όπως τονίζεται σε σχετική ενημέρωση της Περιφέρειας,
«με παρέμβαση του περιφερειάρχη Αττικής θα καταβληθεί
κάθε προσπάθεια ώστε οι εργασίες να πραγματοποιούνται
σε καθημερινή βάση και εκτός ωραρίου στα τμήματα της
Συνεχίζεται στη σελ. 4
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Εκπαιδευτικό σεμινάριο στους υπαλλήλους της Δημοτικής Αστυνομίας
Αχαρνών από “Το Χαμόγελο του Παιδιού”

Δ

ιήμερο ενημερωτικό – εκπαιδευτικό
πρόγραμμα γι α το προσωπι κό της
Δημοτικής Αστυνομίας Αχαρνών από
“Το Χαμόγελο του παιδιού” πάνω στο σημαντικό θέμα της πρόληψης και της αντιμετώπισης περιστατικών εξαφάνισης παιδιών καθώς
και ενηλίκων που διατρέχουν κίνδυνο.

ΑΑΔΕ: Κατάσχεσε σε νυχτερινό
κέντρο της Ιεράς Οδού έναν τόνο
ποτά-μπόμπες
Το παράνομο αλκοόλ παρασκευαζόταν
και εμφιαλωνόταν σε παράνομο
εμφιαλωτήριο, στην ταράτσα του κτιρίου.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε με σκοπό την ένταξη της Δημοτικής
Αστυνομίας Αχαρνών στα Συντονιστικά προγράμματα Έγκαι ρης και Έγκυρης Ει δοποίησης των πολιτών Amber Alert Hellas και Missing Alert Hellas.

Οι Δημοτικοί Αστυνομικοί εκπαιδεύτηκαν με σκοπό την άμεση ανταπόκριση και τη βέλτιστη αντιμετώπιση μιας έκτακτης ανάγκης και ειδικά των περιστατικών εξαφάνισης στην περιοχή μας.

Σύσκεψη για το χρόνιο ζήτημα
της αποχέτευσης υπό τον Δήμαρχο Ελευσίνας
Υπήρξε δέσμευση από την ΕΥΔΑΠ για άμεση συνεργασία με τον Δήμο, αναφορικά
με την επικαιροποίηση των μελετών και την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Α

κόμα μία μεγάλη επιτυχ ία κατέγραψαν οι τελων ειακοί ελεγκτές της ΑΑΔΕ, προστατεύον τας
τη δημόσια υγεία. Πρόκειται για προϊόν τα, που
γν ωστό κύκλωμα, το οποίο ν οθεύει ποτά, ετοιμαζόταν ν α σπρώξει προς καταν άλωση σε γν ωστό ν υχ τεριν ό κέν τρο της Ιεράς Οδού.
Μετά από αιφν ιδιαστικό έλεγχ ο, οι ράμπο της Αν εξάρτητης Αρχ ής Δημοσίων Εσόδων βρήκαν και
κατέσχ εσαν πάν ω από έν α τόν ο παράν ομα αλκοολούχ α ποτά (μπόμπες). Πρόκειται για δημοφιλή ποτά
- όπως ουίσκι, βότκα και τζιν - τα οποία οι επιτήδειοι
εμφιαλών ουν σε μπουκάλια γν ωστών ετικετών και τα
σερβίρουν σε ν έα παιδιά, δεδομέν ου ότι το συγκεκριμέν ο κατάστημα είν αι ιδιαίτερα δημοφιλές στις ν εαρές
ηλικίες.
Το παράν ομο - και απολύτως επικίν δυν ο για την
υγεία - αλκοόλ παρασκευαζόταν και εμφιαλων όταν σε
παράν ομο εμφιαλωτήριο, στην ταράτσα του κτιρίου.
Συν ελήφθη έν α άτομο και υποβλήθηκε δικογραφία
εν αν τίον δύο δραστών , στην Εισαγγελία Αθην ών .

Προειδοποίηση πρατηριούχων:
Μέχρι την άλλη Τετάρτη η τιμή στη
βενζίνη θα ανέβει 10 λεπτά

Σ

ύσκεψη, για το μείζον ζήτημα της αποχέτευσης,
πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης 12
Μαΐου στο Δημαρχείο Ελευσίνας.
Παρόντες στη σύσκεψη, ο Δήμαρχος Ελευσίνας
Αργύρης Οικονόμου, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αθανάσιος Μαυρογιάννης, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΝ
Μανώλης Γραφάκος, ο εκπρόσωπος της ΕΥΔΑΠ
Κώνσταντίνος Βουγιουκλάκης, η Προϊσταμένη του τμήματος Ελέγχου και Σχεδιασμού Επεξεργασίας Λυμάτων/ΥΠΕΝ Πωλίνα Πούλου, η εκπρόσωπος της εταιρείας ΝΑΜΑ που εκπονεί μελέτη για το δευτεροβάθμιο
δίκτυο ακαθάρτων Ερμείδου Νίκη, ο Διευθυντής της
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ελευσίνας Γιώργος
Μπισμπιρούλας, ο Προϊστάμενος Τμήματος Μελετών
της Τεχνικής Υπηρεσίας Παντελής Παρασκευόπουλος,
ο Προϊστάμενος Τμήματος Έργων Παναγιώτης Γκιόκας
και η τοπογράφος μηχανικός του Δήμου Ελευσίνας
Γεωργούλη Μαρία.
Συζητήθηκε το θέμα της αποχέτευσης και συγκεκριμένα, η πορεία των μελετών που αφορούν στις περιοχές όπου δεν έχει κατασκευαστεί δευτερεύον δίκτυο
αλλά και σε εκείνες, που διαθέτουν αλλά δεν είναι λει-

τουργικό, καθώς επίσης, στο δίκτυο αποχέτευσης των
περιοχών του Παραδείσου και του Αεροδρομίου.
Από πλευράς Δημάρχου αλλά και της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου κατέστη σαφής η ανάγκη άμεσης δρομολόγησης των έργων, δεδομένης της χρόνιας ταλαιπωρίας που υφίστανται οι κάτοικοι των συγκεκριμένων
περιοχών.
Υπήρξε δέσμευση από την ΕΥΔΑΠ για άμεση συνεργασία με τον Δήμο, αναφορικά με την επικαιροποίηση
των μελετών και την αντιμετώπιση του προβλήματος.
Επίσης, συμφωνήθηκε η υπογραφή προγραμματικής
σύμβασης μεταξύ Δήμου & ΕΥΔΑΠ για την εκτέλεση
των έργων από μέρους της ΕΥΔΑΠ.
Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Ελευσίνας Αργύρης
Οικονόμου: «Είναι η δεύτερη σύσκεψη που πραγματοποιούμε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, σχετικά με
το σοβαρότατο ζήτημα της αποχέτευσης.
Η αντιμετώπιση του προβλήματος αποτελεί άμεση
προτεραιότητά μας και βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να καταφέρουμε να θεραπεύσουμε ένα ακόμη μεγάλο και χρόνιο πρόβλημα που ταλανίζει δεκάδες σπίτια της Ελευσίνας».

Ν

έα μεγάλη αύξηση αν αμέν εται στις τιμές της
βεν ζίν ης την ερχ όμεν η εβδομάδα, σύμφων α
με όσα αν έφερε ο Γιώργος Ασμάτογλου Αν τιπ ρόεδρος του Συν δέσμου Πρατηριούχ ων και
Εμπόρων Καυσίμων στην εκπομπή του ΟPEN
«Συμβαίν ει Τώρα».

«Οι προβλέψεις αυτή την στιγμή για την επόμεν η
εβδομάδα είν αι τουλάχ ιστον 10 λεπτά αύξηση. Αν
βλέπουμε σήμερα μια τιμή στα μεγάλα αστικά κέν τρα
στα 2,15 ευρώ, αυτή θα φτάσει στα 2,25 ευρώ την
Τετάρτη. Αυτό σημαίν ει πως για τη ν ησιωτική Ελλάδα θα διαμορφωθεί από 2,50 έως 2,70 ευρώ. Ολες
αυτές οι αυξητικές τιμές επιβαρύν ον ται και από την
ισοτιμία ευρώ - δολαρίου» παραδέχ τηκε ο κ. Ασμάτογλου.

Σήμερα στην Ελλάδα η τιμή διυλιστηρίου για την
απλή αμόλυβδη είν αι στα 1.673,654 ευρώ, δηλαδή η
ακριβότερη από την τιμή λιαν ικής στις περισσότερες
γειτον ικές μας χ ώρες. Στα πρατήρια του Ρεθύμν ου η
αμόλυβδη έχ ει 2,246 ευρώ, των Κυκλάδων 2,376
ευρώ και στην Θεσσαλον ίκη 2,162 ευρώ.
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΘΡΑΚΩΝ ΦΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 102 ΧΡΟΝΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Οι Θράκες Φυλής ξετύλιξαν με ομιλίες, video και τραγουδιστικά δρώμενα την αιματοβαμμένη ιστορία της Θράκης και ανέπτυξαν
την εξαιρετικά σημαντική θέση και αξία της για το σύγχρονο Ελληνικό κράτος.

Θ

ξεκιν ούν ξαν ά, ν α γίν ουν η απαρχ ή
μιας πλούσιας πολιτιστικής χ ρον ιάς.
Ο Αν τιπρόεδρος της Βουλής Θαν άσης Μπούρας εξήρε στο χ αιρετισμό του
το έργο του συλλόγου, υπογράμμισε τη
σθεν αρή στήριξη του Δήμου Φυλής
στους δεκάδες πολιτιστικούς συλλόγους
της περιοχ ής και τόν ισε τη διαχ ρον ική
σημαν τικότητα της Θράκης για τη χ ώρα
μας.
Ο κεν τρικός ομιλητής της εκδήλωσης
Αν τιπτέραρχ ος & Επίτιμος Διοικητής

ύμησες και μνήμες από τους
αγώνες απελευθέρωσης της
Θράκης ζωντάνεψε με επιτυχία στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη
ο σύλλογος Μακεδόνων Θρακών

Με μια μεστή, εν διαφέρουσα και
άκρως εν ημερωτική εκδήλωση, π ου
έγιν ε παρουσία του Δημάρχ ου Φυλής
Χρήστου Παππού, τίμησε τα 102 χ ρόν ια από την εν σωμάτωση της Θράκης
στην Ελλάδα ο σύλλογος Μακεδόν ων
Θρακών Φυλής.
Στην κατάμεστη αίθουσα Μελίν α
Μερκούρη στο Δημαρχ είο Άν ω Λιοσίων
οι Θράκες Φυλής ξετύλιξαν με ομιλίες,
v ideo και τραγουδιστικά δρώμεν α την
αιματοβαμμέν η ιστορία της Θράκης και
αν έπτυξαν την εξαιρετικά σημαν τική
θέση και αξία της για το σύγχ ρον ο
Ελλην ικό κράτος.
Η πρόεδρος του συλλόγου Δήμητρα
Σιώπη αφού καλωσόρισε τον κόσμο
υπογράμμισε πως “η εκδήλωση γίν εται
υπό την αιγίδα του Δήμου Φυλής, εν ός
Δήμου, που στέκεται πάν τα δίπλα
στους πολιτιστικούς συλλόγους έμπρακτα, παρέχ ον τας πόρους και μέσα για
την αν άπτυξη του έργου τους”.
Ο Δήμαρχ ος Φυλής Χρήστος Παππούς στο χ αιρετισμό του συν εχ άρη το
σύλλογο για την πρωτοβουλία του, χ αρακτήρισε σημαν τικό το έργο του και
ευχ ήθηκε οι εκδηλώσεις που δειλά δειλά

ΔΑΥ Κων σταν τίν ος Ιατρίδης αν έπτυξε
με διεξοδικό και γλαφυρό τρόπο όλους
τους ιστορικούς σταθμούς, τις σκληρές
δοκιμασίες και τους ηρωικούς αγών ες
των Θρακών μέχ ρι την τελική εν σωμάτωσή των ακριτών μας με την Ελλάδα.
Χαιρετισμούς με θέμα την ιστορία της
Θράκης και τη διαδρομή της στη
σύγχ ρον η ιστορία απηύθυν αν η πρόεδρος της Παν θρακικής Ομοσπον δίας
Νοτίου Ελλάδας Χριστίν α Αθαν ασιάδου
και ο πρόεδρος του Θρακικού Κέν τρου

Εταιρείας Θρακικών μελετών Νικόλαος
Μαργάζογλου.
Στην εκδήλωση προβλήθηκε v ideo
ν τοκουμέν το με θέμα “Η απελευθέρωση της Θράκης” από το αρχ είο του
Πολεμικού Μουσείου εν ώ η γραμματέας
του Θρακικού Κέν τρου Εταιρείας Θρακικών μελετών Λίτσα Καμπακάκη απήγγειλε αποσπάσματα από το ιστορικό
αφήγημα “χ ρόν οι δίσεκτοι και μήν ες
οργισμέν οι “ του Γεώργιου Ε. Μάν ου.
Η εν διαφέρουσα εκδήλωση έκλεισε με
τα μέλη του τμήματος χ οροτράγουδου
του συλλόγου που τραγούδησαν έν α
δρομικό τραγούδι από τον Έβρο. Ο
σύλλογος τέλος πρόσφερε αν αμν ηστικές πλακέτες στον κεν τρικό ομιλητή
της εκδήλωσης Αν τιπ τέραρχ ο κ.
Ιατρίδη και την κ. Καμπακάκη.
Συνεχίζεται από τη σελ. 2

ΛΕΑ και κάθε τμήμα που θα ολοκληρώνεται θα παραδίδεται στην κυκλοφορία,
ώστε να προκληθεί όσο το δυνατόν λιγότερη όχληση στους οδηγούς».
Το έργο με τίτλο: «Κατασκευή Συλλεκτήρα Αγωγού ομβρίων στη ΝΕΟΑΚ στο ύψος
Σκαραμαγκά», υλοποιείται από τη Διεύθυνση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής και αναμένεται να ολοκληρωθεί αρχές φθινοπώρου.
Το συγκεκριμένο έργο ανήκει στον στρατηγικό σχεδιασμό για την οδική ασφάλεια του
κρισιμότερου κυκλοφοριακά δυτικού οδικού άξονα του λεκανοπεδίου και αποτελεί
συνέχεια των έργων οδοποιίας, διαγραμμίσεων και απομάκρυνσης της επικίνδυνης για
την κυκλοφορία βλάστησης από την κεντρική νησίδα που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί,
ενώ παράλληλα προγραμματίζεται τον επόμενο μήνα και η βελτίωση του φωτισμού με την
τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων LED σε όλο το μήκος του οδικού άξονα.
Με αφορμή την υλοποίηση του έργου ο περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης,
επισημαίνει: «Με συνέπεια στην εφαρμογή του στρατηγικού μας σχεδιασμού, συνεχίζουμε τις παρεμβάσεις σε όλο το φάσμα εργασιών για την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής
προστασίας της Αττικής. Κάθε μέτρο που υλοποιείται προς την κατεύθυνση αυτή, θωρακίζει τη ζωή κάθε πολίτη στην Αττική μας».
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Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Κώτσηρας για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Euromed Justice»

Αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της παράνομης
διακίνησης μεταναστών και προστατευτικό πλαίσιο, για
τα δικαιώματα των θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων

Τ

ην έναρξη των εργασιών του διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου
που διοργανώνει το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Euromed
Justice» σε συνεργασία με τη
Eurojust κήρυξαν ο Υπουργός
Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας
και ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Κώτσηρας.
Το συνέδριο
διεξήχθη το
διήμερο (12 -13 Μαΐου 2022)
στην Αθήνα και επικεντρώθηκε
στην ανάγκη ενίσχυσης της
δικαστικής συνεργασίας μεταξύ
των χωρών της Μεσογείου και
της ΕΕ και στην ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών για την
αποτελεσματικότερη καταπολέμηση
της
παράνομης
διακίνησης μεταναστών.
Στην ομιλία του κατά την τελετή που πραγματοποιήθηκε στα
Προπύλαια, ο Υπουργός Δικαιοσύνης
Κώστας
Τσιάρας
σημείωσε πως «η Ελλάδα διαθέτει ένα αυστηρό πλαίσιο
ποινών για τους διακινητές,
διατηρώντας και ενισχύοντας
παράλληλα το προστατευτικό
πλαίσιο για τα δικαιώματα των

θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων που αποτελεί έγκλημα
το οποίο συνδέεται συχνά με
την παράνομη διακίνηση μεταναστών.
Απαιτείται, ωστόσο, περαιτέρω ενίσχυση της διεθνούς
συνεργασίας, ώστε να μετατρέψουμε το νέο Σχέδιο Δράσης
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
κατά
της
παράνομης
διακίνησης μεταναστών (20212025) σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που παράγουν απτά
αποτελέσματα».
Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης
Γιώργος Κώτσηρας δήλωσε:

«Η σημερινή πρωτοβουλία
εντάσσεται σε μια σειρά πρωτοβουλιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την ενίσχυση της
διεθνούς δικαστικής συνεργασίας και την προστασία των
δικαιωμάτων των ευάλωτων.

Τόσο σε εθνικό όσο και σε
ευρωπαϊκό επίπεδο αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες για την
προστασία των δικαιωμάτων

των θυμάτων εγκληματικών
πράξεων.
Εγκλήματα που παραβιάζουν
βάναυσα την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τα ανθρώπινα
δικαιώματα απαιτούν διεθνή
συνεργασία για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους.

Αναβαθμίζουμε τη θέση της
χώρας μας στα ευρωπαϊκά
όργανα
και
εργαζόμαστε
συστηματικά για την περαιτέρω
ενίσχυση και προώθηση της διεθνούς δικαστικής συνεργασίας
της Ελλάδας με όλους τους
εταίρους της».

Στο εν λόγω συνέδριο
μετείχαν εξειδικευμένοι δικαστές και εισαγγελείς κρατών
μελών της Ε.Ε. και άλλων
μεσογειακών κρατών, που
αποτελούν τα εθνικά μέλη στο
δίκτυο διεθνούς δικαστικής
συνεργασίας «CrimEx», καθώς
και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών, όπως της Eurojust,
Europol, Frontex, CEPOL,
Interpol,
Συμβούλιο
της
Ευρώπης, UNODC κ.ά.

Επιπλέον, στο πλαίσιο του ως
άνω συνεδρίου πραγματοποιείται διεθνής συνδιάσκεψη.
Κατά την εν λόγω συνδιάσκεψη
συζητήθηκαν
οι εξής θεματικές ενότητες:

α) Η ελληνική εθνική εμπειρία
σε
υποθέσεις
παράνομης
διακίνησης μεταναστών,

β) Το Σχέδιο Δράσης της Ε.Ε.
για την παράνομη διακίνηση
μεταναστών, ο ρόλος και ο
βαθμός εμπλοκής των αρμόδιων ευρωπαϊκών οργάνων
κατά την εφαρμογή του,
γ) Εκπαίδευση και εξειδίκευση

από διεθνείς και ευρωπαϊκούς φορείς και

δ) Παράνομη διακίνηση μεταναστών και Κοινές Ομάδες
Έρευνας με την εμπλοκή της
Ελλάδος και της Eurojust.

Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει
στις βέλτιστες πρακτικές από
επιχειρησιακές δράσεις του
Ελληνικού
Γραφείου
στη
Eurojust επί πραγματικών
υποθέσεων μεταξύ της Ελλάδος
και τρίτων κρατών (μελών και
μη) της Ε.Ε. για την αντιμετώπιση
της
παράνομης
διακίνησης μεταναστών.

Λ. Κοσμόπουλος: «Θέλουμε να αναγεννηθεί η περιοχή της
Κινέτας με σημαντικά έργα αποκατάστασης και να γίνει ξανά
το υπέροχο τουριστικό θέρετρο της Αττικής»

Ξ

εκί νησαν τα έργα
απ ο κ ατάσ τασ η ς
από την Περιφέρει α Αττι κής στην
Κι νέτα, μετά από
χρονοβόρες καθυστερήσει ς
και γραφειοκρατικά εμπόδια.

Ταμείο για την πληρωμή
των λογαριασμών
ύδρευσης ανοίγει o Δήμος
Φυλής στη Χασιά

ΟΔημοτική Κοιν ότητα Φυλής πως από τη ΔευΔήμος Φυλής εν ημερών ει τους δημότες στη

τέρα 16 Μαΐου, ιδρύεται παράρτημα της ταμειακής
υπηρεσίας στην συμβολή των οδών Σουλίου και
Αγίας Παρασκευής(πλησίον της εκκλησίας), με
στόχο την εξυπηρέτηση των κατοίκων .
Το παράρτημα θα λειτουργεί κάθε Δευτέρα και
Τετάρτη από τις 08.30 π.μ. έως τις 12.30 μ.μ. και οι
δημότες θα μπορούν ν α πληρών ουν τους λογαριασμούς ύδρευσης χωρίς ν α ταλαιπωρούν ται και
χωρίς ν α μετακιν ούν ται στο Δημαρχείο Άν ω
Λιοσίων .

Εξαιτίας των φυσικών καταστροφών, των πυρκαγιών και
των πλημμυρών, η περιοχή
έχει υποστεί σοβαρές ζημιές
και η Περιφέρεια Αττικής, με
συντονι σμό του Περι φερει άρχη
Αττι κής
Γι ώργου
Πατούλη, υλοποι εί μεγάλη
ολιστική παρέμβαση.

Τα έργα, που ξεπερνούν σε
προϋπολογισμό τα 18 εκατ.
ευρώ, συμπεριλαμβάνουν την
αποκατάσταση της γέφυρας
στην Πί κα, απομάκρυνση
μπαζών,
ασφαλτοστρώσει ς
δρόμων, αλλά και όσα χρειάζονται για την αποκατάσταση
της ευρύτερης περιοχής της
Κινέτας μετά τις φυσικές καταστροφές
Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτι

κής Λευτέρης Κοσμόπουλος
παρουσί ασε τα έργα σε
σύσκεψη εργασίας που έγινε
με τους κατοίκους της Κινέτας,
τον Δήμαρχο Μεγαρέων Γρ.
Σταμούλη και τον Αντιπρόεδρο της Βουλής Θ. Μπούρα
στην Ομοσπονδία Κινέτας, το
απόγευμα της Τ ετάρτης 11
Μαΐου.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτ.
Αττι κής Λ. Κοσμόπουλος
δήλωσε σχετικά: «Έπειτα από
δυσκολί ες, μπορούμε να
είμαστε αισιόδοξοι ότι η περιοχή για την οποία έχουμε

πονέσει, η Κινέτα, θα αναγεννηθεί για να γίνει ξανά το
θέρετρο της Αττικής για εκατοντάδες επισκέπτες.
Παρότι γραφειοκρατικές διαδι κασί ες παρακώλυσαν τα
έργα, ήρθε η δικαίωση, ευελπιστούμε ότι τα έργα θα αλλάξουν την εικόνα.
Επιβλέπω προσωπικά την
εξέλι ξη των εργασι ών και
ευελπιστώ ότι θα δούμε την
περιοχή μας να αναγεννάται,
μετά τις καταστροφές που την
ταλαιπώρησαν πολύ».
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Η

Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολιτικής
Προστασίας
του
Δήμου Ασπροπύργου παρουσίασε, την Τετάρτη 11
Μαΐου 2022, το Πρόγραμμα
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, που έχει δημιουργήσει
και σχεδιάσει, με τίτλο:
«Τεχνολογικό
Ατύχημα
Μεγάλης Έκτασης (ΤΑΜΕ):
Τρομάζω –Αγωνιώ – Μαθαίνω – Εκπαιδεύομαι», στους
μαθητές της Γ΄ Τάξης, του 1ου
Γυμνασίου Ασπροπύργου,
στο
κινηματοθέατρο
«Γαλαξίας».
Στην έναρξη της παρουσίασης, ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος
Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας και Πολεοδομίας, κ.
Μελέτιος Μπουραντάς, αφού

απηύθυνε ένα χαιρετισμό στους
μαθητές και στους καθηγητές
ανέφερε, περιληπτικά, το λόγο

για τον οποίο έχει σχεδιαστεί το
συγκεκριμένο
Ενημερωτικό
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα και
την έμπνευση της ονομασίας του,
από τα αρχικά «ΤΑΜΕ», από
τους δημιουργούς του.
Στη συνέχεια, η Διευθύντρια
Περιβάλλοντος και Πολιτικής
Προστασίας, κ. Ελένη Βερούτη,
έκανε μια σύντομη αναφορά,
στην ιστορία της Δημιουργίας
και Υλοποίησης Προγραμμάτων
Περιβάλλοντος και Πολιτικής
Προστασίας, σε μαθητές Σχο-

λείων της πόλης μας και άλλων
Δήμων του Θριασίου. Αναφέρθηκε στην απήχηση, που είχε στο
κοινό, το Πρόγραμμα ΤΑΜΕ:
Τρομάζω –Αγωνιώ – Μαθαίνω –
Εκπαιδεύομαι και ότι, σε αυτή
οφείλεται η συνέχιση της παρουσίασής του στα Σχολεία,
μέχρι και σήμερα.
Τέλος, ανέφερε τις διακρίσεις του Προγράμματος, την
παρουσίασή του σε Ημερίδες
και την αναφορά του, ως δράση
Δημόσιας Υπηρεσίας, σε Άρθρο
Επιστημονικού Περιοδικού.

Σκακιστικός Μορφωτικός
Σύλλογος Ελευσίνας:

Υπαίθριο
rapid τουρνουά
σκάκι

Ο

ι δράσεις συν εχ ίζον ται! Ύστερα
από δική σας απαίτηση και βλέπον τας την αν άγκη σας ν α εκφραστείτε
μέσα από το σκάκι, διοργαν ών ουμε έν α
υπαίθριο rapid τουρν ουά αποκλειστικά για
εν ήλικες στον πεζόδρομο της Ελευσίν ας,
επί της Νικολαΐ δου, δίπλα στο πρόσφατα
αν ακαιν ισμέν ο Παλαιό Δημαρχ είο.
Το πρωτάθλημα (αβαθμολόγητο) θα ξεκιν ήσει στις 18:00, Κυριακή 22/5, και οι συμμετοχ ές θα ξεκιν ήσουν διά ζώσης από τις
17:00, με τήρηση σειράς προτεραιότητας.
Θα υπάρξουν 5 γύροι με ελβετικό σύστημα
και ο κάθε παίκτης θα έχ ει στη διάθεσή
του 15' για όλη την παρτίδα. Θα δοθούν
μετάλλια στους ν ικητές και φυσικά ξεχ ωριστά δώρα στον καθέν α!

Κέντρο Εργασίας Αναπήρων Φυλής
Οι κατ’ επανάληψιν κλοπές έχουν οδηγήσει σε αδιέξοδο το Κέντρο

Επιστολή του Κέντρου Εργασίας Αναπήρων Φυλής προς την Κυβέρνηση και
τους υπευθύνους της δημόσιας τάξης.

Επαν αλαμβαν όμεν ες κλοπές στο Κέν τρο
Εργασίας Αν απήρων Φυλής
Η ψυχολογία όλων μας είν αι πάρα πολύ
άσχημη μετά τις πολλαπλές κλοπές του
Κέν τρου μας. Όλη αυτή η κατάσταση μας
φοβίζει αλλά και ταυτόχρον α μας στερεί και το
δικαίωμα της δημιουργίας, της προσφοράς και
της επαν έν ταξής μας στην αγορά εργασίας
και στο κοιν ων ικό σύν ολο. Ναι είμαστε αν άπηροι, δεν είμαστε όμως αν ίκαν οι και στα εργαστήριά μας μπορείτε ν α δείτε τί μπορούμε και
όχι τί δεν μπορούμε ν α κάν ουμε. Η καθημεριν ότητά μας όμως έχει αλλάξει, καθώς δεν
γν ωρίζουμε αν αύριο το πρωί στον χώρο
εργασίας μας, θα έχουμε ρεύμα, αν θα είν αι
όλα τα αν τικείμεν α στη θέση τους, αν θα
μπορούμε ν α εργαστούμε και γεν ικά αν θα
είμαστε ασφαλείς.

Ζούμε σε μία ζούγκλα με καθημερινή ανασφάλεια.

Δεν υπάρχουν πια λέξεις που ν α περιγράφουν όλη αυτή
την κατάσταση που ζούμε. Θα πρέπει ν α βρεθεί τρόπος
προστασίας από την Πολιτεία, η οποία με βάση το Σύν ταγμα των Ελλήν ων προστατεύει τη ζωή, την τιμή και την περιουσία όλων των πολιτών , εκτός και αν εμείς δεν αν ήκουμε
σε αυτή τη κατηγορία. Ζούμε μια κατάσταση άν ευ προηγουμέν ου. Έχουν γίν ει πολλές συλλήψεις από την αστυν ομία,
η οποία βρίσκεται 100 μέτρα από το Κέν τρο μας, κι όμως, οι
ίδιοι κλέφτες μας ξαν ακλέβουν αφού δεν τιμωρούν ται, γιατί ο
ν όμος τους αφήν ει ελεύθερους. Η τιμωρία αποκλειστικά αν ήκει στα θύματα, σε μας δηλαδή, που πρέπει εκτός από το

κακό που παθαίν ουμε κάθε
φορά, ν α τρέχουμε και στις
αστυν ομίες, στα δικαστήρια
χάν ον τας ακόμα περισσότερο χρόν ο,χωρίς ν α υπολογίζεται η αν απηρία και η
αδυν αμία μας. Οι κλοπές
πλέον είν αι σχεδόν καθημεριν ό φαιν όμεν ο. Ως πού θα
πάει αυτή η κατάστασή; Οι
βαν δαλισμοί που έχουν γίν ει
στο Κέν τρο μας είν αι πλέον
αν υπολόγιστης αξίας.
Από τα εξωτερικά καλώδια,
τις κεν τρικές παροχές του
ηλεκτρικού ρεύματος, εώς και
τις εξωτερικές μον άδες των
κλιματιστικών , αλλά και
πολλά αν τικείμεν α καθώς και
εργόχ ειρα
που
έχ ουν
φτιαχτεί από τα μέλη μας. Τι
άλλο θα πρέπει ν α κάν ουμε, και πού ν α απευθυν θούμε για
ν α σταματήσει πια όλο αυτό; Θα πρέπει πλέον όλοι οι αρμόδιοι φορείς ν α αν αλογιστούν και ν α αν αλάβουν τις ευθύν ες
τους. Από το 2006 που εγκατασταθήκαμε στο συγκεκριμέν ο
χώρο μας έχουν κλέψει 91 φορές.
Μας έχουν δείξει κατ’ επαν άληψιν όλα τα ΜΜΕ, τηλεοράσεις, εφημερίδες κλπ, αλλά χωρίς αποτέλεσμα...
Οι κατ’ επαν άληψιν κλοπές στο Κέν τρο μας έχουν δημιουργήσει αδιέξοδα. Εκτός του ότι δεν μπορούμε ν α λειτουργήσουμε τα εργαστήριά και τα γραφεία μας, δυσκολευόμαστε και ν α προστατέψουμε ότι έχει απομείν ει. Ο Δήμος
Φυλής
επισκευάζει, διορθών ει και τοποθετεί τα ηλεκτρικά καλώδια
που μας έκλεψαν . Εκτός από τα καλώδια και τα κλιματιστικά,
οι υλικές ζημιές είν αι αν επαν όρθωτες και πρέπει πάλι από το

υστέρημά μας ν α διορθώσουμε. Ο δικός μας αγών ας είν αι
ασταμάτητος, δίκαιος και αποτελεσματικός. Αναρωτιόμαστε
όμως: υπάρχει κρατική μέριμνα; Yπάρχει δικαιοσύνη;
Μετα τιμής ο πρόεδρος
Γιωργιος Ρεθυμνιωτάκης
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53 θέσεις πλήρους απασχόλησης
στον Δήμο Ελευσίνας
Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες του προγράμματος
Κοινωφελούς Εργασίας 2022

Α

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ:
Εργασίες συντήρησης, στις εγκαταστάσεις
Ασπροπύργου, έως τις αρχές Ιουνίου

Ο

ν αρτήθηκαν από τον ιστότοπο της Δημόσιας Υ πηρεσίας
Απασχ όλησης (ΔΥ ΠΑ-ΟΑΕΔ)
οι Οριστικοί Πίν ακες Κατάταξης Αν έργων και Αποκλειομέν ων για τη δράση
«Προώθηση της απασχ όλησης μέσω
προγραμμάτων κοιν ωφελούς χ αρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέν τρα
Κοιν ων ικής Πρόν οιας Περιφερειών
(ΚΚΠΠ)/συν αφείς φορείς, Υ πηρεσίες
Υ πουργείων και άλλων φορέων » με 53
θέσεις πλήρους απασχ όλησης στον
Δήμο Ελευσίν ας.
Η κατάρτιση των πιν άκων πραγματοποιήθηκε με βάση τα προβλεπόμεν α κριτήρια της – εγκεκριμέν ης από το
ΑΣΕΠ – Δημόσιας Πρόσκλησης, όπως
αν ακοιν ώθηκε.
Ο Οριστικός Πίν ακας Κατάταξης
Αν έργων π εριλαμβάν ει τους ωφελούμεν ους
εγγεγραμμέν ους
στα
μητρώα αν έργων του Οργαν ισμού που
θα εργαστούν για χ ρον ικό διάστημα
οκτώ μην ών με πλήρη απασχ όληση
και ασφάλιση στους επιβλέπον τες

φορείς και υπηρεσίες τοποθέτησης,
όπως έχ ουν καθοριστεί βάσει της
Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 2/2022.
Οι εν διαφερόμεν οι έχ ουν
τη
δυν ατότητα ν α εν ημερωθούν για την
ηλεκτρον ική τους αίτηση και τη μοριοδότησή τους με τους ακόλουθους
τρόπους:
Από τον Οριστικό Πίν ακα Κατάταξης Αν έργων με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους και σε περίπτωση αποκλεισμού τους, για το λόγο που
αποκλείστηκαν , από τον Οριστικό
Πίν ακα Αποκλειομέν ων , ή
Από το Μητρώο τους μέσω των
ηλεκτρον ικών υπηρεσιών (eServ ices
IIS) της ΔΥ ΠΑ στην καρτέλα της
αν τίστοιχ ης αίτησής τους.
Για την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών στους επιβλέπον τες φορείς και υπηρεσίες τοποθέτησης και για κάθε άλλη πληροφορία,
οι ωφελούμεν οι μπορούν ν α εν ημερωθούν από τον ιστότοπο της ΔΥ ΠΑ
στην παραπάν ω διεύθυν ση.

Αναλυτικά, οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:
ΥΕ Βοηθητικών
Εργασιών Καθαριότητας (27)
ΔΕ Αγιογραφίας
(1)
ΔΕ Μουσικής Εξ ε ι δ ί κ ε υ σ η Κ ι θ άρα (1)
ΔΕ Μουσικής Εξειδίκευση
Πιάνο (1)
ΔΕ Οδηγών με
άδεια οδήγησης Γ
ή Δ κ α τ η γ ορ ί α ς
(2)
ΤΕ
Β ι βλ ι ο θ η κονόμων (1)
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ΤΕ
Β ρ ε φο νηπιοκόμων (2)
ΤΕ Γραφιστικής
(1)
ΤΕ
Διο ίκ η σ η ς
Μ ο ν ά δ ων Τ ο π ι κή ς
Α υτ οδιοίκησης (1)
ΤΕ Διοικητικού /
Διο ικ η τικ ο ύ
Οικονομικού (1)
ΤΕ
Λ ο γ ο θ ε ρα πευτών (1)
ΤΕ Νοσηλευτών
(1)
ΤΕ Φυσικοθεραπευτών (1)

Π Ε Δ α σ κ ά λω ν
( 1)
ΠΕ Διοικητικού /
Δ ιο ικ η τικ ο ύ
Οικονομικού (2)
ΠΕ Νοσηλευτών
( 2)
Π Ε Φ ι λ ολ ο γ ί α ς
( 1)
ΠΕ
Φ υ σ ικ ή ς
Αγωγής (2)
ΠΕ Φυσικών (1)
ΠΕ Ψυχολόγων
( 2)
Π Ε/ΤΕ
Κ ο ι ν ων ικ ώ ν
Λ ε ι τ ουργών (1)

Όμιλος Εταιριών ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ εν ημερών ει ότι,
κατά το τελευταίο δεκαπεν θήμερο του Μαΐ ου και έως τις αρχ ές Ιουν ίου, έχ ει προγραμματιστεί η διεν έργεια
αν αγκαίων , μικρής έκτασης, τεχ ν ικών
εργασιών συν τήρησης, σε ορισμέν ες
Παραγωγικές Μον άδες των Βιομηχ αν ικών Εγκαταστάσεων Ασπροπύργου.
Ως αποτέλεσμα, εν δέχ εται ν α παρατηρηθεί αυξημέν η φλόγα στους πυρσούς του διυλιστηρίου, σύν τομης διάρκειας, κατά τη διαδικασία της παύσης
και της επαν έν αρξης λειτουργίας των
Παραγωγικών Μον άδων .
Πρόκειται για συν ήθη πρακτική, επιβεβλημέν η για λόγους ασφαλείας, η
οποία προβλέπεται στο σχ εδιασμό των

εγκαταστάσεων και είν αι σε πλήρη
εν αρμόν ιση με τις ισχ ύουσες Βέλτιστες
Διαθέσιμες Τεχ ν ικές, οι οποίες εφαρμόζον ται διεθν ώς από τα διυλιστήρια. Διασφαλίζει δε, με τον καλύτερο δυν ατό
τρόπο, την ασφάλεια των εργαζομέν ων
και της τοπικής κοιν ων ίας, προστατεύον τας, ταυτόχ ρον α, το περιβάλλον .

Ο Όμιλος Εταιριών ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ,
διαβεβαιών ει
τους
κατοίκους της περιοχ ής ότι, καθ’ όλη τη
διάρκεια των εργασιών , θα τηρηθούν
στο ακέραιο τα προβλεπόμεν α μέτρα
Ασφάλειας & Προστασίας, σύμφων α με
την ευρωπαϊκή και ελλην ική ν ομοθεσία, εν ώ σχ ετική εν ημέρωση έχ ει ήδη
υπάρξει προς όλες οι αρμόδιες Αρχ ές.

8-θριάσιο
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Συν εδρίασε το Συν τον ιστικό Όργ αν ο
Πυροπροστασίας στο Χαϊδάρι
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- Ο Δήμος προχωρά στη συγκρότηση Ομάδας Εθελοντών Πολιτικής
Προστασίας, για την οργάνωση των εθελοντών κατοίκων

Σ

υνεδρίασε υπό την προεδρία του
Δημάρχου Βαγγέλη Ντηνιακού το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) Πυροπροστασίας του Δήμου Χαϊδαρίου. Η συνεδρίαση
πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Μαϊου στην
αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου και συμμετείχαν:
Η Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας κα
Κωνσταντίνα Χρονοπούλου, η Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας κα Μόρφη Σάββα, ο πρώην
Δήμαρχος
και επικεφαλής της Λαϊκής
Συσπείρωσης κ. Μιχάλης Σελέκος, οι Δημοτικοί

Σύμβουλοι κα Άλκηστις
Βίτσα και κ. Δημήτρης Αλεξάκης εκπροσωπώντας την
παράταξη Πολίτες σε
Δράση, ο επικεφαλής της
παράταξης Δημοτική Αγωνιστική Ενωτική Κίνηση κ.
Κώστας Ασπρογέρακας, ο Διευθυντής Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής κ. Νικόλαος Καστρίτης, ο
Διοικητής του 2ου Πυροσβεστικού Σταθμού κ.
Γεώργιος Μπαλαούρας, ο Διοικητής του 10ου
Πυροσβεστικού Σταθμού κ. Πέτρος Μπούγιας,
ο Υποδιοικητής του 4ου Πυροσβεστικού Σταθμού Πειραιά κ. Σταύρος Καλιάμης, ο Αναπληρωτής Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Χαϊδαρίου κ. Γρηγόριος Παναγιωτόπουλος, ο
εκπρόσωπος του Στρατοπέδου Χαϊδαρίου Α’
κ. Κωνσταντίνος Κριαράς, ο υπεύθυνος Πυρασφάλειας του Ψ.Ν.Α. κ. Νικόλαος Σακκαγιάν-

Κενή κινδυνεύει να μείνει 1 στις 5
θέσεις εργασίας στα ξενοδοχεία φέτος

Σ

ε αναζήτηση 55.000 εργαζομένων βρίσκεται ο κλάδος της Ξενοδοχίας την εφετινή τουριστική περίοδο
προκειμένου να καλύψει τα υφιστάμενα κενά των
επιχειρήσεων, όπως τονίζουν στο Αθηναϊκό Μακεδονικό
Πρακτορείο Ειδήσεων φορείς της.

Το πρόβλημα με τις κενές θέσεις εργασίας φέτος εμφανίζεται αμυδρά αυξημένο σε σχέση με το 2021, όταν σε πρόσφατη
έρευνα του ΙΝΣΕΤΕ, στην αιχμή της περυσινής σεζόν, 53.249
θέσεις εργασίας δεν καλύφθηκαν από τις 244.124 θέσεις
εργασίας που προβλέπονται βάσει οργανογράμματος στα
ξενοδοχεία. Δηλαδή το ποσοστό έλλειψης ανήλθε σε 22% ή περισσότερες από 1 στις 5 θέσεις εργασίας.
Μάλιστα οι ξενοδοχειακές μονάδες έχουν επιδοθεί σε έναν
ιδιότυπο «αγώνα αντοχής», ώστε και να ανοίξουν, όσες δεν
έχουν ακόμα ανοίξει, το επόμενο διάστημα, αλλά και αυτό να
μην είναι εις βάρος της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών. Συντόμα εξάλλου, το ερευνητικό εργαλείο του ΞΕΕ, το
Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, θα δημοσιοποιήσει έρευνα που θα περιγράφει το μέγεθος του προβλήματος. Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η πρόεδρος του ΙΤΕΠ Κωνσταντίνα
Σβήνου, σημειώνει ότι από το 2019 είχε διαφανεί το πρόβλημα,
αφού και τότε είχαν μετρηθεί 20.000 κενές θέσεις εργασίας στα
ξενοδοχεία, που τελικά καλύφτηκαν οι 16.000 θέσεις εργασίας.
Η Πανδημία μεγένθυνε το πρόβλημα της απασχόλησης στα
ξενοδοχεία

Εκτοτε μεσολάβησε η πανδημία, που ουσιαστικά μεγιστοποίησε φέτος την υπάρξη του προβλήματος, όπως τονίζεται. Η
συρρίκνωση της τουριστικής περιόδου του 2020 και το 2021
δημιούργησε συνθήκες ανασφάλειας στην πλειονότητα των
εργαζομένων και πολλούς τους οδήγησε σε αλλαγή εργασιακού
πεδίου. Πολλοί αλλοδαποί που δούλευαν ήδη στα ξενοδοχεία,
όπως αναφέρει η κυρία Σβήνου, έφυγαν από την Ελλάδα και
κατευθύνθηκαν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Κατά τον πρόεδρο
της ΠΟΞ (πανελλήνια ομοσπονδία ξενοδόχων), Γρηγόρη Τάσιο,
σε πρόσφατες δηλώσεις του τόνισε ότι η πανδημία του κορονοϊού, ώθησε πολλούς εποχιακούς εργαζόμενους στον τουρισμό,
κυρίως ηλικίας μεταξύ 25-35 ετών, να αναζητήσουν εργασία σε
άλλους τομείς και κυρίως σε αυτούς που προσφέρεται δωδεκάμηνη και πενθήμερη εργασία.

Συν εχ ίζεται στη σελ. 13

νης, ο εκπρόσωπος του Δασαρχείου Αιγάλεω
κ. Νικόλαος Καλύβας, ο Αρχηγός του Συστήματος Προσκόπων Χαϊδαρίου κ. Στέφανος
Φούκας, ο Προϊστάμενος των διοικητικών και
οικονομικών υπηρεσιών του Διομήδειου Κήπου
κ. Στυλιανός Σούλιος, ο πρόεδρος της Λέσχης
Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων Αττικής κκ
Μάνθος-Σωτήρης Ματθαίου, ο ΓΓ του Συλλόγου
«Δαφναίος Απόλλων» κ. Γιάννης Χανιωτάκης,
απόστρατος ανώτατος αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος κ. Κωνσταντίνος Φράγκος,
και αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου
Χαϊδαρίου.
Ο Δήμαρχος Βαγγέλης Ντηνιακός και η Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνα Χρονοπούλου αναφέρθηκαν στις ενέργειες του Δήμου για την
ενίσχυση της πυρασφάλειας κατά τη φετινή
θερινή περίοδο. Αυτές είναι μεταξύ άλλων: Η
εγκατάσταση συστήματος ασύρματης επικοινωνίας των αρμόδιων φορέων.

Η προμήθεια ενός υδροφόρου οχήματος και
ενός επιπλέον οχήματος 4Χ4 στο οποίο θα
τοποθετηθεί η συστοιχία πυρόσβεσης του
Δήμου.
Παράλληλα, ο Δήμος προχωρά στη συγκρότηση Ομάδας Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας, για την οργάνωση των εθελοντών
κατοίκων που δεν ανήκουν σε κάποιον από
τους ήδη υπάρχοντες φορείς.
Στη συνέχεια, οι εκπρόσωποι όλων των
φορέων προσδιόρισαν τη συμμετοχή που θα
έχουν στην υλοποίηση του σχεδίου πυροπροστασίας της πόλης του Χαϊδαρίου και του περιαστικού πρασίνου.
Κατά τη συζήτηση επισημάνθηκαν τα
σημεία στην περιοχή του Δήμου όπου
απαιτείται αυξημένη επαγρύπνηση και οι
άμεσες παρεμβάσεις που απαιτείται να
γίνουν.

10 -θριάσιο
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ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ: Παρελθόν ο Γιώργος Αδάκτυλος
“Ο
Εθνι κός
Π αν ο ρ άμ ατο ς
ανακοινώνει την
λύση της συνεργασίας του με
τον
Γι ώργο
Αδάκτυλο μετά
από τρία χρόνια
παρουσίας στην
τεχνική ηγεσία
την ομάδας!
Ο
πρόεδρος
του συλλόγου
Φανης Μαλανδρίνος τόνισε:
«Ευχαριστούμε
από
καρδι άς
τον
Γι ώργο
Αδάκτυλο για την σημαντική του προσφορά στην ομάδα μας. Συνέδεσε το όνομα του με την μεγαλύτερη επιτυχία του Εθνικού Πανοράματος που ήταν η συμμετοχή στον φετινό τελικό του Κυπέλλου
ΕΠΣΔΑ. Ο Γιώργος ήταν, είναι και θα είναι ένα ξεχωριστο κεφάλαιο για τον ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στην συνέχεια της καριέρας του.»

Το Παιδικό της ΝΕΜ
στην Α’ Κατηγορία της
ΕΣΚΑΝΑ!

ΝΕΜ-ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
63-56
Είμαστε συγκινημένοι!

Δεν θέλουμε να το κρύψουμε!
Είμαστε πιο πολύ χαρούμενοι και
από όταν εξασφαλίσαμε την άνοδο
στην Α2!
Μέσα από μια παραγωγική διαδικασία ετών φτάσαμε στο υψηλότερο
επίπεδο και στα τμήματα υποδομής.
Είμαστε περήφανοι!
Η ΝΕΜ δεν είναι μόνο η Αντρική.
Η ΝΕΜ είναι οικογένεια!
Είναι τα πάντα!
Είναι η πόλη, είναι οι φορείς, είναι
τα παιδιά, είναι οι γονείς, είναι η
περηφάνια μας!
Συγχαρητήρια στους λεβέντες
μας!Συγχαρητήρια στον coach
Μπούρη!Συγχαρητήρια στον coach
Κορώση!

Πανελευσινιακός ΑΟΚ:
Συνεχίζει με τον Νίκο Βούλγαρη
στον πάγκο...
Ο Πανελευσινι ακός ΑΟΚ
εί ναι
στην
ε υ χ άρ ι σ τη
θέση να ανακοι νώσει
πως ο Νίκος
Β ο ύ λ γ αρ η ς
θα συνεχίσει
στο τιμόνι της
ανδρικής ομάδας του Συλλόγου και για την επόμενη σεζόν 2022-2023, κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ.
Η ικανοποίηση από την αγωνιστική εικόνα της
ομάδας μας, οι προπονητικές ικανότητες, το ήθος
και η αφοσίωση του στις αρχές και στις φιλοδοξίες
της ήταν ο καθοριστικός παράγοντας της απόφασης
αυτής.
Είναι η 4η χρονιά που Πανελευσινιακός ΑΟΚ και
Βούλγαρης συνεργάζονται, αποδεικνύοντας πως
όταν υπάρχει όραμα και κοινοί στόχοι η συνεργασία είναι μονόδρομος!
Καλές επιτυχίες με υγεία, coach!

Σε αναζήτηση τεχνικού ο Πανελευσινιακός ΑΟ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Α.Ο.
ανακοινώνει την λήξη της
συνεργασίας του με τον προπονητή ΜΟΥΡΑΤ ΣΕΡΟΠΙΑΝ.
Ο πρόεδρος και η διοίκηση
του Συλλόγου ευχαριστούν
θερμά τον Μουράτ, για την
άψογη συνεργασία αλλά και για
την καταλυτική συμβολή του
στην προσπάθεια επιστροφής
της ομάδας στο επίπεδο που
της αρμόζει και του εύχονται
καλή συνέχεια και κάθε καλό στη προπονητική του καριέρα!

ΑΟ ΖΟΦΡΙΑΣ: Ελυσε την συνεργασία του ο Κώστας
Μαργαρίτης

To Δ.Σ. του Αθλητικού Ομίλου Ζωφριάς ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας με
τον προπονητή Κώστα Μαργαρίτη. Κώστα, σε ευχαριστούμε για τις υπηρεσίες
που πρόσφερες στην ομάδα μας και σου ευχόμαστε καλή τύχη σε ό,τι κι αν ακολουθήσει...
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Ο Μανδραϊκός ΑΟ γιόρτασε την λήξη της ποδοσφαιρικής περιόδου

Ρεπορταζ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Η

οµάδα του Μανδραικού γιόρτασε την λήξη της ποδοσφαιρικής περιόδο µε φιλικό αγώνα
που διεξήχθει στο νέο γήπεδο στην
Βαλαρία. Αντίπαλος ήταν η Κ:17 του
Ατροµήτου Αθήνας που κοουτσάρει ο
Μανδραίος Κώστας Παρθενίου.
Οι φίλαθλοι και οι γονείς που είδαν
το παιχνίδι χόρτασαν θέαµα και είχαν
την ευκαιρία να δουν την οµάδα του
Μανδραικού από κοντά, µιας και φέτος
όλα τα εντός έδρας τα έδωσαν σε άλλα
γήπεδα.
Η νεανική οµάδα του Μανδραικού
του προπονητή Γιώργου Σωτήρχου (το
90% των παικτών έχει µέσο όρο τα 17,6
έτη και το 70% είναι από τον ∆ήµο
Μάνδρας).
Η οµάδα χτίστηκε µε παιδιά της
πόλης και ταλέντα της περιοχής. ∆ίπλα
τους αρωγοί και παραδείγµατα προς
µίµηση στάθηκαν 3 έµπειροι ποδοσφαιριστές: Αλέξανδρος Μπακατσέλος,
Ηρακλής ∆ουδέσης και Γιώργος Μπασέτας.
∆εν ήταν µόνο η εµπειρία τους αλλά
και η διάθεση για προσφορά, η αγάπη
στην οµάδα και η απίστευτη αγωνιστική

παρουσία τους στο
γήπεδο. Επειδή είναι
ιδιαιτέρως γνωστοί
στο φίλαθλο κοινό,
όλοι ξέρουν ότι µιλάµε για …πολλά καντάρια µπάλα!
Στην φετινή χρονιά έλλειψε η έδρα
του. ∆υστυχώς λόγω
της κατάστασης του
γηπέδου
έπαιξαν
µόνο 3 µατς στο
Φράγκειο” Γήπεδο
Μανδραϊκου. Για τα
υπόλοιπα αναγκάστηκε η οµάδα να
τριγυρίζει σε όλα τα γήπεδα της ∆υτικής Αττικής…
∆υστυχώς όµως τα “εντός έδρας”… δεν
ήταν εντός και δεν έφεραν την λογικά
αναµενόµενη συγκοµιδή.
Στον Μανδραικό αισιοδοξούν όµως ότι
η επόµενη αγωνιστική χρονιά θα τους
βρει στο γήπεδό τους το φράγκειο µε νέο
χαλί – τάπητα, στην παραδοσιακά
θερµή και απροσπέλαστη έδρα.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΛΙ : Το κανόνι της οµάδας!

Με 20 γκολ αναδείχτηκε 1ος σκόρερ
φέτος από τους παίκτες µας. Εντυπωσιακά τα στατιστικά του γκολτζή µας:
Αγωνίστηκε σε 17 µατς και ο µέσος όρος
του είναι 1,2 γκολ σε κάθε αγώνα. Αν
υπολογίσουµε τα λεπτά συµµετοχής
είναι γκολ ανά 68 λεπτά!
Σκόραρε µε όλους τους τρόπους! Τα
ποσοστά ευστοχίας του ήταν εντυπωσιακά. Ντελικάτος, αέρινος, τρίπλα, τοποθέτηση, δύναµη, εντός κι εκτός περιοχής. Άνοιγε διαδρόµους στις πιο κλειστές άµυνες και µε το οµαδικό του παιγ-

νίδι µοίρασε και αρκετές ασίστ.
Καταγωγή από τα όµορφα Βίλια, 21
ετών.
Εξαιρετικός
χαρακτήρας,
ξεχωρίζει η ευγένεια και το χιούµορ
του. Φοιτητής στο Πανεπιστήµιο Πειραιώς, µιλάει 3 ξένες γλώσσες.
∆ιαµάντι που έλαµψε φέτος και θα
συνεχίσει να “τυφλώνει” µε την λάµψη
του τις αντίπαλες άµυνες και του χρόνου µε την ιστορική φανέλα του Μανδραϊκού.
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΕΤΟΣ

Μνεία ήθους και ευγένειας για την
οµάδα του Μανδραικού φέτος, το
γεγονός ότι είναι η µοναδική οµάδα που
δεν πήρε κόκκινη κάρτα καθώς επίσης
και τις λιγότερες κίτρινες κάρτες.

Υποδειγµατικό το fair play των παικτών σε κάθε παιγνίδι µε βασική προτεραιότητα την υγεία και την ασφάλεια
αντιπάλων και συµπαικτών.
Καµµία δηµόσια καταγγελία διαιτησίας εκ µέρους της διοίκησης ακόµη
και όταν υπήρξαν λάθη που µας στοίχισαν. Όταν χρειάστηκε στείλαµε µόνο
µία εµπιστευτική επιστολή στα πλαίσια
εσωτερικού γόνιµου διαλόγου εντός των
αρµοδίων οργάνων.
Άψογη φιλοξενία σε όλα τα σωµατεία
στους λίγους αγώνες που έδωσαν στο
γήπεδό τους. Αποµονώσαν άµεσα, δηµόσια και δυναµικά, τους ελάχιστους οπαδούς που δηµιούργησαν πρόβληµα σε
ένα και µοναδικό µατς.
Αφήσαµε την έδρα µας οικειοθελώς,
κάτι που προφανώς µας στοίχισε, όταν
διαπιστώσαµε ότι υπήρχε θέµα µε την
ασφάλεια των αθλητών λόγω της κατά-

Σε αναζήτηση τεχνικού ο Απόλλωνας Ποντίων Ασπροπύργου
“Μετά από συν άν τηση της Διοίκησης του Απόλλων Πον τίων με τον προπον ητή Κώστα
Κρασών η, αποφασίστηκε από κοιν ού η ολοκλήρωση της συν εργασίας μας.
Ο πρόεδρος ευχαριστεί τον Κώστα Κρασών η για την άψογη και εποικοδομητική συν εργασία
του η οποία εξέλιξε και προώθησε την ομάδα μας και παράλληλα εν ίσχυσε τις προσπάθειες
των δικών μας παιδιών . Ο Απόλλων Πον τίων εύχεται στον Κώστα Κρασων η καλή συν έχεια,
επιτυχίες και εκπλήρωση κάθε στόχου στην επαγγελματική σταδιοδρομία του.”

στασης του γηπέδου.

∆ιοίκηση, προπονητές, παίκτες,
φίλαθλοι δώσαµε το ηθικό στίγµα µας
στο πρωτάθληµα και την σύγχρονη
αντίληψή µας για το ερασιτεχνικό
ποδόσφαιρο. Παρα το γεγονός ότι πιθανόν να µας στοίχισε βαθµολογικά, θεωρούµε ότι είναι µια επένδυση για το
µέλλον του ποδοσφαίρου και για την
οµάδα της Μάνδρας-Ειδυλλίας.
Να πούµε ακόµα Ο Μανδραϊκός έχει
µια πολύ πλούσια παράδοση σε τερµατοφύλακες. Συνεχιστής και καθοδηγητής
αυτής της παράδοσης φέτος ήταν ο
πολύπειρος προπονητής και παλιός τερµατοφύλακας της οµάδας, Θανάσης
Ρούτης.
Αίλουρος ο Σπύρος Κοπαλάς, ήρθε
στην οµάδα 15 χρονών και έγινε ο µικρότερος βασικός τερµατοφύλακας όχι
µόνο στην οµάδα αλλά και σε όλη την
κατηγορία. Μπράβο!
Ο Θοδωρής Στρατιώτης και ο Γιώργος
Μαυροδηµητράκης όποτε κλήθηκαν όχι
µόνο έδειξαν το ταλέντο τους αλλά προσέφεραν µε χατρακτηριστική αυταπάρνηση τις υπηρεσίες τους.
Ο νεαρός #Παναγιώτης_Καζαντζίδης
πήρε θέση κάτω από τα δοκάρια στα
τελευταία µατς κι έδειξε ότι έχει κι
αυτός µια λαµπρή καριέρα µπροστά του.
Ο
φέρελπις14χρονος
#Παναγιώτης_Κουρκούτας από την Ακαδηµία,
µας δείχνει και το βάθος που υπάρχει
στον Σύλλογο και στους τερµατοφύλακες.
Τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη. ∆ουλειά, δουλειά, δουλειά. Τα αποτελέσµατα ήδη αρχίζουν να φαίνονται. Το Νο 1
στην οµάδα δείχνει το δρόµο για τον
Μανδραϊκό, δείχνει το µέλλον για την
Οµάδα.
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12-θριάσιο
Φόρτωση και εκφόρτωση
εμπορευμάτων
Παραλαβή και τακτοποίηση
εμπορευμάτων

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 LOGISTICS

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:

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 (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
ραίτητα 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,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.

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης Δήμου Ασπροπύργου, Σαλαμίνος 20, Όπισθεν Δημαρχείου.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2132006489 & 2105576704 Email για αποστολή Βιογραφικών: info@apasxolisiasp.gr
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Λήψη απόφασης τροποποίησης
της υπ. αρ. 111/2015 Α.Δ.Σ (Κανονισμού κατάληψης Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Ιλίου και
ειδικότερα του άρθρου 7)

Με την υπ’ αριθμ. 144/2021
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου, η οποία ως
προς τη νομιμότητά της εγκρίθηκε με τη υπ’ αριθμ. 38642/24-032022 Απόφαση του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, ψηφίσθηκε η τροπο-

ποίηση του άρθρου 7 του κανονισμού κατάληψης κοινόχρηστων
χώρων του Δήμου Ιλίου με την
ακόλουθη συμπληρωματική παράγραφο «Επιτρέπεται η ανάπτυξη έως δύο (2) κερματοφόρων παιχνιδομηχανών, συνολικού εμβαδού τριών (3) τ.μ. εντός
του Κοινόχρηστου χώρου που
δύναται να καταλαμβάνει το περίπτερο ήτοι, εντός των 15 τ.μ.
και θα συνοδεύονται με α) βεβαίωση Ασφαλούς λειτουργίας
και τοποθέτησης από ηλεκτρολόγο και β) έγγραφο πιστοποίησης
καταλληλότητας αρμοδίου φορέα.
Οι παιχνιδομηχανές Δεν πρέπει
να εμποδίζουν σε καμία περίπτωση την ομαλή και απρόσκοπτη διάβαση των πεζών»
Από την Τεχνική Υπηρεσία
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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου
Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Αχαρνών
Εν ημερών ουμε κάθε εν διαφερόμεν ο/η ότι ο Δήμος Αχ αρν ών , το Υ πουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γεν ικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και
Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συν εχ ίζουν επιτυχ ώς τη λειτουργία του
Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Αχ αρν ών στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γεν ικής Εκπαίδευσης
Εν ηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθν ικής και Τοπικής Εμβέλειας.
Τα προσφερόμεν α προγράμματα μπορούν ν α παρακολουθήσουν εν ήλικες αν εξαρτήτως χ ώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοιν ων ικά ομάδων . Για την έν ταξη των εν διαφερομέν ων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχ ετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυν ομικής
ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.
Το έργο συγχ ρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Έν ωση (Ευρωπαϊκό Κοιν ων ικό
Ταμείο) μέσω του Επιχ ειρησιακού Προγράμματος «Αν άπτυξη Αν θρώπιν ου Δυν αμικού, Εκπαίδευση και
Διά Βίου Μάθηση».
- Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχ ής απευθυν θείτε στο Κέν τρο Δια Βίου Μάθησης:
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 9

Στη βραχυρόνια μίσθωση κατευθύνθηκαν
πρώην εργαζόμενοι σε ξενοδοχεία

Την ίδια στιγμή η άνθιση της βραχυχρόνιας
μίσθωσης στην Ελλάδα, που συνοδεύτηκε με
την κατακόρυφη αύξηση της προσφοράς καταλυμμάτων πέραν της «παραδοσιακής ξενοδοχίας» απορρόφησε χιλιάδες εργαζόμενους.
Οπως εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η αντιπρόεδρος
του ΞΕΕ Χριστίνα Τετράδη, πλέον ένα μεγάλο
ποσοστό εργαζομένων του κλάδου της καθαριότητας και της εστίασης των ξενοδοχείων επέλεξαν μισθούς 100 και πλέον ευρώ τη μέρα,
χωρίς ασφάλιση, από τους μισθούς των ξενοδοχείων. «Μια βίλλα που ενοικάζεται 1.000
ευρώ την ημέρα μπορεί να προσφέρει μεροκάματο 100 ευρώ. Την ίδια στιγμή για παράδεγμα ενα ξενοδοχείο που δίνει 40 ευρώ την
ημέρα, δίνει επιπλέον 30 ευρώ για την ασφάλιση του εργαζομένου και λοιπές κρατήσεις»,
ανάφερε η κα Τετράδη προσπαθώντας να

ρίξει φως στις συνθήκες που επικρατούν στην
αγορά εργασίας.
Σεφ ούτε για δείγμα δεν υπάρχει στην αγορά

Δίνοντας το στίγμα των ελλείψεων προσωπικού τόσο η κυρία Σβήνου, όσο και η κυρία
Τετράδη επισημαίνουν ότι τα χαμηλότερα
εργασιακά κλιμάκια των ξενοδοχείων, όπως
είναι οι υπηρεσίες εστίασης (γκαρσόνια,
μάγειρες) αλλά και του καθαρισμού (καμαριέρες κλπ) εμφανίζουν τις μεγαλύτερες
ελλείψεις. Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο γενικός
γραμματέας της Ενωσης Ξενοδόχων Αθηνών
Αττικής και Αργοσαρωνικού, Ευγένιος Βασιλικός σημειώνει χαρακτηριστικά ότι «σέφ στην
αγορά εύρεσης εργασίας δεν υπάρχει ούτε για
δείγμα». Εξηγώντας ο κ. Βασιλικός την παρούσα κατάσταση, σημείωσε ότι οι περισσότεροι σέφ άνοιξαν φέτος δικά τους μαγαζιά, ενώ
πολλοί αναζήτησαν καλύτερους μισθούς σε
Μύκονο και Σαντορίνη ή άλλα μεγάλα θέρετρα
διακοπών, αφήνοντας κενές θέσεις εργασίας

στην Αθήνα. «Ρίχνοντας φως» στις περιοχές
εκείνες, με τις ακάλυπτες θέσεις εργασίας,
όλοι συμφωνούν ότι οι περιοχές που έχουν
εποχικές ξενοδοχειακές μονάδες, όπως η περιφέρεια νοτίου Αιγαίου, η Κρήτη, τα Ιόνια νησιά,
αλλά και οι Κυκλάδες υφίστανται το πρόβλημα
της έλλειψης προσωπικού.
Πολλά ξενοδοχεία περιορίζουν τους χώρους
εστίασης

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Η κυρία Σβήνου αναφέρει ότι πολλά ξενοδοχεία που μπορεί να έχουν 4 και 5 εστιατόρια στο ξενοδοχειακό
χαρτοφυλάκιο μπορεί να κλείσουν τα 2 με ό,τι
αυτό συνεπάγεται για την εύρρυθμη λειτουργία
της επιχείρησης, άρα και της ποιότητας. Μια
ακόμη ανορθολογική κατάσταση που μπορεί να
προκύψει αφορά τις επιπλέον ώρες εργασίας
των εργαζομένων, πάντα επί πληρωμή. Δεν
είναι σπάνιο το φαινόμενο εργαζομένων να
δουλεύουν Σαββατοκύριακο, αφού δεν υπάρχει
αντικατάστης. «Δεν υπάρχουν ελεύθεροι

εργαζόμενοι να έλθουν να δουλέψουν στα ξενοδοχεία», αναφέρει χαρακτηριστικά η κυρία
Σβήνου.
«Αδικα στοχοποιείται ο κλάδος της Ξενοδοχίας για τις συνθήκες εργασίας»

Στη σημείο αυτό η κυρία Σβήνου επισημαίνει
ότι άδικα έχει στοχοποιηθεί ο κλάδος της ξενοδοχίας, αναφορικά με τους μισθούς αλλά και τις
συνθήκες εργασίας. «Οι κακές συνθήκες που
έχουν δει το φώς της δημοσιότητας δεν αφορούν
τα ξενοδοχεία, αλλά άλλες τουριστικές επιχειρήσεις», συμπληρώνει η κυρία Τετράδη. «Στα
ξενοδοχεία εφαρμόζονται συλλογικές συμβάσεις εργασίας, που στην πράξη οι ξενοδόχοι
δίνουν περισσότερα από όσα αυτές ορίζουν.
Παράλληλα οι συνθήκες διαμονής είναι αξιοπρεπέστατες για τους εργαζόμενους, αφού
παραχωρείται ένα δωμάτιο για δυο άτομα και
σε καμία περίπτωση δεν υπάρχουν συνθήκες
που προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια κλπ», αναφέρει η κα Σβήνου.

14-θριάσιο
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

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
Αστυνομικό Τμήμα
674 - 210 55 46 285
Τροχαία Δήμητρος & Εθν.
210 55 46 579 - 210 55 46
Λιμεναρχείο
210 55

213 2140410
210 55 46
Αντιστάσεως
930
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 ) Κ υ π ρ α ί ο υ
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

ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η εταιρία ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ Α.Ε., που δραστηριοποιείται
στην επεξεργασία ανθρακικού ασβεστίου, επιθυμεί την
κάλυψη της παρακάτω θέσης εργασίας για τις εγκαταστάσεις της στη Μάνδρα Αττικής:

ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΒΑΡΔΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΠΡΟΦΙΛ
ΕΠΙΘΥΜΗΤ ΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
Προϋπηρεσία 1-3 έτη σε βιομηχανικό
περιβάλλον
Απόφοιτοι ΣΕΛΕΤΕ, ΙΕΚ, ΤΕΕ, ΤΕΙ
Ηλεκτρολογίας με γνώσεις κλασικής
ηλεκτρολογίας, αυτοματισμοί, PLC
Επιθυμητά κάτοχοι άδειας ηλεκτρολόγου
Επιθυμητή γνώση αγγλικής γλώσσας
Γνώση χρήσης Η/Υ (M/S OFFICE,
ηλεκτρονική αλληλογραφία)
Αναπτυγμένες οργανωτικές και συντονιστικές ικανότητες
Διάθεση για συνεχή μάθηση και άριστες ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας
Δυνατότητα εργασίας σε σύστημα βαρδιών

ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
Παρακολούθηση αυτοματοποιημένων
λει τουργι ών μονάδας παραγωγής
(PLC)
Έλεγχος οργάνων και ρυθμού παραγωγής
Καταγραφή συμβάντων και αντιμετώπισης ζημιών
Καταχώρηση δεδομένων
Η θέση προσφέρει δυναμι κό και
ευχάρι στο περι βάλλον εργασί ας,
δυνατότητες εξέλιξης και συνεχή εκπαίδευση.
Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα, με
κωδικό θέσης ΧΒΠ,
στο email: dida@iokal.com
ή στον αριθμό fax: 210 55 52 396
ΘΑ
ΤΗΡΗΘΕΙ
ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΑΠΟΛΥΤΗ

Ζητούνται πωλήτριες
σε αρτοζαχαροπλαστείο
στην περιοχή του Ασπροπύργου
για πλήρη απασχόληση.
Η προϋπηρεσία θα ήταν
επιθυμητή.
Επικοινωνιακές δεξιότητες
-Ομαδικότητα - Ευελιξία ωραρίου
Παρέχεται πλήρης ασφάλιση.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6937427107
Κα Κωνσταντίνα.

Ωράριο επικοινωνίας:
06:00-18:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ

ΣΕ ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.ΤΗΛΕΦ ΩΝΟ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2105575342,
6973236156

ΑΝΑΛΑΜ ΒΑΝΟΥΜ Ε ΕΡΓ ΑΣΙΕΣ:

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜ ΑΤ ΙΣΜ ΟΥΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
- ΣΙΔΗΡΙΚΑ - ΑΛΟΥΜ ΙΝΙΟ -

ΧΤ ΙΣΙΜ ΑΤ Α - ΣΟΒΑΤ ΙΣΜ ΑΤ Α ΚΑΙ
ΔΙΑΦΟΡΑ Μ ΕΡΕΜ ΕΤ ΙΑ

Τ ΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6 9 8 9 7 4 8 6 2 1 (ΝΙΚΟΣ)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ:

ENOIKIAZONTAI ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΩΤΟΥ

ΟΡΟΦΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6936780360
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ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή
κατάσταση γκαρσονιέρα 35 τ.μ., ισόγεια, 1
υ/δ, κατασκευή '08,
μπάνιο, επιπλωμένη, θέρμανση: αυτόνομη θέρμανση με κεντρική
εγκατάσταση, μέσο θέρμανσης: πετρέλαιο,
νυχτερινό ρεύμα, χωρίς
κοινόχρηστα, ελεύθερη,
ιδανική για φοιτητές, τιμή 400€ 6948750875
ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητο
διαμέρισμα 63 τ.μ., 4ου,
1 υ/δ, κατασκευή '10,
μπάνιο, ενεργ. κλ. Α+,
ζώνη οικιστική, τιμή
410€, 09:00-21:00
6908419263

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατάσταση οροφοδιαμέρισμα 90 τ.μ., ισόγειο,
προσόψεως, 2 υ/δ, κατασκευή '97, μπάνιο, σε
οικόπεδο 650 τ.μ., θέρμανση: αυτόνομη θέρμανση με ατομική εγκατάσταση, μέσο θέρμανσης: πετρέλαιο, τζάκι,
πάρκιν πιλοτής, κουφώματα αλουμινίου,
χωρίς ασανσέρ, ζώνη
οικιστική, δάπεδα: μάρμαρο, πολύ καλή κα-

θριάσιο-15

τοικία με δύο μεγάλα
υπνοδωμάτια, σαλόνι
,κουζίνα με καθιστικό
και τζάκι και μεγάλο κήπο, τιμή 480€, συζητήσιμη. SYNTHESIS
S.R.E.CON,
2105541126, 09:0020:00
ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη
γκαρσονιέρα 45 τ.μ.,
ισόγεια, διαμπερής, 1
υ/δ, αυτόνομη θέρμανση, πόρτα ασφαλείας,
ηλιακός, ανοικτό πάρκιν, κήπος, χωρίς ασανσέρ, χωρίς
κοινόχρηστα, όχι
μεσίτες, είναι ένας μεγάλος χώρος με κουζίνα και μπάνιο, τιμή
300€, συζητήσιμη
6947045353

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατάσταση οροφοδιαμέρισμα 170 τ.μ., 1 επίπεδο,
1ου, προσόψεως, 3 υ/δ,
κατασκευή '80, μπάνιο,
2 wc, θέρμανση: αυτόνομη θέρμανση με κεντρική εγκατάσταση,
πόρτα ασφαλείας,
ηλιακός, χωρίς
κοινόχρηστα, ενεργ. κλ.
Ε, ///Μαγούλα, οροφο-

διαμέρισμα 170 τ.μ.,
1ου ορόφου κατασκευής 1980, προσόψεως
και διαμπερές. Διαθέτει
3 υ/δ, σαλόνι μεγάλο,
κουζίνα, μπάνιο, 2 wc,
πόρτα ασφαλείας, αυτ.
θέρμανση πετρελαίου
και λέβητας, ηλιακό.
Κοντά στο κέντρο της
πόλης. 6/5/2022 10:36
πμ, τιμή 600€ (e-agents1327401). ASPIS
REAL ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220
ΕΛΕΥΣΙΝΑ οικία 110
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή '79, 2 μπάνια,
ανακαινισμένη, ανακαίνιση '20, τιμή 450€,
09:00-21:00
6945153906

ΜΑΝΔΡΑ Μακρυάμμος, μονοκατοικία 72
τ.μ., υπερυψωμένη ισόγεια, 1 υ/δ, ενεργ. κλ. Γ,
ανακαινισμένη, τιμή
300€
6946983366
ΟΙΝΟΗ νεόδμητη μονοκατοικία 60 τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ, μπάνιο, ανακαίνιση '10, τιμή 250€,
07:00-22:00

Η ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ Α.Ε.
αναζητά προσωπικό για τις αποθήκες
της στον Ασπρόπυργο Αττικής

ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Απαραίτητα Προσόντα:
§
Απολυτήρι ος τί τλος τρι τάξι ου
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 αλλοδαπής ή ανώτερος
§ Άδεια χειριστή ηλεκτροκίνητου ανυψωτικού περονοφόρου μηχανήματος (κλαρκ)
§ Επαγγελματική εμπειρίατουλάχιστον 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 ευκολίαστην επικοινωνία
§ Επιθυμητή γνώση λειτουργίας συστημάτων WMS

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν
βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
hr@beinoglou.gr ή στο τηλ. 210-9466204

6945605024

ΒΙΛΙΑ ανακαινισμένη
μονοκατοικία 144 τ.μ., 2
επίπεδα, 1ου, διαμπερής, προσόψεως, 3 υ/δ,
2 μπάνια, πέτρινη, σε
οικόπεδο 409 τ.μ., θέρμανση: αυτόνομη θέρμανση με ατομική εγκατάσταση, μέσο θέρμανσης: πετρέλαιο, ρεύμα,
τζάκι, θέα βουνό, αποθήκη, κήπος, κουφώματα αλουμινίου, σίτες,
νυχτερινό ρεύμα, ελεύθερη, ζώνη οικιστική, κατάλληλη για εξοχική κατοικία, δάπεδα: παρκέ, πλακάκι,
μάρμαρο, ενοίκιο περιλαμβάνει: κοινόχρηστα,
Οδός: 25 ης Μαρτίου
26. Διάφορα χαρακτηριστικά: αλουμίνια, διπλά
τζάμια, εντοιχισμένες
ντουλάπες, κοντά στο
κέντρο & συγκοινωνίες,
δύο μπαλκόνια (εμπρός & πίσω), ξύλινα &
μαρμάρινα δάπεδα, φωτεινό, φρεσκοβαμμένο, μεγάλος χώρος αποθήκευσης (σκεπή &
υπόγειο), ανακαίνιση
'21 , καλή διαρρύθμιση,
τριφασικό, ψηλοτάβα-

νο, με πρόσβαση σε
κοινόχρηστη σκεπή,
δύο εισόδους (μία για
κάθε επίπεδο). Θέα:
προς το βουνό & το δάσος (εμπρός και πίσω).
Θέρμανση: αυτόνομη θέρμανση οροφής Γερμανίας (ESWA) και
πλήρως λειτουργικό
τζάκι (μόλις έγινε η
συντήρηση/επισκευή).
Το ακίνητο προσφέρεται και με κάποια έπιπλα/συσκευές., διαθέσιμη από 10/05/22, τιμή
390€, 09:00-20:00
6971507394
ΒΙΛΙΑ μονοκατοικία
135 τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ, 2
μπάνια, τζάκι, κήπος, ανακαινισμένη, σαλονοτραπεζαρία, κουζίνα, 1
ξύλινη σοφίτα, 2 αυλές,
καλοριφέρ, χωρίς σκάλες, κατάλληλη και για
ηλικιωμένους και άτομα
με κινητικά προβλήματα, δεκτά κατοικίδια, τιμή 500€
6944461852

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

γέλη Περπινιάδη, Άνω
Φούσα, με αυλή, κοντά
σε προαστιακό, στάση
λεωφορείου και αγορά.,
τιμή 420€
6973222212
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ανακαινισμένο διαμέρισμα
50 τ.μ., 1 επίπεδο, 1ου,
1 υ/δ, κατασκευή '90,
μπάνιο, κλιματισμός, ενεργ. κλ. Δ, ανακαίνιση
'00, 3 δωμάτια, 1 κουζίνα/ες, κουζίνα (αυτόνομη), studio 6/5/2022
11:43 πμ, τιμή 300€ (eagents1066076). ASPIS
REAL ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Κέντρο, καλή κατάσταση
διαμέρισμα 40 τ.μ., 1
επίπεδο, ισόγειο, 1 υ/δ,
κατασκευή '85, μπάνιο,
θέρμανση: κεντρική θέρμανση, ενεργ. κλ. Ζ,
ανακαίνιση '00, 3 δωμάτια, 1 κουζίνα/ες,
6/5/2022 11:43 πμ, τιμή
300€ (eagents1066075). ASPIS
REAL ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220

Η εταιρεία Eye Facility
Management αναζητά:

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

Απαραίτητα Προσόντα:

•Άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας Ν.2518/97 σε ισχύ.
•Απόφοιτος Μέσης Εκπαίδευσης.
•Δυνατότητα για πλήρη ή μερική
απασχόληση σε κυλιόμενες βάρδιες.
•Βασικές Γνώσεις Αγγλικών.
•Βασικές Γνώσεις Η/Υ.
Η εταιρεία παρέχει:

•Άμεση Πρόσληψη.
•Μόνιμη Απασχόληση.
•Συνεχή Εκπαίδευση.
•Σύγχρονο Εργασιακό Περιβάλλον.
•Δυνατότητες Επαγγελματικής Εξέλιξης.

Αν επιθυμείτε, να γίνετε μέλος της
ομάδας μας, μπορείτε να υποβάλλετε 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 2106121719.
Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την εταιρεία μας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας :
w w w .eyefm.gr

16-θριάσιο
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Μυστήριο 12_Ελευσίνα & Επανάσταση
“Θραύσματα” In situ εικαστική εγκατάσταση & “Πολεμική Σκηνή”
αφηγηματική ιστορική εγκατάσταση
Βασισμένη σε σπάνιο
αρχειακό υλικό,
η αφηγηματική
εγκατάσταση
πραγματεύεται τη σχέση
της Ελευσίνας με την
Επανάσταση του 1821,
ενώ παράλληλα το
εμβληματικό έργο του
Διονύσιου Σολωμού
“Ελεύθεροι
Πολιορκημένοι”
ζωντανεύει μέσα από μία
πρωτότυπη in situ
εγκατάσταση.

3 - 26 Ιουνίου 2022
Parking Παλαιού Ελαιουργείου (Κανελλοπούλου 1,
Ελευσίνα)

