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Εργάνη: Ρεκόρ εικοσαετίας για το
ισοζύγιο απασχόλησης τον Απρίλιο

- Πάνω από 124.000 νέες θέσεις
εργασίας τον Απρίλιο

Η Κομισιόν βάζει φρένο
σε νέα μέτρα στήριξης

Τζεντιλόνι: Η Ελλάδα και τα κράτη-μέλη
με υψηλό χρέος πρέπει να είναι «πολύ

προσεκτικά» στη μείωσή του

Α΄ΓΥΝΑΙΚΩΝ 25Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Μια εβδομάδα πριν το φινάλε

Η ΝΕ Μεγαρίδος έκανε το
ντάμπλ. Κατέκτησε και το
Κύπελλο ΕΣΚΑΝΑ

««ΤΤΡΡΕΕΧΧΟΟΥΥΜΜΕΕ  ΠΠΙΙΟΟ
ΓΓΡΡΗΗΓΓΟΟΡΡΑΑ  ΑΑΠΠΟΟ
ΤΤΟΟΝΝ  ΚΚΑΑΡΡΚΚΙΙΝΝΟΟ»»

Ο Δήμος Ασπροπύργου
στηρίζει τον 2ο Ποδηλατικό

Γύρο 2022 του Κ.Ε.Φ.Ι.

Τρεις πυρκαγιές στον
Ασπρόπυργο και τα Άνω Λιόσια 

Νέα υπογραφή Σύμβασης για
έργα οδοποιίας στον Δ. Αχαρνών

σσεελλ..  55

σσεελλ..  99

ΑΑΝΝΑΑΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  
ΛΛΥΥΣΣΗΗ  
γγιιαα  ττηηνν  ααπποομμάάκκρρυυννσσηη  
ααυυθθααίίρρεεττωωνν  
κκαατταασσκκεευυώώνν,,  οοιι  
οοπποοίίεεςς  δδηημμιιοουυρργγοούύνν  
έέννττοονναα  ππρροοββλλήήμμαατταα  
ππρροοσσββαασσιιμμόόττηηττααςς  
σσττοουυςς  ππεεζζοούύςς

σσεελλ..  22

Απεγνωσμένο SOS απευθύνουν 
οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης 

και Αποχέτευσης της χώρας 

Οι περισσότερες εξ αυτών κινδυνεύουν 
να «πνιγούν» στα χρέη εξαιτίες των υπέρογκων

λογαριασμών ρεύματος 

ΔΕΣΦΑ: 
Σε επίπεδα ρεκόρ θα 
φτάσει τον Ιούνιο η

χρήση της Ρεβυθούσας

σσεελλ..  1100--1111σσεελλ..  22

Δωρεάν Μαστογραφικός
έλεγχος στο Δήμο Ελευσίνας

από την Κοινωφελή Επιχείρηση
σσεελλ..  88σσεελλ..  33

σσεελλ..  55

σσεελλ..  99σσεελλ..  22

Συνάντηση του Δημάρχου Ελευσίνας με τους 
καταστηματάρχες της Νικολαΐδου
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κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Γενικά αίθριος . Η θερμοκρασία 

από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ανδρόνικος, Ανδρονίκη *

Ιουνία, Γιουνία
Σόλων, Σόλωνας, Σολόχων

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Νέζη Σοφία Χ.,  Λεωφόρος Δημοκρατίας

50,2105580394

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Θεοτόκης Αλέξανδρος Δ.

Βενιζέλου Ελευθερίου 61, 2105548498

MANΔΡΑ
ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕΔήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,
2105551232

ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

Αεράκης Νικόλαος 
Λ. Αιγαίου Πελάγους 32, 2102470189

ΑΧΑΡΝΕΣ

ΚΑΛΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΧΑΜΠΗΛΟΜΑΤΗ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΟΕ, Αθηνών 23, 2102465432

«Φρένο» σε μέτρα στήριξης με δημοσιον ομικό
αν τίκτυπο βάζει η Κομισιόν , όπως προκύπτει από τις
δηλώσεις του Επιτρόπου για την  Οικον ομία, Πάολο
Τζεν τιλόν ι, μετά την  αν ακοίν ωση των  εαριν ών  προβ-
λέψεων .

«Γεν ικά, μπορώ ν α πω ότι η Ελλάδα και όλα τα
κράτη-μέλη με υψηλό χ ρέος θα πρέπει ν α είν αι πολύ
προσεκτικά στη μείωση του επιπέδου του χ ρέους και
στον  περιορισμό των  εθν ικά χ ρηματοδοτούμεν ων
τρεχ ουσών  δαπαν ών . Αυτή είν αι μια αρχ ή που πρέπει
ν α ληφθεί υπόψη όχ ι μόν ο από την  Ελλάδα, αλλά και
από όλα τα κράτη-μέλη με υψηλό χ ρέος», είπε ο Επίτρ-
οπος.

Αν έφερε επίσης, ότι την  επόμεν η εβδομάδα που η
Επιτροπή θα παρουσιάσει τις οικον ομικές συστάσεις
της προς τα κράτη-μέλη, θα ληφθεί υπόψη για την  Ελλά-
δα και η συμμόρφωσή της με τον  στόχ ο για πρωτογε-
ν ές πλεόν ασμα 2%.

Στην  έκθεσή της, η Κομισιόν  τόν ισε ότι τα περισσό-
τερα έκτακτα κρατικά μέτρα στήριξης θα λήξουν  το
2022 και ότι η Ελλάδα θα έχ ει πρωτογεν ές πλεόν ασμα
το 2023. 

Το πρωτογεν ές πλεόν ασμα για το 2023 προβλέπεται
στο 1,3% του ΑΕΠ και στην  πρόβλεψη αυτή, όπως
σημειών ει η έκθεση, έχ ει υπολογισθεί η παράταση δύο
«φιλικών  στην  αν άπτυξη» φορολογικών  ελαφρύν σεων
«που θα έληγαν  φέτος» - για την  προσαρμογή του μη
μισθολογικού κόστους στα μέσα επίπεδα της Ευρ-
ωζών ης, υπον οών τας την  κατάργηση της έκτακτης
εισφοράς αλληλλεγγύης και ότι θα εξακολουθήσει ν α 

ισχ ύει η μείωση των  ασφαλιστικών  εισφορών  κατά
τρεις ποσοστιαίες μον άδες. 

Αν έφερε ότι περί τα τέλη Ιουν ίου θα καθοριστεί η
τελική καταν ομή του 30% των  επιχ ορηγήσεων . «Μετά
από αυτήν  την  αν ακαταν ομή, αν αμέν ουμε ν α έχ ουμε
αρκετές προτάσεις για την  προσαρμογή των  σχ εδίων
RRF που προέρχ ον ται από τα κράτη-μέλη ειδικά από
εκείν α που έχ ουν  σημαν τικά λιγότερες επιχ ορηγή-
σεις», είπε ο Επίτροπος Οικον ομίας.

Σε ό,τι αφορά τα δάν εια του RRF, ο Π. Τζεν τιλόν ι
αν έφερε ότι πάν ω από 200 δισ. ευρώ σε δάν εια δεν
έχ ουν  ζητηθεί από τα κράτη-μέλη, ωστόσο η Ισπαν ία
και η Πολων ία είν αι πρόθυμες ν α υποβάλουν  αυτό το
αίτημα (περίπου 70 δισ. ευρώ δάν εια αν αμέν εται ν α
ζητήσει η Ισπαν ία και 25 δισ. ευρώ η Πολων ία).

Υπεν θύμισε, τέλος, ότι τα κράτη-μέλη μπορούν  ν α
υποβάλουν  αίτημα για δάν εια ως τον  Αύγουστο του
2023..

Η Κομισιόν βάζει φρένο σε νέα μέτρα στήριξης
Τζεντιλόνι: Η Ελλάδα και τα κράτη-μέλη με υψηλό χρέος πρέπει

να είναι «πολύ προσεκτικά» στη μείωσή του

Ν
έο, απεγνωσμένο SOS απευθύνουν οι Δημο-
τικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευ-
σης της χώρας καθώς η ρήτρα αναπροσαρμο-

γής στους λογαριασμούς ρεύματος έχει εκτινάξει το
κόστος λειτουργίας τους και οι περισσότερες εξ αυτών
κινδυνεύουν να «πνιγούν» στα χρέη με επιπτώσεις στη
δημόσια υγεία και το περιβάλλον
της χώρας.

Από την αρχή
της ενεργειακής
κρίσης και λόγω
των υπέρογκων
αυξήσεων στους
λογαριασμούς του

ρεύματος, οι Δημοτικές Επιχει-
ρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) που
παρέχουν καθαρό και υγιεινό νερό σε 5 εκ. πολίτες της
χώρας μας, βρίσκονται κάτω από μεγάλη οικονομική
πίεση. Η παραγωγή πόσιμου νερού και η επεξεργασία
λυμάτων που είναι οι κύριες δραστηριότητες των
Δ.Ε.Υ.Α. είναι πολύ ενεργοβόρες δραστηριότητες, και
για τον λόγο αυτό το ενεργειακό κόστος των επιχειρή-
σεων από τον Αύγουστο του 2021 μέχρι σήμερα έχει
διπλασιασθεί και δεν είναι πλέον διαχειρίσιμο.

Τα οριζόντια μέτρα και οι επιδοτήσεις στους λογαρια-
σμούς ηλεκτρικού ρεύματος που μέχρι σήμερα έχουν
ανακοινωθεί, όπως επανειλημμένα έχει τονίζει η
Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και
Αποχέτευσης, δεν επαρκούν και δεν έχουν αναδρο-
μικότητα για τις Δ.Ε.Υ.Α. με αποτέλεσμα οι περισσότερ-
ες από αυτές κινδυνεύουν να «πνιγούν» στα χρέη.

Η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ζητά από το 2020 την μείωση του
Φ.Π.Α. στο νερό από 13% στο 6% θεωρώντας ότι ειδι-

κά στην παρούσα φάση θα έδινε μεγάλη ανάσα στους
πολίτες οι οποίοι πλήττονται από ένα πρωτοφανές κύμα
ακρίβειας.

Χθες  Δευτέρα 16 Μαΐου
εκπρόσωποι των Δ.Ε.Υ.Α. με
την παρ-
ο υ σ ί α
τ ο υ

προέδρου της
Ε.Δ.Ε.Υ.Α. κ. Γιώργη
Μαρινάκη, δημάρχου Ρεθύμνης, συναντήθηκαν για να
συζητήσουν το ζήτημα του ενεργειακού κόστους των
Δ.Ε.Υ.Α. και να προτείνουν λύσεις για να διασφαλισθ-
εί η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και η πρόσβαση
των πολιτών της χώρας μας σε ποιοτικό και προσιτό
νερό.

Οι Δ.Ε.Υ.Α. θεωρούν ότι είναι επιτακτική ανάγκη να
ληφθούν από την Πολιτεία πρωτοβουλίες οι οποίες θα
ενισχύσουν τις Δ.Ε.Υ.Α. που επλήγησαν οικονομικά
από τις επιβαρύνσεις λόγω της ρήτρας αναπροσαρμο-
γής και θα τις διευκολύνουν στην κατεύθυνση της παρ-
αγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, ώστε να καλύπτουν το
κόστος της παραγωγής πόσιμου νερού και επεξερ-
γασίας λυμάτων.

Απεγνωσμένο SOS απευθύνουν οι Δημοτικές 
Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης της χώρας 

Οι περισσότερες εξ αυτών κινδυνεύουν να «πνιγούν» στα χρέη εξαιτίες των
υπέρογκων λογαριασμών ρεύματος 



Αυτοψία στους παράδρομους της εθνικής
οδού, για τον καθαρισμό φρεατίων και την απο-
μάκρυνση μπαζών με σκοπό την έγκαιρη προε-
τοιμασία για το επόμενο φθινόπωρο και ενδεχό-
μενα πλημμυρικά φαινόμενα πραγματοποίησε
την Δευτέρα 16 Μαϊου ο Αντιπεριφερειάρχης
Δυτικής Αττικής.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτ. Αττικής Λ. Κοσμό-
πουλος δήλωσε σχετικά: «Είμαστε σε συνεχή
ετοιμότητα για την αντιμετώπιση καιρικών φαινο-

μένων και εγώ προσωπικά επιβλέπω κάθε
σημείο της περιοχής μας, που εμπίπτει στις
αρμοδιότητες της Περιφέρειας Αττικής. 

Με συντονισμό του Περιφερειάρχη Αττικής
Γιώργου Πατούλη, προχωράμε σε όλες τις προλ-
ηπτικές ενέργειες, με καθαρισμούς και ό, τι χρει-
άζεται, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, για να
είμαστε εγκαίρως έτοιμοι για το προσεχές φθινό-
πωρο».

Tρίτη 17 Μαϊου 2022 θριάσιο-3

Ο
Δήμος Ασπροπύργου στηρίζει και
φέτος τη δράση του Συλλόγου Καρκι-
νοπαθών – Εθελοντών – Φίλων –

Ιατρών Αθηνών (Κ.Ε.Φ.Ι.), ο οποίος με αφο-
ρμή την Παγκόσμια Ημέρα Επιζώντων του
Καρκίνου, διοργανώνει τον 2ο Ποδηλατικό
Γύρο 2022, στις 5 Ιουνίου, με σύνθημα
«Τρέχουμε πιο Γρήγορα από τον Καρκίνο».

Η 5η Ιουνίου, παγκόσμια Ήμερα
Επιζώντων του καρκίνου είναι μια μέρα
μνήμης όσων νικήθηκαν και γιορτής για
όλους τους επιζώντες. Παίρνοντας τη σκυτάλη
από την 3η Ιουνίου, παγκόσμια Ημέρα του
Ποδηλάτου, ανεβαίνουμε ξανά στα ποδήλατα
μας και στέλνουμε τις φωτογραφίες μας ως
ένα μήνυμα ενδυνάμωσης όλων των μικρών
και μεγάλων μαχητών.

Η αφετηρία και ο τερματισμός του ποδηλα-
τοδρόμου θα είναι  η Αίγλη του Ζαππείου, η
κλασσική διαδρομή των 5χμ του Μαραθωνίου
της Αθήνας, και οι συμμετέχοντες καλούνται
να ποδηλατήσουν, να τρέξουν ή και να
βαδίσουν, κατά μήκος της. 

Μπορεί να συμμετάσχει ο καθένας, αρκεί
να δηλώσει συμμετοχή στο site του Συλλόγου,
να λάβει το σχετικό υλικό και να ανεβάσει
φωτογραφίες στα κοινωνικά δίκτυα χρησιμο-
ποιώντας hashtags #ridewithKEFI
#runwithKEFI.

Ραντεβού λοιπόν στις 5 Ιουνίου 2022 και
ώρα 09.00.

««ΤΤΡΡΕΕΧΧΟΟΥΥΜΜΕΕ  ΠΠΙΙΟΟ  ΓΓΡΡΗΗΓΓΟΟΡΡΑΑ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟΝΝ  ΚΚΑΑΡΡΚΚΙΙΝΝΟΟ»»

Ο Δήμος Ασπροπύργου στηρίζει τον 2ο Ποδηλατικό Γύρο 2022 του Κ.Ε.Φ.Ι.
- Ραντεβού στις 5 Ιουνίου 2022 και ώρα 09.00.

Δωρεάν Μαστογραφικός
Έλεγχος στο Δήμο Ελευσίνας

από την Κοινωφελή Επιχείρηση

H
κιν ητή μον άδα μαστογράφου της Ελλην ικής
Αν τικαρκιν ικής Εταιρείας< συν εχ ίζον τας το
«πρόγραμμα ευαισθητοποίησης και έγκαιρης

διάγν ωσης του καρκίν ου του μαστού», θα βρίσκεται
Τετάρτη 25 & Πέμπτη 26 Μαΐου 2022 στο Δήμο Ελευ-
σίν ας, για δωρεάν  προληπτικό Μαστογραφικό
Έλεγχ ο.

Ο καρκίν ος του μαστού είν αι η συχ ν ότερη κακο-
ήθεια που εμφαν ίζεται στις γυν αίκες της χ ώρας μας με
τον  αριθμό των  ν έων  περιστατικών  κάθε χ ρόν ο ν α
υπολογίζεται στις 7.500.

Παρόλη την  υψηλή συχ ν ότητα της, η ασθέν εια
απειλεί ολοέν α και λιγότερο τη ζωή και την  ποιότητα
της, τόσο εξαιτίας των  σημαν τικών  προόδων  της
ιατρικής επιστήμης, που οδήγησαν  σε πιο αποτελε-
σματικές και περισσότερο εξατομικευμέν ες θεραπευ-
τικές παρεμβάσεις, όσο και γιατί ο αριθμός των
γυν αικών  που υποβάλλον ται σε προληπτικές εξετά-
σεις συν εχ ώς αυξάν ει, με αποτέλεσμα ν α αν α-
καλύπτεται ο καρκίν ος σε πρώιμα στάδια, τότε που οι
θεραπείες είν αι πιο αποτελεσματικές και μπορούν  ν α
οδηγήσουν  στην  ίαση.

Η καλύτερη εξέταση για την  έγκαιρη διάγν ωση του
καρκίν ου του μαστού είν αι η μαστογραφία.

Ο τακτικός προληπτικός έλεγχ ος με μαστογραφία
μειών ει τη θν ησιμότητα από την  ασθέν εια σε ποσο-
στό που φθάν ει το 30%. Η εξέταση είν αι αν ώδυν η,
διαρκεί ελάχ ιστο χ ρόν ο και με τα ν έα μηχ αν ήματα η
δόση ακτιν οβολίας είν αι εξαιρετικά χ αμηλή.

Για ν α βοηθηθούν  οι γυν αίκες που λόγω γεωγραφ-
ικών  ιδιαιτεροτήτων  ή και οικον ομικών  προβλημάτων ,
αδυν ατούν  ν α υποβληθούν  σε μαστογραφικό έλεγχ ο,
η Ελλην ική Αν τικαρκιν ική Εταιρεία με πρόσκληση και
χ ορηγία της Κοιν ωφελούς Επιχ είρησης του Δήμου
Ελευσίν ας, προσφέρει δωρεάν  προληπτικό μαστογρ-
αφικό έλεγχ ο.

Στo πλαίσιο αυτού του προγράμματος η μονά-
δα μαστογράφου θα βρίσκεται: 25 & 26 Μαΐου
2022 στο Δήμο Ελευσίνας.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Χατζηδάκη και Τραυλού (έναντι Πυρουνάκειου
Λυκείου)

Τηλέφωνα για ραντεβού: 210/55.58.544

Τα ραντεβού θα κλείνονται με σειρά προτεραι-
ότητας Προϋποθέσεις για το Μαστογραφικό
έλεγχο Ηλικίες γυναικών από 40 έως 70 ετών.

Να μην έχει γίνει μαστογραφία τους τελευταίους
12 μήνες.

Να μην έχουν ιστορικό καρκίνου μαστού,
βιοψίας ή αισθητικής επέμβασης στο μαστό.

Να μην είναι σε έμμηνο ρύση (περίοδο 3
ημέρες πριν – 5 ημέρες μετά).

Αυτοψία του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής 
Αττικής στο οδικό δίκτυο 
για την αποφυγή πλημμυρών
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΕΡΓΟΥ -    CPV  45212314-0

1. Το Υπουργείο Πολιτισμού
και Αθλητισμού / Διεύθυνση
Αναστήλωσης Αρχαίων
Μνημείων, προκηρύσσει την με
ανοιχτή διαδικασία επιλογής
αναδόχου για την κατασκευή
του έργου «ΚΑΤΑΧΩΣΕΙΣ,
ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ»
(NUTS: EL 306 (ΠΕ. ΔΥΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ))  εκτιμώμενης αξίας
282.366,12 € (πλέον ΦΠΑ), το
οποίο ανήκει στην κατηγορία
έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.

2. Προσφέρεται ελεύθερη,
πλήρης, άμεση και δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση στα
έγγραφα της σύμβασης στον
ειδικό, δημόσια προσβάσιμο,
χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνι-
σμοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr, στο
ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και της παρ-
ούσας και της διακήρυξης στην
ιστοσελίδα www.culture.gov.gr.

Εφόσον έχουν ζητηθεί
εγκαίρως, ήτοι έως τις  23-05-
2022 η αναθέτουσα αρχή
παρέχει σε όλους τους προσφ-
έροντες που συμμετέχουν στη
διαδικασία σύναψης σύμβασης
συμπληρωματικές πληροφορίες
σχετικά με τα έγγραφα της

σύμβασης, το αργότερο στις 26-
05-2022  .

3 Οι προσφορές υποβάλλον-
ται από τους ενδιαφερομένους
ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικ-
τυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του
ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι τις 31-05-2022,
ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ.,
σε ηλεκτρονικό φάκελο του
υποσυστήματος. σε ηλεκτρο-
νικό φάκελο του υποσυστήμα-
τος  ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ»
και υπογράφονται, τουλάχι-
στον, με προηγμένη ηλεκτρονι-
κή υπογραφή, η οποία υπο-
στηρίζεται από αναγνωρισμένο
(εγκεκριμένο) πιστοποιητικό,
σύμφωνα με την παρ. 2 του
άρθρου 37 του ν. 4412/2016.

Ως ημερομην ία και ώρα
ηλεκτρον ικής αποσφ ράγισης
των  προσφ ορών  ορίζεται  η
3η-06-2022 ημέρα Παρασκευή
και ώρα 11.00 π.μ.

Κριτήριο για την ανάθεση της
σύμβασης είναι η πλέον συμφ-
έρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέ-
σης ποιότητας - τιμής.

Για να προσδιοριστεί η
πλέον συμφέρουσα από οικο-
νομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας –
τιμής, θα αξιολογηθούν οι
Τεχνικές και Οικονομικές προ-
σφορές των προσφερόντων με
βάση κριτήρια και υποκριτήρια,
καθώς και τη σχετική στάθμισή
τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 21 της Διακήρυξης.

Η επιλογή του αναδόχου θα
γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή
διαδικασία» του άρθρου 27 του
Ν. 4412/2016 και υπό τις προϋ-
ποθέσεις του νόμου αυτού. Η
τεχνική προσφορά θα συνταχθ-
εί και υποβληθεί σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 3  και 20.3
της Διακήρυξης, σε συνδυασμό
με το άρθρο 94 παρ. 1 του ν.
4412/2016. Η οικονομική προ-
σφορά των διαγωνιζομένων, θα
συνταχθεί και υποβληθεί σύμφ-
ωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
95 παρ. 2(α) του Ν.4412/2016,
με επιμέρους ποσοστά έκπτω-
σης για κάθε ομάδα τιμών ομο-
ειδών εργασιών του προϋπολο-
γισμού,  καθώς και με το άρθρο
126 του ν.4412/2016 (μειοδοσία
στο ποσοστό γενικών εξόδων
και οφέλους για εκτέλεση απο-
λογιστικών εργασιών).

4. Στον διαγωνισμό μπορούν
να συμμετέχουν φυσικά ή νομι-
κά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών
που δραστηριοποιούνται σε
έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρω-
παϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που
έχουν υπογράψει και κυρώσει
τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό
ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήμα-
τα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενι-
κές σημειώσεις του σχετικού με
την Ένωση Προσαρτήματος I της
ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν
εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄
της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολ-
υμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβά-
σεων.

5. Όσον αφορά την καταλ-
ληλότητα για την άσκηση της
επαγγελματικής δραστηριότ-
ητας, απαιτείται οι οικονομικοί
φορείς  να είναι εγγεγραμμένοι
στο σχετικό επαγγελματικό
μητρώο που τηρείται στο κράτος
εγκατάστασής τους. Ειδικά οι
προσφέροντες που είναι εγκα-
τεστημένοι στην Ελλάδα απαι-
τείται να είναι εγγεγραμμένοι
στο Μητρώο Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) για το
χρονικό διάστημα που εξακολο-
υθούν να ισχύουν οι μεταβατι-
κές διατάξεις του άρθρου 65

του π.δ. 71/2019   ή στο
μητρώο Εργοληπτικών Επιχει-
ρήσεων Δημοσίων Έργων
(ΜΗΕΕΔΕ) από την έναρξη
ισχύος του τελευταίου ή στα
Μητρώα Περιφερειακών Ενοτή-
των , ανά περίπτωση στις κατ-
ηγορίες έργου του άρθρου 17
της παρούσας. Οι προσφέρον-
τες που είναι εγκατεστημένοι σε
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του
παραρτήματος ΧΙ του Προσα-
ρτήματος Α του ν. 4412/2016.

Η καταλληλότητα των οικο-
νομικών φορέων για την
άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας αποδεικνύεται
με τα οριζόμενα στο άρθρο 19
της Διακήρυξης.

6. Η σύμβαση ανατίθεται
βάσει του κριτηρίου του άρθρου
21 της Διακήρυξης, σε προσφέρ-
οντα ο οποίος δεν αποκλείεται
από τη συμμετοχή βάσει του
άρθρου 18 αυτής και πληροί τα
κριτήρια επιλογής του άρθρου
19 της διακήρυξης.

Οι μεμονωμένοι προσφέρον-
τες πρέπει να ικανοποιούν όλες
τις απαιτήσεις των άρθρων 18
και 19 της Διακήρυξης.

Στην περίπτωση ένωσης
οικονομικών φορέων, η πλήρω-
ση α) των απαιτήσεων του άρθρ-
ου 18

και της καταλληλότητας για
την άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας του άρθρου
19.1  της Διακήρυξης πρέπει να
ικανοποιούνται από κάθε μέλος
της ένωσης που θα πρέπει να
είναι εγγεγραμμένο στο σχετικό
επαγγελματικό μητρώο του
άρθρου 17 αυτής, τουλάχιστον
σε μια από  τις κατηγορίες που
αφορά στο υπό ανάθεση έργο.
Περαιτέρω, συνολικά πρέπει να
καλύπτονται όλες οι κατηγορίες
του έργου.

β) Η πλήρωση των απαιτή-
σεων της οικονομικής και
χρηματοοικονομικής επάρκειας
και τεχνικής  και επαγγελματι-
κής ικανότητας θα πρέπει να
καλύπτεται αποκλειστικά από
ένα τουλάχιστον μέλος της ένω-
σης. Στην περίπτωση στήριξης
μεμονωμένου προσφέροντα ή

ένωσης στις ικανότητες άλλων
φορέων η σχετική απαίτηση θα
πρέπει να ικανοποιείται αποκ-
λειστικά από τους άλλους φορ-
είς.

Σε ό,τι αφορά:  
α) οικονομική και χρηματοοι-

κονομική επάρκεια 
Οι οικονομικοί φορείς, ημε-

δαπής ή αλλοδαπής, σε έργα
κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
οφείλουν  κατά την υποβολή
της προσφοράς τους να διαθέ-
τουν κατ  ́ ελάχιστον, σύμφωνα
με τις διατάξεις  του άρθρου 51
του ΠΔ 71/2019 ίδια κεφάλαια,
βάσει του τελευταίου οριστικού
ισολογισμού της

ή ενδιάμεσου ισολογισμού με
λήξη διαχειριστικής χρήσης
μηνός, ύψους 50.000€, β) εφό-
σον τηρεί  απλογραφικά βιβλία
καταθέσεις σε τράπεζα ή/και
πάγια στοιχεία συνολικής αξίας
πενήντα  χιλ ιάδων (50.000)
ευρώ. Τα πάγια στοιχεία αφορ-
ούν γήπεδα, οικόπεδα, κτήρια,
μηχανολογικό  εξοπλισμό και
μεταφορικά μέσα. γ) ελάχιστο
κύκλο εργασιών τελευταίας
τριετίας 150.000 ευρώ

Σε περίπτωση ένωσης οικο-
νομικών φορέων, οι παραπάνω
ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτον-
ται από ένα τουλάχιστον μέλος
της ένωσης .

Ειδικά οι εργοληπτικές
επιχειρήσεις που είναι εγγεγρ-
αμμένες στο ΜΕΕΠ, για το χρο-
νικό διάστημα,  που εξακολουθ-
ούν να ισχύουν οι μεταβατικές
διατάξεις του άρθρου 65 του
π.δ. 71/2019, δεν θα  πρέπει να
υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρ-
επτά όρια ανεκτέλεστου υπο-
λοίπου εργολαβικών  συμβά-
σεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα
οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4
του ν. 3669/2008, όπως  ισχύει.

Μετά από τη λήξη των ως
άνω μεταβατικών διατάξεων και
την πλήρη έναρξη ισχύος του
π.δ  71/2019, οι εργοληπτικές
επιχειρήσεις που είναι εγγεγρ-
αμμένες στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., δεν
θα πρέπει να  υπερβαίνουν τα
ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέ-
λεστου υπολοίπου εργολα-
βικών συμβάσεων,  σύμφωνα με
τα ειδικότερα οριζόμενα στο
άρθρο 64 αυτού.

Η οικονομική και χρηματοοι-
κονομική επάρκεια των οικονο-
μικών φορέων θα αποδεικνύε-
ται σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 22.2.2 της Διακήρ-
υξης του έργου.

β) τεχνική και επαγγελματική
ικανότητα του οικονομικού
φορέα 

Οι οικονομικοί φορείς, ημε-
δαπής ή αλλοδαπής σε έργα

βασικής κατηγορίας
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ οφείλουν κατά
την υποβολή της προσφοράς
τους να  περιλαμβάνουν στη
βασική τους στελέχωση του-
λάχιστον έναν (1) τεχνικό που
διαθέτει τα απαιτούμενα
προσόντα του στοιχ. (γ) ή δύο
(2)  τεχνικούς που διαθέτουν τα
απαιτούμενα προσόντα του
στοιχ. (β) ή έναν (1) τεχνικό που

διαθέτει τα απαιτούμενα
προσόντα του στοιχ. (β) και δύο
(2) τεχνικούς που διαθέτουν τα

απαιτούμενα προσόντα του
στοιχ. (α) του άρθρου 19.3. της
διακήρυξης.

Η τεχνική και επαγγελματική
ικανότητα των οικονομικών
φορέων θα αποδεικνύεται
σύμφωνα με  τα οριζόμενα στο
άρθρο 22.2.3 της Διακήρυξης
του έργου.

Όσον αφορά τα κριτήρια της
οικονομικής και χρηματοοικο-
νομικής επάρκειας και τα κρι-
τήρια  σχετικά με την τεχνική
και επαγγελματική ικανότητα,
ένας οικονομικός φορέας μπορ-
εί, να στηρίζεται στις ικανότητες
άλλων φορέων, ασχέτως της
νομικής φύσης των δεσμών του
με  αυτούς , κατά τις διατάξεις
του άρθρου 78 του ν
4412/2016.

Όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με τους τίτλους
σπουδών και τα επαγγελματικά

προσόντα που ορίζονται
στην περίπτωση στ του Μέρους
ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του

Προσαρτήματος Α ν.
4412/2016 ή με την σχετική
επαγγελματική εμπειρία, οι
οικονομικοί φορείς,  μπορούν
να βασίζονται στις ικανότητες
άλλων φορέων μόνο εάν οι
τελευταίοι θα εκτελέσουν τις
εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις
οποίες απαιτούνται οι συγκεκρ-
ιμένες ικανότητες.

γ) πρότυπα διασφάλισης ποι-
ότητας και πρότυπα περιβαλ-
λοντικής διαχείρισης

Οι οικονομικοί φορείς, ημε-
δαπής ή αλλοδαπής, σε έργα
κατηγορίας οφείλουν κατά την
υποβολή της προσφοράς τους
να διαθέτουν:

1) Πιστοποιητικό Ποιότητας
σύμφωνα με το πρότυπο ISO
9001: 2015 ή ανάλογη ισότιμη
πιστοποίηση σε ισχύ. 

2) Πιστοποιητικό   Περιβαλ-
λοντικής  διαχείρισης  ΙSO
14001:2015  ή ανάλογη ισότιμη
πιστοποίηση σε ισχύ. 

3) Πιστοποιητικό συστήματος
διαχείρισης για την υγεία και
ασφάλεια στην εργασία ISO
45001:2018,  ή ανάλογη ισότιμη
πιστοποίηση σε ισχύ.

Τα ως άνω πιστοποιητικά θα
πρέπει να έχουν εκδοθεί από

φορέα διαπίστευσης σύμφωνα
με το άρθρο 82 του Ν.
4412/2016.

Στην περίπτωση ένωσης
φορέων, τις προαναφερόμενες
πιστοποιήσεις, θα πρέπει να
διαθέτουν όλοι οι συμβαλλόμε-
νοι φορείς.

7.  Για τη συμμετοχή στη δια-
δικασία απαιτείται η κατάθεση
από τους συμμετέχοντες

οικονομικούς φορείς, κατά
τους όρους της παρ. 1 του άρθ-
ρου 72 του ν. 4412/2016
εγγύησης  συμμετοχής, ποσού
πέν τε χιλιάδων  εξακοσίων
σαράν τα επτά ευρώ και τριάν -
τα δύο λεπτών    (5.647,32€) και
με ισχύ τουλάχιστον δεκατριών
μηνών και τριάντα ημερών από
την  ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής των προ-
σφορών, ήτοι μέχρι  την   31-07-
2023

Η εγγύηση συμμετοχής θα
απευθύνεται προς το
ΥΠ.ΠO.Α./ΔΑΑΜ, Πλ. Καρύτση
12 , Αθήνα, 10581

Ο χρόνος ισχύος των προσφ-
ορών είναι δεκατρείς μήνες κατά
τη διάταξη του άρθρου 97 του
Ν. 4412/2016.

8. Το έργο είναι ενταγμένο
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020», ΟΠΣ
5010726 με την υπ’ αριθ. πρωτ.
1756/11-06-2018 Απόφαση,
όπως αυτή τροποποιήθηκε και
ισχύει και χρηματοδοτείται από
τη ΣΑΕ Π 085/1 -
2018ΕΠ08510032.

9.  Στον ανάδοχο χορηγείται
προκαταβολή κατά τους όρους
των άρθρων 72 και 150 του ν.

4412/2016.και με τα αναφερ-
όμενα στο άρθρο 12.6 της Δια-
κήρυξης του παρόντος Διαγωνι-
σμού

10. Η συνολική προθεσμία
εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε
ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ από την ημέρα
υπογραφής της σύμβασης.

11. Η Δημοπράτηση του
έργου προεγκρίθηκε με το υπ'
αριθμ. πρωτ. 1096_2022/05-05-
2022  έγγραφο της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης της Αττι-
κής.

12. Το αποτέλεσμα του δια-
γωνισμού θα εγκριθεί από τον
Γενικό Γραμματέα του τομέα

Πολιτισμού.

O Αν απληρωτής Προϊστάμε-
ν ος της ΔΑΑΜ

Θεμιστοκλής Βλαχούλης
Αρχιτέκτων  Μηχαν ικός

ΓΑΜΟΣ

Ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ
ΤΑΡΑΖ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ
Η ΦΟΥΣΤΑΛΙΕΡΑΚΗ ΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΡΟΛΑΪΝ - ΜΑΙΡΗ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΠΕΡΝ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ  ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ 

ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
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Συνάντηση Δημάρχου Αργύρη Οικονόμου με τους καταστηματάρχες της Νικολαΐδου

Συζητήθηκε η απομάκρυνση αυθαίρετων κατασκευών, οι οποίες 
δημιουργούν έντονα προβλήματα προσβασιμότητας στους πεζούς

Μ
ετά από κάλεσμα του
Δημάρχου Ελευσίνας Αργύρη
Οικονόμου, πραγματοποιήθη-

κε συνάντηση με τους καταστηματάρχες
της οδού Νικολαΐδου, την Κυριακή 15
Μαΐου.

Παρόντες στη συνάντηση ήταν οι Αντι-
δήμαρχοι Γιώργος Ηλιόπουλος & Αθα-
νάσιος Μαυρογιάννης, καθώς και ο
Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου
Ελευσίνας & Αρμόδιος σε θέματα Δημο-
τικής Αστυνομίας Γιάννης Γιαννίκος.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν τα
μείζονα ζητήματα που απασχολούν τη
Δημοτική Αρχή και αφορούν στην απο-
μάκρυνση των αυθαίρετων κατασκευών,
οι οποίες έχουν εγκατασταθεί από τους
καταστηματάρχες.

Οι εν λόγω κατασκευές δημιουργούν
έντονα προβλήματα προσβασιμότητας
στους πεζούς που διέρχονται της οδού
Νικολαΐδου, καθώς είναι εγκατεστημένες
σε σημεία που κινούνται οι πεζοί.

Από πλευράς Δημάρχου και δεδομέ-

νων των προβλημάτων που αντιμετώπι-
σαν για μεγάλο χρονικό διάστημα τα
καταστήματα εστίασης πανελλαδικά, εν
μέσω covid-19,  έγινε σαφής αναφορά
στην ανάγκη των καταστηματαρχών να
επανέλθουν στην «προ κορωνοϊού
εποχή», με τρόπο όμως, που δεν θα
δημιουργεί δυσλειτουργίες στην καθημε-
ρινότητα.

Βάσει των ανωτέρω, ο Δήμαρχος
Αργύρης Οικονόμου έκανε εκτενή
ενημέρωση στους καταστηματάρχες
για την πρόθεση της Δημοτικής
Αρχής να λάβει ΕΣΠΑ, προκειμένου
να επιδοτήσει νέες κατασκευές οι
οποίες θα είναι ομοιόμορφες για όλα
τα καταστήματα του πεζοδρόμου,
ύστερα από το σχετικό σχέδιο που θα
εκπονήσει η Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο
Δήμαρχος Ελευσίνας: «Καλούμαστε για

ακόμη μία φορά να αντιμετωπίσο-
υμε ένα πρόβλημα του παρελθόν-
τος και αυτό δεν είναι άλλο από την
οδό Νικολαΐδου. 

Είναι πλήρως κατανοητή η ανάγκη
των καταστηματαρχών να επεκταθ-
ούν, δεδομένης και της επισκε-
ψιμότητας των καταστημάτων εστία-
σης της οδού Νικολαΐδου και φυσι-
κά, αυτό θέλουμε κι εμείς. 

Να έχουν δουλειά όλα τα καταστή-
ματα του Δήμου μας.

Η κινητικότητα όμως, στον πεζό-
δρομο είναι ένα ζήτημα που
απασχολεί την πλειονότητα των
συνδημοτών μας και μεταβαίνοντας
σταδιακά, στην κανονικότητα
οφείλουμε να αναλάβουμε πρωτο-
βουλίες που αφενός αφορούν στην
τήρηση των κανόνων του δημόσιου
χώρου και αφετέρου την εύρυθμη
λειτουργία και αισθητική αναβάθμιση
του περιβάλλοντος χώρου των
καταστημάτων».

Η Τροχαία Αττικής προχώρησε στη σύλληψη
13 ατόμων για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγ-
ησης και βεβαίωσε 335 παραβάσεις σε ελέγχο-
υς οι οποίοι διενεργήθηκαν το τριήμερο 12, 13
και 14 Μαΐου στην παραλιακή Λεωφόρο, στη Λ.
Σχιστού στο Κερατσίνι, στη Λ. Δημοκρατίας στο
Πέραμα και στην οδό Αναστάσεως στου Παπά-
γου.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ στόχος των ελέγχων
ήταν η αντιμετώπιση των αυτοσχέδιων αγώνων,
καθώς και άλλων επικίνδυνων παραβάσεων που
οδηγούν σε τροχαία ατυχήματα, διαταράσσουν
την ασφάλεια των συγκοινωνιών και την ομαλή
και ασφαλή κίνηση των πολιτών.

Αναλυτικά, οι 335 παραβάσεις που βεβαιώθη-
καν αφορούσαν:

- 63 για υπερβολική ταχύτητα
- 33 για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπ-

νεύματος
- 38 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας
- 30 για μη χρήση προστατευτικού κράνους

- 21 για μη εφοδιασμό αποτελεσματικού σιγα-
στήρα

- 24 για χρήση αδιαφανών υαλοπινάκων (φιμέ)
- 9 για επίδειξη ικανοτήτων
- 7 διότι δεν έφεραν κρατικές πινακίδες κυκλο-

φορίας
- 5 για δυσδιάκριτη κρατική πινακίδα κυκλοφο-

ρίας
- 5 για επικίνδυνους ελιγμούς
- 2 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη
- 2 για χρήση κινητού τηλεφώνου

- 96 λοιπές παραβάσεις

Επιπρόσθετα, αφαιρέθηκαν 45 ζεύγη
πινακίδων, 62 άδειες κυκλοφορίας οχημάτων
καθώς 

και 73 άδειες ικανότητας οδήγησης. Τέλος,
ακινητοποιήθηκαν 25 οχήματα.

Στους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν
συμμετείχαν αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου
και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ),
καθώς και των οικείων Τμημάτων Τροχαίας

Όπως επισημαίνει η ΕΛΑΣ στην σχετική της
ανακοίνωση οι έλεγχοι θα συνεχισθούν με την
ίδια ένταση και σε άλλες περιοχές της Αττικής,
που παρουσιάζουν αυξημένη και επικίνδυνη
παραβατικότητα.

Τρεις πυρκαγιές
στον Ασπρόπυργο
και τα Άνω Λιόσια 

Σ
υναγερμός σήμανε προχθες στην Πυρο-
σβεστική Υπηρεσία για πυρκαγιά που
ξέσπασε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής

συνθήκες σε ξερά χόρτα και απορρίμματα στην
θέση Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Η φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής και
τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο.

Η Π.Υ  εξετάζει τις ακριβείς συνθήκες υπό τις
οποίες προκλήθηκε η φωτιά.

Δυο φωτιές σε διάστημα λιγότερο από μια ώρα
σημειώθηκαν την Κυριακή και στην περιφερεια-
κή Αιγάλεω κοντά στην Παναγία Κανάλα, στα Άνω
Λιόσια.

Και οι δύο έκαψαν χόρτα σε οικοπεδικές εκτά-
σεις και δεν πήραν έκταση χάρη στην έγκαιρη
επέμβαση της Πυροσβεστικής.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ Λ. ΣΧΙΣΤΟΥ
«Σαφάρι» της Τροχαίας Αττικής για την 
αντιμετώπιση των αυτοσχέδιων αγώνων
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Γ
ιορτή υποδοχής 16 εκπαι-
δευτικών από την Αυστρία,
την Ισπανία, το Ηνωμένο

Βασίλειο και την Τουρκία, στο 10ο
Δημοτικό Σχολείο Ελευσίνας, μέσω
του προγράμματος Erasmus+ Let's
Go Cultural , πραγματοποιήθηκε
την Δευτέρα 16 Μαΐου.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτ. Αττι

κής Λ. Κοσμόπουλος παρευρέθη-
κε και καλωσόρισε τους εκπαιδευ-
τικούς αναφέροντας: «Προγράμμα-
τα όπως το  Erasmus+ διευρύνουν
τους ορίζοντες στα σχολεία και
τους μαθητές της περιοχής μας. 

Ως Περιφέρεια Αττικής, στηρίζο-
υμε και ενθαρρύνουμε την διαπολι-
τισμικότητα και στην εκπαίδευση».

Γιορτή υποδοχής 16 εκπαιδευτικών από χώρες της
Ευρώπης στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Ελευσίνας

Με σαρωτική επιτυχία,
διεξήχθησαν παρουσία του
Δημάρχου Φυλής Χρήστου
Παππού, την Κυριακή 15
Μαΐου, στο Δημοτικό Κολ-
υμβητήριο Άνω Λιοσίων οι
πρώτοι κολυμβητικοί
“Αγώνες Φιλίας Αρίων”, υπό
την αιγίδα του ΝΠΔΔ “Η
Πάρνηθα”. 

Ο Αθλητικός Σύλλογος
Αρίων Φυλής, που ξεκίνησε
την λειτουργία του, λίγο πριν
την πρώτη καραντίνα η
οποία πάγωσε όλες τις
δραστηριότητες, κατάφερε
χθες να γεμίσει ασφυκτικά
τις κερκίδες -και όχι μόνο-
του Δημοτικού Κολ-
υμβητηρίου Άνω Λιοσίων και
να φέρει εις πέρας με υπο-
δειγματικό τρόπο την πρώτη
του μεγάλη κολυμβητική διο-
ργάνωση. 

Οι αγώνες στους οποίους
συμμετείχαν 25 σωματεία
ξεκίνησαν με την καθιερω-
μένη παρέλαση των λιλι-
πούτειων αθλητών (7-8-9

ετών). Η πρόεδρος του
Αρίωνα Κατερίνα Τσότσου
αφού καλωσόρισε τον
κόσμο και τους επίσημους
προσκεκλημένους και τους
ευχαρίστησε για την παρου-
σία τους, υπογράμμισε τη
σθεναρή στήριξη του Δήμου
Φυλής στον αθλητισμό  και
κάλεσε προς βράβευση το
Δήμαρχο Φυλής Χρήστο
Παππού. 

Ο Δήμαρχος Φυλής αφού
ευχήθηκε καλή επιτυχία
στους αγώνες υπογράμμι-
σε “σήμερα είναι μια εξαιρ-
ετική ημέρα. Βλέπουμε
ξανά μετά από καιρό το
κολυμβητήριο γεμάτο κόσμο
και παιδικά χαμόγελα.
Θέλουμε από δω και στο
εξής αυτός ο χώρος να
παραμείνει  γεμάτος αθλ-
ητές και για αυτό θα τον
κρατήσουμε δυνατό ώστε να
δίνει χαρά και άθληση σε
μας και τα παιδιά μας”. 

Για την προσφορά του
στον αθλητισμό και την καλή
συνεργασία με τον Αρίωνα 

η κ. Τσότσου βράβευσε
και τον Πρόεδρο του ΝΠΔΔ
“Η Πάρνηθα” Γιώργο Μαυρ-

οειδή με τον οποίο ο σύλλο-
γος είχε την συνδιοργάνωση
των αγώνων.   

Το πιο θερμό χειροκρότ-
ημα του κόσμου στους μικρ-
ούς αθλητές ζήτησε από τον
κόσμο ο Γιώργος Μαυροει-
δής παραλαμβάνοντας την
τιμητική πλακέτα που του
πρόσφερε ο σύλλογος.
Αναμνηστική πλακέτα απο-
νεμήθηκε και στον Υφυπο-
υργό Δικαιοσύνης Γιώργο
Κώτσηρα ο οποίος παρακο-
λούθησε τους αγώνες και
έδωσε συγχαρητήρια στο
σύλλογο και το Δήμο για
τους αγώνες και τις εγκατα-
στάσεις αντίστοιχα.   

Οι 7χρονοι αθλητές
αγωνίστηκαν σε ελεύθερο-
πρόσθιο και ύπτιο στα 25
μέτρα και οι υπόλοιποι σε
ύπτιο- πεταλούδα- πρόσθ-
ιο- ελεύθερο στα 50 μέτρα
ενώ 8 αθλητές αγωνίστηκαν
σε ΜΙΧ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ 8x50
μέτρα.

Συνεχιζεται στη σελ. 12

4488

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

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ: 
Σε τελικό στάδιο η διαδικασία 
υποβολής αιτήσεων 
για χορήγηση υποτροφιών 
μεταπτυχιακών σπουδών 

Ε
κπν έει την  Τρίτη, 31 Μαΐου, η προθεσμία
υποβολής των  αιτήσεων  για τη χ ορήγηση
είκοσι (20) υποτροφιών  από τον  Όμιλο
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ σε αριστούχ ους

τελειόφοιτους και απόφοιτους Παν επιστημίου, που
επιθυμούν  ν α συν εχ ίσουν  τις σπουδές τους για την
απόκτηση μεταπτυχ ιακού διπλώματος σε κορυφαία
Ελλην ικά και Διεθν ή Παν επιστημιακά Ιδρύματα.

Η συγκεκριμέν η πρωτοβουλία του Ομίλου
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ λαμβάν ει χ ώρα για δέκατη
συν εχ ή χ ρον ιά και εν τάσσεται στο πλαίσιο του προ-
γράμματος Εταιρικής Ευθύν ης “Proud of  Youth”, μέσω
του οποίου ο Όμιλος επιβραβεύει την  Αριστεία και
υποστηρίζει την  προσπάθεια των  ν έων  αν θρώπων
για μάθηση και εξέλιξη. Οι υποτροφίες καλύπτουν  το
κόστος των  διδάκτρων  και αφορούν  στην  πραγματο-
ποίηση σπουδών  πλήρους φοίτησης, με μέγιστη διάρ-
κεια τα δύο έτη. Μέχ ρι σήμερα, έχ ουν  δοθεί συν ολι-
κά 230 υποτροφίες για ακαδημαϊκές σπουδές σε
Αν ώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σε Ελλάδα, Ην ωμέ-
ν ο Βασίλειο, Γαλλία, ΗΠΑ, Γερμαν ία, Ελβετία, Καν α-
δά, Νορβηγία και Ολλαν δία.

Οι επιστημον ικοί τομείς μεταπτυχ ιακών  σπουδών
για το Ακαδημαϊκό έτος 2022, είν αι οι ακόλουθοι: 

Μηχ αν ική και Εν έργεια,

Οικον ομία και Διοίκηση και 
Θετικές Επιστήμες.

Η διαδικασία υποβολής των  αιτήσεων  συν εχ ίζεται
με εν τατικούς ρυθμούς μέσω της ηλεκτρον ικής πλα-
τφόρμας https://scholarships.helpe.gr, εν ώ από την
έν αρξη της διαδικασίας το εν διαφέρον  παραμέν ει
αυξημέν ο. Οι φοιτητές που θα λάβουν  την  υποτροφία
θα επιλεγούν  βάσει μιας σειράς ποσοτικών  και ποιο-
τικών  κριτηρίων , που αφορούν  στην  έως σήμερα
ακαδημαϊκή τους πορεία, στην  εν δεχ όμεν η επαγγε-
λματική εμπειρία τους, καθώς και στα μελλον τικά σχ έ-
διά τους. Μετά την  αρχ ική αξιολόγηση των  αιτήσεων ,
οι υποψήφιοι που πληρούν  τα ποσοτικά κριτήρια θα
περάσουν  στο δεύτερο στάδιο, το οποίο περιλαμβά-
ν ει συν έν τευξη με στελέχ η της αν ώτατης διοίκησης
του Ομίλου για την  τελική επιλογή των  είκοσι (20)
υποτρόφων , οι οποίοι θα συμμετάσχ ουν  στον  δέκα-
το κύκλο του προγράμματος “Proud of  Youth”.

Όλες οι πληροφορίες, οι όροι και οι προϋποθέσεις,
είν αι διαθέσιμες στην  προκήρυξη του Προγράμματος
εδώ:https://scholarships.helpe.gr/userf iles/

Σάρωσαν οι κολυμβητικοί αγώνες
του Αρίωνα Φυλής στο Δημοτικό 

κολυμβητήριο Άνω Λιοσίων
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Το κύπελλο ΕΣΚΑΝΑ κατέκτησε
η ομάδα μπάσκετ της Νεανικής
Εστίας Μεγαρίδας, στον τελικό της
διοργάνωσης με την ομάδα του
Παλαιού Φαλήρου, μετά και την
άνοδο της στην Α2 Εθνική κατηγο-
ρία μπάσκετ, αποδεικνύοντας την
ποιότητα και την δυναμική εξέλιξη
της ομάδας των Μεγάρων, σε
πανελλήνιο επίπεδο.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτ. Αττι-
κής Λ. Κοσμόπουλος δήλωσε σχε-
τικά: «Η Νεανική Εστία Μεγαρίδος
B.C. κυπελλούχος ΕΣΚΑΝΑ 

μετά από ένα συγκλονιστικό
παιχνίδι τελικού με την ομάδα του
Παλαιού Φαλήρου, συνεχίζει να
μας κάνει υπερήφανους, μετά και
την άνοδο στην Α2.

Συγχαρητήρια στην ομάδα, στους
παίκτες, στους παράγοντες και στον
προπονητή Γιώργο Μάνταλο. 

Είμαι δίπλα τους, στηρίζω έμπρ-
ακτα την ομάδα, όπως εν γένει τον
υγιή αθλητισμό, που εκπροσωπεί,
τιμά και προβάλλει τον αθλητισμό
της περιοχής μας».

"Η Φλόγα της Μνήμης"
Εκδήλωση Τιμής και Μνήμης για τη Γενοκτονία των

Ελλήνων του Πόντου

Ο Δήμαρχ ος Αχ αρν ών  Σπύρος Βρεττός και ο πρόεδρος της Ευξείν ου Λέσχ ης
Αχ αρν ών  και Αττικής "Ο Καπετάν  Ευκλείδης" Ιωάν ν ης Τοπαλίδης, με ιδιαίτερη τιμή
σας προσκαλούν  στην  εκδήλωση Τιμής και Μν ήμης για τη Γεν οκτον ία των  Ελλή-
ν ων  του Πόν του με την  ον ομασία "Η Φλόγα της Μν ήμης". 

Τετάρτη 18 Μαΐου 2022 και ώρα 19.45 στο κτίριο της Ευξείν ου Λέσχ ης Αχ αρν ών
& Αττικής "Ο Καπετάν  Ευκλείδης". Καράβου 11.

Κυπελλούχος ΕΣΚΑΝΑ 
η Νεανική Εστία Μεγαρίδος
Λ. Κοσμόπουλος: «Συγχαρητήρια στην ομάδα της
Μεγαρίδας που τιμά και προβάλλει τον αθλητισμό

της περιοχής μας»

ΟΔήμος και η Δημοτική
Κ ο ι ν ω φ ε λ ή ς
Επιχείρηση Δήμου

Μεγαρέων, για ακόμα μια
χρονιά, συμμετέχει στο
πλαίσιο της δράσης “Εναρμό-
νιση Οικογενειακής και Επαγ-
γελματικής Ζωής” για τη σχο-
λική χρονιά 2022-2023,
συνεχίζοντας την επιτυχή λει-
τουργία των Κ.Δ.Α.Π. με αθλ-
ητικές και πολιτιστικές δρά-
σεις, για παιδιά από 5-12
ετών.

Φέτος στα ΚΔΑΠ του
Δήμου μας, με έμπειρο και
καταξιωμένο εκπαιδευτικό
προσωπικό δημιουργήθη-
καν τμήματα αγγλικών, γαλ-
λικών, ρητορικής, φιλαναγ-
νωσίας, ρομποτικής, πληρ-
οφορικής, εργαστήρι θεατρι-
κής αγωγής, μουσικής, εικα-
στικών, τμήματα μπάσκετ,
τένις, ποδοσφαίρου, βόλεϊ,
Jiu Jitsu, αθλοπαιδιών,
στίβου, παραδοσιακών και
μοντέρνων χορών, μουσικο-
κινητικής, μαθαίνω σκάκι,
καθώς και δράσεις για το

περιβάλλον, τον πολιτισμό, 
τον σχολικό εκφοβισμό,

τον εθελοντισμό και την υγι-
εινή διατροφή.

Ξεκινάμε λοιπόν και
φέτος την προσπάθεια
ενημέρωσης για το πρόγρ-
αμμα, θέλοντας να δώσουμε
την ευκαιρία να συμμε-
τάσχουν ΔΩΡΕΑΝ -μέσω
του προγράμματος
« Ε Ν Α Ρ Μ Ο Ν Ι Σ Η
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
2022-2023»- στις αθλητικές
και πολιτιστικές δράσεις
μας, όσο το δυνατόν περισ-
σότερα παιδιά του Δήμου
μας.

Σας καλούμε λοιπόν να
συμπληρώσετε την Αίτηση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
– Συμμετοχής και τις δρα-
στηριότητες που σας ενδια-
φέρουν (προτεινόμενος
αριθμός 4), να υπογράψετε

τη δήλωση για τα προσωπι-
κά δεδομένα (προσοχή τα
στοιχεία πρέπει να
συμπληρωθούν με
ακρίβεια) και να την παρ-
αδώσετε στο Διευθυντή του
σχολείου σας ή την καταθέ-
σετε στα γραφεία της Δημο-
τικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης του Δήμου
Μεγαρέων ή να την
συμπληρώσετε ηλεκτρονικά
ακολουθώντας το link
πατώντας ΕΔΩ ή να την
αποστείλετε με email στο
megarakdap@gmail.com
έως 31/5/2022.

Η συμμετοχή σας είναι
σημαντική για να πετύχο-
υμε, αλλά και για να
δημιουργήσουμε μαζί, ένα
πρόγραμμα δραστηριοτή-
των βασισμένο στις ανάγ-
κες αλλά και στις επιθ-
υμίες των δικών μας παι-
διών.

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Σ. Καλλιπόζης

ΔΔΗΗΚΚΕΕΔΔΗΗΜΜΕΕ::  ΈΈωωςς  3311  ΜΜααΐΐοουυ  οοιι  ααιιττήήσσεειιςς  
γγιιαα  τταα  ΚΚΔΔΑΑΠΠ  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΜΜεεγγααρρέέωωνν
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Εντολή για τη διενέργεια κατε-
πείγουσας προκαταρκτικής έρευ-
νας για τον θάνατο του 12χρονου
αγοριού που φαίνεται να αυτοκ-
τόνησε στον Κολωνό, έδωσε η
προϊσταμένη της εισαγγελίας
πρωτοδικών της Αθήνας τη Δευ-
τέρα.

Απαντήσεις γύρω από τις συνθήκες στις
οποίες έβαλε τέλος στη ζωή του ο 13χρονος
από τα Κάτω Πατήσια, το βράδυ της Παρασ-
κευής, ψάχνουν οι Αρχές.

Τραγική φιγούρα η μητέρα του καθώς ήταν
εκείνη που εντόπισε το παιδί τη απαγχονισμέ-
νο στο δωμάτιο του. Οι ίδιοι σε κατάσταση σοκ
κάλεσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ωστόσο
όπως αποδείχθηκε ήταν αργά.

Σήμερα αναμένονται και τα αποτελέσματα
της ιατροδικαστικής εξέτασης που θα
φωτίσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες
έβαλε τέλος στη ζωή του ωστόσο οι αξιωματι-
κοί της αστυνομίας εξετάζουν κάθε πιθανό
σενάριο και ανάμεσα σε αυτό είναι και να
συμμετείχε το παιδί σε challenge στα social
media.

Αποκλείεται να έχει πέσει θύμα bullying
λέει ο προπονητής του

Ο προπονητής της ομάδας του «Θησέα
Κάτω Πατησίων» στο Παγκράτιο κ. Χαραλαμ-
πής, απέκλεισε πάντως στο loutraki365.gr, το

ενδεχόμενο ο 12χρονος να έχει πέσει θύμα
bullying ή να αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβ-
λήματα:

«Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Ήταν ένα
πάρα πολύ καλό παιδί ο Μάκης. Λίγες ώρες
πριν το τραγικό περιστατικό, μιλήσαμε στο
τηλέφωνο, ήταν πολύ ευδιάθετος και μου
ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ανυπομονούσε
να πάει στο Λουτράκι, να δει τον αδερφό του
να αγωνίζεται. Ήταν ένα αγαπητό παιδί και
αληθινό “θηρίο” με ύψος περίπου 1,70 και
πολύ μεγάλη μυϊκή διάπλαση.

Κανείς δεν θα μπορούσε, πιστεύω, να του
κάνει bullying. Λίγες ώρες μετά, έμαθα το
περιστατικό. Ειλικρινά, δεν μπορώ να το
πιστέψω. Το παιδί ήταν πάντα ευδιάθετο. Δεν
αντιμετώπιζε κανενός είδους ψυχολογικά
προβλήματα. Πιστεύω ότι αν είχε κάτι, θα μου
το είχε πει. Περνούσαμε πολλές ώρες μαζί
κάθε εβδομάδα, καθώς και ο ίδιος ήταν αθλ-
ητής στην ομάδα μου…».

Έτσι, οι Αρχές τώρα έχουν βάλει στο κάδρο
το "Blackout challenge" ενώ, εκτός από την
ιατροδικαστική απαντήσεις αναμένεται να
δώσει και το κινητό του τηλέφωνο, το οποίο
έχει ήδη μεταφερθεί και εξετάζεται στη
Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και το
οποίο αναμένεται να δώσει απαντήσεις για τα
αίτια της τραγωδίας.

Τι είναι, όμως, το "Blackout challenge" και
πόσο επικίνδυνο είναι;

Πρόκειται για ένα «παιχνίδι» στο οποίο οι
χρήστες της πλατφόρμας καλούνται να στρ-
αγγαλιστούν με ένα καλώδιο ή κορδόνι
παπουτσιού μέχρι να χάσουν τις αισθήσεις
τους για λίγα δευτερόλεπτα (η λιποθυμία λέγε-
ται «blackout» στα αγγλικά) και στη συνέχεια
να καταγράψουν σε βίντεο τη στιγμή ευφο-
ρίας, όταν ανακτούν ξανά τις αισθήσεις τους.

Αγωγή σε βάρος του TikTok κατέθεσε η
οικογένεια ενός 10χρονου κοριτσιού που πέθ-
ανε αφότου συμμετείχε στο «Blackout
Challenge».

Όπως γράφει το Bloomberg, η Nylah
Anderson ήταν ένα έξυπνο παιδί που μιλούσε
τρεις γλώσσες. Στις 7 Δεκεμβρίου, βρέθηκε
αναίσθητη στο δωμάτιό της σε ένα προάστιο
της Φιλαδέλφεια. Πέρασε πέντε μέρες στην
εντατική και τελικά έχασε τη ζωή της.

Η οικογένεια της Anderson κατηγορεί το
TikTok για προώθηση ελαττωματικού προϊόν-
τος και αμέλεια, λέγοντας ότι το επικίνδυνο 

challenge προωθήθηκε στο κορίτσι μέσω
της σελίδας «for you» στην πλατφόρμα.

«Ο αλγόριθμος αποφάσισε ότι το θανατηφ-
όρο blackout challenge ταίριαζε και πιθανότα-
τα θα ενδιέφερε την 10χρονη Nylah Anderson
και ως αποτέλεσμα αυτού, εκείνη πέθανε»,
αναφέρει η αγωγή σε βάρος της ByteDance,
στην οποία ανήκει το TikTok.

Σε ανακοίνωσή της που είχε εκδώσει σχετι-
κά με τον θάνατο του κοριτσιού, η εταιρεία
ανέφερε ότι «αυτό το ανησυχητικό challenge,
για το οποίο άνθρωποι φαίνεται να μαθαίνουν
από άλλες πηγές πέραν του TikTok, υπήρχε
πολύ πριν από την πλατφόρμα μας».

Αυτή η υπόθεση έρχεται να προστεθεί σε
άλλες, όπου εταιρείες social media κατηγορ-
ούνται για θανάτους, όπως στην περίπτωση
ενός αυτοκινητιστικού δυστυχήματος όπου
τρεις νεαροί άνδρες σκοτώθηκαν προ-
σπαθώντας να χρησιμοποιήσουν τη λειτο-
υργία ταχύμετρου του Snapchat για να βιντε-
οσκοπήσουν τους εαυτούς τους καθώς έτρ-
εχαν με περισσότερα από 190 χιλιόμετρα. Η
αυτοκτονία ενός 16χρονου αποδίδεται, σε άλλη
υπόθεση, στον εθισμό στο Instagram.

Τουλάχιστον άλλα τέσσερα παιδιά έχουν
πεθάνει κάνοντας το «blackout challenge»,
σύμφωνα με την αγωγή της οικογένειας
Anderson. Το challenge έχει εμφανιστεί και σε
άλλες πλατφόρμες, αλλά η εξέταση του κιν-
ητού της Nylah Anderson έδειξε ότι χρησιμο-
ποιούσε το TikTok τη στιγμή του συμβάντος.

Οι γιατροί έχουν και στο παρελθόν προειδο-
ποιήσει για τους κινδύνους από τη συμμετοχή
στη συγκεκριμένη πρόκληση, που μπορεί να
οδηγήσει ακόμη και στον θάνατο. Άλλοτε,
σύμφωνα με τους γιατρούς, το Blackout
Challenge μπορεί να προκαλέσει λιποθυμία,
κρίσεις, ακόμη και εγκεφαλικές βλάβες.

Τι είναι το "Blackout challenge" και πόσο επικίνδυνο είναι;

Αυτοκτονία 13χρονου Κάτω Πατήσια: Ένα παιχνίδι θανάτου στο Tik Tok έχει μπει
στο κάδρο των ερευνών ως σενάριο για τον θάνατο του 13χρονου.

Νέο περιστατικό
ενδοικογενειακής
βίας στην Κρήτη

Κρήτη: 40χρονος
ξυλοκόπησε τη
σύζυγο, την κόρη
και τη μητέρα
του...

Ν έο περιστατικό ενδοικογενεια-
κής βίας στην Κρήτη, καθώς

ένας 40χρονος ξυλοκόπησε την
σύζυγο, την κόρη και την μητέρα
του.

Στιγμές τρόμου έζησαν στα χέρια
ενός 40χρονου άνδρα η σύζυγός, η
κόρη αλλά και η μητέρα του τις
οποίες ξυλοκόπησε μέσα στο σπίτι
τους.

Σύμφωνα με το ekriti.gr, το νέο
περιστατικό ενδοικογενειακής βίας 

που απασχόλησε την Αστυνομία στο
Ηράκλειο καταγράφηκε στον καταυ-

λισμό των Ρομά στη Νέα Αλικαρνασ-
σό.

Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε
στην Αστυνομία η 39χρονη γυναίκα,
ο σύζυγός της την χτύπησε με τα
πόδια και τα χέρια του σε διάφορα
σημεία του σώματός της.

Επίσης, κρατώντας ένα μεταλλικό
αντικείμενο την χτύπησε στην πλάτη.

Από τη μανία του δεν γλίτωσε ούτε
η κόρη του αλλά ούτε και η μητέρα
του.
Η 19χρονη κόρη δέχθηκε χτυπήμα-

τα στο πρόσωπο.
Η εισαγγελέας για τον Μπάμπη

Αναγνωστόπουλο: Σκότωσε την
Καρολάιν γιατί δεν μπορούσε να την
ελέγξει
Δυστυχώς ο 40χρονος δεν σταμάτ-

ησε εκεί καθώς επιτέθηκε και στην
ίδια του τη μητέρα αφού σύμφωνα με
την καταγγελία, την γρονθοκόπησε
στην κοιλιά και την εξύβρισε.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε και
συνέλαβε τον 40χρονο ο οποίος θα
δικαστεί στο Αυτόφωρο.

Υπενθυμίζεται ότι είναι το δεύτερο
περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας
που απασχόλησε την τοπική ΕΛ.ΑΣ
καθώς ένας 58χρονος από τη Λιθο-
υανία που διέμενε σε ξενοδοχείο της
Αμμουδάρας, τράβηξε από τα μαλλιά
τη σύζυγό του με συνέπεια εκείνη
αν πέσει πάνω στον τοίχο και να
τραυματιστεί στο κεφάλι.

Εργάν η: Ρεκόρ εικοσαετίας για το ισοζύγιο απασχόλησης τον  Απρίλιο
- Πάνω από 124.000 νέες θέσεις εργασίας τον Απρίλιο

Τ
ο ισοζύγιο απασχ όλησης του
Απριλίου ήταν  θετικό κατά
124.365 θέσεις εργασίας. Σερ-

βιτόροι, μάγειροι, καμαριέρες,
υπάλληλοι υποδοχ ής και εν ημέρ-
ωσης πελατών , πωλητές και
ταμίες εμπορικών  επιχ ειρήσεων ,
τα βασικά επαγγέλματα.

Ρεκόρ εικοσαετίας παρουσίασε
το ισοζύγιο ροών  μισθωτής
απασχ όλησης τον  Απρίλιο,
σύμφων α με τα στοιχ εία του
Πληροφοριακού Συστήματος
«ΕΡΓΑΝΗ», εν ώ κατά το τετράμ-

ην ο Ιαν ουαρίου - Απριλίου σημειώθηκε η τρίτη καλύτερη επίδοση από το 2001 και μετά,
παρότι οι δύο πρώτοι μήν ες του έτους επηρεάστηκαν  από τα έκτακτα μέτρα για τον
κορων οϊό.

Ειδικότερα, κατά τον  περασμέν ο μήν α, οι αν αγγελίες πρόσληψης αν ήλθαν  σε 297.918
και οι αποχ ωρήσεις σε 173.553 (83.550 οικειοθελείς αποχ ωρήσεις και 90.003 καταγγελίες
συμβάσεων  αορίστου χ ρόν ου ή λήξεις συμβάσεων  ορισμέν ου χ ρόν ου). Συν επώς το
ισοζύγιο του Απριλίου ήταν  θετικό κατά 124.365 θέσεις εργασίας.

Η βελτίωση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην  αύξηση των  προσλήψεων  στους κλάδους
των  καταλυμάτων  και των  υπηρεσιών  εστίασης, που παρουσίασαν  θετικό ισοζύγιο κατά
61.575 και 34.647 θέσεις αν τίστοιχ α. Είν αι χ αρακτηριστικό ότι σε αυτούς τους δύο κλά-
δους τον  προηγούμεν ο μήν α έγιν αν  157.854 προσλήψεις.

Αν ά ειδικότητα, οι καλύτερες επιδόσεις σημειώθηκαν  στα επαγγέλματα: σερβιτόροι,
μάγειροι, καμαριέρες, υπάλληλοι υποδοχ ής και εν ημέρωσης πελατών , πωλητές και ταμίες
εμπορικών  επιχ ειρήσεων  εν ώ οι Περιφέρειες με το καλύτερο ισοζύγιο προσλήψεων  /
αποχ ωρήσεων  είν αι το Νότιο Αιγαίο (41.314 θέσεις), η Κρήτη (30.228 θέσεις) και το
Ιόν ιο (14.364 θέσεις).

Για την  περίοδο Ιαν ουάριος - Απρίλιος 2022, οι αν αγγελίες προσλήψεων  αν ήλθαν  στις
789.235 και οι αποχ ωρήσεις έφτασαν  τις 641.112, εκ των  οποίων  οι 337.946 ήταν  απο-
τέλεσμα καταγγελιών  συμβάσεων  αορίστου χ ρόν ου ή λήξεων  συμβάσεων  ορισμέν ου
χ ρόν ου και οι 303.166 οικειοθελείς αποχ ωρήσεις.

Έτσι, το ισοζύγιο των  ροών  μισθωτής απασχ όλησης του πρώτου τετραμήν ου του
έτους 2022 είν αι θετικό και διαμορφών εται στις 148.123 θέσεις εργασίας.



ΔΕΣΦΑ: Σε επίπεδα ρεκόρ θα φτάσει 
τον Ιούνιο η χρήση της Ρεβυθούσας

Σε επίπεδα - ρεκόρ αναμέ-
νεται να φθάσει τον
Ιούνιο η χρήση της εγκα-

τάστασης Υγροποιημένου Φυσι-
κού Αερίου (ΥΦΑ) στη Ρεβυθ-
ούσα, σύμφωνα με τον προγρ-
αμματισμό του ΔΕΣΦΑ. Ήδη, η
χρήση της υποδομής κινείται σε
υψηλούς ρυθμούς καθώς ελληνι-
κές αλλά και βουλγαρικές επιχει-
ρήσεις στρέφονται στα φορτία
ΥΦΑ προκειμένου να υποκατα

στήσουν το ρωσικό φυσικό
αέριο που διακόπηκε στη Βου-
λγαρία ή να διασφαλιστούν για
το ενδεχόμενο διακοπής εφοδια-
σμού στο μέλλον.

Συγκριτικά, κατά το πρώτο
τρίμηνο του 2021, εκφορτώθη-
καν στη Ρεβυθούσα 5,43 TWh
υγροποιημένου αερίου και το
αντίστοιχο διάστημα εφέτος, 9
TWh. 

Αυτό σημαίνει ότι από τη Ρεβ-
υθούσα διακινούνται σε ένα
μήνα ποσότητες κοντά σε
εκείνες του πρώτου τριμήνου
του 2021.

Το ΔΣ του ΔΕΣΦΑ αποφάσισε
την περασμένη εβδομάδα να
προχωρήσει στην μίσθωση για
διάστημα 12 μηνών, ύστερα από
διαγωνισμό που διενεργήθηκε
μέσω της "SSY Gas".

Κατά τις πληροφορίες η μίσθ-
ωση ανατίθεται στην Gaslog,
ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πηγές
"Η προσθήκη του FSU θα ανα-
βαθμίσει σημαντικά την αποθη-
κευτική δυναμικότητα του Τερ-
ματικού Σταθμού της Ρεβυθ-
ούσας, ενισχύοντας ταυτόχρονα
την ευελιξία της 

περιφερειακής αλυσίδας εφο-
διασμού με Υγροποιημένο
Φυσικό Αέριο και συνολικά την
ενεργειακή ασφάλεια της
χώρας".

Η νέα μονάδα πλωτή αναμένε-
ται να εγκατασταθεί τον Ιούλιο
και θα έχει χωρητικότητα πάνω
από 150.000 κυβικά μέτρα ΥΦΑ
(έναντι 225.000 κ.μ. που είναι η
χωρητικότητα των υφιστάμενων
τριών δεξαμενών στη Ρεβυθ-
ούσα). 

Σύμφωνα με παράγοντες της
αγοράς, μπορεί να διευκολύνει
και την εκφόρτωση φορτίων
από την spot αγορά, σε καλύτε-
ρες τιμές.

Σημειώνεται ότι, με την εκδή-
λωση της ενεργειακής κρίσης
αλλά και σε συνέχεια της διακο

πής των παραδόσεων ρωσικού 
φυσικού αερίου στη Βουλγα-

ρία, η Ρεβυθούσα αποτελεί
κόμβο εφοδιασμού όχι μόνο της
ελληνικής αλλά και της περιφερ-
ειακής αγοράς φυσικού αερίου.

Οι δυνατότητες εφοδιασμού
της περιφερειακής αγοράς μέσω
Ελλάδας αναβαθμίζονται περαι-
τέρω με την εγκατάσταση της
νέας πλωτής μονάδας Υγροποι-
ημένου Φυσικού Αερίου της
Gastrade στην Αλεξανδρούπολη,
που αναμένεται στο τέλος του
2023, ενώ προγραμματίζονται
άλλες τρεις παρόμοιες μονάδες
(δεύτερη της Gastrade στην
Αλεξανδρούπολη, της Elpedison
στο Θερμαϊκό και της Διώρυγα
Gas στην Κόρινθο).
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Νέα υπογραφή
Σύμβασης για έργα

οδοποιίας στον
Δήμο Αχαρνών

Την  είδηση για τη ν έα υπογραφή σύμβασης
που αφορά έργα οδοποιίας αν ακοίν ωσε μέσα
από την   προσωπική σελίδα του στο facebook
ο Δήμαρχος Αχαρν ών  Σπύρος Βρεττός, αν αφ-
έρον τας τα εξής: 

Ακόμα έν α έργο οδοποιίας δρομολογήσαμε,
υπογράφον τας τη σύμβαση με τον  αν άδοχο
εργολάβο. 

Άμεσα και με ιδίους πόρους, συν εχίζουμε τις
εργασίες ασφαλτόστρωσης, αν τιλαμβαν όμεν οι
την  αν άγκη αν αβάθμισης του οδικού δικτύου
της πόλης μας.

Η Διεύθυν ση των  Τεχν ικών  Υπηρεσιών  ακο-
λουθεί όλες τις απαραίτητες διαδικασίες με
εν τατικούς ρυθμούς, ώστε ν α προχωρήσουμε
τις ασφαλτοστρώσεις που τόσο πολύ έχουμε
αν άγκη για ν α βελτιώσουμε την  καθημεριν ότ-
ητα όλων  των  δημοτών .

Είμαι αποφασισμέν ος ν α δώσω λύσεις σε
χρόν ια προβλήματα και με τους συν εργάτες
μου εργαζόμαστε καθημεριν ά προς αυτή την
κατεύθυν ση❗❗�



Η ΝΕ Μεγαρίδος
έκανε το ντάμπλ.
Κατέκτησε και το
κύπελλο ΕΣΚΑΝΑ
Η κυπελλούχος ΝΕ Μεγαρίδος
έκανε το νταμπλ αφού ανέβηκε
παράλληλα και στην Α2.

ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ –Π. ΦΑΛΗΡΟ 57-
49
Διαιτητές : Καραβίτης , Αναστασίου ,
Τσαχάκης

Δεκάλεπτα : 12-10, 16-23, 38-28,

57-49
ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ (Μάνταλος, Υφαν-
τής): Παλαιοχωρίτης , Γκατζιάς 13(1),
Γκόντγουϊν , Αγγελόπουλος 10(1) ,
Γερομιχαλός 14, Μπέμπης , Τζάϊ-
δας 8, Καλλινικίδης 11(1) , Χάσα 1,
Κανελλόπουλος , Εζόμο

Π. ΦΑΛΗΡΟ (Γούναρης, Καμαρ-
ιώτης): Καλάβριας , Λυτόπουλος
10(2), Σκόρδος 4, Κομποοδιέτας
3(1), Αγγελόπουλος 3(1) , , Σκούρτ-
ης , Σταθόπουλος 14(3), Βλασσό-
πουλος , Καλιανιώτης 12, Μπολά-
τογλου 3, Καλαϊτζής , Χαρούνι

...Την απονομή κυπέλλου έκανε
στη ΝΕΜ ο υφυπουργός Δικαι-

οσύνης κ. Κώτσηρας στον Καλλι-
νικίδη.
...Ο Π. Φασούλας τίμησε τον mvp

του τελικού Δ. Γερομιχαλό της Ν.Ε.
Μεγαρίδας.

ΑΝ.ΤΣ.

10 -θριάσιο Τρίτη 17 Μαϊου 2022

Η
6η Ανάβαση
Πάρνηθας ολοκ-
ληρώθηκε με την

απονομή των μεταλλίων
που έλαβε χώρα στο
θεατράκι  της πλατείας
Θρακομακεδόνων. 

Ο Δήμος Αχαρνών με
τη Philpa συνδιοργάνω-
σαν με μεγάλη επιτυχία
την αναβίωση της 6ης
ανάβασης Πάρνηθας,
αυξάνοντας τις προσ

δοκίες για αντίστοιχης 
αποδοχής “event”

μηχανοκίνητου αθλητι -
σμού και όχι μόνο.

Οι Αχαρνές για ακόμη
μια φορά βρίσκονται στο
επίκεντρο του πανελλή-
νιου ενδιαφέροντος με
τη Δημοτική Αρχή να
υλοποιεί το όραμα του
Δημάρχου κ. Σπύρου
Βρεττού για εξωστρέφ-
εια.

Το παρών έδωσαν η
Υφυπουργός Τουρι-
σμού Σοφία Ζαχαράκη
και ο Θανάσης Κατσι-
γιάννης, Εντεταλμένος
Περιφερειακός Σύμβου-
λος Νομού Αττικής.

Συγχαρητήρια σε όλες
και όλους τους συμμε-
τέχοντες.

Συγχαρητήρια στη
ΦΙΛΠΑ για τα 50 χρόνια
πετυχημένης πορείας.

ΚΕΠ Υγείας Δήμου Χαϊδαρίου: 
Διαδικτυακή Δράση “Πανελλήνιες 
Εξετάσεις: Διαχείριση άγχους”

Σ
ας προσκα-
λούμε στη
Διαδικτυακή

Δράση με θέμα
« Π α ν ε λ λ ή ν ι ε ς
Ε ξ ε τ ά σ ε ι ς :
Διαχείριση άγχο-
υς προετοιμασίας
& αποτελεσμά-
των », που πραγ-
ματοποιείται την
Δευτέρα 23 Μαΐου
και ώρα 12:00
από το Ελλην ικό
Δ ι α δ η μ ο τ ι κ ό
Δίκτυο Υγιών
Πόλεων  του ΠΟΥ
και τα ΚΕΠ
Υγείας.
Ομιλήτρια της
Δράσης είν αι η
Ψυχολόγος Σμα-
ράγδα Χρηστάκη, η οποία θα απαν τήσει σε ερωτήματα που θα
τεθούν . 
Η δράση θα μεταδίδεται ζων ταν ά στο Zoom και στο Facebook
του ΚΕΠ Υγείας Κεν τρική Δομή
(https://www.facebook.com/kentrikidomikepygeias).
�� Σύν δεσμος Διαδικτυακής Παρακολούθησης:

https://us06web.zoom.us/j /83154784320 
#eddyppy #kep_ygeias #panellinies_exetaseis #prolip-
si_tropos_zois

6η Ανάβαση Πάρνηθας
Πλούσιο θέαμα και απονομή μεταλλίων
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Π Ο Ρ Φ Υ Ρ Α Σ
ΑΟΦ-ΜΑΝ∆ΡΑΣ
ΓΑΣ 60-44
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑ

ΚΟΣ ΑΟΚ-ΕΝΩΣΗ
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
38-27

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1    ΠΟΡΦΥΡΑΣ
ΑΟΦ    46        

2    ΑΟΠ
ΦΑΛΗΡΟΥ    42        

3    ΠΡΟΦΗΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ ΑΟ 40            

4    ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ
Π Α Λ Ι Α Σ
ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ 40        

5    ΑΟ ΒΑΡΗΣ «Ο
ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ»    37                

6
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑ
ΚΟΣ 37        

7    ΜΑΝ∆ΡΑΣ
ΓΑΣ   36            

8
ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ
ΝΕΟΛΑΙΑ 33        

9    ΙΩΝΙΚΟΣ
ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ 30            

10    ΑΟΝ
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
30            

11    ΦΑΡΟΣ
Κ Ε Ρ Α Τ Σ Ι Ν Ι Ο Υ
ΑΟ    28        

12    ΠΗΓΑΣΟΣ
ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ 25            

13    ΕΝΩΣΗ
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
23    

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ  

22/05/22    20.00
ΚΛ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
ΜΑΝ∆ΡΑΣ ΓΑΣ
Φ Α Ρ Ο Σ
Κ Ε Ρ Α Τ Σ Ι Ν Ι Ο Υ
ΑΟ

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑ
ΚΟΣ ΑΟΚ  ΡΕΠΟ

17.00    ΚΛ ∆ΑΚ
Κ Ο Ρ Υ ∆ Α Λ Λ Ο Υ
ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ
ΝΕΟΛΑΙΑ    ΑΟΠ
ΦΑΛΗΡΟΥ

19.00    ΚΛ
Κ Α Μ Ι Ν Ι Ω Ν
Π Ρ Ο Φ Η Τ Η Σ
ΗΛΙΑΣ ΑΟ    ΑΟΝ
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

16.30    ΚΛ ΝΕΟ
ΒΑΡΗΣ    ΑΟ
ΒΑΡΗΣ «Ο
Α Ν Α Γ Υ Ρ Ο Υ Σ »
Κ Υ Ρ Ι Α Ρ Χ Ο Ι
Π Α Λ Ι Α Σ
ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΑΟ

14.00    ΚΛ ∆ΑΚ
Π Λ Α Τ Ω Ν Α
Ι Ω Ν Ι Κ Ο Σ
ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ
Π Η Γ Α Σ Ο Σ
Κ Ο Ρ Υ ∆ Α Λ Λ Ο Υ
ΓΑΣ

18.00    ΚΛ ΠΑΝ
Σ Α Λ Π Ε Α Σ
ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ
Π Ε Ρ Α Μ Ο Υ
ΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦ

ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

20/05/22    21.30
ΚΛ Π ΦΑΛΗΡΟΥ
ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΦΟΝ
ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑ
ΚΟΣ ΑΟΚ

ΟΟ  ΗΗρρόόδδωωρροοςς  σσυυγγχχααίίρρεειι  ττηη  ΝΝΕΕ  ΜΜεεγγααρρίίδδοοςς
ΟΟ  ππρρόόεεδδρροοςς  κκααιι  τταα  µµέέλληη  ττοουυ  δδιιοοιικκηηττιικκοούύ  σσυυµµββοουυλλίίοουυ  ττοουυ  ΝΝ..ΠΠ..∆∆..∆∆..  ΚΚοοιι--

ννωωννιικκήήςς  ΑΑλλλληηλλεεγγγγύύηηςς  &&  ΑΑθθλληηττιισσµµοούύ  ««ΗΗρρόόδδωωρροοςς»»  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΜΜεεγγααρρέέωωνν
εεκκφφρράάζζοουυνν  τταα  θθεερρµµάά  ττοουυςς  ΣΣΥΥΓΓΧΧΑΑΡΡΗΗΤΤΉΉΡΡΙΙΑΑ
σσττηηνν  ττοοππιικκήή  µµααςς  οοµµάάδδαα  ΝΝεεααννιικκήή  ΕΕσσττίίαα  ΜΜεεγγααρρίίδδοοςς  BB..CC..  γγιιαα  ττηηνν  κκααττάάκκ--
ττηησσηη  ττοουυ  κκυυππέέλλοουυ  ττηηςς  ΕΕ..ΣΣ..ΚΚΑΑ..ΝΝ..ΑΑ  ΑΑννδδρρώώνν  γγιιαα  ττηηνν  ππεερρίίοοδδοο  22002211--22002222!!
ΦΦίίλλεε  ΜΜάάννττααλλοοςς  ΓΓεεώώρργγιιοοςς  σσυυννέέχχιισσεε  µµεε  ττοονν  ίίδδιιοο  ζζήήλλοο,,  ττηηνν  ίίδδιιαα  ααφφοοσσίίωωσσηη

κκιι    ααγγάάππηη  κκααιι  ττηηνν  ννέέαα  χχρροοννιιάά!!  ΕΕίίµµαασσττεε  ππεερρήήφφααννοοιι,,  ΕΕίίµµαασσττεε  δδίίππλλαα  σσααςς

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ Α0: 
2o SOCCER CUP 
SUMMER 2022

Ο Μανδραϊκός και οι Ακαδ-
ημίες του, με χαρά ανα-

κοινώνουν σε όλα τα σωμα-
τεία της Αττικής και των όμο-

ρων νομών, την διεξαγωγή
του 2ου #SOC-

CER_CUP_SUMMER_2022 στις
(16, 17, 18, 19 Ιουνίου), υπό

την αιγίδα του Δήμου Μάνδρ-
ας Ειδυλλίας και της ΕΠΣΔΑ.

Παρακαλούμε για τις δηλώσεις
συμμετοχής να επικοινωνείτε
στα τηλέφωνα: 6906632553 –
6908654504 με τον Αθλητικό

Διευθυντή της Ακαδημίας μας,
κ. Γιώργος Δημητρακόπουλος

Τα τμήματα που θα συμμε-
τάσχουν είναι στις ηλικιακές
κατηγορίες: Κ8, Κ10, Κ12,

Κ14, Κ16.

ΑΑ΄́ΓΓΥΥΝΝΑΑΙΙΚΚΩΩΝΝ  2255ΗΗ  ΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗ  
Μια εβδοµάδα πριν το φινάλε



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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Η συν εχ εια από σελ. 6

Οι διοργαν ωτές είχ αν  προσκαλέσει στους αγών ες και
τίμησαν  με αν αμν ηστικές πλακέτες λαμπερές προσω-
πικότητες της κολύμβησης. Συγκεκριμέν α τους αγών ες
παρακολούθησαν  και βραβεύτηκαν  η Ολυμπιον ίκης
κολύμβησης αν οιχ τής θάλασσας 10 χ ιλιομέτρων  Κέλλυ
Αραούζου. Ο  παραολυμπιον ίκης κολύμβησης Γιάν ν ης
Κωστάκης ο οποίος μετρά στο παλμαρέ του περισσό-
τερα από 100 μετάλλια, 4 εκ των  οποίων  χ ρυσά και
καταρρίπτει το έν α ρεκόρ μετά το άλλο. Ο πρωταθλ-
ητής κολύμβησης  αν οιχ τής θάλασσας Γιώργος
Αρν ιακός. Ο πρωταθλητής Α.Μ.Ε.Α. Μάριος Παπα-
ηλιού που πριν  από περίπου έν α μήν α σημείωσε ν έο
ρεκόρ στα 100μ. ύπτιο S14 και οι αθλητές Α.Μ.Ε.Α.
Άρης Μακρής και Θαν άσης Βουλγαράκης με πολλές δια-
κρίσεις και ν έα ρεκόρ στο βιογραφικό τους. 

Τέλος ο σύλλογος βράβευσε δύο δικούς του αθλητές 

που διακρίθηκαν  στο Παν ελλήν ιο Πρωτάθλημα
κολύμβησης masters 21 και συγκεκριμέν α  τον  Ευάγ-
γελο Τζαν ή που κατετάγη 5ος στο 4x100  και την  Γεω-
ργία Καρβουν ιάρη που κατετάγη 3η στα 1500 μέτρα
ελεύθερο. 

Η γιορτή της κολύμβησης που διοργάν ωσε ο Αρίω-
ν ας Φυλής έληξε παν ηγυρικά αργά το απόγευμα με το
ΔΣ του συλλόγου, τους αθλητές και τον  κόσμο απόλ-
υτα ικαν οποιημέν ους και με τη δέσμευση για ν έα ραν -
τεβού στον  υγρό στίβο. 
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο
ΧΛΜ, 193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΥΓΕΙΑΣ Κοντούλη και Δραγούμη Ίωνος,
Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
213 200640
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνομικό Τμήμα 210 55 46
674 - 210 55 46 285
Τροχαία Δήμητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιμεναρχείο 210 55 42 454

Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόμιο Ελευσίνας 210 55 05
000
Ειρηνοδικείο 210 55 46 055
Ο. Σ. Ε. 210 55 46 521
Τελωνείο 210 55 46 502
Δασονομείο 210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας Δυτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας 210 55 48
046
Ο. Α. Ε. Δ. 210 55 42
412
Δ. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108
210 55 46 227
Δ. Ε. Η. ( Βλάβες ) 10507
Ε.Υ.Δ.ΑΠ. ( Βλάβες ) 1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου 210 55 42
299 - 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14 210 55 46
564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο Διανομής ) Κυπραίου
146 210 55 62 769
Εφορία Αρχαιοτήτων 210 32 19
776
Αρχαιολογικό Μουσείο 210 55 46
019

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 213 2014950-51 fax:2132014952

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100

ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47
215,  FAX : 210 58 19 841, email :
gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20
47 262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11
621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213
20 47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58
11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ :
213 20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268
, 213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
: 213 20 47 204, 213 20 47 255, 213 20
47 344 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ :
213 20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47
364 , 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47
251 , 213 20 47 249 , 213 20 47 250 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210
53 23 090
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 210 58
22 074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ

ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΒΑΡΔΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
Προϋπηρεσία 1-3 έτη σε βιομηχανικό
περιβάλλον
Απόφοιτοι ΣΕΛΕΤΕ, ΙΕΚ, ΤΕΕ, ΤΕΙ
Ηλεκτρολογίας με γνώσεις κλασικής
ηλεκτρολογίας, αυτοματισμοί, PLC
Επιθυμητά κάτοχοι άδειας ηλεκτρολό-
γου
Επιθυμητή γνώση αγγλικής γλώσσας
Γνώση χρήσης Η/Υ (M/S OFFICE,
ηλεκτρονική αλληλογραφία)
Αναπτυγμένες οργανωτικές και συντο-
νιστικές ικανότητες
Διάθεση για συνεχή μάθηση και άρι-
στες ικανότητες επικοινωνίας και συνε-
ργασίας
Δυνατότητα εργασίας σε σύστημα βαρ-
διών

ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 
Παρακολούθηση αυτοματοποιημένων
λειτουργιών μονάδας παραγωγής
(PLC)
Έλεγχος οργάνων και ρυθμού παρα-
γωγής
Καταγραφή συμβάντων και αντιμετώπι-
σης ζημιών
Καταχώρηση δεδομένων
Η θέση προσφέρει  δυναμικό και
ευχάριστο περιβάλλον εργασίας,
δυνατότητες εξέλιξης και συνεχή εκ-
παίδευση.
Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα, με
κωδικό θέσης ΧΒΠ,
στο email: dida@iokal.com
ή στον αριθμό fax: 210 55 52 396

ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΠΟΛΥΤΗ
ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 

ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΖΖηηττοούύννττααιι  ππωωλλήήττρριιεεςς  

σσεε  ααρρττοοζζααχχααρροοππλλαασσττεείίοο
σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή  ττοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

γγιιαα  ππλλήήρρηη  ααππαασσχχόόλληησσηη..  
ΗΗ  ππρροοϋϋππηηρρεεσσίίαα  θθαα  ήήτταανν

εεππιιθθυυμμηηττήή..
ΕΕππιικκοοιιννωωννιιαακκέέςς  δδεεξξιιόόττηηττεεςς

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

ΤΤηηλλέέφφωωννοο  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς::
66993377442277110077

ΚΚαα  ΚΚωωννσσττααννττίίνναα..
ΩΩρράάρριιοο  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς::  

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: 

ENOIKIAZONTAI ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΩΤΟΥ 
ΟΡΟΦΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ

ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ. 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6936780360

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ
ΣΕ ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2105575342,

6973236156

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

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

ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΡΕΜΕΤΙΑΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΡΕΜΕΤΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

6989748621 (ΝΙΚΟΣ)6989748621 (ΝΙΚΟΣ)



ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή
κατάσταση 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



16-θριάσιο Tρίτη 17 Μαϊου 2022


