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Σήμερα Τετάρτη
οι αποφάσεις για τις μάσκες

Αττική: Κοινό αίτημα
Περιφέρειας και δήμων
για παράταση των συμβάσεων
των «εργαζομένων Covid»

- Πού θα διατηρηθούν - Τι θα γίνει
με τα αεροπλάνα
σελ. 3

Με ...σπασμένα
φρένα οι τιμές
στην αντλία

– Ερχονται νέες αυξήσεις - Βροχή
οι αιτήσεις για το Fuel Pass

σελ. 8

ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ
για το 2ο Δημοτικό
Σχολείο Ελευσίνας

σελ. 9

Ηλεκτρονικά η υποβολή αιτήσεων
για εγγραφές και επανεγγραφές
στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της
Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης
σε Άνω Λιόσια, Ελευσίνα και Αχαρνές

σελ. 5
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σελ. 3

Aδιανόητο περιστατικό στα Άνω Λιόσια:

Πέταξε τον αδελφό
του από το μπαλκόνι

Σύλλογος Ηπειρωτών
Άνω Λιοσιών

Εκδήλωση αλληλεγγύης για τους
πρόσφυγες της Ουκρανίας
σελ. 3

Σε πανικό νοικοκυριά και
επιχειρήσεις:

Κόβουν κάθε μέρα τουλάχιστον 500
παροχές ρεύματος!

σελ. 8

σελ. 2

ΕΠΣΔΑ: Απονομή πρωταθλητή
την Κυριακή στα Μέγαρα

Παλ. Εθνικού Πανοράµατος:

Συνέχισαν τα θετικά
αποτελέσµατα

σελ. 10-11
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2-θριάσιο

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΓΑΒΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

Aδιανόητο περιστατικό στα Άνω Λιόσια:

Πέταξε τον αδελφό του από το μπαλκόνι

Αχαρνών 7, 2105576029
ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΣΟΛΩΝ ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ - ΚΩΝ ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΜΠΑΣ
Λεωφόρος Γεννηματά Γεωργίου 3, Μαγούλα,
2105558731
MANΔΡΑ

Λουκόπουλος Σωτήριος Ν.Στρατηγού Ρόκα Ν. 84,
Μάνδρα, 19600, ΑΤΤΙΚΗΣ2105556375
ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Δεληστάθη Μαρία Σ.28ης Οκτωβρίου 21,
Ζεφύρι,2102322141
ΑΧΑΡΝΕΣ

Παγώνας Σπυρίδων Χ.

Πλατεία Αγίου Νικολάου 8, 2102467156

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Γενικά αίθριος . Η θερμοκρασία
από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Ιούλιος, Ιουλία, Ιουλιαν ή, Ιουλίτσα, Γιουλία,
Γιούλα, Γιουλίτσα, Τζούλια, Γιούλη *
Γαλάτεια, Γαλατία,Φαειν ός, Φαειν ή
Παγκόσμια Ημέρα Μουσείων

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

Π

ανικός επικράτησε στα Άνω Λιόσια όταν
ο καυγάς μεταξύ δύο αδελφών βγήκε
εκτός ελέγχου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 33χρονος
τσακωνόταν με τον ετεροθαλή αδελφό του
ηλικίας 44 ετών. Τα πνεύματα οξύνθηκαν και ο

Δωρεάν Rapid
Test σήμερα
στο Δημαρχείο
Αχαρνών

33χρονος έσπρωξε τον αδελφό του από το
μπαλκόνι διαμερίσματος που βρίσκεται στον
πρώτο όροφο διώροφος μονοκατοικίας, όπου
διαμένουν.
Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο
νοσοκομείο ΚΑΤ και ο αδελφός του συνελήφθη.

Σήμερα 18 Μαΐου ο ΕΟΔΥ θα διενεργήσει δωρεάν Rapid Test σε εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους για την
ανίχνευση του Covid-19 στο Δημαρχείο
Αχαρνών (φουαγι έ της αί θουσας
εκδηλώσεων) από τις 09:30 έως τις
15:00.
Οι δημότες θα πρέπει να γνωρίζουν τα
εξής:
♦ Θα πρέπει να έχουν μαζί τους το
ΑΜΚΑ και την αστυνομική τους ταυτότητα.
♦ Θα πρέπει να ακολουθούν πιστά τις
οδηγίες που προβλέπονται από τα υγειονομικά πρωτόκολλα (μάσκες, αποστάσεις ασφαλείας κτλ).
Η έκδοση ψηφιακής βεβαίωσης αποτελέσματος γι α τους δι αγνωστι κούς
ελέγχους πραγματοποι εί ται από την
ψηφιακή πύλη gov.gr

6.252 νέα κρούσματα και 21 θάνατοι

Τ

α ν έα εργασ τ ηριακ ά επ ιβεβαιωμέν α
κ ρούσ ματ α τ ης ν όσ ου(άτ ομα) π ου καταγράφηκαν τ ις τ ελευτ αίες 24 ώρες ήτ αν 6. 252.
Ο σ υν ολικ ός αριθμός τ ων ατ όμων π ου
ν όσ ησ αν αν έρχ ετ αι σ ε 3. 401. 927 (ημερήσ ια
μετ αβολή +0. 2%), εκ τ ων οπ οίων 48. 8% άν δρες.
Ο αριθμός π ιθαν ών ν έων επ αν αλοιμώξεων π ου
καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες ήταν 685 εν ώ
απ ό την αρχ ή της π αν δημίας SARS-CoV-2 ο συν ο-

λικός αριθμός εκτιμάται σε 130.005(3.7% του συν ολικού αριθμού των θετικών απ οτελεσμάτων )
Οι ν έοι θάν ατοι ασθεν ών με COVID-19 είν αι 21,
εν ώ απ ό την έν αρξη της επ ιδημίας έχ ουν καταγραφεί συν ολικά 29.599 θάν ατοι. Το 95.6% είχ ε υπ οκείμεν ο ν όσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άν ω
Ο αριθμός των ασθεν ών π ου ν οσηλεύον ται διασωλην ωμέν οι είν αι 167 (64.7% άν δρες). Η διάμεση
ηλικία τους είν αι 71 έτη. To 92.2% έχ ει υπ οκείμεν ο
ν όσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άν ω. Μεταξύ των
ασθεν ών π ου ν οσηλεύον ται διασωλην ωμέν οι, 83
(49.7%) είν αι αν εμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμέν οι και 84 (50.3%) είν αι π λήρως εμβολιασμέν οι.
Απ ό την αρχ ή της π αν δημίας έχ ουν εξέλθει απ ό
τις ΜΕΘ 4.656 ασθεν είς.
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θριάσιο-3
της υποχ ρεωτικότητας της μάσκας, αλλά οι
χ ώροι ως χ ώροι θα αποφασιστούν αύριο
από την Επιτροπή", δήλωσε χ αρακτηριστικά.
Ως προς τη μάσκα στα αεροπλάν α,
πεδίο όπου έχ ει δημιουργηθεί έν α μπέρδεμα, αν έφερε ότι υπ άρχ ει ευρωπ αϊκή
σύσταση ότι από τις 16 Μαΐ ου στα αεροπλάν α η μάσκα δε θα ν αι υποχ ρεωτική.
Ωστόσο, εξήγησε ότι ως π ρος την
εξειδίκευση εν απόκειται στο κράτος-μέλος
σημειών ον τας ότι επειδή η μάσκα είν αι
έν ας ήπιος περιορισμός, "πρέπει όλα τα
ευρωπαϊκά κράτη ν α προσπαθήσουμε ν α

Σήμερα Τετάρτη οι αποφάσεις για τις μάσκες Αττική: Κοινό αίτημα
- Πού θα διατηρηθούν - Τι θα γίνει με τα αεροπλάνα

Σ

ήμερα Τετάρτη θα ληφθούν από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων οι αποφάσεις για
τη χρήση της μάσκας από την 1η Ιουνίου.
Αυτό δήλωσε ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης , όπου τόνισε ότι σε ορισμένους εσωτερικούς
χώρους θα παραμείνει υποχρεωτική.

"Αύριο θα συζητηθεί στην Επιτροπή η χ ρήση της
μάσκας από 1η Ιουν ίου και περιμέν ουμε ν α ακούσουμε τις θέσεις των επιστημόν ων .
Η μάσκα σίγουρα θα παραμείν ει σε κάποιους εσωτερικούς χ ώρους, όπως για παράδειγμα τα ν οσοκομεία, σύμφων α με το όσα θα μας υποδείξει η Επιτροπή.
Επίσης, είμαστε επιφυλακτικοί για τα σχ ολεία,
καθώς ολοκληρών ουν στις 15 Ιουν ίου και υπάρχ ουν
και οι παν ελλαδικές που θέλουμε ν α έχ ουμε προστατευμέν α τα παιδιά μας.
Άρα, πάμε επί της αρχ ής σε μεγαλύτερο περιορισμό

έχ ουμε μια κοιν ή γραμμή".
Σε κάθε περίπτωση, ξεκαθάρισε ότι το φθιν όπωρο
εν δεχ ομέν ως ν α χ ρειαστεί ν α επαν έλθουν τα περιοριστικά μέτρα κατά της Cov id.
Ως προς τον εμβολιασμό, ο υπουργός Υ γείας
σχ ολίασε ότι με πολύ σκληρά μέτρα υποχ ρεωτικότητας η χ ώρα μας κατάφερε ν α φτάσει από το 55% στο
85% στον εν ήλικο πληθυσμό, 75% στον γεν ικό
πληθυσμό και στους άν ω των 60 ετών το ποσοστό
ξεπερν ά το 90%. Διευκρίν ισε δε ότι με τέταρτη δόση
έχ ει εμβολιαστεί το 50% των άν ω των 60.
Μάλιστα, προαν ήγγειλε τον εμβολιασμό του πληθυσμού απ ό τον Σεπ τέμβριο με τέταρτη δόση
σημειών ον τας ότι "οι πολίτες βλέπον τας τη φθίν ουσα
πορεία της παν δημίας και δεδομέν ου ότι όλοι περιμέν ουμε ότι σίγουρα τον Σεπτέμβριο θα υπάρξει εμβολιασμός είτε με εμβόλιο με χ αρακτηριστικά της γρίπης,
δηλαδή ετήσιο, είτε με εν ισχ υτική δόση, δεν πάει
τώρα ν α εμβολιαστεί".

Σύλλογος Ηπειρωτών Άνω Λιοσιών

Εκδήλωση αλληλεγγύης για τους πρόσφυγες της Ουκρανίας

Μ

ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην Στέγη Ηπειρωτών
Άνω Λιοσίων την Κυριακή 15
Μαίου το απόγευμα, εκδήλωση αλληλεγγύης με σκοπό την συγκέντρωση τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης, τα
οποία θα αποσταλούν στους πρόσφυγες
της Ουκρανίας.

Την εκδήλωση διοργάνωσε ο Σύλλογος Ηπειρωτών Άνω Λιοσιών που για άλλη μια φορά έδειξε

τα "κοινωνικά αντανακλαστικά" του απέναντι σε
συνανθρώπους μας που δοκιμάζονται σε σκληρές
πραγματικά συνθήκες.
Παρόν και μεγάλο κομμάτι της "γιορτής" που
στήθηκε στον υπέροχο χώρο της Στέγης Ηπειρωτών οφείλεται στην παρουσία της "Κοινωνικής
Κουζίνας: Ο Άλλος Άνθρωπος", του Κωνσταντίνου
Πολυχρονόπουλου (με καταγωγή από την μητέρα
του την Ήπειρο) αλλά και των ακούραστων συνεργατών του.
Συνεχίζεται στη σελ. 12

Περιφέρειας και δήμων
για παράταση των
συμβάσεων των
«εργαζομένων Covid»

Τ

ην π αραμον ή των συμβασιούχ ων , ως
απολύτως απαραίτητη για τη συν έχ ιση της
απρόσκοπτης λειτουργίας κρίσιμων υπηρεσιών για την προστασία της υγείας των πολιτών ,
επισημαίν ει ο περιφερειάρχ ης Γ. Πατούλης σε επιστολή του προς την πολιτική ηγεσία του Υ ΠΕΣ.
Μάλιστα, ζητά η παράταση των συμβάσεων ν α
πραγματοποιηθεί μέσω σχ ετικής ν ομοθετικής ρύθμισης κατ΄αν αλογία της πρόσφατης ΚΥ Α, σύμφων α με την οποία αν αν εώθηκαν οι συμβάσεις του
υγειον ομικού και διοικητικού προσωπικού που
υπηρετεί σε φορείς αρμοδιότητας του Υ π. Υ γείας.
Σημειων εται, ότι πρόκειται για εργαζομέν ους που
έχ ουν αποκομίσει πολύτιμη εμπειρία και η συν δρομή τους κρίν εται απολύτως απαραίτητη για την
εύρυθμη λειτουργία των ΟΤΑ.

Τα παραπάν ω αποτελούν κοιν ό αίτημα Περιφέρειας και Δήμων της Αττικής στη διαρκεια σύσκεψης
που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του περιφερειάρχ η. Επίσης, προς αυτή την κατεύθυν ση
συμφων ήθηκε ν α ζητηθεί από την κυβέρν ηση η
παράταση των συμβάσεων του προσωπικού που
απασχ ολείται σε φορείς αρμοδιότητας του Υ π.
Υ γείας μέχ ρι τα τέλη του χ ρόν ου.
Κατά τη σύσκεψη ο κ. Πατούλης υπογράμμισε
και τη σημασία μοριοδότησης σε όλους τους
συμβασιούχ ους, ώστε ν α κάν ουν χ ρήση της σχ ετικής εμπειρίας σε μελλον τικές προκηρύξεις για τη
στελέχ ωση φορέων της Αυτοδιοίκησης με μόν ιμο
προσωπικό.
Της σύσκεψης προηγήθηκε συν άν τηση του περιφερειάρχ η με εκπροσώπους των συμβασιούχ ων
στα γραφεία της Περιφέρειας, στο πλαίσιο της
οποίας τους εξέφρασε τη συμπαράσταση του αλλά
και τη βούλησή ν α συν δράμει και μέσω των
ν ομικών υπηρεσιών της Περιφέρειας.
Σ΄αυτό το πλαίσιο ο κ. Πατούλης απέστειλε σχ ετική επιστολή προς την πολιτική ηγεσία του Υ π.
Εσωτερικών με κοιν οποίηση στον Υ π. Υ γείας Θ.
Πλεύρη, με την οπ οία ζητά ν α εφαρμοστεί
κατ΄αν αλογία και στους ΟΤΑ το άρθρο τρία του
Ν.4917/2022, σύμφων α με το οποίο, όπως αν αφέρθηκε και παραπάν ω, παρατείν ον ται οι συμβάσεις του υγειον ομικού και διοικητικού προσωπικού
που προσελήφθη σε φορείς του Υ πουργείου
Υ γείας για τις αν άγκες της παν δημίας, έως τις 31.12
του 2022.

4-θριάσιο
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Ξ

θριάσιο-5

Ηλεκτρονικά η υποβολή αιτήσεων για εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών-νηπίων
στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης
σε Άνω Λιόσια, Ελευσίνα και Αχαρνές

εκίν ησε χ θές 17 Μαΐ ου, στις
18:00, η ηλεκτρον ική υποβολή
αιτήσεων για εγγραφές και επαν εγγραφές βρεφών -ν ηπίων στους 26
Βρεφον ηπιακούς Σταθμούς (ΒΝΣ) της
Δημόσιας Υ π ηρεσίας Απ ασχ όλησης
(ΔΥ ΠΑ), για τη σχ ολική χ ρον ιά 20222023.
Η φιλοξεν ία των βρεφών -ν ηπίων
είν αι δωρεάν . Οι αιτήσεις μπορούν ν α
υποβάλλον ται μέχ ρι και τις 30 Ιουν ίου.
Οι ιδιόκτητοι ΒΝΣ ΔΥ ΠΑ λειτουργούν
από 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Ιουλίου,
από τις 6:45 έως τις 16:00 (Δευτέρα έως
Παρασκευή) και απ ευθύν ον ται σε
βρέφη-ν ήπια από 6 μην ών έως 4
ετών .
Εφαρμόζεται ημερήσιο π ρόγραμμα
δημιουργικής απασχ όλησης για την
αρμον ική ψυχ οσωματική και εκπαιδευτική αν άπτυξη των παιδιών .
Τα κριτήρια επιλογής είν αι οικον ομικά
(με προτεραιότητα τα παιδιά με γον είς
χ αμηλού εισοδήματος) και κοιν ων ικά
(παιδιά πολύτεκν ων , ορφαν ά, παιδιά
μον ογον εϊκών οικογεν ειών , π αιδιά
αν απήρων , κ.λπ.).

Στην Αττική λειτουργούν ΒΝΣ στους
Δήμους Αχαρνών, Αγίας Βαρβάρας,
Άνω Λιοσίων, Ελευσίνας, Κερατσινίου, Μοσχάτου, Ολυμπιακού
Χωριού και Περιστερίου.
Στην υπόλοιπη Ελλάδα λειτουργούν
στις πόλεις Αγριν ίου, Άρτας, Δράμας,
Ηγουμεν ίτσας, Ιωαν ν ίν ων , Καβάλας,
Καλαμάτας, Καρδίτσας, Καρπεν ησίου,
Κομοτην ής, Λάρισας, Μεσολογγίου,
Νάουσας, Ξάν θης, Πατρών , Πυλαίας
Θεσσαλον ίκης, Σερρών και Τρικάλων .
Η υποβολή των αιτήσεων γίν εται
αποκλειστικά ηλεκτρον ικά μέσω του

Όμιλος Φίλων Ελληνικής Αστυνομίας Δυτικής Αττικής,

Τιμητική πλακέτα στον Χρ. παππού για την βοήθειά
του στις προσπάθειες αντιμετώπισης της βίας και της
παραβατικότητας

Τ

ο έργο και την προσφορά του δημάρχου Φυλής Χρήστου Παππού στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Ελληνική Αστυνομία τίμησε ο Όμιλος
Φίλων Ελληνικής Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, σε μια λαμπρή εκδήλωση,
παρουσία Υπουργών, Βουλευτών, Δημάρχων και εκπροσώπων της Ελληνικής
Αστυνομίας στον Δήμο Αιγάλεω.
«Βραβεύουμε τον Δήμαρχο Φυλής κ. Χρήστο Παππού, για το πολύπλευρο κοινωνικό
κι ανθρωπιστικό έργο του στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και τη συμπαράστασή του στην
αστυνομική οικογένεια και τον Όμιλο μας», τόνισε ο πρόεδρος του Ομίλου Φίλων
Ελληνικής Αστυνομίας Δυτικής Αττικής Ιωάννης Μαθιουδάκης, εξαίροντας την πρωτοβουλία του Δημάρχου να παραχωρηθεί από τον Δήμο Φυλής, το κτίριο όπου σήμερα
στεγάζεται η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής
Αττικής.
Με θερμά λόγια αναφέρθηκε στον Δήμαρχο
Φυλής και ο Υπουργός
Προστασίας του Πολίτη
Τάκης Θεοδωρικάκος,
κάνοντας ιδιαίτερη μνεία
στην διαχρονική συνεργασία που έχει μαζί του,
τόσο στην Αυτοδιοίκηση,
όσο και στις προσπάθειες αντιμετώπισης της
βίας και της παραβατικότητας.
Από την πλευρά του, ο Χρήστος Παππούς αναφέρθηκε στη διαχρονική υποστήριξη
του Δήμου στο έργο της αστυνομίας σε ότι και αν έχει ζητηθεί, επισημαίνοντας ωστόσο
την ανάγκη να γίνουν ακόμα περισσότερα από την πλευρά της πολιτείας, προκειμένου να εμπεδωθεί το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών.
Στη διάρκεια της εκδήλωσης βραβεύτηκαν επίσης ο Βουλευτής Έβρου και Επίτιμος
Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας κ. Αναστάσιος Δημοσχάκης για το πολύτιμο έργο
του, καθώς και αστυνομικοί που το 2021 τραυματίσθηκαν εν ώρα καθήκοντος ή προέβησαν σε εξαίρετες πράξεις.
Ιδιαίτερη συγκίνηση επικράτησε όταν απονεμήθηκαν τιμητικές πλακέτες και χρηματικό βοήθημα στις οικογένειες των πεσόντων στο καθήκον αστυνόμων στο καθήκον
αστυνομικών, Υπαρχιφύλακα Ευάγγελου Νοΐδη και Ειδικού Φρουρού Αντωνίου Νίκου.
Τέλος, βραβεύτηκαν και έλαβαν χρηματικό βοήθημα φοιτητές – παιδιά αστυνομικών,
που πέτυχαν την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ, ενώ ο Όμιλος Φίλων Ελληνικής Αστυνομίας
Δυτικής Αττικής παρείχε οικονομική ενίσχυση και σε παιδιά που έχουν χάσει τους γονείς
τους εν ώρα καθήκοντος.

gov .gr με τους κωδικούς π ρόσβασης
TAXISnet
στην
ηλεκτρον ική διεύθυν ση:
https://www.gov .gr/
ipiresies/
ekpaideuse/
eggraphes e-brephik o-k aipaidiko-stathm o/ eggraphe-s ebrephonepiak os t at hm o-t es -dem os ias -uperes ias apaskholeses-d-up

Ειδικότερα, η διαδρομή είν αι:
gov .gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε
βρεφικό και παιδικό σταθμό → Εγγραφή σε βρεφον ηπ ιακό σταθμό της
Δημόσιας Υ π ηρεσίας Απ ασχ όλησης
(Δ.Υ Π.Α.)
Δικαιούχ οι είν αι ο γον έας, οι γον είς ή
οι ασκούν τες την επιμέλεια (αν άδοχ οι,
κηδεμόν ες, κ.λπ.) ωφελούμεν ων παιδιών , που:

Κατά τα έτη 2021-2022 συμπλήρωσαν
συν ολικά 25 ημέρες ασφάλισης στον
eΕΦΚΑ ή/και ειδικής παροχ ής προστασίας μητρότητας ή/και τακτικής
επιδότησης αν εργίας ή/και επιδότησης
μακροχ ρόν ιας αν εργίας, ή
Είν αι εγγεγραμμέν οι στο Μητρώο
Αν έργων της ΔΥ ΠΑ για τουλάχ ιστον 2
μήν ες κατά την ημερομην ία λήξης της
προθεσμίας υποβολής αιτήσεων , ή
Είν αι δικαιούχ οι του βοηθήματος αν εργίας αυτοτελώς-αν εξαρτήτως απασχ ολούμεν ων ασφαλισμέν ων
(τ. ΟΑΕΕ,
τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, τ. ΕΤΑΑ).
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων , θα
αν αρτηθεί προσωριν ός πίν ακας επιλεγέν των βρεφών και ν ηπίων και οι
δικαιούχ οι θα μπορούν ν α υποβάλλουν εν στάσεις εν τός 3 ημερών .

Για περισσότερες πληροφορίες, οι
εν διαφερόμεν οι μπορούν ν α επισκεφτούν τη διεύθυν ση
https://www.oaed.gr/bref onipiaki-paidiki-stathmi-oaed
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6 - θριάσιο

- ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΡΑΣΗ

"ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ"
ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Τ

ο
ΚΕΠ
ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ σε
συνεργασία με το
Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο
Υγειών Πόλεων – Προαγωγή
Υγείας σας προσκαλούν στη
Διαδικτυακή Δράση με θέμα
«Πανελλήνιες
Εξετάσεις:
Διαχείριση άγχους προετοιμασίας & αποτελεσμάτων»,
που θα
Πραγματοποιηθεί
την Δευτέρα 23 Μαΐου και
ώρα 12:00 .
Ομιλήτρια της Δράσης είναι η
Ψυχολόγος Σμαράγδα Χρηστάκη, η οποία θα απαντήσει
σε ερωτήματα που θα τεθούν.
Η δράση θα μεταδίδεται
ζωντανά στο Zoom και
στο Facebook του ΚΕΠ
Υγείας
Κεντρική
Δομή (https://www.facebook.com/kent
rikidomikepygeias).

Για να παρακολουθήσετε τη δράση
μέσω Zoom πατήστε εδώ
https://us06web.zoom.us/j/8315478
4320#success

Δ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ: Η συμμετοχή στο συγκεκριμένο webinar
είναι δωρεάν για όλες και όλους

6o Webinar – Εκτέλεση Τραπεζικών
Συναλλαγών e-banking και διαδικτυακές
αγορές ή/και πωλήσεις ecommerce

Τον πρωταθλητή Ευρώπης στην πυγμαχία
Μιχάλη Τσαμαλίδη τίμησε ο Δήμαρχος Φυλής
Χρήστος Παππούς

Τ

ο συνδημότη
μας
πρωταθ λ η τή
Ευρώπης
στην
πυγμαχί α Μι χάλη
Τσαμαλίδη τίμησε ο
Δήμαρχος
Φυλής
Χρήστος Παππούς
Τ ον συνδημότη
μας πρωταθλητή της
πυγμαχί ας Μι χάλη
Τσαμαλίδη τίμησε τη
Δευτέρα 9 Μαΐου
2021, στο γραφείο
του ο Δήμαρχος
Φυλής Χρήστος Παππούς.
Ο Μι χάλης Τ σαμαλί δης αναδείχθηκε Πρωταθλητής Ευρώπης
στο Ευρωπαϊ κό Πρωτάθλημα
Πυγμαχίας Νέων, τον Απρίλιο του
2022, στη Βουλγαρία, κατακτώντας
το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία
των 80κ. Ο Έλληνας «χρυσός»
πυγμάχος,
πραγματοποι ώντας
εντυπωσιακή εμφάνιση, επικράτησε με ομόφωνη απόφαση (5-0)
του Αρμένιου, Χάμλετ Ανταμιάν.
Τον δεκαοκτάχρονο Πρωταθλητή
Ευρώπης σύστησε στον Χρήστο
Παππού ο αναπλ. Δήμαρχος
Βασί λης
Γεωργι άδης,
που
γνωρίζει την οικογένειά του, η
οποία κατοικεί στα Άνω Λιόσια,
κοντά στο Ολυμπιακό Αθλητικό
Κέντρο.

“Είμαστε δυνατοί παντού κι εσύ
το αποδεικνύεις. Από εδώ και
πέρα θα σε παρακολουθούμε και
θα σε στηρίζουμε. Είμαστε περήφανοι για την προσπάθειά σου και
πιστεύουμε ότι θα φτάσεις πολύ
ψηλά”, είπε ο Χρήστος Παππούς
στον Μι χάλη Τ σαμαλί δη, επι σημαίνοντας ότι, εκτός από αθλητής υψηλού επι πέδου, εί ναι
συγκροτημένο κι ευγενικό παιδί.
Δείτε σχετικά με την ανάδειξή του
Μιχάλη Τσαμαλίδη σε πρωταθλητή
Ευρώπης στο δημοσί ευμα του
CNN
GREECE:
https://www.cnn.gr/sports/story/30
9659/pygmaxia-neon-protathlitiseyropis-o-mixalis-tsamalidis-xalkin o -m e t a l l i o -g i a -t o n -st e f a n o oikonomoy

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ

Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,
Ε π ι τ υ χ ώ ς
πραγματοποιήθηκε την
Τετάρτη 11 Μαΐ ου 2022,
το webinar με θέμα
« Υ π η ρ ε σ ί ε ς
π ο λ υ μ ε σ ι κ ή ς
π ληροφόρησ ης:
κίν δυν οι
υπ ερχ ρεώσεων και μέτρα
π ροστασίας»
με
εισηγήτρια
την
κ.
Φωτειν ή
Νισυρίου,
στέλεχ ος της Εθν ικής
Ε π ι τ ρ ο π ή ς
Τηλεπ ικοιν ων ιών
&
Ταχ υδρομείων . Θα το
βρείτε διαθέσιμο στο

σ ύ ν δ ε σ μ ο
https://y outu.be/LWMO
Nm5mUTw
Συν εχ ίζουμε με το
επ όμεν ο
webinar
διαδικτυακά την Τετάρτη
18 Μαΐ ου 2022, στις
19:00
και
θέμα
«Εκτέλεση τραπ εζικών
συν αλλαγών e-banking
και διαδικτυακές αγορές
ή/και π ωλήσεις ecommerce» στο καν άλι
Y ouTube και στη σελίδα
Facebook του Ψηφιακού
Εγγραμματισμού.
Εισηγητές είν αι στε

λέχ η της δράσης.
Όσες
και
όσοι
επιθυμούν ν α βρεθούν
μαζί μας, παρακαλούμε
ν α κάν ετε εγγραφή στη
φ
ό
ρ
μ
α
https://tiny url.com/digit
alattiki.Η
συμμετοχ ή
στο συγκεκριμέν ο webinar είν αι δωρεάν για
όλες και όλους, εν ώ η
π αρακολούθησή
του
δεν
απ αιτεί
καμία
π ροηγούμεν η γν ώση,
εμπ ειρία ή εξοικείωση
των συμμετεχ όν των σε
θέματα διαδικτύου.

210 5570337, 210 5580816
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Μεγάλη διάκριση για την Ελλάδα:

Δεύτερη παγκοσμίως σε Γαλάζιες Σημαίες

Το ΥΠΕΝ, διά της γενικής γραμματείας Φυσικού
Περιβάλλοντος και Υδάτων, υποστηρίζει ενεργώς
το πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία»,
ενώ η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης,
υπέγραψε τον Οκτώβριο του 2013
πρωτόκολλο συνεργασίας με το υπουργείο
Τουρισμού, επισφραγίζοντας και τυπικά τους κοινούς στόχους στην προσπάθεια βελτίωσης της
ποιότητας του τουριστικού προϊόντος.

Η

διεθνής
επιτροπή
βράβευσε
4.194
ακτές, 732 μαρίνες
και 116 τουριστικά σκάφη σε
όλο τον κόσμο - Η Ελλάδα
κατέχει το 14% των βραβευμένων ακτών.

581 ελλην ικές ακτές, 15
μαρίν ες και έξι τουριστικά
σκάφη κέρδισαν φέτος Γαλάζιες Σημαίες, φέρν ον τας την
Ελλάδα για ακόμα μία φορά
στην 2η θέση π αγκοσμίως,
αν άμεσα σε 53 χ ώρες, όπως
αν ακοιν ώθηκε σε ειδική εκδήλωση από την Ελλην ική Εται

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ),
υποστηρίζει το πρόγραμμα και προτρέπει τους
ΟΤΑ στην τήρηση της εφαρμογής
των κριτηρίων του.

ρία Προστασίας της Φύσης
(ΕΕΠΦ).
Πρώτος στην Ελλάδα σε
αριθμό
συν ολικών
βραβεύσεων ,
αν αδείχ θηκε
ο
ν ομός Χαλκιδικής, με 96
σημαίες, εν ώ ακολουθούν η
Αττική, η Κρήτη και η Ρόδος.

Είμαστε ευλογημέν η ως χ ώρα
- oι προορισμοί μας είν αι περιζήτητοι παγκοσμίως", δήλωσε η
υφυπουργός Τουρισμού, Σοφία
Ζαχ αράκη, χ αιρετίζον τας την
εκδήλωση
βράβευσης
και
κάν ον τας ειδική αν αφορά

στην ποιότητα των υπηρεσιών , αλλά και του αν θρώπιν ου δυν αμικού στην Ελλάδα.
Επεσήμαν ε τα ζητήματα ασφάλειας και π εριβαλλον τικής
εκπαίδευσης που συν δέον ται
με τον θεσμό, εν ώ έκαν ε γν ωστό ότι από το Ταμείο Αν άκαμψης έχ ουν ήδη εξασφαλιστεί
περί τα 140 εκατομμύρια για
την κατασκευή μαριν ών , αλλά
και για την βελτίωση της προσβασιμότητας στις παραλίες.
Όσον αφορά την τουριστική
σεζόν , η κα Ζαχ αράκη αν έφερε ότι "τα μην ύματα είν αι αισιό-

«Στέγαση και Εργασία»

Πρόγραμμα επανένταξης αστέγων σε Ιλιον, Πετρούπολη και Καματερό

Τ

ο πρόγραμμα
επανένταξης
α σ τ έ γ ω ν
συμπολιτών
μας
στον κοινωνικό ιστό,
αφορά 35 νοικοκυριά
και 55 ωφελούμενους στους τρεις δήμους της Δυτικής Αθήνας
Το κοινωνικό πρόγραμμα «Στέγαση
και Εργασία» υλοποιούν οι Δήμοι
Ιλίου, Αγίων Αναργύρων – Καματερού και
Πετρούπολης, σε μια επιπλέον προσπάθεια
για την επανένταξη ατόμων και οικογενειών
στον κοινωνικό ιστό και την εργασία.
Όπως επισημαίνεται, το πρόγραμμα, προϋπολογισμού 575.000 ευρώ, που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και το Εθνικό Ινστιτούτο
Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού, αφορά
συνολικά 35 νοικοκυριά και 55 ωφελούμενους.
Στόχος του προγράμματος είναι η άμεση
μετάβαση σε αυτόνομες μορφές διαβίωσης
ατόμων ή οικογενειών που αντιμετωπίζουν
προβλήματα έλλειψης στέγης, μέσω της παροχής υπηρεσιών στέγασης και κοινωνικής
φροντίδας, καθώς και η πλήρης αυτονόμηση
και επανένταξή τους στον κοινωνικό ιστό,
μέσω της επιστροφής στην αγορά εργασίας.
«Κεντρικό κράτος και τοπική αυτοδιοίκηση με
αποτελεσματικές συνέργειες ενισχύουμε την
κοινωνική επανένταξη των πλέον ευάλωτων
συμπολιτών μας.
Όλοι μαζί καταπολεμούμε την φτώχεια και την
αστεγία και συμβάλλουμε ουσιαστικά στη
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, όσων
συμπολιτών μας έχουν μεγαλύτερη ανάγκη»,
αναφέρει χαρακτηριστικά σε μήνυμά της η

αρμόδια υφυπουργός Εργασίας Δόμνα Μιχαηλίδου.

Την ικανοποίησή τους για την ένταξη των
τριών δήμων στο πρόγραμμα «Στέγαση και
Εργασία» και την υλοποίησή του, εξέφρασαν με κοινή δήλωσή τους οι δήμαρχοι
Ιλίου Νίκος Ζενέτος, Αγίων Αναργύρων –
Καματερού Σταύρος Τσίρμπας, Πετρούπολης Στέφανος Γαβριήλ Βλάχος, επισημαίνοντας:
«Η διαφύλαξη της ανθρώπινης αξιοπρέπειας
και της κοινωνικής συνοχής είναι, σήμερα περισσότερο από ποτέ, το μεγάλο ζητούμενο, γι’
αυτό και η επένδυση στην κοινωνική προστασία μέσω ενεργητικών πολιτικών και υπηρεσιών που θα λειτουργούν συμπληρωματικά,
αλλά σε μονιμότερη βάση από τα επιδόματα,
πρέπει να αποτελέσει τη βασική στρατηγική
για τη μείωση της αστεγίας και την επανένταξη
ατόμων στον κοινωνικό ιστό.
Όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα να ζουν σε
ένα ασφαλές μέρος που μπορούν να αποκαλούν «σπίτι» και θέλουμε να ευχαριστήσουμε
ιδιαίτερα την υφυπουργό Εργασίας που, μέσα
από την ευαισθητοποίηση και τις πρωτοβουλίες της, αυτό γίνεται πράξη».

θριάσιο-7
δοξα για τη χ ώρα μας", εν ώ
εξέφρασε την ελπίδα ότι "στη
φετιν ή χ ρον ιά θα ξεπεράσουμε
τις π ροσδοκίες μας", όπ ως
αν έφερε χ αρακτηριστικά.
Ειδικότερα, η διεθν ής επιτροπή βράβευσε 4.194 ακτές, 732
μαρίν ες και 116 τουριστικά
σκάφη σε όλο τον κόσμο, εν ώ
η χ ώρα μας κατέχ ει το 14%
των βραβευμέν ων ακτών .
Μάλιστα, φέτος, η "Γαλάζια
Σημαία", το πλέον αν αγν ωρίσιμο οικολογικό σήμα ποιότητας
για ακτές, μαρίν ες και σκάφη
αειφόρου
τουρισμού,
συμπληρών ει 35 χ ρόν ια εφαρμογής στον κόσμο και στην
Ελλάδα.
Όπως δήλωσε ο Νίκος Πέτρου, πρόεδρος της Ελλην ικής
Εταιρείας Προστασίας της
Φύσης, "στις μέρες μας, με την
εν τειν όμεν η π εριβαλλον τική
κρίση, ο ρόλος της Γαλάζιας
Σημαίας γίν εται ακόμα π ιο
σημαν τικός. Στόχ ος μας είν αι η
κατάκτηση της πρώτης θέσης,
υποσκελίζον τας την Ισπαν ία".
Ο ίδιος επεσήμαν ε τη δυν αμική
που υπάρχ ει για την κατάκτηση περισσότερων από 1000
σημαιών , όπως αν έφερε χ αρακτηριστικά.

Συνελήφθη
άνδρας ως
υπαίτιος
για εμπρησμό
στον
Ασπρόπυργο

Ένας άνδρας συνελήφθη
στις 15 Μαΐου, στο
πλαίσιο της αυτόφωρης
διαδικασίας από υπαλλήλους της Ελληνικής
Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
Ελευσίνας.
Ο συλληφθείς κατηγορείται ως υπαίτιος πρόκλησης εμπρησμού από
πρόθεση σε οικοπεδικό
χώρο.
Για το περιστατικό
ενημερώθηκε σχετικώς
η αρμόδια Εισαγγελική
Αρχή.
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Σε πανικό νοικοκυριά και επιχειρήσεις:
Κόβουν κάθε μέρα τουλάχιστον 500 παροχές ρεύματος!
Αδύνατο να πληρωθούν
οι υπέρογκοι λογαριασμοί
ακόμα και με διακανονισμό

«Ηλεκτροπληξία» προκαλεί η ρήτρα αναπροσαρμογής αλλά και οι απανωτές ενεργειακές ανατιμήσεις
στους Έλληνες καταναλωτές. Εκατοντάδες πολίτες
βρίσκονται υπό την απειλή διακοπής ρεύματος καθώς
δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους
και έτσι μένουν απλήρωτοι για πολλούς μήνες.

Αυξάνονται οι καταναλωτές που δεν μπορούν να
ανταποκριθούν στην πληρωμή των λογαριασμών
ρεύματος. Μόνο στην Αττική δίνονται 500 εντολές για
διακοπές ρεύματος κάθε μέρα. Σύμφωνα με την
εφημερίδα «Καθημερινή», το πρώτο τετράμηνο του
έτους οι εντολές διακοπής ηλεκτροδότησης προς τον
ΔΕΔΔΗΕ μόνο στην Αττική φθάνουν τις 500 κάθε
ημέρα, αφού, ακόμα και με διακανονισμό, ο λογαριασμός είναι… ασήκωτος για κάθε νοικοκυριό. Οι διακανονισμοί μπορεί να αυξάνονται, όμως το 70% δεν
τούς τηρείται.
Την 1η Ιουνίου θα εκδικαστεί η πρώτη συλλογική
προσφυγή κατά της ρήτρας αναπροσαρμογής. Μέχρι
στιγμής, πάντως, έχουν εκδοθεί δύο προσωρινές

δικαστικές αποφάσεις, που
απαγορεύουν τη διακοπή
ρεύματος σε ξενοδοχεία που
δεν πλήρωσαν τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Και ενώ η
εύλογη αδυναμία των πολιτών
να πληρώσουν τους αδιανόητους λογαριασμούς που καταφθάνουν, η κυβέρνηση εξαντλείται
σε επιδόματα. Επιδόματα που,
μάλιστα, έχουν και ημερομηνία
λήξης, αφού η δημοσιονομική
στενότητα δεν επιτρέπει να
δοθούν παραπάνω χρήματα,
τουλάχιστον μέχρι το φθινόπωρο.

Τελευταίο που θα δοθεί είναι
το επίδομα ρεύματος που ανακοινώθηκε, αλλά μάλλον και
αυτό θα απογοητεύσει, όπως και το ελάχιστο που κάλυψε το επίδομα καυσίμων. Το Power Pass θα δοθεί,
πιθανότητα μέσα στον Ιούνιο, και θα κυμαίνεται από
18 έως και 600 ευρώ. Ποιοι θα πάρουν 600 ευρώ; Για
παράδειγμα, εάν για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο για την οποία θα δοθεί το επίδομα (Δεκέμβριος
2021-Μάιος 2022), η ρήτρα αναπροσαρμογής έφτανε

αθροιστικά τα 1.300 ευρώ και η κρατική επιδότηση
ήταν 500 ευρώ, επί των 800 ευρώ της επιβάρυνσης
που απομένει από τη διαφορά, ο καταναλωτής θα
λάβει έως 600 ευρώ στον τραπεζικό του λογαριασμό.
Εάν ο λογαριασμός είναι παραπάνω, δεν σημαίνει ότι
το ποσό θα αυξηθεί, αφού τα 600 ευρώ είναι ανώτατο
ποσό που θα δοθεί στον κάθε καταναλωτή.

Με ...σπασμένα φρένα οι τιμές
στην αντλία

– Ερχονται νέες αυξήσεις - Βροχή οι αιτήσεις για το Fuel Pass

Σ

υνεχίζεται με αμείωτη ένταση το ξέφρενο ράλι στις
τιμές της βενζίνης, με τους
καταναλωτές πλέον να μετρούν και
το λίτρο, καθώς η ακρίβεια στα
καύσιμα ροκανίζει τους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών.

Η τιμή της βενζίνης αυξάνεται
καθημερινά. Στις αρχές Μαίου ήταν
2,138€/lt. έφτασε τα 2,179€/lt στις
10 Μαίου για να ξεπεράσει πλέον
γι α πρώτη φορά τα 2,2€/l t
(2,204€.lt).

«Πιθανότατα μέχρι το τέλος της
εβδομάδας να δούμε μια αύξηση
της τάξης των 10 λεπτών στη μέση
τιμή της αμόλυβδης. Δηλαδή από
2,2 ευρώ το λίτρο που είναι στα
μεγάλα αστικά κέντρα να τη δούμε
στα 2,3€/lt» , δηλώνει στην «Η» ο
αντι πρόεδρος του Συνδέσμου
Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων, Γιώργος Ασμάτογλου.
Φωτιά έχουν πάρει και οι τιμές
του πετρελαίου κίνησης παρά την
επιδότηση των 15 λεπτών με τη
μέση τιμή να φτάνει σχεδόν τα 1,9

γίνει πλέον δυσβάσταχτο για τους
καταναλωτές, καθώς η μέση τιμής
της βενζί νης έχει ανέβει κατά
περίπου 60 λεπτά (Από 1,661€/lt
σε 2,204€/lt) από τον Μάιο του
2021.

Ένα μέσο αυτοκίνητο με κατανάλωση 7,5 lt/100χλμ
πληρώνει σήμερα για ένα ταξίδι
Αθήνα-Πάτρα
με
επι στροφή
(422χλμ) 69,52 ευρώ.
Πέρυσι τον Μάιο το ίδιο ταξίδι
κόστιζε 50 ευρώ και 88 λεπτά, διαφορά κοντά στα 20 ευρώ.
Βροχή οι αιτήσεις για το Fuel
Pass

ευρώ το λίτρο (1,892€/lt).

«Πετάει» η βενζίνη στις Κυκλάδες

Πρωταθλήτρι ες στην ακρί βει α
των καυσίμων είναι για ακόμα μια
φορά οι Κυκλάδες με μέση τιμή βενζίνης τα 2,379 ευρώ το λίτρο ενώ
ακολουθούν τα Δωδεκάνησα με

2.328€/l t και η Ευρυτανί α με
2.297€/lt.
Στην Αττική η μέση τιμή διαμορφώθηκε σε 2.182 ευρώ το λίτρο
ενώ στη Θεσσαλονίκη σε 2,173€/lt.
Απογει ώθηκε
μετακίνησης

το

κόστος

Το κόστος των μετακινήσεων έχει

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον,
εντείνεται μέρα με την ημέρα και το
ενδιαφέρον για το fuel pass. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Η», οι
αιτήσεις για την επιδότηση καυσίμου έχουν φτάσει τις 2.423.211
σε σύνολο περίπου 3 εκατ. δικαιούχων.

Από τους δι και ούχους που
έχουν υποβάλλει αί τηση, οι
2.022.097 ζήτησαν να τους
πιστωθούν τα χρήματα σε τραπεζι κό λογαρι ασμό και μόλι ς οι
401.114 έκαναν αίτηση για την
αυλή κάρτα.
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Στο ΠΑΔΑ εθελοντική ερευνητική εργασία
του Πανεπιστημίου "Princeton" των ΗΠΑ

Σ

ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ
για το 2ο Δημοτικό
Σχολείο Ελευσίνας

Απέσπασε το 1ο Βραβείο
στο 3ο Διεθνές
Εκπαιδευτικό/Μαθητικό
Συνέδριο στην Κύπρο

Τ

ο 1ο Βραβείο απέσπασε το 2ο Δημοτικό
Σχολείο Ελευσίνας στο 3ο Διεθνές Εκπαιδευτικό/Μαθητικό Συνέδριο στην Κύπρο
Μία μεγάλη διάκριση για τους μαθητές, την εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και τον Δήμο μας, στο 3ο
Διεθνές Εκπαιδευτικό/Μαθητικό Συνέδριο που
διεξήχθη στην Κύπρο.

Στο συνέδριο συμμετείχαν μαθητές της Δ’ Τάξης
του 2ου Δημοτικού σχολείου Ελευσίνας, εκπαιδευτι κοί και η Αντι δήμαρχος & Πρόεδρος της
Α/Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Στέλλα Κάβουρα.
Η Δ΄τάξη του 2ου Δημοτικού σχολείου Ελευσίνας
συμμετείχε με επιτυχία στον εκπαιδευτικό διαγωνισμό «ΚΥΠΡΟΣ – ΕΛΛΑΔΑ - ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ: Εκπαιδευτικές Γέφυρες», που διοργάνωσε η Δ/νση
Α/θμιας Εκπ/σης Σερρών, το Μορφωτικό Γραφείο
– Σπίτι της Κύπρου, το Υπουργείο Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Μακεδονίας-Θράκης)
και το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του
Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων
της Ελλάδας.
Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με την έγκριση του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
της Κύπρου, υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, κυρίου Νίκου Αναστασιάδη.
Το project των μαθητών του Δήμου μας, με τίτλο
«Ψάχνοντας τ’ αχνάρια του πολιτισμού της Ελευσίνας» απέσπασε το 1ο βραβείο, με τους μαθητές!
Οι μαθητές Καλιαντάς Ηλίας, Κουρούνης Χαράλαμπος, Μανωλάκος Δημήτριος και Σαμπάνης
Ιωάννης μαζί με την εκπαιδευτικό κ. Ψωμά Ρωξάνη,
παρουσίασαν το σενάριο στην αίθουσα της Ένωσης
Συντακτών Κύπρου και στη συνέχεια βραβεύτηκαν
από τον κο Ιωάννη Πούλιο, ενώ έλαβαν και επαίνους από τον Διευθυντή της Α/Βάθμιας Εκπαίδευσης
Σερρών, κο Καραβασίλη Ιωάννη.
Στον χαιρετισμό της, η Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της Α/Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Στέλλα
Κάβουρα, ανέφερε: «Βρισκόμαστε σήμερα στην
Κύπρο, εμείς οι Ελευσίνιοι, συμμετέχοντας στο
Συνέδριο που αναδεικνύει τις στέρεες γέφυρες του
Ελληνισμού στη Μεσόγειο.

το ΠΑΔΑ εθελοντική
ερευνητική εργασία
του Πανεπιστημίου
"Princeton" των ΗΠΑ .Για
τρίτη συνεχόμενη χρονιά
τo Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής θα φιλοξενήσει στα
ερευνητικά του εργαστήρια
για το χρονικό διάστημα
Ιουνίου-Ιουλίου
2022
φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Princeton των ΗΠΑ
στο πλαίσιο του προγράμματος
εθελοντικής
εργασίας στο εξωτερικό
(IIP).
Το Πανεπιστήμιο Princeton
είναι ένα από τα παλαιοτέρα και
φημισμένα ακαδημαϊκά ιδρύματα στις ΗΠΑ. Κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων πανεπιστημίων στον κόσμο καθώς χαρακτηρίζεται από εξαιρετικής
ποιότητας διδασκαλία και υψηλής έντασης ερευνητική δραστηριότητα, αποτέλεσμα της οποίας είναι μεταξύ άλλων, η
σύνδεση με αυτό 75 κατόχων βραβείων Νόμπελ και 16 Turing
Awards. Η εν λόγω πρωτοβουλία του αμερικανικού πανεπιστημίου δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές του να
εκπληρώσουν ακαδημαϊκούς και προσωπικούς στόχους μέσω
της διαβίωσης και της εργασίας τους σε ιδιαίτερα επιλεγμένες
δομές ερευνητικών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων στο εξωτερικό. Η συνεργασία μεταξύ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
και του προγράμματος IIP του Πανεπιστημίου Princeton
ξεκίνησε το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, μετά από εισήγηση
των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών, Αθανασίου Νασιόπουλου και Ηλία Ζώη και τη στήριξη του Πρύτανη του ΠΑΔΑ
Καθηγητή Παναγιώτη Καλδή. Οι μέχρι τώρα προτάσεις και
προσφερόμενες θέσεις του ΠΑΔΑ στο πρόγραμμα IIP αφορούν κυρίως αντικείμενα χημείας, φαρμακολογίας, δημόσιας
υγείας, συντήρησης αρχαιοτήτων, βιοϊατρικής μηχανικής,
έξυπνων ρούχων και μηχανικής/βαθειάς μάθησης.

Πράγματι, ο ελληνισμός δεν νοείται σαν χωρική
κατάσταση αλλά σαν πολιτισμική και πνευματική
ύπαρξη σε πολλαπλές περιοχές ανεξαρτήτως
απόστασης. Με την Κύπρο στην ανατολική άκρη
της Μεσογείου να συνεισφέρει τα μέγιστα στις
απαρχές του ελληνικού πολιτισμού, την Ελευσίνα στο κέντρο του ελληνικού χώρου να καταγράφει ιστορία πολιτισμού και ιδεωδών επί

Οι επιβλέποντες (supervisors) για τους εθελοντές είναι μέλη
ΔΕΠ του ΠΑΔΑ με διεθνές κύρος και παρέχουν την κατάλληλη
καθοδήγηση και επίβλεψη στις εργασίες που καλούνται να
αναλάβουν.

Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 (μήνες Ιούνιος –
Ιούλιος 2022) οι φιλοξενούμενοι φοιτητές θα απασχοληθούν
σε δύο ερευνητικά εργαστήρια του ΠΑΔΑ. Το πρώτο είναι το
Laboratory Computer Networks & Services Research
laboraTory (CONSERT) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και
Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών και το
δεύτερο είναι το Laboratory of Chemistry, Biochemistry, &
Cosmetology (CBC) Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών της
Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας σε αντικείμενα που
άπτονται άμεσα των ερευνητικών τους κατευθύνσεων. Ο
Πρύτανης του ΠΑΔΑ καλωσόρισε την έναρξη της εν λόγω διαδικασίας για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, υπογραμμίζοντας
την αναγνώριση της ταχείας ανάπτυξης του Ιδρύματος και
χαρακτηρίζοντας αυτή ως εξαιρετικά χρήσιμη για τη διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων του.
Πηγή: Foititikanea.gr

αιώνες και την ελληνική ομογένεια ανά τον
κόσμο να μεταλαμπαδεύει σταθερά τις αξίες που
αποτελούν τις βάσεις του δυτικού πολιτισμού. Η
Ελευσίνα, επόμενη Πολιτιστική πρωτεύουσα της
Ευρώπης, δίπλα σε εμπνευσμένους εκπαιδευτικούς και οραματιστές μαθητές συμμετέχει στο
σημερινό πολιτισμικό γίγνεσθαι με όλες της τις
δυνάμεις».
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Πανδαισία αστέρων στο φιλανθρωπικό
ματς αλληλεγγύης

Α.Γ.Σ. ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ:
Συγχαρητήριο και
ευχαριστήριο Μήνυμα

Η Πρόεδρος και το Δ.Σ. του Βύζαντα συγχαίρουν την ομάδα μπάσκετ της
Ν.Ε.Μ. για
την κατάκτηση και του
κυπέλλου ΕΣΚΑΝΑ, επιτυχία με την
οποία κλείνει μια
ονειρεμένη χρονιά για τη Ν.Ε.Μ.
Επίσης συγχαίρουμε και την παιδική ομάδα της Ν.Ε.Μ. για την άνοδό της
στην Α’
Κατηγορία της ΕΣΚΑΝΑ.
Ευχόμαστε στους διοικούντες αλλά
και σε όλους όσους έχουν την ευθύνη
του
Οργανι σμού της Ν.Ε.Μ. να

συνεχίσουν με τον ίδιο ζήλο το έργο
τους, ώστε και στο
μέλλον να πανηγυρίσουμε ακόμη πιο πολλές επιτυχίες.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ...

Η Πρόεδρος και το Δ.Σ. του Βύζαντα
ευχαριστούν την διοίκησης της ομάδας Απόλλων Χανίων (Αγίου Ιωάννη)
και ιδιαίτερα τον Πρόεδρο κ. Σταύρο
Δρικάκη, για την άψογη φιλοξενία
στον αγώνα της περασμένης Κυριακής.
Ευχόμαστε στην ομάδα των
Χανίων κάθε επιτυχία στην συνέχεια
των αγώνων μπαράζ, με υγεία και
δύναμη σε όλους.

Πανδαισία Αστέρων
στην Πετρούπολη
στο φιλανθρωπικό
ματς αλληλεγγύης
στον συνάνθρωπο
και τι δεν είχε η
Εκδήλωση.Βραβεύσεις σε
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ
ΔΟΜΑΖΟ
ΚΕΛΕΣΙΔΗ
ΣΑΡΓΚΑΝΗ
ΜΑΥΡΟ
ΜΠΟΝΟΒΑ - Πέρσοναλ σε μικρούς που βάρεσαν πέναλτυ στον Βετεράνο γκολκίπερ Α.ΜΑΝΙΚΑ-

Για την ιστορία Πετρούπολη - Μικτή Παλαιμάχων Ελλάδος 3-3 τα γκολ
για την Μικτή ΑΡΜΥΛΑΓΟΣ - ΠΡΟΒΑΤΑΣ - ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Η Μικτή αγωνίσθηκε με:
ΜΑΝΙΚΑΣ, ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ, ΜΠΟΝΟΒΑΣ, ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ,
ΚΑΣΔΟΒΑΣΙΛΗΣ, ΚΑΛΤΣΑΣ Χ., ΒΑΜΒΑΚΟΥΛΑΣ, ΣΤΑΡΡΑΣ,
ΤΣΙΑΝΤΑΚΗΣ, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΡΑΤΖΑΛΗΣ,
ΡΟΖΟΣ, ΜΑΓΙΑΤΗΣ, ΠΡΟΒΑΤΑΣ, ΑΡΜΥΛΑΓΟΣ, ΛΕΑΚΟΣ,
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, ΑΡΓΥΡΙΟΥ, ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ, ΜΠΟΤΗΣ, ΓΕΡΟΘΟΔΩΡΟΣ,
ΤΣΙΓΚΑΣ, ΠΑΤΣΙΑΒΟΥΡΑΣ, ΠΑΓΚΟΣ
ΚΑΛΤΣΑΣ Κ., ΠΑΠΠΑΣ Σ.
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Παλ. Εθνικού Πανοράματος:
Συνέχισαν τα θετικά αποτελέσματα
Συνέχισαν τα θετικά αποτελέσματα οι Παλαίμαχοι
του Εθνικού Πανοράματος στο τουρνουά Παλαιμάχων.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ...

Το Δ.Σ των Παλιαμάχων
του Εθνικού ευχαριστεί τα Βριλήσσια για το ωραίο και καθαρό παιχνίδι .

ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ:
ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ,ΤΕΡΠΟΣ(ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ),ΚΑΠΕΤΑ
ΝΑΚΗΣ,ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ(ΠΙΠΙΝΗΣ),ΜΠΙΡΠΑΝΑΓΟΣ,ΑΔΑΚΤΥ
ΛΟΣ,ΜΑΜΑΛΗΣ(ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ),ΜΑΧΑΙΡΑΣ,ΜΩΡΑΓΙΑΝΝ
ΗΣ,ΓΙΑΓΤΖΗΣ.
Σκόρερ:2 ΜΑΧΑΙΡΑΣ, 2 ΠΙΠΙΝΗΣ,ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

AO KOYΡΟΣ: 21ος Ποδηλατικός γύρος
την Κυριακή 22/5 στα Μέγαρα
Η Εθελοντική ομάδα Μεγάρων ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ διοργανώνει τον 21ο Ποδηλατικό γύρο των Μεγάρων και σας προσκαλεί να συμμετάσχετε με το
ποδήλατό σας. Κανείς δεν πρέπει να ξεχάσει το κράνος του. Κυριακή 22
Μαΐου.

θριάσιο-11

ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ:

Κλείσµο ποδοσφαιρικής
χρονιάς

Χαλαρό και γευστικό κλείσιµο της
ποδοσφαιρικής χρονιάς, έκανε η
αντρική οµάδα του Α.Σ. Μεγαρικός
στο πάντα φιλόξενο El Greco
Steakhouse Co. Οι ποδοσφαιριστές
µία παρέα όλοι µαζί συζήτησαν
µεταξύ τους, µε τον Πρόεδρο, τον

προπονητή, τον γεν. αρχηγό και µε
τα υπόλοιπα µέλη της διοίκησης και
ανέπτυξαν ποδοσφαιρικά και άλλα
θέµατα. Η διοίκηση της οµάδας τους
εύχεται να έχουν ένα ήρεµο, ξεκούραστο και εποικοδοµητικό καλοκαίρι.
Στην παρέα µας ήταν και ο πρόεδρος
του ΝΠ∆∆ Ηρόδωρος κ. Σπύρος
Τσιούνης
Ευχαριστούµε τον Γεώργιο Φυλακτό
για την φιλοξενία του στο κατάστηµά
του El Greco Steakhouse Co.

Tα «39α ΟΡΣΙΠΠΕΙΑ 2022»
την Κυριακή στα Μέγαρα

Στα «39α ΟΡΣΙΠΠΕΙΑ
2022»
θα
υπάρξουν
συµµετοχές πρωταθλητών
και µελών της Εθνικής
Οµάδας Στίβου.
Οι αγώνες αυτοί έχουν
αναβαθµιστεί από την

οµοσπονδία ΣΕΓΑΣ και
θα αναγνωρίζονται οι
επιδόσεις των αθλητών
και τα όρια για διεθνείς
διοργανώσεις (παγκόσµια,
πανευρωπαϊκά πρωταθλήµατα κλπ).

ΕΠΣΔΑ: Απονομή πρωταθλητή την Κυριακή
στα Μέγαρα
Την Κυριακή 22 Μαΐου 2022
θα πραγματοποιηθεί από την
διοίκηση της ΕΠΣΔΑ η απονομή του κυπέλλου ΤΟΥ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ στον Βύζαντα. Η απονομή θα γίνει πριν
την έναρξη του αγώνα μπαράζ
Βύζας – Αστέρας Περάματος
που έχει προγραμματιστεί να
διεξαχθεί
στο
Δημοτικό Γήπεδο Μεγάρων
στις 5:00 μ.μ. Η διοίκηση του
Βύζαντα καλεί όλους τους φιλάθλους της ομάδας να δώσουν βροντερό παρών στο γήπεδο
ώστε να ενισχύσουν τον Βύζαντα, για να κατακτήσει τη νίκη που αποτελεί «μονόδρομο» για
τους κιτρινόμαυρους στην προσπάθεια για άνοδο στην Γ’ Εθνική.
Όλοι μαζί μια γροθιά, θα πετύχουμε τον στόχο μας!
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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
Συν εχ ίζεται από τη σελ. 3

Η μεγάλη κατσαρόλα στήθηκε νωρίς
νωρίς και οι λιλιπούτειοι φίλοι του συλλόγου, τα μικρά μαγειρόπουλα με τα καπελάκια τους, ανέλαβαν να βοηθήσουν τον
Κωνσταντίνο στην ετοιμασία του φαγητού.

Πολλά μικρά χεράκια βρέθηκαν να ανακατεύουν με προθυμία και αγάπη το φαγητό που αργότερα σερβιρίστηκε σε όλους
τους παρευρισκόμενους.
Κι επειδή φαγητό, παρέα και Ήπειρος
δεν πάνε μόνα τους, οι μικροί και μεγάλοι

χ ο ρ ε υ τ έ ς τ ου σ υ λ λ ό γ ο υ α ν έ λ α β α ν
δράση και ο χορός ξεκίνησε.
Για την ιστορία, η συνεισφορά σε τρόφιμα ήταν πολύ μεγάλη που ξεπέρασε κατά
πολύ τις προβλέψεις των διοργανωτών.
Κι όσο για την συνταγή του φαγητού
που αρκετοί έσπευσαν να ζητήσουν απο
τ ο ν Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο Π ο λ υχ ρ ο ν ό π ο υ λ ο ,
αρκέστηκε να μας πεί ότι φαγητό που
γίνεται με αγάπη είναι πάντα νόστιμο.
Θα θέλαμε κλείνοντας να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τους χορευτές, τα μέλη
αλλά και όλους τους φίλους που παρευρέθηκαν στην εκδήλωσή μας για τη

συμμετοχή και τη συνεισφορά τους στη
συγκέντρωση των ειδών πρώτης ανάγκης!
Ε υ χ α ρ ι σ τ ού μ ε τ ο ν κ ύ ρι ο Γ ρ ηγ ό ρη
Ζαφείρη με το ΟΛΟ ΔΥΤΙΚΑ και το Art Tv
για την κάλυψη της εκδήλωσής μας!
Ιδιαίτερα ευχαριστούμε την Υπεραγορά κρεάτων Ρίζος για την χορηγία του σε
κ ρ έ ας γ ια τ ο μ αγ ε ίρ ε μ α το υ ΑΛΛ ΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΟΥ.
Να είστε όλοι καλά και να ανταμώνουμε
πάντα σε τέτοιες ιδιαίτερες στιγμές που
προάγουν τον πολιτισμό και εξυψώνουν
τον άνθρωπο!
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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

Tετάρτη 18 Μαϊου 2022

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 κατοικία με

θριάσιο-15

δύο μεγάλα υπνοδωμάτια,
σαλόνι ,κουζίνα με καθιστικό
και τζάκι και μεγάλο κήπο, τιμή 480€, συζητήσιμη. SYNTHESIS
S.R.E.CON,
2105541126, 09:00-20:00

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, οροφοδιαμέρισμα 170 τ.μ., 1ου ορόφου
κατασκευής 1980, προσό-

ψεως 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
6945605024

ΓΑΜΟΣ

Ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΒΕΤΛΑΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΠΑΡΧΟΜΕΝΚΟ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η
ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΩΑΝΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΒΟΛΙΚΟΒΑ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ
ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

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

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, ψηλοτάβανο,
με πρόσβαση σε κοινόχρηστη σκεπή, δύο εισόδους
(μία για κάθε επίπεδο). Θέα:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
Τμήμα Προμηθειών
τηλ : 213 2047330

e mail : mageiria@haidari.gr
Αρ. Πρωτ.: 26518
Χαϊδάρι : 17/5/2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Δ Ι
Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
Προκηρύσσει

1. Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων για τη προμήθεια με τίτλο «Επανα - Προκήρυξη Άγονης ομάδας Ειδών
Αρτοζαχαροπλαστείου
που
πρόεκυψε κατόπιν του Ανοικτού
διαγωνισμού άνω των ορίων
μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με τίτλο
«Προμήθεια τροφίμων για τους
παιδικούς σταθμούς –Άπορους
δημότες-Παροχή Συσσιτίου &
Παροχή Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Χαϊδαρίου για
τα έτη 2022 – 2023.» προϋπολογισμού 36.933,49€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%
και συμπεριλαμβανομένου του
δικαιώματος
προαιρέσεως
10% & 20%.

2. Ο Διαγωνισμός θα γίνει με
σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς
βάσει τιμής για τα προς προμήθεια είδη κάθε ομάδας σύμφωνα
με τις τεχνικές προδιαγραφές και
τους όρους της υπ΄αριθμ.
26493/17-5-2022 με ΑΔΑΜ
22PROC010567472 διακήρυξης,
όπως καθορίζονται από τον ν.
4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016),
όπως έχουν τροποποιηθεί και

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 Βαγγέλη Περπινιάδη,
Άνω Φούσα, με αυλή, κοντά
σε προαστιακό, στάση λεωφισχύουν.
ΟΜΑΔΑ
Α:
ΕΙΔΗ
Α Ρ Τ Ο Ζ Α Χ Α Ρ Ο Π Λ Α Σ Τ Ε Ι ΟΥ
(CPV 15811100-7/15812000-3 &
15811000-6)
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ &
Β Ρ Ε Φ Ο Ν Η Π Ι Α ΚΟΥ Σ
ΣΤΑΘΜΟΥΣ: Προμήθεια ειδών
Άρτου και Ζαχαροπλαστείου
δαπάνη
ύψους
31.143,37€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
13% και συμπεριλαμβανομένου
του δικαιώματος προαιρέσεως
10%
ΠΑΡΟΧΗ
ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: :
Προμήθεια ειδών Άρτου και Ζαχαροπλαστείου δαπάνη ύψους
5.790,12€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13% και συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος
προαιρέσεως 20%.

3. Ως ημερομηνία έναρξης
ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών στο Εθνικό Σύστημα
Ηλεκτρονικών
Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) ορίζεται
η 17-05-2022 και ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών στη διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr
του
Συστήματος
ΕΣΗΔΗΣ
ορίζεται η 27-05-2022, λόγω
συντετμημένης διαδικασίας κατόπιν της υπ. αρ. 19197/08-112021
με
ΑΔΑΜ
21PROC009495621 διακήρυξης
και της αρχικής δημοσίευσης ως
προκαταρκτικής
προκήρυξης
στην υπηρεσία Εκδόσεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης με Αριθμό
Αναφοράς
EE/S
S215,
05/11/2021, 564590-2021-EL η
οποία δημοσιεύτηκε ο αρχικός
διαγωνισμός με Αρ. Συστήματος
ΕΣΗΔΗΣ: 134598

4. Στη διαδικασία γίνονται δεκτοί
αναγνωρισμένοι υποψήφιοι, ικανοί να προσφέρουν τα προς προμήθεια είδη, οι οποίοι θα είναι
εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση, δηλαδή Φυσικά ή Νομικά
Πρόσωπα,
Συνεταιρισμοί,

ορείου 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€
(e-agents1066076). 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€
(e-agents1066075). ASPIS
REAL
ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220

Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και
Κοινοπραξίες Προμηθευτών. Οι
υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλλουν προσφορά στην Ελληνική
γλώσσα.

5. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη
αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ ακλουθώντας την σχετική διαδικασία
εγγραφής.
6. Κάθε προσφορά συνοδεύεται
από εγγύηση συμμετοχής υπέρ
του συμμετέχοντος για ποσό που
καλύπτει το 1% της προεκτιμούμενης αξίας της Σύμβασης
εκτός του ΦΠΑ. Σε περίπτωση
που ο συμμετέχοντας επιθυμεί τη
συμμετοχή του σε μία από τις έξι
ομάδες τότε η εγγύηση συμμετοχής αφορά το 1% του ποσού
της συγκεκριμένης ομάδας.

7. Όλα τα σχετικά των τευχών του
διαγωνισμού βρίσκονται στα γραφεία του Δήμου Χαϊδαρίου όπου
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες να
λαμβάνουν γνώση (Τμήμα Προμηθειών, Στρ. Καραϊσκάκη 138 &
Επαύλεως, Τ.Κ. 12461, 2ος όροφος, τηλ. 2132047330 -317)
Το πλήρες σώμα της Διακήρυξης
του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε
ηλεκτρονική μορφή (.pdf) στην
διαδικτυακή
πύλη
www.promitheus.gov.gr
του
ΕΣΗΔΗΣ και του ΚΗΜΔΗΣ.
Επίσης θα παρέχεται ελεύθερη,
άμεση και πλήρης πρόσβαση στη
Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα
λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του
Δήμου Χαϊδαρίου www.haidari.gr.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ

16-θριάσιο

Tετάρτη 18 Μαϊου 2022

