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ΕΕΕΕ::  ««ΠΠρράάσσιιννοο  φφωωςς»»  γγιιαα
έέξξοοδδοο  ααππόό  ττηηνν  εεννιισσχχυυμμέέννηη  

εεπποοππττεείίαα  ττοονν  ΑΑύύγγοουυσσττοο  
κκααιι  δδόόσσηη  774488  εεκκααττ..  εευυρρώώ

ΔΔιιααρρρροοήή  ππεεττρρεελλααίίοουυ  σσεε
μμοοννάάδδαα  ττωωνν  ΕΕΛΛΠΠΕΕ  ΕΕλλεευυσσίίννααςς

Υπήρξε άμεση παρέμβαση 
της Πυροσβεστικής και δεν προκλήθηκε

κάποιος τραυματισμός.

Χάρμα οφθαλμών ο Βύζας
Μεγάρων

ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΜΕΓΑΡΩΝ: 
Μετάλλια στο 2ο Διασ. 

Πρωτάθλημα

Δ. MANΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ:

Πρόσληψη 30 
ατόμων με 3μηνη

απασχόληση 
για τις ανάγκες του
Τμήματος Πολιτικής

Προστασίας

Μ. ΒΟΡΙΔΗΣ : 
Συνεχίζεται απρόσκοπτα 

η λειτουργία του προγράμματος
«Βοήθεια στο Σπίτι» σσεελλ..  22

Απορρίφθηκαν οι 
αιτήσεις του δήμου 
Χαϊδαρίου κατά της
μεταβίβασης των 

ναυπηγείων 

"Ξεπαγώνει" το ΣτΕ 
τη μεταβίβαση των 

Ναυπηγείων Σκαραμαγκά
στον Γιώργο Προκοπίου

σσεελλ..  33--1122

ΦΦόόρροοςς  αανναακκύύκκλλωωσσηηςς::  ΦΦόόρροοςς  αανναακκύύκκλλωωσσηηςς::  
Από την 1η Ιουνίου θα
πληρώνουµε 0,08 ευρώ

τη συσκευασία

Τον Ιούνιο οι αιτήσεις για
τις επιστροφές 

ηλεκτρικού ρεύματος
- Από 18 έως 600 € τα ποσά

σσεελλ..  1100--1111σσεελλ..  55

Ενημερωτική συνάντηση εμπλεκομένων
BIGDATA4RIVERS στον Δήμο Φυλής

ΑΑννάάππττυυξξηη  ππιιλλοοττιικκοούύ  σσυυσσττήήμμααττοοςς
έέγγκκααιιρρηηςς  ππρροοεειιδδοοπποοίίηησσηηςς  

ππλληημμμμυυρριικκώώνν  φφααιιννοομμέέννωωνν
σσεελλ..    1166σσεελλ..    33

σσεελλ..    99

σσεελλ..  33σσεελλ..  22



2-θριάσιο Tρίτη 24 Μαϊου 2022 

Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

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

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου 
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Γενικά αίθριος . Η θερμοκρασία 

από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Παλλαδία, Παλαδία, Παλλάδα, Παλάδα

Μαρκιανή, Μαρκιάνα
Φωτεινή, Φώτω, Φώφη, Φωτούλα, Φαίη, Φωφώ *

Χριστιανός, Χριστιανή

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Λεωφ. Δημοκρατίας & Παναγούλη,  2105575614

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Παππά Ιωάννα Κ. 

Νέζη Νικολάου 44, 2105547707

MANΔΡΑ
Μαρτζέλης Χρήστος Ι.

Στρατηγού Ρόκκα  56, 2105555550

ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

Κυριακοπούλου Θεοδώρα Κ.
Λεωφόρος Φυλής 110,2130990064

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Λ. Θρακομακεδόνων 22, 

2102466608

Τ
η διαβεβαίωση ότι οι εργαζόμενοι με
συμβάσεις ορισμένου χρόνου που
απασχολούνται στο πρόγραμμα «Βοήθ-

εια στο Σπίτι» θα συνεχίσουν να προσφέρουν
κανονικά τις υπηρεσίες τους μέχρι να οριστικο-
ποιηθούν τα αποτελέσματα της προκήρυξης
4Κ/2020 του Α.Σ.Ε.Π. και να ενταχθούν σε αυτό
οι επιτυχόντες, παρείχε από βήματος Βουλής ο
Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, απαν-
τώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση που υπέ-
βαλε ο βουλευτής Ηρακλείου του Κινήματος
Αλλαγής, Βασίλης Κεγκέρογλου.

Με βάση τα στοιχεία που παρέθεσε ο κ.
Βορίδης υπεβλήθησαν συνολικά 78.114 αιτή-
σεις ηλεκτρονικά για 2.909 οργανικές θέσεις
μόνιμου προσωπικού διαφόρων κλάδων και
ειδικοτήτων κατηγορίας Πανεπιστημιακής,
Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτι-
κής Εκπαίδευσης σε Δήμους της χώρας που
συμμετέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα.

Όπως εξήγησε ο Υπουργός, η προκήρυξη
οδήγησε σε μία μοριοδοτική διαδικασία και το
Α.Σ.Ε.Π., κατόπιν ελέγχου των αιτήσεων και των
δικαιολογητικών, εξέδωσε προσωρινούς πίνα-
κες κατάταξης διοριστέων και απορριπτέων
τους οποίους καταχώρησε στην ιστοσελίδα του.
Σημείωσε δε ότι κατά των ανωτέρω πινάκων 

έχουν υποβληθεί συνολικά 636 ενστάσεις για
τις οποίες το Α.Σ.Ε.Π. θα διενεργήσει τον αυτε-
πάγγελτο έλεγχο των δικαιολογητικών και θα
εκδώσει τα οριστικά αποτελέσματα της διαδι-
κασίας επιλογής.

Παράλληλα, απαντώντας σε ερώτημα του κ.
Κεγκέρογλου σχετικά με την προκήρυξη επιπ-
λέον θέσεων για απασχολούμενους στο συγκεκρ-
ιμένο πρόγραμμα, ο κ. Βορίδης ξεκαθάρισε ότι σε
περίπτωση που διαπιστωθεί, κατόπιν συνεννο-
ήσεως με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτο-
διοίκησης, η ύπαρξη μίας τέτοιας ανάγκης,
αυτή θα εξεταστεί και θα απαντηθεί μέσα στο
πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων για
το 2023.

Μ. ΒΟΡΙΔΗΣ : Συνεχίζεται απρόσκοπτα
η λειτουργία του προγράμματος

«Βοήθεια στο Σπίτι»

Διαρροή αργού πετρελαίου
στη μονάδα 4 του διυλι-
στηρίου των Ελληνικών
Πετρελαίων στην Ελευσίνα,
σημειώθηκε το πρωί της Δευ-
τέρας.

Όπως ενημέρωσε σχετικά ο
δήμαρχος Ελευσίνας, Αργύρ-
ης Οικονόμου, μέσω προφορ-
ικής ενημέρωσης που έλαβε
από τη διοίκηση της βιομηχα-
νικής εγκατάστασης, υπήρξε 

άμεση παρέμβαση της
Πυροσβεστικής και δεν
προκλήθηκε κάποιος τρα-
υματισμός.

Λόγω της επαφής του
πετρελαίου με σωλήνες
υψηλότερης θερμοκρασίας,
δημιουργήθηκε καπνός.

Η παρέμβαση της Πυρο-
σβεστικής ήταν άμεση

Διαρροή πετρελαίου σε μονάδα των ΕΛΠΕ Ελευσίνας
Υπήρξε άμεση παρέμβαση της Πυροσβεστικής και δεν προκλήθηκε κάποιος τραυματισμός.

Νέα Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής την Τετάρτη 25/5 

Τ
ο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, κατόπιν  πρόσκλησης του Προέδρου του, Χρ. Θεοδωρόπουλου, πρόκει-
ται ν α συν εδριάσει την  Τετάρτη, 25-5-2022 και ώρα 15:30. Η συν εδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσ-
κεψη, μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov .gr. 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Επερώτηση των  Περιφερειακών  Συμβούλων  της παράταξης «Δύν αμη
Ζωής» κ.κ. Χρ. Καραμάν ου, Σπ. Αγγέλη, Ζ. Βαρέλη-Στεφαν ίδη, Β. Βερελή,
Α. Κατραν ίδου, Αικ. Λογοθέτη, Γ. Μπαλάφα με θέμα το έργο «Κατασκευή
ν έου κλειστού γυμν αστηρίου 3.500 θέσεων  βιοκλιματικό – πολυδύν αμο
αθλητικό κέν τρο Δήμου Νέας Σμύρν ης».

2. Επερώτηση των  αν εξάρτητων  Περιφερειακών  Συμβούλων  κ. Π. Ασημακόπουλου και κ. Μ. Αν αγν ωστόπου-
λου με θέμα τους πυροβολισμούς που δέχ τηκε το αυτοκίν ητο της προϊσταμέν ης της Δ/ν σης Μεταφορών  & Επι-
κοιν ων ιών  της ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθην ών , το απόγευμα της Μεγάλης Πέμπτης 21/4/2022 στο Μαρούσι, σύμφω-
ν α με άρθρο στον  ιστότοπο ief imerida.gr. 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ. 13



ΟΔήμος Μάνδρας-
Ειδυλλίας-Ερυθ-
ρών-Οινόης ανα-

κοινώνει την πρόσληψη
προσωπικού (30 ατόμων)
με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμέ-
νου χρόνου 3μηνης διάρ-
κειας για την αντιμετώπι-
ση κατεπείγουσων,
εποχικών και πρόσκαιρ-
ων αναγκών 

του Τμήματος Πολιτικής
Προστασίας. Οι ενδιαφερ-
όμενοι μπορούν να βρουν
στο site του Δήμου τα
συνημμένα έγγραφα την
ανακοίνωση με τις λεπτομέρειες, την αίτηση
και τις υπεύθυνες δηλώσεις που 

πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέχρι
και τις 30/05/2022. 

Tρίτη 24 Μαϊου 2022 θριάσιο-3

Συνεχίζεται στη σελ. 12

Σε θερμό και πολλά
υποσχόμενο κλίμα διε-
νεργήθηκε συνάντηση
μεταξύ των εμπλεκομέ-
νων φορέων:

Περιφερειακό Ταμείο
Ανάπτυξης Αττικής

Γενική Διεύθυνση
Βιώσιμης Ανάπτυξης
και Κλιματικής Αλλαγής
της Περιφέρειας Αττι-
κής Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης του Περιφ-
ερειακού Επιχειρησια-
κού Προγράμματος
(ΠΕΠ) Αττικής Δήμο
Φυλής, του ευρωπαϊ-
κού προγράμματος
INTERREG BIGDA-
TA4RIVERS, εταίρος
του οποίου είναι το Περιφερει-
ακό Ταμείο Ανάπτυξης (ΠΤΑ)
Αττικής.

Πρωταρχική επιδίωξη του εν
λόγω προγράμματος αποτελεί
η προώθηση κι εφαρμογή μιας
ευφυούς διαχείρισης των υδά-
των. Η μεθοδολογία του
βασίζεται στην ανταλλαγή των
εφαρμοζόμενων εμπειριών και
πρακτικών που στοχεύουν
στην αποτελεσματικότερη προ-

στασία και διατήρηση της ποιότ-
ητας των υδάτων των συμμε-
τεχουσών περιοχών.

Στην τεχνική συνάντηση της
Περιφερειακής Ομάδας Εμπλε-
κομένων Μερών (ΠΟΕ -
Stakeholders Group) που
πραγματοποιήθηκε στις
20/05/2022 στο γραφείο
Δημάρχου του Δήμου Φυλής,
έγινε η παρουσίαση του
Σχεδίου Δράσης της Περιφέρ-

ειας Αττικής, με εκτενή αναφορά
στη Δράση που έχει σχεδιαστεί
για να υλοποιηθεί στην περ-
ιοχή παρέμβασης του Δήμου
Φυλής.

Επιπλέον συζητήθηκαν οι
στόχοι , η μεθοδολογία, τα
κύρια σημεία υλοποίησής του
Σχεδίου Δράσης καθώς και η
λειτουργία της ΠΟΕ και των
ωφελειών της Περιφέρειας
Αττικής και του Δήμου Φυλής,

Τον Ιούνιο οι 
αιτήσεις για τις

επιστροφές 
ηλεκτρικού ρεύματος 
- Από 18 έως 600 € τα ποσά

Τ
ον  Ιούν ιο αν οίγει η πλατφόρμα μέσα από την
οποία θα μπορούν  ν α κάν ουν  αίτηση οι πολίτες
με ετήσιο εισόδημα έως 45.000 ευρώ για ν α πάρ-

ουν  επιστροφές ίσες με το 60% των  αυξήσεων  που
πλήρωσαν  στο ρεύμα μετά τις εκπτώσεις στους λογα-
ριασμούς τους από το Δεκέμβριο έως και τον  Μάιο. Οι
επιστροφές θα εξαρτών ται από τα ποσά των  αυξή-
σεων  που πλήρωσε ο καθέν ας. Θα ξεκιν ούν  από τα
18 ευρώ και θα φτάν ουν  μέχ ρι και τα 600 ευρώ.
Αυτό τόν ισε μεταξύ άλλλων  καιτά την  εισαγωγική
τοποθέτηση του, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπο-
υργώ και Κυβερν ητικός Εκπρόσωπος, Γιάν ν ης
Οικον όμου, στην  εν ημέρωση των  πολιτικών  συν τακ-
τών  και των  αν ταποκριτών  ξέν ου Τύπου.
«Για το μήν α που διαν ύουμε, όπως και για τον
Ιούν ιο, επεκτείν εται η επιδότηση του ρεύματος και για
πάν ω από τις 300 κιλοβατώρες, αλλά και για όλες τις
κατοικίες όχ ι μόν ο για την  κύρια κατοικία. Για τις
μικρές και για τις μικρομεσαίες επιχ ειρήσεις η επιδότ-
ηση θα καλύπτει το 80% της αύξησης.
Τον  Ιούν ιο αν οίγει η πλατφόρμα μέσα από την  οποία
θα μπορούν  ν α κάν ουν  αίτηση οι συμπολίτες μας με
ετήσιο εισόδημα έως 45.000 ευρώ για ν α πάρουν  επι-
στροφές ίσες με το 60% των  αυξήσεων  που πλήρω-
σαν  στο ρεύμα μετά τις εκπτώσεις στους λογαρια-
σμούς τους από το Δεκέμβριο έως και τον  Μάιο. Οι
επιστροφές προφαν ώς δεν  θα είν αι ίδιες για όλους,
αλλά θα εξαρτών ται από τα ποσά των  αυξήσεων  που
πλήρωσε ο καθέν ας. Θα ξεκιν ούν  από τα 18 ευρώ και
θα φτάν ουν  μέχ ρι και τα 600 ευρώ.
Από τον  Ιούλιο θα μπει σε εφαρμογή έν ας μόν ιμος
μηχ αν ισμός διπλής παρέμβασης στη χ ον δρική και τη
λιαν ική τιμή.
Επί της ουσίας με τον  τρόπο αυτό αν αστέλλεται η

εφαρμογή της ρήτρας αν απροσαρμογής. Και έτσι θα
πληρών ουμε όλοι, ν οικοκυριά, επιχ ειρήσεις, αγρότες,
από 70% μέχ ρι 90% λιγότερο στις αυξήσεις του ηλεκ-
τρικού ρεύματος», τόν ισε, για ν α συν εχ ίσει
ασκών τας κριτική στην  Αξιωματική Αν τιπολίτευση: 
«Απέν αν τι σε όλα αυτά, η Αν τιπολίτευση επιμέν ει ν α
εμφαν ίζεται εκτός τόπου και χ ρόν ου, κατώτερη των
περιστάσεων  και των  απαιτήσεων  της κοιν ων ίας. Ο
ΣΥΡΙΖΑ δείχ ν ει, με τη στάση του, πως είτε  δεν  μπο-
ρεί ν α καταλάβει τι συμβαίν ει στον  κόσμο, είτε προ-
σποιείται πως δεν  καταλαβαίν ει. 
Γι’ αυτό και σε μια αυθεν τική εκδήλωση παλαιοκομμα-
τισμού και καιροσκοπισμού, ο κ. Τσίπρας εμφαν ίζεται
σαν  ο μον αδικός πολιτικός στον  πλαν ήτη που έχ ει
έτοιμη τη λύση για όλα, σαν  έν ας μάγος που θα βγά-
λει λαγό από το καπέλο. Για το φυσικό αέριο, τα
καύσιμα, την  εν έργεια, την  ακρίβεια. Για όλα έχ ει έτοι-
μο έν α ν όμο και έν α άρθρο για ν α λύσει υποτίθεται το
πρόβλημα. 

MANΔΡΑ: Πρόσληψη 30 ατόμων με 
3μηνη απασχόληση για τις ανάγκες 
του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας

ΕΕννηημμεερρωωττιικκήή  σσυυννάάννττηησσηη  εεμμππλλεεκκοομμέέννωωνν  
BBIIGGDDAATTAA44RRIIVVEERRSS  σσττοονν  ΔΔήήμμοο  ΦΦυυλλήήςς

Ανάπτυξη πιλοτικού - ερευνητικού συστήματος έγκαιρης 
προειδοποίησης πλημμυρικών φαινομένων στη λίμνη ανάσχεσης του

Πάρκου Πόλης Δήμου Φυλής

Συνεχίζεται στη σελ. 4



4-θριάσιο Tρίτη 24 Μαϊου 2022 

Συν εχ ιζεται από τη σελ. 3

από τη συμμετοχή τους
στο πρόγραμμα. 

Η Δράση που προτείνει
για υλοποίηση η Περιφ-
έρεια Αττικής και  ανα-
πτύχθηκε μέσω του
Σχεδίου Δράσης του
προγράμματος BIGDA-
TA4RIVERS, έχει τίτλο:

Ανάπτυξη πιλοτικού -
ερευνητικού συστήματος
έγκαιρης προειδο-
ποίησης πλημμυρικών
φαινομένων στη λίμνη
ανάσχεσης του Πάρκου
Πόλης Δήμου Φυλής

Μετά από μία εποικο-
δομητική συζήτηση οι
εμπλεκόμενοι  αποτε-
λούμενοι από τους:

1. Γενική Διεύθυνση
Βιώσιμης Ανάπτυξης και
Κλιματικής Αλλαγής, Περ-
ιφέρειας Αττικής

Αντιγόνη Γκούφα, Στέ-
λεχος Γραφείου Υπο-
στήριξης

Κωνσταντίνα Σαμπροβα-
λάκη, Στέλεχος Γραφείου
Υποστήριξης

2. Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης ΠΕΠ Αττικής

Άγγελος Σπηλιώτης,
Προϊστάμενος Μονάδας
Α΄

Σταυρούλα Ψαρρού,
στέλεχος Μονάδας Α΄

Βασιλική Αμέντα, στέ-
λεχος Μονάδας Α΄

3. Δήμος Φυλής
Χρήστος Παππούς,

Δήμαρχος
Μαρίνα Νικολοπούλου,

Επιστ. Συνεργάτης

δεσμεύτηκαν  για την
αν τιμετώπιση των
δυσκολιών  που
προκύπτουν  κατά το
σχεδιασμό και την  αν ά-
πτυξη της εν  λόγω Δρά-
σης, καθώς και οργάν ω-
σαν  τα επόμεν α βήματα
που αφορούν  στη
συμμετοχή τους στο
Διαπεριφερειακό Εργα-
στήριο (Interregional
Workshop) που θα
λάβει χώρα στις
15/06/2022 στις Βρυξέλ-
λες, όπου υπεύθυν ος
και την  οργάν ωση και
την  υλοποίησή του
είν αι το Περιφερειακό

Ταμείο Αν άπτυξης Αττι-
κής.

Επικεφαλής εταίρος του
έργου είναι  ο φορέας
« I n t e r m u n i c i p a l
Community of Al to
Minho», ενώ συμμε-
τέχουν συνολικά επτά (7)
εταίροι:

1.  Intermunicipal
Community of Al to
Minho

2.  Iberian Association
of Riverside
Municipalities of Duero
River

3.  Περιφερειακό
Ταμείο Ανάπτυξης Αττι-
κής για λογαριασμό της
Περιφέρειας Αττικής

4.  The National Union
of Romanian
Entrepreneurs

5. The County
Administrative Board of
Östergötland

6.  Cluster DREAM,
France

7.  Kaunas University
of Technology (KTU)
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ΦΦόόρροοςς  αανναακκύύκκλλωωσσηηςς::  ΦΦόόρροοςς  αανναακκύύκκλλωωσσηηςς::  
ΑΑππόό  ττηηνν  11ηη  ΙΙοουυννίίοουυ  θθαα  ππλληηρρώώννοουυµµεε  
00,,0088  εευυρρώώ  ττηη  σσυυσσκκεευυαασσίίαα

Από την 1η Ιουνίου οι
πλαστικές συσκε-
υασίες των προϊόντων

που περιέχει PVC θα έχουν
ενσωµατωµένο στην τιµή, το
τέλος ανακύκλωσης. Η νοµοθε-
τική ρύθµιση είχε ψηφιστεί
πέρυσι και έρχεται η ώρα εφα-
ρµογής.

Η ενίσχυση της κυκλικής
οικονοµίας και δη της
ανακύκλωσης είναι ο βασικός
στόχος του νέου τέλους ύψους
0,08 ευρώ που θα µπαίνει για
κάθε προϊόν, η συσκευασία του
οποίου περιέχει πολυβιν-
υλοχλωρίδιο (PVC), δηλαδή
περιέκτες τροφίµων, κυπελά-
κια, µαχαιροπήρουνα πλαστι-
κά, µπατονέτες, αναδευτήρες
κτλ.

Την ίδια ώρα κι ενώ µια νέα
επιβάρυνση έρχεται να
σπρώξει σε νέα άνοδο τιµές
βασικών προϊόντων εκκρεµούν
αποφάσεις για τα συστήµατα
εγγυοδοσίας (δηλαδή τα
"ρεύµατα" ανακύκλωσης
εκείνα που θα οδηγούν σε επι-
στροφές χρηµάτων τους κατα-
νωλωτές για χρήση συγκεκρι-
µένων προϊόντων όπως γυαλί,
παστικό µπουκάλι µε PET,

αλουµίνιο κτλ), όπως και ανά-
λογες θεσµικές κινήσεις για τη
δηµιουργία αρχής ή επιτροπής
(υπό την Ρυθµιστική Αρχή
Ενέργειας) για τη διαχείριση
αποβλήτων.

Πάντως, όπως καθορίζεται
και στη σχετική απόφαση
(υπ΄αρίθµ. Α1061/20.5.2022)
της ΑΑ∆Ε, από την 1η Ιουνίου
2022 επιβάλλεται τέλος
ανακύκλωσης για τα προϊόντα,
η συσκευασία των οποίων περ-
ιέχει πολυβινυλοχλωρίδιο
(PVC), κατά την πώλησή τους
σε κάθε νόµιµο σηµείο
πώλησης. Επίσης, καταβολή
του τέλους επιβάλλεται στους
καταναλωτές ανά τεµάχιο
προϊόντος.

Με βάση, δε, την ΑΑ∆Ε:
Υπόχρεα, πρόσωπα για την

υποβολή της δήλωσης απόδο-
σης τέλους ανακύκλωσης είναι
οι επιχειρήσεις που πωλούν
προϊόντα των οποίων η συσκε-
υασία περιέχει πολυβιν-
υλοχλωρίδιο (PVC).

Η δήλωση απόδοσης του
τέλους ανακύκλωσης υποβάλ-
λεται στη φορολογική
διοίκηση, κάθε τρίµηνο, έως
την τελευταία ηµέρα του µήνα

που ακολουθεί την χρονική
περίοδο στην οποία αφορά.

Μέχρι την ολοκλήρωση της
υλοποίησης της εφαρµογής για
την ηλεκτρονική υποβολή της
δήλωσης, αυτή θα υποβάλλεται
ψηφιακά µέσω της Εφαρµογής
Ψηφιακής Υποδοχής και
∆ιαχείρισης Αιτηµάτων «Τα
Αιτήµατά µου», που έχει ανα-
ρτηθεί στην ιστοσελίδα της
ΑΑ∆Ε (myaade.gov.gr) σύµφω-
να µε τη διαδικασία που ορίζε-
ται στην υπό στοιχεία
Α.1054/2022 απόφαση ∆ιοικ-
ητή ΑΑ∆Ε. Για την περίοδο
της πρώτης εφαρµογής και
ειδικότερα για τα έσοδα του
µηνός Ιουνίου 2022, η δήλωση
υποβάλλεται µέχρι την 1η
Αυγούστου 2022.

Κατά την ολοκλήρωση της
υλοποίησης της υποβολής της
δήλωσης µέσω της ηλεκτρονι-
κής εφαρµογής, και εφόσον
υφίσταται αποδεδειγµένη
αδυναµία λειτουργίας αυτής, η
δήλωση θα υποβάλλεται σε
έντυπη µορφή στην αρµόδια
∆.Ο.Υ.

Σε περίπτωση υποβολής τρο-
ποποιητικής δήλωσης, αυτή
υποβάλλεται ψηφιακά µέσω

της Εφαρµογής Ψηφιακής
Υποδοχής και ∆ιαχείρισης Αιτ-
ηµάτων «Τα Αιτήµατά µου»,
που έχει αναρτηθεί στην ιστο-
σελίδα της ΑΑ∆Ε
(myaade.gov.gr) σύµφωνα µε
τη διαδικασία που ορίζεται
στην υπό στοιχεία
Α.1054/2022 απόφαση ∆ιοικ-
ητή ΑΑ∆Ε.

Οι εισπράξεις του τέλους
ανακύκλωσης, εισάγονται στον
Αριθµό Λογαριασµού Εσόδου
«Α.Λ.Ε. 1110903003».

Για τη βεβαίωση και είσπρ-
αξη του τέλους, καθώς και για
την εκπρόθεσµη ή ανακριβή
υποβολή δήλωσης ή για τη µη
υποβολή δήλωσης απόδοσης
του τέλους ανακύκλωσης εφα-
ρµόζονται οι διατάξεις του
Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδι-
κασίας (ν. 4174/2013).

Επισηµαίνεται δε ότι για

την περίοδο της πρώτης εφαρ-
µογής και ειδικότερα για τα
έσοδα του µηνός Ιουνίου 2022,
η σχετική δήλωση θα πρέπει
να υποβληθεί µέχρι την 1η
Αυγούστου 2022.

Σε κάθε περίπτωση κατά την
ολοκλήρωση της υλοποίησης
της υποβολής της δήλωσης
µέσω της ηλεκτρονικής εφαρ-
µογής, και εφόσον υφίσταται
αποδεδειγµένη αδυναµία λει-
τουργίας αυτής, η δήλωση θα
υποβάλλεται σε έντυπη µορφή
στην αρµόδια ∆.Ο.Υ.

Από την άλλη πλευρά σε
περίπτωση υποβολής τροπο-
ποιητικής δήλωσης, αυτή θα
υποβάλλεται ψηφιακά µέσω
της Εφαρµογής Ψηφιακής
Υποδοχής και ∆ιαχείρισης Αιτ-
ηµάτων «Τα Αιτήµατά µου»,
που έχει αναρτηθεί στην ιστο-
σελίδα της ΑΑ∆Ε.

Η ανακοίνωση του ΕΟ∆Υ:
∆∆εενν  εείίννααιι  φφοορρέέααςς  ττηηςς  
εευυλλοογγιιάάςς  ττωωνν  ππιιθθήήκκωωνν  
οο  2299χχρροοννοοςς  πποουυ  
ννοοσσηηλλεεύύθθηηκκεε  σσττοο  ΑΑττττιικκόόνν  

Επιβεβαιώνεται και από το υπουργείο Υγείας,
ύστερα από την ανάλυση και του δεύτερου
δείγµατος των εξετάσεων, ότι ο 29χρονος Βρετανός τουρίστας, που είχε ταξιδέψει στην Κεφαλονιά και

εισήχθη σε θάλαµο αρνητικής πίεσης στο Νοσοκοµείο «Αττικόν» ως ύποπτο κρούσµα, δεν είναι φορέας της ευλο-
γιάς των πιθήκων αλλά τα δερµατικά εξανθήµατα που εµφάνισε οφείλονται σε ανεµοβλογιά στην οποία και
βρέθηκε θετικός.

Η ανακοίνωση του ΕΟ∆Υ:

«Σε εργαστηριακή εξέταση δείγµατος από το ύποπτο κρούσµα του άνδρα που νοσηλεύεται στο Νοσοκοµείο
ΑΤΤΙΚΟΝ δεν ανιχνεύθηκε ιός Ευλογιάς των πιθήκων (monkeypox) ενώ το δείγµα βρέθηκε θετικό σε δύο επα-
ναλαµβανόµενους ελέγχους για τον ιό της Ανεµοβλογιάς (varicella – chickenpox).

Οι εξετάσεις πραγµατοποιήθηκαν στο Εργαστήριο Αναφοράς (Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή
ΑΠΘ) για Ευλογιά και στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας του Νοσοκοµείου ΑΤΤΙΚΟΝ.

Ο ιός της Ανεµοβλογιάς παρότι περιλαµβάνει το συνθετικό -pox είναι διαφορετικός από τον ιούς που προκα-
λούν Ευλογιά ή Ευλογιά των πιθήκων. Υπάρχει συνάφεια αναφορικά µε τα συµπτώµατα και την εµφάνιση δερ-
µατικών αλλοιώσεων που προκαλούνται από την Ανεµοβλογιά και την Ευλογιά, Ευλογιά των πιθήκων.

Η Ευλογιά έχει εκριζωθεί από τον ανθρώπινο πληθυσµό από το 1980 ενώ η Ανεµοβλογιά αποτελεί µια συχνή
νόσο που προκαλεί περίπου 4 εκατοµµύρια λοιµώξεις σε παιδιά. Για την Ανεµοβλογιά υπάρχει διαθέσιµο εµβό-
λιο και προκαλεί ηπιότερη νόσο από την Ευλογιά».

Μάτι: Άνοιξε η πλατφόρμα
για τις δηλώσεις για ένταξη
στο σχέδιο πόλης

Ξεκίν ησε χ θες η υποβολή δηλώσεων  ιδιοκτησίας
ακιν ήτων  που βρίσκον ται εν τός της περιοχ ής μελέτ-
ης του Ρυμοτομικού Σχ εδίου Εφαρμογής για τις «περ-
ιοχ ές βιώσιμης πολεοδόμησης» -τμήματα των  Δήμων
Μαραθών α και Ραφήν ας – Πικερμίου, που αφορούν
και την  πυρόπληκτη περιοχ ή στο Μάτι.

Η περίοδος υποβολής δηλώσεων  ιδιοκτησίας είν αι
από τις 23 Μαΐου 2022 έως τις 23 Ιουν ίου 2022.

Από το υπουργείο Περιβάλλον τος και Εν έργειας
καλούν ται οι κύριοι και ν ομείς των  ακιν ήτων  που
βρίσκον ται εν τός των  ορίων  των  «περιοχ ών  βιώσιμ-
ης πολεοδόμησης» και συγκεκριμέν α των  Πολεοδο-
μικών  Εν οτήτων  MΠΕ1 «Αγία Μαρίν α» και MΠΕ2
«Μάτι» του Δήμου Μαραθών α, καθώς και ΡΠΕ1 «Κόκ-
κιν ο Λιμαν άκι», ΡΠΕ2 «Σκουφέϊκα» και ΡΠΕ3 «Πευ-
κών ας» του Δήμου Ραφήν ας-Πικερμίου (όπως απει-
κον ίζον ται στο κτηματογραφικό διάγραμμα που αν α-
ρτάται στις ιστοσελίδες των  δήμων ), ν α υποβάλλουν
τις προβλεπόμεν ες δηλώσεις ιδιοκτησίας με τα απαρ-
αίτητα δικαιολογητικά και ν ομιμοποιητικά έγγραφα.

Αν αλυτικές οδηγίες για τους τρόπους υποβολής και
το έν τυπο της δήλωσης διατίθεν ται στις ιστοσελίδες
των  δήμων  marathon.gr και raf ina-pikermi.gr.
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Επιμνημόσυνη δέηση για την 81η επέτειο από τηΕπιμνημόσυνη δέηση για την 81η επέτειο από τη
Μάχη της Κρήτης και τη Γενοκτονία των ΠοντίωνΜάχη της Κρήτης και τη Γενοκτονία των Ποντίων
από τον Δήμο Αχαρνώναπό τον Δήμο Αχαρνών

Με επιμνημόσυνη δέηση
και κατάθεση στεφάνων
στο Μνημείο Ηρώων

τιμήθηκε το πρωί της Κυριακής 22
Μαϊου από τον Δήμο Αχαρνών και
τον Σύλλογο Κρητών η 81η επέτει-
ος από τη Μάχη της Κρήτης.

Στην ομιλία του ο Δήμαρχος Αχα-
ρνών Σπύρος Βρεττός εξήρε τον
ηρωισμό των Κρητικών και ανέφε-
ρε:  «Οι Κρητικοί δεν λιγοψύχησαν
μπροστά στις υπερπληθέστερες
μονάδες των Γερμανών. Δεν εγκα-
τέλειψαν τη μάχη φοβούμενοι την
ήττα. Δεν ανέχτηκαν να υποταχτούν
στο βίαιο καθεστώς. 

Παρά μόνο μας χάρισαν με τις
πράξεις γενναιοψυχίας, πρότυπα
ηρωισμού και ανθρωπιάς. Αιώνιο το
παράδειγμα της θυσίας τους». 

Στην ηρωική αντίσταση που
προέβαλε ο υπερήφανος λαός της
Κρήτης απέναντι στην πάνοπλη
ναζιστική πολεμική μηχανή, αναγ-

κάζοντας την τελευταία να
πληρώσει βαρύτατο τίμημα αναφ-
έρθηκε και ο πρόεδρος του Συλλό-
γου Κρητών Αχαρνών, Δημήτρης
Γιαννούλης. Τηρήθηκε ενός λεπτού
σιγή και ανάκρουση του Εθνικού
ύμνου από τη Φιλαρμονική του
Δήμου.

Την εκδήλωση τίμησαν  με την
παρουσία τους ο εκπρόσωπος της
Βουλής Χρήστος Σπίρτζης, ο Δήμα-
ρχος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου,

ο εντεταλμένος περιφερειακός
σύμβουλος Θανάσης Κατσιγιάννης,
εκπρόσωπος των Σωμάτων Ασφα-
λείας, Αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί
Σύμβουλοι.

Είχε προηγηθεί επιμνημόσυνη
δέηση από τον Μητροπολίτη Βοι-
ωτίας και Αττικής κ. Χρυσόστομο
στο Μνημείο Ακριτών του Πόντου
με αφορμή τη συμπλήρωση 103
ετών από τη Γενοκτονία των Ελλή-
νων του Πόντου.

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

221100  55557700333377,,  221100  555588008811664488

Στην απονομή του Κύπελλου 
στον Βύζαντα για την κατάκτηση 
του πρωταθλήματος Α’ ΕΠΣΔΑ 
παρεύρεθηκε ο Αθανάσιος Μπούρας 

Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής
Δυτικής Αττικής, Θανάσης Μπούρας, είχε την
τιμή να παραβρεθεί την Κυριακή 22 Μαΐου στο
Δημοτικό Γήπεδο Μεγάρων, όπου πραγματο-
ποιήθηκε ο αγώνας μπαράζ για την άνοδο στην
Γ’ κατηγορία του επαγγελματικού πρωταθλήμα-
τος ποδοσφαίρου μεταξύ του Βύζαντα Μεγάρων
και του Αστέρα Περάματος. Πριν την έναρξη του
αγώνα έγινε η απονομή του Κύπελλο για την
κατάκτηση του πρωταθλήματος Α’ ΕΠΣΔΑ στον
Βύζαντα Μεγάρων. Ο κ. Μπούρας απένειμε το
μετάλλιο στην πρόεδρο του Βύζαντα, Γιάννα
Ρήγα.

Ο Αντιπρόεδρος είχε την ευκαιρία να
παρακολουθήσει τον αγώνα και αποδείχτηκε

γουρλής καθώς ο Βύζαντας πέτυχε μία σημαντι-
κή νίκη προβαδίσματος με 7-0.

Στη συνέχεια, ο κ. Μπούρας μετέβη στο
Δημοτικό Στάδιο «Μεγαρέων Ολυμπιονικών»,
όπου διεξήχθησαν οι  αγώνες στίβου
«Ορσίππεια 2022» υπό την αιγίδα του Δήμου
Μεγαρέων και του ΝΠΔΔ «Ηρόδωρος». Κατά
την απονομή μεταλλίων προς τους επιτυχόντες
αθλητές ο κ. Μπούρας συνεχάρη όλους του
συμμετέχοντες για τις επιδόσεις τους, τον Πρόε-
δρο του «Ηροδώρου», Σπύρο Τσιούνη και τα
μέλη για την άρτια οργάνωση.

Ο Λαογραφικός Σύλλογος Ελευσίνας «Το
Αδράχτι», γιορτάζοντας την Ημέρα των Μου-
σείων, υποδέχτηκε τον κ. Μπούρα στο χώρο του
μουσείου τους στην Ελευσίνα. Ο κ. Μπούρας
είχε την ευκαιρία να θαυμάσει τα εκθέματα του
Συλλόγου και να συνομιλήσει με τα μέλη και
τους φίλους του Συλλόγου, ενώ τους συνεχάρη
για τη σημαντική προσφορά τους στη διαφύλαξη
και διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Σύλλογος Ποντίων ΑσπροπύργουΣύλλογος Ποντίων Ασπροπύργου
“Οι Ακρίτες του Πόντου”“Οι Ακρίτες του Πόντου”

Διήμερο Πανηγύρι  Αγίας ΤριάδαςΔιήμερο Πανηγύρι  Αγίας Τριάδας

Ο
Σύλλογος Πον τίων  Ασπροπύργου “Οι Ακρίτες του
Πόν του”, σας καλεί στο διήμερο Παν ηγύρι Αγίας
Τριάδας που θα πραγματοποιηθεί τη Κυριακή

12/6 και τη Δευτέρα 13/6, στο Πάρκο Γκορυτσάς
Ασπροπύργου.
Το καλλιτεχ ν ικό πρόγραμμα θα πλαισιώσουν :

ΚΥΡΙΑΚΗ 12/6
~ Νικολαΐδης Στάθης
~ Σιαμλίδης Γιώργος
~ Ατματσίδης Γιώργος
~ Καμεν ίδης Λευτέρης
ΔΕΥΤΕΡΑ 13/6
~ Παρχ αρίδης Αλέξης
~ Ιωακειμίδης Μπάμπης
~ Τυρεκίδης Νίκος
~ Σοφιαν ίδης Νίκος
• Πλήκτρα: Φουλίδης Κώστας
• Αγγείον : Νικολαΐδης Παν τελής & Καρυοφυλλίδης
Βασίλης
• Νταούλι: Μαυρίδης Χρήστος
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
6931088391 , 6980828046
Η παρουσία σας, θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.
Σας περιμέν ουμε!

Με εκτίμηση Για το Δ.Σ
Ο Πρόεδρος Σεπτούχ ας Ιωάν ν ης
Η Γεν . Γραμματέας Τσούλφα Πελαγία

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
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Ψ
ηφιακό πλέον βιβλιάριο υγείας για
τα παιδιά τους μπορούν να χρησιμο-
ποιούν από σήμερα, Δευτέρα, οι

γονείς, ενώ σε λειτουργία για χρήση τέθηκε και
το Εθνικό Μητρώο Εμβολισμών Παιδιών και
Εφήβων.

Πρόκειται για δύο υπηρεσίες που ανα-
βαθμίζουν την παρακολούθηση της αναπτυξια-
κής προόδου του παιδιού και διευκολύνουν τον
προγραμματισμό των βασικών παιδιατρικών
εμβολίων.Με τον τρόπο αυτό, οι γονείς και οι
παιδίατροι έχουν πλέον τη δυνατότητα να
οργανώνουν αποτελεσματικότερα τη φροντίδα
της υγείας των παιδιών.

Ψηφιακό Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού
Με την ψηφιοποίηση του μέχρι πρότινος

έγχαρτου Βιβλιαρίου Υγείας Παιδιού, το παιδια-
τρικό ιστορικό περνά στον Ατομικό Ηλεκτρονικό
Φάκελο Υγείας (ΑΗΦΥ). Έτσι, το Ψηφιακό Βιβ-

λιάριο Υγείας Παιδιού εμφανίζεται πλέον ως
μια ξεχωριστή υποκατηγορία του ΑΗΦΥ και
είναι προσβάσιμο στους γονείς μέσα από το
ehealth.gov.gr, στην ενότητα "Παιδιατρικό Ιστο-
ρικό".

Στο Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού εμφανίζονται
τα δεδομένα υγείας του παιδιού για κάθε ηλικια-
κή του περίοδο. Εμφανίζεται, επίσης, και το
σύνολο των εμβολιασμών που έχουν καταχωρι-
στεί από τον ιατρό στο Εθνικό Μητρώο Εμβο-
λιασμών Παιδιών και Εφήβων (τόσο όσοι εμβο-
λιασμοί έχουν ήδη γίνει, όσο και οι επόμενοι που
έχουν προγραμματιστεί από τον ιατρό).

Εθνικό Μητρώο Εμβολισμών Παιδιών και
Εφήβων

Με το Μητρώο Εμβολιασμού Παιδιών και
Εφήβων η Ελλάδα αποκτά για πρώτη φορά ένα
πλήρες σύστημα οργάνωσης των βασικών παι-
διατρικών εμβολιασμών. Η σύσταση του

Μητρώου Εμβολιασμού Παιδιών και Εφήβων
αποσκοπεί στην ηλεκτρονική καταγραφή των
εμβολίων για όλα τα νοσήματα. Στο Μητρώο θα
καταχωρίζονται όλα τα δοσολογικά σχήματα
που χορηγούνται μέχρι και την εφηβική ηλικία,
βάσει του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού
για Παιδιά κι Εφήβους και σύμφωνα με τις
οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού.
Με τον τρόπο αυτό, δίνεται στους γονείς η
δυνατότητα πρόσβασης στις πληροφορίες του
Εθνικού Μητρώο Εμβολιασμών Παιδιών και
Εφήβων που αφορούν στην εμβολιαστική κάλ-
υψή των παιδιών τους, τα οποία είναι ασφαλι-
στικά εξαρτώμενα μέλη τους.

Να αναφέρουμε ότι οι δύο υπηρεσίες υλοποι-
ήθηκαν από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ), εποπτευό-
μενο φορέα του υπουργείου Ψηφιακής Διακ-
υβέρνησης. Υπενθυμίζεται ότι η σχετική ΚΥΑ 

υπογράφηκε από τους συναρμόδιους υπουρ-
γούς και δημοσιεύτηκε στις αρχές Απριλίου
2022 και η λειτουργία των υπηρεσιών παρου-
σιάστηκε πριν από έναν μήνα στον πρωθυπο-
υργό Κυριάκο Μητσοτάκη από τον υπουργό
Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερρα-
κάκη και τον υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη.
Ήδη από τις 11 Απριλίου, οι παιδίατροι είχαν
ξεκινήσει την ηλεκτρονική καταχώρηση των
στοιχείων των παιδιών στο ψηφιακό βιβλιάριό
τους.

ΥΥΠΠΟΟΒΒΟΟΛΛΗΗ  ΑΑΙΙΤΤΗΗΣΣΕΕΩΩΝΝ  ΕΕΓΓΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗΣΣ//ΕΕΠΠΑΑΝΝΕΕΓΓΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗΣΣ
ΣΣΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΒΒΡΡΕΕΦΦΟΟΝΝΗΗΠΠΙΙΑΑΚΚΟΟΥΥΣΣ  ΣΣΤΤΑΑΘΘΜΜΟΟΥΥΣΣ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΥΥ

ΧΧΑΑΪΪΔΔΑΑΡΡΙΙΟΟΥΥ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟ  ΕΕΤΤΟΟΣΣ  22002222--2233
Σας ενημερώνουμε ότι

η περίοδος υποβολής
αιτήσεων εγγραφ-
ής/επανεγγραφής για
τους Βρεφονηπιακούς
Σταθμούς του Δήμου Χαϊ-
δαρίου έτους 2022-23
ορίζεται  από τη Δευτέρα
23/5/2022 έως και την
Παρασκευή 17/6/2022.

Οι αιτήσεις θα υποβάλ-
λονται μέσω του κέντρου
ηλεκτρονικών υπηρε-
σιών στο πόρταλ του
Δήμου haidari.gr. Η απε-
υθείας ηλεκτρονική
διεύθυνση για την υπο-
βολή των αιτήσεων είναι:

https:/ /bi t . ly/dimos-
xaidariou-ilektronikes-
ipiresies 

Εναλλακτικά, οι αιτή-
σεις μπορούν να υπο-
βάλλονται στο Τμήμα
Β ρ ε φ ο ν η π ι α κ ώ ν
Σταθμών στο ισόγειο του
Δημαρχείου από Δευ-

τέρα έως Παρασκευή και
ώρες 7:00 – 16:00. Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν
να κατεβάσουν από τους
παρακάτω συνδέσμους
την αίτηση, καθώς και
πληροφορίες για τις
εγγραφές και τα απαι-

τούμενα δικαιολογητικά. 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 -

ΑΙΤΗΣΗ 2022-23:
https://bit.ly/3LDS4PI 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 -
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΓΕΙΑΣ
2 0 2 2 :
https://bit.ly/3sKuJ8s 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 -
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
2 0 2 2 :
https://bit.ly/3ltP1Pw 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 -
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 2021-22:
https://bit.ly/3LuV7tr 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 -
Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α
Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α :
https://bit.ly/3NjuTLY 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 -
ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ -
ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗΣ:
https://bit.ly/3PBNSDx 

Για πληροφορίες και
οποιαδήποτε βοήθεια
κατά την υποβολή της
αίτησης, μπορείτε να επι-
κοινωνείτε στα τηλέφω-
να: 2132047249,
2 1 3 2 0 4 7 2 5 0 ,
2132047357.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας
σας καλεί σε ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

την 01 Ιουνίου 2022 ώρα 19.00 το απόγευμα
στο Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας

Θέματα της Γενικής Συνέλευσης είναι :
1. Οικονομικός απολογισμός για τον τελευταίο

χρόνο και έγκρισή του προϋπολογισμού για τον
επόμενο χρόνο.

2. Διοικητικός απολογισμός και πρόγραμμα
δράσης του σωματείου μας.

3. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής για τις αρχαι-
ρεσίες του σωματείου μας.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Η κυβέρνηση , οι εταίροι της στην ευρωπαϊκή

Ένωση , σε συμπαιγνία με τα άλλα αστικά κόμμα-
τα ετοιμάζονται να πάρουν και νέα μέτρα σε

βάρος όλων των ασφαλισμένων και των συντα-
ξιούχων, με σκοπό την πλήρη ιδιωτικοποίηση
και την κατάργηση του κοινωνικού χαρακτήρα
της ασφάλισης.  Σκοπό τους έχουν να «ληστέ-

ψουν» τα ταμεία και να τα παραχωρήσουν στους
κεφαλαιοκράτες. Αυτά τα ζητήματα πρέπει να τα
εκτιμήσουμε όλοι μαζί , μαζί να χαράξουμε και
τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε. Δεν

παραιτούμαστε από όσα τα τελευταία χρόνια μας
έχουν αφαιρέσει. Τα διεκδικούμε μέχρι τέλους για

να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να ζούμε σαν
άνθρωποι. Θεωρούμε παραπάνω από απαρ-

αίτητη την συμμετοχή όλων μας στη γενική συνέ-
λευση.  Λόγω των μέτρων που ισχύουν για τον
κορωνοϊό , πραγματοποιούμε την γενική μας
συνέλευση με όλα τα μέτρα προστασίας που

απαιτούνται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ            Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ             Δ. ΓΚΑΤΖΗΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Προς όλους τους συνταξιούχοΠρος όλους τους συνταξιούχο--
υς Ελευσίνας, Μάνδρας &υς Ελευσίνας, Μάνδρας &

ΜαγούλαςΜαγούλας

Ψηφιακό από σήμερα το Βιβλιάριο Υγείας των παιδιών - Σε λειτουργία και το 
Εθνικό Μητρώο Εμβολισμών Παιδιών και Εφήβων

24ωρη Πανελλαδική Απεργία στους ΟΤΑ σήμερα Τρίτη 

Η
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) αποφάσισε για αύριο, Τρίτη 24 Μαΐου 2022, την πραγμα-
τοποίηση 24ωρης Πανελλαδικής Απεργίας και καλεί όλους τους εργαζόμενους στους Ο.Τ.Α. να λάβουν μέρος στην απεργιακή συγκέντρωση, που θα γίνει
στις 10:00 το πρωί, έξω από τα Γραφεία της Ομοσπονδίας (Καρόλου 24-Αθήνα), όπως επίσης και στις πορείες διαμαρτυρίας που θα ακολουθήσουν προς το

Υπουργείο Εσωτερικών και προς τα γραφεία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.).
Βασικό αίτημα της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. είναι η μονιμοποίηση όλων των υπαλλήλων που εργάζονται με επαναλαμβανόμενες

συμβάσεις στους Ο.Τ.Α. Α' Βαθμού (εργαζόμενοι COVID-19, εργαζόμενοι Ε.Σ.Π.Α. που απασχολούνται σε Δημοτικούς Παι-
δικούς Σταθμούς, Κ.Δ.Α.Π., Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕΑ, Κοινωνικές Δομές, εργαζόμενοι στο «Βοήθεια στο Σπίτι» που έμειναν εκτός
εργασίας, Σχολικές Καθαρίστριες, εργαζόμενοι που απασχολούνται συνεχόμενα σε εντολή δικαστικών αποφάσεων και στα
Προγράμματα Άθλησης για Όλους κ.α.) και η άμεση άρση της απαγόρευσης προσλήψεων μόνιμου προσωπικού ώστε οι
Δήμοι να καλύψουν τα τεράστια κενά που αντιμετωπίζουν σε ανθρώπινο δυναμικό.

Οι εκπρόσωποι της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. θα επιδιώξουν συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και με
την ηγεσία της Κ.Ε.Δ.Ε. καθιστώντας τους σαφές πως η υποστελέχωση των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί
μείζον πρόβλημα όχι μόνο για τους εναπομείναντες εργαζόμενους στους Ο.Τ.Α., που δεν μπορούν πλέον να ανταποκριθ-
ούν στις αυξημένες απαιτήσεις, αλλά και για την Ελληνική κοινωνία γενικότερα, αφού ελλείψει προσωπικού γίνεται με καθυ-
στέρηση η διεκπεραίωση των όποιων υποθέσεων.
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Όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται κανείς για την
καλοκαιρινή άδεια, τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζεται
και το πότε καταβάλλεται το επίδομα αδείας, παρέχει το
Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων
(ΚΕΠΕΑ) της ΓΣΕΕ.

Σύμφωνα με το ΚΕΠΕΑ,
ο χρόνος χορήγησης των
αδειών καθορίζεται κατό-
πιν συμφωνίας μεταξύ
μισθωτών και εργοδότη.
Τουλάχιστον οι μισοί από
τους μισθωτούς πρέπει να
πάρουν άδεια μέσα στο
χρονικό διάστημα από 1η
Μαΐου μέχρι 30 Σεπτεμ-
βρίου.

Ο εργοδότης υποχρε-
ούται να χορηγήσει την
άδεια εντός δύο μηνών
από το χρονικό σημείο,
κατά το οποίο διατυπώθη-
κε το σχετικό αίτημα.
Επίσης, υποχρεούται να
χορηγήσει την άδεια
οπωσδήποτε πριν τη λήξη
του ημερολογιακού έτους,
έστω και αν ο μισθωτός
δεν την έχει ζητήσει.

Κατά το πρώτο ημερολογιακό έτος που προσελήφθη ο
εργαζόμενος ο εργοδότης υποχρεούται να του χορηγήσει
μέχρι 31 Δεκεμβρίου αναλογία των ημερών αδείας που
δικαιούται, σύμφωνα με τον χρόνο απασχόλησης. Κάθε
εργαζόμενος με σχέση εργασίας αορίστου ή ορισμένου
χρόνου, δικαιούται από την έναρξη της εργασίας του
μέχρι τη συμπλήρωση δωδεκαμήνου να λάβει το ποσοστό
της αδείας του. Η αναλογία αυτή υπολογίζεται βάσει 20
εργασίμων ημερών ετήσιας άδειας για όσους εργάζονται
επί πέντε μέρες την εβδομάδα και 24 εργασίμων ημερών
για όσους εργάζονται έξι μέρες την εβδομάδα.

Κατά το δεύτερο ημερολογιακό έτος, αφού ο εργαζόμε-
νος συμπληρώσει δωδεκάμηνη εργασία, δικαιούται άδεια
21 ημερών επί πενθήμερης απασχόλησης και 25 ημερών
επί εξαήμερης απασχόλησης.

Για το τρίτο και τα επόμενα εργασιακά έτη ο εργαζόμε-
νος δικαιούται από την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους την κανο-
νική ετήσια άδειά του με αποδοχές, δηλαδή 22 ημέρες για
πενθήμερη εργασία και 26 ημέρες για εξαήμερη.

Μετά τη συμπλήρωση 10 ετών εργασίας στον ίδιο
εργοδότη ή προϋπηρεσίας 12 ετών σε οποιοδήποτε
εργοδότη ο εργαζόμενος δικαιούται άδεια 25 εργασίμων
ημερών, αν απασχολείται 5 ημέρες την εβδομάδα και 30
εργασίμων ημερών, αν απασχολείται 6 μέρες την εβδο-
μάδα.

Μετά την συμπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας σε οποιοδή-
ποτε εργοδότη οι εργαζόμενοι δικαιούνται μία επιπλέον
ημέρα αδείας, δηλαδή 26 ημέρες για πενθήμερη εργασία
και 31 μέρες για εξαήμερη εργασία.

Επίδομα αδείας
Ο εργαζόμενος δικαιούται στη διάρκεια της άδειάς του

τις αποδοχές που θα έπαιρνε αν εργαζόταν κανονικά με
πλήρη απασχόληση. Στις αποδοχές αυτές συμπεριλαμβά-
νονται όλα τα καταβαλλόμενα μηνιαία επιδόματα (σε
χρήμα ή σε είδος) και οι προσαυξήσεις.

Δικαιούται επίσης επίδομα αδείας, το οποίο είναι ίσο με
τις αποδοχές των ημερών άδειας, με ανώτατο όριο το ½
του μισθού, για τους αμειβόμενους με μισθό ή τα 13 ημερ-
ομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Ο εργοδότης υποχρεούται να προκαταβάλλει τις απο-
δοχές και το επίδομα άδειας στον εργαζόμενο στην αρχή
της άδειας. Στην περίπτωση που ο εργοδότης δεν χορηγεί
την άδεια που ζήτησε ο εργαζόμενος, οφείλει να καταβά-
λει τις αποδοχές του χρόνου αδείας με προσαύξηση 100%.

Online υπολογισμός της άδειας
Η νέα online εφαρμογή του ΚΕΠΕΑ δίνει τη

δυνατότητα στους εργαζομένους να υπολογίσουν
άμεσα την άδεια που δικαιούνται.

Για πλήρη απασχόληση: www.kepea.gr/calc-epido-
ma-adeias.php

Για εκ περιτροπής εργασία: www.kepea.gr/calc-
adeia-ek-peritropis.php

ΚΕΠΕΑ: Πώς θα υπολογίσει online κάθε εργαζόμενος 
την καλοκαιρινή άδεια και το επίδομα που δικαιούται.

Ασταμάτητα συνεχίζονται οι έλεγχοι για την αισχρ-
οκέρδεια στα καύσιμα, όπως σημειώνει σε
ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο

υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 'Αδωνις Γεωργιάδης,
ενώ υπογραμμίζει ότι σήμερα υπέγραψε νέα πρόστιμα και έως το
τέλος της εβδομάδας θα υπογράψει και «αρκετά ακόμη».

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει ο υπο-
υργός:

«Αυτή την εβδομάδα συνεχίζουμε
ασταμάτητα τους ελέγχους για την
αισχροκέρδεια στα καύσιμα. Και σήμε-
ρα υπέγραψα νέα σχετικά πρόστιμα και
έως το τέλος της εβδομάδας θα υπο-
γράψω και αρκετά ακόμη. Στέλνουμε
σαφές μήνυμα σε όλους να μην εκμε-
ταλλευθούν την κατάσταση για να
κερδίσουν!»

Fuel Pass: Που θα κριθεί
η επέκταση του μέτρου 

- Τι είπε ο Θ. Σκυλακάκης

“Στα ν ησιά έχ ουμε μεγάλες παρεμβάσεις, έχ ουμε
αυξήσει και το μεταφορικό ισοδύν αμο και τα
χ ρήματα στις άγον ες γραμμές και θα δώσουμε και
περισσότερα χ ρήματα έως το τέλος του έτους"
αν έφερε ο κ. Σκυλακάκης

«Δεν  ξέρω αν  θα γίν ον ται αν ακοιν ώσεις για το
Fuel Pass μήν α- μήν α γιατί είν αι συν άρτηση των
εξελίξεων  στο μέτωπο του πληθωρισμού γεν ικότερα
και αν  θα υπάρχ ει μια καλή πορεία του τουρισμού»
αν άφερε ο αν απληρωτής υπουργός Οικον ομικών
Θόδωρος Σκυλακάκης.

Μιλών τας στο ραδιόφων ο του Real Fm αν έφερε
πως “Υπάρχ ουν  προϋποθέσεις: αν  το αέριο είν αι
χ αμηλότερα και αν  ο τουρισμός πάει καλύτερα από
ότι υπάρχ ει στον  προϋπολογισμό, θα δημιουργηθεί
επιπλέον  χ ώρος και μόλις το διαπιστώσουμε, θα
χ ρησιμοποιηθεί για ν α αν ακουφίσουμε τους πολίτες
στον  βαθμό που μπορούμε από τις επιπτώσεις”.

“Στα ν ησιά έχ ουμε μεγάλες παρεμβάσεις, έχ ουμε
αυξήσει και το μεταφορικό ισοδύν αμο και τα
χ ρήματα στις άγον ες γραμμές και θα δώσουμε και
περισσότερα χ ρήματα έως το τέλος του έτους. Η
δική μας επιλογή ήταν  ν α αν ακουφίσουμε τους
πολίτες για το ηλεκτρικό ρεύμα, που επίσης
συν δέεται άμεσα με την  τιμή του αερίου”
περιέγραψε.

Νέα πρόστιμα για αισχροκέρδεια στα καύσιμα υπέγραψε ο
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης



Άνοιξε η Ολομέλεια του
Συμβουλίου της Επικρατείας
το δρόμο για τη μεταβίβαση

των ναυπηγείων Σκαραμαγκά και
την παραχώρηση της προβλήτας 4,
στην εταιρεία «MILINA ENTERPRIS-
ES COMPANY LIMITED», του Γιώρ-
γου Προκοπίου.

Την απόφαση έλαβε η Ολομέλεια του
Συμβουλίου της Επικρατείας (πρόεδρος
Δημήτρης Σκαλτσούνης, εισηγήτρια Αγάπη
Γαλενιανού-Χαλκιαδάκη) στην κεκλεισμένων
των θυρών διάσκεψη της η οποία πραγματο-
ποιήθηκε στις 17 Μαΐου 2022

Η υπόθεση εξετάστηκε από την Ολομέλεια
του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, η
οποία απέρριψε την πρώτη αίτηση
ακυρώσεως του Δήμου Χαϊδαρίου κατά της
προκήρυξης της Εταιρείας Ακινήτων του
Δημοσίου – ΕΤΑΔ ΑΕ για τη διενέργεια ανοικ-
τού πλειοδοτικού διαγωνισμού με αντικείμε-
νο την πώληση ακινήτου-τμήματος της
μείζονος έκτασης των Ναυπηγείων Σκαρα-
μαγκά και της απόφασης του διευθύνοντος

συμβούλου της ΕΤΑΔ, περί ανακήρυξης ορι-
στικού πλειοδότη.

Στην απόφαση αναφέρεται, πως "το περι-
λαμβανόμενο στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο
τμήμα παλαιού αιγιαλού περίπου 216 στρεμ-
μάτων ανήκει στην κυριότητα της ΕΤΑΔ, ως
τμήμα της ιδιωτικής περιουσίας του
Δημοσίου, η δε μεταγενέστερη νομοθετική
τροποποίηση του χαρακτήρα του παλαιού
αιγιαλού και ο χαρακτηρισμός του ως κοι-
νοχρήστου, ερμηνευόμενη καθ’ ύλην και
κατά χρόνον, δεν καταλαμβάνει το μεταβι-
βαζόμενο τμήμα παλαιού αιγιαλού". 

Μάλιστα, οι δικαστές συμπληρώνουν ότι
"το υπόλοιπο τμήμα του μεταβιβαζομένου
ακινήτου, 116 περίπου στρεμμάτων, περιή-
λθε στην κυριότητα της ΕΤΑΔ μετά από
σύμβαση ανταλλαγής με την Ελληνικά Ναυ-
πηγεία ΑΕ-ΕΝΑΕ και ανήκει στην ιδιωτική
περιουσία του Δημοσίου".

Και δεύτερη αίτηση
Οι σύμβουλοι Επικρατείας λαμβάνοντας

υπόψη την δυνατότητα του λειτουργούντος
νομίμως ναυπηγείου να συνάψει σύμβαση με
το Ελληνικό Δημόσιο περί αποκλειστικής
χρήσης επί της ζώνης ή τμημάτων της ζώνης

αιγιαλού έμπροσθ-
εν των εγκαταστά-
σεων του Ναυ-
πηγείου Σκαραμαγ-
κά και επί του αναγκαίου θαλάσσιου χώρου,
αντί ανταλλάγματος, "έκριναν με μειοψηφία
δύο μελών, ότι αιτιάσεις κατά της ως άνω
παραχώρησης μπορούν να προβληθούν μόνο
κατά της ρητής ή τεκμαιρόμενης αποδοχής
του σχετικού αιτήματος, όχι δε στο πλαίσιο
της παρούσας δίκης κατά πράξεων της ΕΤΑΔ
και ότι, ως εκ τούτου, δεν επηρεάζεται η
προαναφερόμενη κρίση περί έλλειψης δικαι-
οδοσίας του Δικαστηρίου".

Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε και
τη δεύτερη αίτηση ακυρώσεως του Δήμου
Χαϊδαρίου, αφού έκρινε ομοφώνως ότι στερ-
είται δικαιοδοσίας για την εκδίκασή της,
δεδομένου ότι πρόκειται περί ιδιωτικής διαφ-
οράς. Όπως εξηγούν οι δικαστές, "η σύμβα-
ση πώλησης και μεταβίβασης στοιχείων του
ενεργητικού υπό ειδική διαχείριση επιχείρη-
σης, η οποία καταρτίζεται μεταξύ του ειδικού
διαχειριστή, ως ασκούντος τη διοίκηση και
διαχείριση ιδιωτικής επιχείρησης που έχει
πτωχευτική ικανότητα, και του υπερθεματι-
στή στον διενεργηθέντα πλειοδοτικό διαγω-
νισμό, είναι σύμβαση του ιδιωτικού δικαίου,
η δε διαδικασία του πλειοδοτικού διαγωνι-
σμού (ως εν προκειμένω) που κατατείνει στη
σύναψη της σύμβασης αυτής, εντάσσεται και
αυτή εξ ολοκλήρου στη σφαίρα του ιδιωτι-
κού δικαίου, με συνέπεια οι αναφυόμενες
καθ' όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής του δια-
φορές να είναι ιδιωτικές και να υπάγονται
στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικα-
στηρίων".

Η ανακοίνωση του προέδρου του ΣτΕ
έχει ως εξής:

"Το Δικαστήριο απέρριψε την πρώτη
αίτηση ακυρώσεως του Δήμου Χαϊδα-
ρίου κατά:

1. (α) της από 4.6.2021 προκήρυξης της
Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου – ΕΤΑΔ ΑΕ
για τη διενέργεια ανοικτού πλειοδοτικού δια-
γωνισμού με αντικείμενο την πώληση ακινή-
του-τμήματος της μείζονος έκτασης των
Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, εμβαδού
332.137,34 τ.μ. και

2. β) της από 7.7.2021 απόφασης του διε-
υθύνοντος συμβούλου της ΕΤΑΔ, περί ανα-
κήρυξης οριστικού πλειοδότη, αφού έκρινε,
με μειοψηφία ενός μέλους, ότι στερείται
δικαιοδοσίας για την εκδίκασή της, δεδομέ-
νου ότι πρόκειται περί ιδιωτικής διαφοράς.
Και τούτο διότι: ι) το περιλαμβανόμενο στο
μεταβιβαζόμενο ακίνητο τμήμα παλαιού
αιγιαλού περίπου 216 στρεμμάτων ανήκει
στην κυριότητα της ΕΤΑΔ, ως τμήμα της
ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου (άρθρα 2
παρ. 5 ν. 2971/2001, 196 παρ. 4 ν.
4389/2016), η δε μεταγενέστερη νομοθετική
τροποποίηση του χαρακτήρα του παλαιού
αιγιαλού και ο χαρακτηρισμός του ως κοι-
νοχρήστου (άρθρο 24 ν. 4607/2019), ερμ-
ηνευόμενη καθ’ ύλην και κατά χρόνον, δεν
καταλαμβάνει το μεταβιβαζόμενο τμήμα
παλαιού αιγιαλού· ιι) το υπόλοιπο τμήμα του
μεταβιβαζομένου ακινήτου, 116 περίπου
στρεμμάτων, περιήλθε στην κυριότητα της
ΕΤΑΔ μετά από σύμβαση ανταλλαγής με την

Ελληνικά Ναυπηγεία ΑΕ-ΕΝΑΕ και ανήκει
στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου.

Περαιτέρω, το Δικαστήριο λαμβάνοντας
υπόψη την προβλεπόμενη στο άρθρο 8 παρ.
1 του ν. 4664/2020 (ως ισχύει) και μνημο-
νευόμενη στην ως άνω προκήρυξη δυνατότ-
ητα του λειτουργούντος νομίμως ναυπηγείου
να συνάψει σύμβαση με το Ελληνικό Δημό-
σιο περί αποκλειστικής χρήσης επί της ζώνης
ή τμημάτων της ζώνης αιγιαλού έμπροσθεν
των εγκαταστάσεων του Ναυπηγείου Σκαρα-
μαγκά και επί του αναγκαίου θαλάσσιου
χώρου, αντί ανταλλάγματος (το ύψος του
οποίου έχει ήδη καθορισθεί με την απόφαση
του Προϊσταμένου της Γ.Δ. Δημόσιας Περ-
ιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών του
υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργού
Ανάπτυξης), για τη σύναψη της οποίας ο λει-
τουργών νομίμως ναυπηγείο υποβάλλει
αίτημα στην Κτηματική Υπηρεσία Πειραιά
Νήσων Δυτικής Αττικής (άρθρο 1 της ως άνω
απόφασης), έκρινε, με μειοψηφία δύο
μελών, ότι αιτιάσεις κατά της ως άνω παρ-
αχώρησης μπορούν να προβληθούν μόνο
κατά της ρητής ή τεκμαιρόμενης αποδοχής
του σχετικού αιτήματος, όχι δε στο πλαίσιο
της παρούσας δίκης κατά πράξεων της ΕΤΑΔ
και ότι, ως εκ τούτου, δεν επηρεάζεται η
προαναφερόμενη κρίση περί έλλειψης δικαι-
οδοσίας του Δικαστηρίου.

3. Το Δικαστήριο απέρριψε τη δεύτερη
αίτηση ακυρώσεως του Δήμου Χαϊδαρίου
κατά α) της από 3.6.2021 πρόσκλησης του
ειδικού διαχειριστή της ΕΝΑΕ (η οποία έχει
υπαχθεί στη διαδικασία ειδικής διαχείρισης
των άρθρων 68 επ. του ν. 4307/2014) για τη
διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού, με
αντικείμενο την εκποίηση ενός ενιαίου λειτο-
υργικού συνόλου περιουσιακών στοιχείων
της, αποτελούμενου από οικόπεδο
350.745,10 τ.μ. με βιοτεχνικές – βιομηχανι-
κές εγκαταστάσεις· β) της από 7.7.2021 έκθ-
εσης του ειδικού διαχειριστή της ΕΝΑΕ περί
περάτωσης του διαγωνισμού και ανακήρυξης
πλειοδότη, αφού έκρινε ομοφώνως ότι στερ-
είται δικαιοδοσίας για την εκδίκασή της,
δεδομένου ότι πρόκειται περί ιδιωτικής διαφ-
οράς.

Τούτο, διότι η σύμβαση πώλησης και
μεταβίβασης στοιχείων του ενεργητικού υπό
ειδική διαχείριση επιχείρησης, η οποία κατα-
ρτίζεται μεταξύ του ειδικού διαχειριστή, ως
ασκούντος τη διοίκηση και διαχείριση ιδιωτι-
κής επιχείρησης που έχει πτωχευτική ικανότ-
ητα, και του υπερθεματιστή στον διενεργηθ-
έντα πλειοδοτικό διαγωνισμό, είναι σύμβαση
του ιδιωτικού δικαίου, η δε διαδικασία του
πλειοδοτικού διαγωνισμού (ως εν προκειμέ-
νω) που κατατείνει στη σύναψη της σύμβα-
σης αυτής, εντάσσεται και αυτή εξ ολοκλήρ-
ου στη σφαίρα του ιδιωτικού δικαίου, με
συνέπεια οι αναφυόμενες καθ' όλη τη διάρ-
κεια της διεξαγωγής του (από την προκήρυξη
έως την κατάρτιση της σύμβασης) διαφορές
να είναι ιδιωτικές και να υπάγονται στη δικαι-
οδοσία των πολιτικών δικαστηρίων.

Η δημοσίευση των αποφάσεων αναμένεται
εντός του Οκτωβρίου τρέχοντος έτους".

Tρίτη 24 Μαϊου 2022 θριάσιο-9

Απορρίφθηκαν α οι αιτήσεις του δήμου Χαϊδαρίου κατά της
μεταβίβασης των ναυπηγείων Σκαραμαγκά

"Ξεπαγώνει" το Συμβούλιο της Επικρατείας 
τη μεταβίβαση των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά

στην εταιρεία του Γιώργου Προκοπίου
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Απονομή κυπέλλου
στον πρωταθλητή

Βύζα από την ΕΠΣΔΑ

Το κύπελλο του πρωταθλητή της
ΕΠΣΔΑ απέν ειμε πριν  την  έν αρξη του
ν ικηφόρου αγών α με τον  Αστέρα
Περάματος (7-0), ο Πρόεδρος της
ΕΠΣΔΑ Κλέαρχος Τζαφέρης συν οδευό-
μεν ος από τον  Αν τιπρόεδρο Χρήστο
Σοφιαν ιδη, τον  Γεν ικό Γραμματέα και
Πρόεδρο της επιτροπής πρωταθλήμα-
τος Κώστα Καράμπελα και την  ταμία
Γιώτα Σακκά, εν ώ στην  απον ομή
συμμετείχε και ο Αν τιπρόεδρος της
Βουλής και Βουλευτής Δυτικής Αττικής
Θαν άσης Μπούρας.

Π
ροσθήκη «θησαυρός» για το staff
της Αντρικής και ξεκάθαρο upgrade
για το NEM BASKETBALL

SCHOOL ο coach Τσαουσίδης έρχεται για
να ενισχύσει τις ομολογουμένως δύσκολες
«πίστες» που καλείται να «περάσει» η
ΝΕΜ την επερχόμενη σεζόν. Προσωπική
επιλογή του coach Μάνταλου, που πάντοτε
«έσταζε μέλι» για τις ικανότητες και τον
επαγγελματισμό του ο coach Τσαουσίδης
έρχεται για να καλύψει την θέση του head of
assistance, την θέση του head coach του Εφη-
βικού, σε μια πολύ απαιτητική «φουρνιά»
του NEM BASKETBALL SCHOOL, αλλά και
την νέα θέση που δημιουργήθηκε στο ανα-
νεωμένο Σχολείο μας, αυτή του Supervisor
and coaching coordinator of NEM basketball
school.

Το απόλυτα επιτυχημένο Σχολείο μας θα
εξειδικευτεί ακόμη περισσότερο χωριζόμε-
νο πλέον σε Αγωνιστικά και μη αγωνιστικά
Τμήματα με την παραμονή του coach
Κορώση ως School General Director με
εξειδίκευση την εισαγωγή των παιδιών στο
άθλημα και την σταδιακή προώθηση τους
(introducing basketball fundamentals in youth
players) και την προσθήκη του coach Τσα-
ουσίδη ως γενικού επιβλέποντος στα Αγω-
νιστικά Τμήματα που λαμβάνουν μέρος
στα επίσημα πρωταθλήματα της ΕΣΚΑΝΑ.

Ακολουθεί το πλούσιο βιογραφικό του
coach Τσαουσίδη!

Ασχολήθηκα με το μπάσκετ παίζοντας
για 20 χρόνια σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες
(Αρίων, Ολύμπια Λ.

,Ηλυσιακός, Ρέθυμνο κ.α.) και συνερ-
γαζόμενος με αξιόλογους προπονητές
όπως οι  Κουφός, Φραγκιάς, Καλογήρου,
Σορώτος, Κουτσοκέρας, Πεταλάς κ.α. 

Είμαι απόφοιτος του Τ.Ε.Φ.Α. Αθηνών  με
ειδικότητα στην καλαθοσφαίριση.

Ταυτόχρονα με την τελευταία μου χρονιά
ως παίκτης, έκανα τα πρώτα μου προπον-
ητικά βήματα  κάνοντας scouting για τον
κόουτς Γιατρά(κοουτς του Προμηθέα Πάτρ-
ας) και τον Α.Σ. Κεφαλονιάς στην Γ’  εθνική.

Το 2008-‘09 αναλαμβάνω για πρώτη
φορά ομάδα ως προπονητής στον Πόλις
Καλλιθέας (Β’ ΕΣΚΑΝΑ),  κατακτώντας το
πρωτάθλημα αήττητοι.

Την επόμενη σεζόν 2009-’10 δέχομαι την
πρόταση του κόουτς Άρη Λυκογιάννη και
εντάσσομαι στο  προπονητικό team του
Ίκαρου Καλλιθέας στην Α2 εθνική κατηγο-
ρία παίρνοντας το πρωτάθλημα την  σεζόν
και κερδίζοντας την άνοδο στην Α1 εθνική
κατηγορία.

Τις σεζόν 2010-’11 & 2011-’12 είμαι στον
‘Ικαρο Καλλιθέας, στην Α1 εθνική κατηγορία
και στο staff του  coach Λυκογιάννη, κάνον-
τας δύο πολύ καλές χρονιές στο πρωτάθλ-
ημα.

Ταυτόχρονα με την αντρική ομάδα, στα
τρία αυτά χρόνια στον Ίκαρο, αναλαμβάνω
το εφηβικό τμήμα και  κερδίζουμε τρία
πρωταθλήματα ΕΣΚΑΝΑ και κατακτούμε
δύο δεύτερες και μία τρίτη θέση στα
αντίστοιχα  πανελ/νια πρωταθλήματα εφή-
βων. Την σεζόν 2012-’13 εντάσσομαι στο
team του Πανελευσινιακού Α.Ο.Κ, στην Α1
εθνική κατηγορία,

συνεργαζόμενος για τρία χρόνια(2012-
’13,2013-’14 και 2014-’15) με τον κόουτς
Σκαραφίγκα και τον κόουτς Κουστένη την
τελευταία χρονιά.

Τις σεζόν 2015-’16,2016-’17 και 2017-‘18
αναλαμβάνω τον Πανελευσινιακό σαν
πρώτος προπονητής στην Β’ εθνική κατηγο-
ρία. Με χαμηλό μπάτζετ και με προτεραι

ότητα να στηριχτούμε σε νέα παιδιά της
Ελευσίνας, κάνουμε 3 πολύ αξιόλογες

σεζόν δημιουργώντας μια ιδιαίτερη ταυτότ-
ητα στο παιχνίδι μας,  αναδεικνύοντας
παίκτες και κερδίζοντας τον σεβασμό της
κατηγορίας.

Από την δεύτερη σεζόν(2013-’14) στην
Ελευσίνα ασχολήθηκα έντονα με τις υποδο-
μές που με βοήθησαν  να διαμορφώσω, να
ολοκληρώσω και να εφαρμόσω την φιλοσο-
φία μου που ονομάζω Μotion for Spacing

(M4S). Παράλληλα δουλεύοντας με το
S4M μπορέσαμε να βγάλουμε τις πρώτες
φουρνιές παιδιών που  μας έδωσαν
παίκτες ικανούς να βοηθούν ουσιαστικά
στις προπονήσεις αλλά και στα παιχνίδια
της  αντρικής ομάδας όντας ακόμη παιδοέ-
φηβοι (γεν/ντες 2001).

Την σεζόν 2018-’19 συνεργάζομαι παλι
με τον coach Λυκογιάννη στην ΚΑΕ Χολα-
ργός, στην Α1 εθνική  κατηγορία, κάνοντας
μια πολύ καλή σεζόν, μπαίνοντας στα play-
offs και κάνοντας μεγάλες νίκες
(ΑΕΚ,ΠΑΟΚ,Αρη). 

Την σεζόν 2019-’20 συνεργάζομαι για
άλλη μια χρονιά με τον coach Λυκογιάννη
στον Κολοσσό Ρόδου,  στην Α1 εθνική κατ-
ηγορία, τελειώνοντας ( πρόωρα λόγω
covid) σε θέση playoffs.

Την τελευταία σεζόν 2021-’22 εργάστηκα
στον ΑΠ.Α.Σ. Νάξου ως πρώτος προπον-
ητής, στην πρώτη χρονιά  της ομάδας στην
Β’ εθνική κατηγορία , καταλαμβάνοντας την
4η θέση.

Λευτέρης Τσαουσίδης 3ετίας με τη
ΝΕΜ στο στήθος



Tρίτη 24 Μαϊου 2022 θριάσιο-11 

ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΜΕΓΑΡΩΝ: 
Μετάλλια στο 2ο Διασ. 

Πρωτάθλημα

1 χρυσο 1 ασημένιο στο 2ο
Διασυλλογικό  Πρωτάθλημα 

Ταεκβοντό. 
Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η

Αγάπη Χρήστου και το ασημένιο 
ο Τέλης Λουκάς

(το χαμόγελο του ψηλού).
Συγχαρητήρια στα παιδιά μας για τα
μετάλλια που κατέκτησαν και τις 
προσπάθειές που κατέβαλαν!!!!!!!!

Χάρμα οφθαλμών ο Βύζας Μεγάρων

Για  την 4η αγωνσιτική και τον 7ο όμιλο
ο Βύζας Μεγάρων συνέτριψε με 7-0 τον
Αστέρα Περάματος Ρεθύμνου.

Οι κιτρινόμαυροι του Δημήτρη Καλύκα
βρέθηκαν σε καλή μέρα και παίζοντας
το τελευταίο τους χαρτί κατάφεραν να
επιβάλουν τον δικό τους ρυθμό και να
πετύχουν επτά ωραιότερα τέρματα και
ξαναμπήκαν στο κόλπο.

Τα τέρματα σημείωσαν οι: Στρατι-
δάκης που έκανε την εμφανισή του μετά
από πολύ καιρό λόγω τραυματισμού
(20′ 48), Κενδριστάκης (37′ 45′), Καρα-
γιάννης 55′ Ατματζίδης 78′ Σαχόλι 82′.

Διαιτήτευσε ο Θανάσης Νικόπουλος
από την Σάμο. Βοηθοί: Χλεμπογιάννης,
Τσιπούρας(Φωκίδας).

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ(προπονητής
Δημήτρης Καλύκας): Πορανίδης,
Δρυμούσης(33′ λόγω τραυματισμού
Καραγιάννης), Μανωλιάς(46′ Φουρνάρ-
ης), Φυσαράκης, Φλέγκας, Κενδριστάκ-
ης(79′ Πεκίνι),Χατζημελετιάδης(66′
Παικόπουλος), Στρατιδάκης, Ατματ-
ζίδης(79′ Φρυγανάς), Κωνσταντινίδης.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ(προπονητής
Μιχάλης Βουράκης): Σγουρός, Μοσχο-
νάς, Μεταξάκης(88΄ Βαρδιάμασης),
Κουδουνάκης, Δροσάκης, Αντιασβίλι(88′
Παπαδάκης), Μουσκαι, Ρηγάκης Α,
Σπανουδάκης Α(59’Σπανουδάκης Μ),
Παπαγιαννάκης(62′ Χιωτάκης), Νύκτα-
ρης.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ

Το κύπελλο του πρωταθλητή της
ΕΠΣΔΑ απένειμε πριν την έναρξη του
αγώνα ο Πρόεδρος της ΕΠΣΔΑ Κλέα-
ρχος Τζαφέρης συνοδευόμενος από τον
Αντιπρόεδρο Χρήστο Σοφιανίδη, τον
Γενικό Γραμματέα και Πρόεδρο της επι-
τροπής πρωταθλήματος Κώστα Καράμ-
πελα και την ταμία Γιώτα Σακκά, ενώ
στην απονομή συμμετείχε και ο Αντιπρ-
όεδρος της Βουλής και Βουλευτής Δυτι-
κής Αττικής Θανάσης Μπούρας.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ Η
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

7ος ΟΜΙΛΟΣ
Βύζας Μεγάρων – Αστέρας Περάμα-

τος 7-0
ΑΟ Τυμπακίου – Απόλλων Αγίου

Ιωάννη 2-1
Νίκη Σητείας – Αγία Παρασκευή 1-0
*** Ρεπό έχει η Ελλάς Ποντίων

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΝΤΙΩΝ 7
ΤΥΜΠΑΚΙ 7
ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 5
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Α.Ι 4
ΝΙΚΗ ΣΗΤΕΙΑΣ 3
ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 3

ΕΠΟΜΕΝΗ 5η
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ(ΤΕΤΑΡΤΗ 25/5)

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ-ΝΙΚΗ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΝΤΙΩΝ-ΑΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ι
ΡΕΠΟ: ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Ρεπορτάζ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Εφυγε ο Θανάσης
Κυριακόπουλος
Έφυγε από τη ζωή,

μετά από πολύχ ρον η
μάχ η με την  επάρατη
ν όσο ο παλαίμαχ ος
ποδοσφαιριστής και
προπον ητής Θαν άσης
Κυριακόπουλος. Άφησε
στη ζωή τη σύζυγό του
Γαλάτεια και τα παιδιά
του Κατερίν α, Μαρία
και Χρήστο.
Η κηδεία του έγιν ε χ θές στο κοιμητήριο Αν ω Λιοσίων .

Καλό παράδεισο θαν άση. Tα συλλυπητήρια στους
οικείους του.

Eπιτυχία τα «39α Ορσίππεια
2022» στα Μέγαρα
Με απόλυτη οργανωτική και αγωνιστική επιτυχία

διεξήχθησαν τα «39α Ορσίππεια 2022» στο
Δημοτικό Στάδιο Μεγαρέων Ολυμπιονικών.
Συμμετείχαν περισσότεροι από 450 αθλητές και
αθλήτριες από συλλόγους διαφορετικών περιοχών
της Ελλάδας μεταξύ αυτών και της Εθνικής!
Προσωπικό στοίχημα ήταν η άριστη διεξαγωγή του
πρώτου αγώνα κλασικού αθλητισμού της νέας
διοίκησης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης &
Αθλητισμού «Ηρόδωρος»!
Σύμφωνα με τους παρευρισκόμενους όλα κύλισαν ομαλά και άψογα χάρη στη βοήθεια του

προσωπικού του Ηροδώρου και του Δήμου! Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ομάδα του Α.Ο.Μ. που
ήταν αρωγοί στην προσπάθεια αυτή και συνέλαβαν με τις γνώσεις τους γι’ αυτό το αποτέλεσμα!
Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που έπειτα από δυο χρόνια το στάδιο γέμισε ξανά και πήρε ζωή με
χαμόγελα παιδιών! Συνεχίζουμε να προάγουμε τις αξίες του αθλητισμού!



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

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

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

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

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

ZHTOYNTAI ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ LOGIS-
TICS

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

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

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

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

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

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

ZHTΟΥΝΤΑΙ  ΑΠΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

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

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

2)Περιγραφή θέσης: Εργάτες
Αποθήκης

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

Φόρτωση και εκφόρτωση
εμπορευμάτων
Παραλαβή και τακτοποίηση
εμπορευμάτων

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ

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

Απαραίτητα προσόντα:
Κάτοχοι διπλώματος
οδήγησης Γ’ κατηγορίας
Ψηφιακός Ταχογράφος

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

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

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

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

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

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

Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις

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

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

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS 

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

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ,ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Σ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ

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

Συν εχ ίζεται από τη σελ. 3

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 213 2014 926 - 213 2014 961.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΤΩΝ
Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα πρόσληψης
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει:
- Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
-Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την

εκτέλεση των  καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν
-Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 (ποινική καταδίκη, στερητική ή επι-

κουρική δικαστική συμπαράσταση) του Ν.3584/07
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλ-

λουν, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
-Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

-Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβ-
λέπονται στο πρώτο μέρος του Ν.3584/07 (χορηγείται από την υπηρεσία)

-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
-Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο .

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτηση και τα απαραίτητα
δικαιολογητικά μόνο ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: aliask-

ou@mandraseidyllias.gr (θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμ-
μένη με φυσική  υπογραφή), από 23 /5/2022 έως και την 30/ 5 /2022 .Στο πλαίσιο
λήψης  μέτρων για τη διασπορά του κορωνοϊου COVID-19, σας γνωστοποιούμε
ότι  δε θα είναι δυνατή η προσέλευση των ενδιαφερομένων εντός του δημοτι-
κού  καταστήματος και τα όποια ερωτήματα αφορούν τη συγκεκριμένη  ανα-
κοίνωση θα απαντώνται μόνο τηλεφωνικά (τηλ. επικοινωνίας  2132014926
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ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ IΛIΟΥ
ΤΜΗΜΑ :ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ &
Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Κ Ω Ν
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ    :Κάλχου 48-50
Τ.Κ.:13122
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Χ. ΖΗΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ :2132030156
FAX :2102691865
URL:www.ilion.gr
Ε - MAIL:xzisi@ilion.gr

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 36551
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/05/22

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Ο Δήμαρχος   ΙΛΙΟΥ

Γν ωστοποιεί   ότι  :
Με την  υπ’ αριθ. 043 / 27-

04-2021 απόφ αση του  Δημοτι-
κού  μας  Συμβουλίου  εγκρίν ε-
ται η πρόταση τροποποίησης
σχεδίου για την  έγκριση ως
πεζοδρόμου της μη εγκεκριμέν -
ης παρόδου Αγ. Άν ν ης στο Ο.Τ.

479 περιοχής ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ κατόπιν  αιτήμα-
τος του Πολιτικού Μηχαν ικού
Σακελλαρίδη Γεώργιου. 

Γι’ αυτό  καλούμε όλους
τους  εν διαφ ερόμεν ους  ιδιοκ-
τήτες  ν α προσέλθουν  από  την
Τεχν ική  Υπηρεσία  του  Δήμου
μας  μέσα  στις  δεκαπέν τε  (  15
)  επόμεν ες  ημέρες  από τη
δημοσίευση  της  γν ωστο-
ποίησης  αυτής  για ν α λάβουν
γν ώση  του  αν αρτημέν ου
σχεδίου  και ν α  υποβάλλουν
τις  τυχόν   εν στάσεις  τους. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ν Ι Κ Ο Σ  Ζ Ε Ν Ε Τ Ο Σ

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ AΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 2
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση ν έου Καν ον ισμού Λειτουργίας Λαϊκών  Αγο-
ρών  Αττικής.
(Εισηγητής ο Εν τεταλμέν ος Περιφερειακός Σύμβουλος
κ. Στ. Μελάς)
2. Λήψη απόφασης για παράταση του εθν ικού εν ιαίου
πλαισίου ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων  στοΔήμο
Πειραιά την  Παρασκευή 3 Ιουν ίου 2022.
(Εισηγήτριαη Αν τιπεριφερειάρχ ης κ. Στ. Αν των άκου)
3. Λήψη απόφασης για παράταση του εθν ικού εν ιαίου
πλαισίου ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων  στο Δήμο
Σαλαμίν ας την  Παρασκευή 17 Ιουν ίου 2022.
(Εισηγήτριαη Αν τιπεριφερειάρχ ης κ. Β. Θεοδωρακο-
πούλου-Μπόγρη)

4. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάν ης για την  προ-
μήθεια τεσσάρων  (4) μηχ αν ημάτων  αποκατάστασης
και εν ός (1) αν αβατορίου πισίν ας για το Εθν ικό Κέν -
τρο Αποκατάστασης.
(Εισηγητής ο Αν τιπεριφερειάρχ ης κ. Α. Λεωτσάκος)
5. Γν ωμοδότηση επί της ΣτρατηγικήςΜελέτης Περιβαλ-
λον τικών  Επιπτώσεων  (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού
Σχ εδίου για την  Προσαρμογή στην  Κλιματική Αλλαγή
(ΠεΣΠΚΑ) Αττικής.

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπα-
δάκης)
6. Γν ωμοδότησηεπί της Μελέτης Περιβαλλον τικών  Επι-
πτώσεων  (ΜΠΕ) για το έργο «Αθλητικές εγκαταστάσεις
του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίν ου και Αν αψυχ ής
του Μητροπολιτικού Πόλου Ελλην ικού-Αγίου Κοσμά».
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπα-
δάκης)
7. Γν ωμοδότησηεπί τηςΜελέτης Περιβαλλον τικών  Επι-
πτώσεων  (ΜΠΕ) για την  τροποποίηση της υπ’ αριθμ.
204467/25-10-2011 ΑΕΠΟ, λόγω αν αβάθμισης της υφι-
στάμεν ης Σιδηροδρομικής Γραμμής προαστιακού σιδ-
ηροδρόμου.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπα-
δάκης)
8. Γν ωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλον τικών
Επιπτώσεων  (ΜΠΕ) του έργου «Μελέτη Κατασκευής
Δικτύων  Αποχ έτευσης Ομβρίων  Υδάτων  και Διατά-
ξεων  Αν άσχ εσης της Πλημμυρικής Απορροής στους
Δήμους Αγίων  Αν αργύρων  – Καματερού, Ιλίου, Πετρ-
ούπολης, Περιστερίου, Χαϊδαρίου, Αιγάλεω και Αγ.
Βαρβάρας».
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπα-
δάκης)
9. Γν ωμοδότησηεπί της Μελέτης Περιβαλλον τικών  Επι-

πτώσεων .(ΜΠΕ)Έργων  Διευθέτησης Οριοθέτησης του
Ποταμού Κηφισού στο τμήμα από Τρεις Γέφυρες αν άν -
τη Κόκκιν ου Μύλου έως Αττική Οδό.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπα-
δάκης)
10. Γν ωμοδότησηεπί της τροποποιημέν ης Μελέτης
Περιβαλλον τικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ) για το έργο «Νέο
διώροφο εμπορικό κέν τρο με υπόγειο, θεριν ό κιν ημα-
τογράφο και υπαίθριες θέσεις στάθμευσης επί της
Λεωφ. Αιαν τείου, στη θέση Μπουκουρίμεζα του Δήμου
Σαλαμίν ας».
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπα-
δάκης)
11. Γν ωμοδότησηεπί της Μελέτης Περιβαλλον τικών
Επιπτώσεων  (ΜΠΕ) για έγκριση Περιβαλλον τικών
Όρων  της υφιστάμεν ης μον άδας παραγωγής σκυροδέ-
ματος, της εταιρείας “ΤΕΧΝΟΣΚΥΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Ε.Π.Ε.”, που βρίσκεται στη θέση Κοκκιν ογή του Δήμου
Μεγαρέων .
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπα-
δάκης)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
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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 γκαρσονιέρα
35 τ.μ., ισόγεια, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '08, μπάνιο, ε-
πιπλωμένη, θέρμανση:
αυτόνομη θέρμανση με
κεντρική εγκατάσταση, μέ-
σο θέρμανσης: πετρέλαιο,
νυχτερινό ρεύμα, χωρίς
κοινόχρηστα, ελεύθερη, ι-
δανική για φοιτητές, τιμή
400€ 6948750875

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

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατά-
σταση οροφοδιαμέρισμα
90 τ.μ., ισόγειο, προσό-
ψεως, 2 υ/δ, κατασκευή
'97, μπάνιο, σε οικόπεδο
650 τ.μ., θέρμανση: αυτό-
νομη θέρμανση με ατομι-
κή εγκατάσταση, μέσο θ-
έρμανσης: πετρέλαιο, τζά-
κι, πάρκιν πιλοτής, κο-
υφώματα αλουμινίου,
χωρίς ασανσέρ, ζώνη οικι-
στική, δάπεδα: μάρμαρο,
πολύ καλή κατοικία με δύο

μεγάλα υπνοδωμάτια,
σαλόνι ,κουζίνα με καθι-
στικό και τζάκι και μεγάλο
κήπο, τιμή 480€, συζητή-
σιμη. SYNTHESIS
S.R.E.CON, 2105541126,
09:00-20:00

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη
γκαρσονιέρα 45 τ.μ., ισό-
γεια, διαμπερής, 1 υ/δ, αυ-
τόνομη θέρμανση, πόρτα
ασφαλείας, ηλιακός, α-
νοικτό πάρκιν, κήπος,
χωρίς ασανσέρ, χωρίς
κοινόχρηστα, όχι μεσίτες,
είναι ένας μεγάλος χώρος
με κουζίνα και μπάνιο, τι-
μή 300€, συζητήσιμη

6947045353

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατά-
σταση οροφοδιαμέρισμα
170 τ.μ., 1 επίπεδο, 1ου,
προσόψεως, 3 υ/δ, κα-
τασκευή '80, μπάνιο, 2 wc,
θέρμανση: αυτόνομη θέρ-
μανση με κεντρική εγκατά-
σταση, πόρτα ασφαλείας,
ηλιακός, χωρίς κοινόχρη-
στα, ενεργ. κλ. Ε, ///Μα-
γούλα, οροφοδιαμέρισμα
170 τ.μ., 1ου ορόφου κα-
τασκευής 1980, προσό-

ψεως και διαμπερές. Διαθ-
έτει 3 υ/δ, σαλόνι μεγάλο,
κουζίνα, μπάνιο, 2 wc,
πόρτα ασφαλείας, αυτ. θ-
έρμανση 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, κατασ-
κευή '79, 2 μπάνια, ανα-
καινισμένη, ανακαίνιση
'20, τιμή 450€, 09:00-
21:00

6945153906

ΜΑΝΔΡΑ Μακρυάμμος,
μονοκατοικία 72 τ.μ., υπε-
ρυψωμένη ισόγεια, 1 υ/δ,
ενεργ. κλ. Γ, ανακαινι-
σμένη, τιμή 300€

6946983366
ΟΙΝΟΗ νεόδμητη μονο-

κατοικία 60 τ.μ., ισόγεια, 2
υ/δ, μπάνιο, ανακαίνιση
'10, τιμή 250€, 07:00-
22:00

6945605024

ΒΙΛΙΑ ανακαινισμένη
μονοκατοικία 144 τ.μ., 2
επίπεδα, 1ου, διαμπερής,
προσόψεως, 3 υ/δ, 2
μπάνια, πέτρινη, σε οικό-
πεδο 409 τ.μ., θέρμανση:
αυτόνομη θέρμανση με α-
τομική εγκατάσταση, μέσο
θέρμανσης: πετρέλαιο, ρ-
εύμα, τζάκι, θέα βουνό, α-
ποθήκη, κήπος, κο-
υφώματα αλουμινίου,
σίτες, νυχτερινό ρεύμα, ε-
λεύθερη, ζώνη οικιστική,
κατάλληλη για εξοχική κα-
τοικία, δάπεδα: παρκέ,
πλακάκι, μάρμαρο, ε-
νοίκιο περιλαμβάνει:
κοινόχρηστα, Οδός: 25 ης
Μαρτίου 26. Διάφορα χαρ-
ακτηριστικά: αλουμίνια,
διπλά τζάμια, εντοιχισμέ-
νες ντουλάπες, κοντά στο
κέντρο & συγκοινωνίες,
δύο μπαλκόνια (εμπρός &
πίσω), ξύλινα & μαρμάρι-
να δάπεδα, φωτεινό, φρ-
εσκοβαμμένο, μεγάλος
χώρος αποθήκευσης
(σκεπή & υπόγειο), ανα-
καίνιση '21 , καλή δια-
ρρύθμιση, τριφασικό,
ψηλοτάβανο, με πρόσβα-
ση σε κοινόχρηστη σκε-

πή, δύο εισόδους (μία για
κάθε επίπεδο). Θέα: προς
το βουνό & το δάσος (εμ-
πρός και πίσω). Θέρμαν-
ση: αυτόνομη θέρμανση
οροφής Γερμανίας
(ESWA) και πλήρως λει-
τουργικό τζάκι (μόλις έγινε
η συντήρηση/επισκευή).
Το ακίνητο προσφέρεται
και με κάποια έπιπ-
λα/συσκευές., διαθέσιμη
από 10/05/22, τιμή 390€,
09:00-20:00

6971507394

ΒΙΛΙΑ μονοκατοικία 135
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ, 2 μπά-
νια, τζάκι, κήπος, ανακαινι-
σμένη, σαλονοτραπεζα-
ρία, κουζίνα, 1 ξύλινη σο-
φίτα, 2 αυλές, καλοριφέρ,
χωρίς σκάλες, κατάλληλη
και για ηλικιωμένους και ά-
τομα με κινητικά προβλή-
ματα, δεκτά κατοικίδια, τι-
μή 500€

6944461852
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή

κατάσταση μονοκατοικία
72 τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ, επί
της λεωφόρου Θρα-
συβούλου και Βαγγέλη
Περπινιάδη, Άνω Φούσα,

με αυλή, κοντά σε προα-
στιακό, στάση λεωφορ-
είου και αγορά., τιμή 420€

6973222212

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Κέν-
τρο, καλή κατάσταση δια-
μέρισμα 40 τ.μ., 1 επίπε-
δο, ισόγειο, 1 υ/δ, κατασ-
κευή '85, μπάνιο, θέρμαν-
ση: κεντρική θέρμανση, ε-
νεργ. κλ. Ζ, ανακαίνιση
'00, 3 δωμάτια, 1 κου-
ζίνα/ες, 6/5/2022 11:43
πμ, τιμή 300€ (e-a-
gents1066075). ASPIS
REAL ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220

Tρίτη 24 Μαϊου 2022 θριάσιο-15  

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 24 Μαϊου 2022 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Σύλλογος Ηπειρωτών

Θριασίου Πεδίου με απόλυτο
σεβασμό, έντονη και βαθιά
περίσκεψη για τα θύματά της
ναζιστικής θηριωδίας που βίωσαν
και ένιωσαν  για τα καλά στο
πετσί τους το φασισμό και τον
ναζισμό, διοργανώνει την
Τετάρτη 25 Μαΐου και ώρα 19:30
στο πολιτιστικό κέντρο Λεωνίδας
Κανελλόπουλος ,διεύθυνση
Ίωνος Δραγούμη 37 Ελευσίνα
εκδήλωση με θέμα:

‘’Τα μαρτυρικά 
χωριά της Ηπείρου’’ 

Στην εκδήλωση θα τιμηθεί ο
μόνος επιζών του ολοκαυτώμα-

τος των Λιγκιάδων Παναγιώτης Μπαμπούσκας. Στην πλάτη του είναι στηλω-
μένη η αξιοπρέπεια της Ελλάδας.Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Ο Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας
Παππάς Βασίλειος Παππά Αρχοντία         

Π
ράσιν ο φως για την  αποδέσμευση ποσού
ύψους 748 εκατ. ευρώ προς την  Ελλάδα, από
το Eurogroup, "αν άβει" η Ευρωπαϊκή Επιτρο-

πή, βάσει της 14ης έκθεσης μεταμν ημον ιακής
εν ισχ υμέν ης εποπτείας που δόθηκε
στη δημοσιότητα. 

14η έκθεση εν ισχ υμέν ης εποπτείας
ΕΕ: Η Ελλάδα έχ ει κάν ει τις απαρ-
αίτητες εν έργειες για ν α επιτύχ ει τις
συγκεκριμέν ες δεσμεύσεις της

Τζεντιλόνι: H Κομισιόν  εν δέχ εται
ν α μην  παρατείν ει την  εν ισχ υμέν η
εποπτεία για την  Ελλάδα, μετά τη
λήξη της τον  Αύγουστο

Διατήρηση της γεν ικής ρήτρας δια-
φυγής του Συμφών ου Σταθερότητας
και Αν άπτυξης το 2023 και απεν ερ-
γοποίηση από το 2024, συν έστησε η
ΕΕ

Ντομπρόβσκις: Η διατήρηση και
το 2023 της γεν ικής ρήτρας διαφυγής
του Συμφών ου Σταθερότητας και
Αν άπτυξης καλύπτει όλες τις χ ώρες
της ΕΕ

Τη διασφάλιση μιας «συν ετής»
δημοσιον ομικής πολιτικής το 2023,
συστήν ει η Κομισιόν  στην  Ελλάδα

Στην  έκθεση, η Επιτροπή διαπιστών ει ότι η Ελλάδα
έχ ει λάβει τις απαραίτητες εν έργειες για την  επίτευξη
των  συμφων ημέν ων  δεσμεύσεων , παρά τις δύσκολες

συν θήκες που προκλήθηκαν  από τις οικον ομικές επι-
πτώσεις των  ν έων  κυμάτων  της παν δημίας καθώς και
της εισβολής της Ρωσίας στην  Ουκραν ία. 

Το ποσό των  748 εκατ. ευρώ αφορά την  εφαρμογή
των  μέτρων  ελάφρυν σης του ελλην ικού χ ρέους και
συγκεκριμέν α την  επιστροφή των  κερδών  από ελλην ι-
κά ομόλογα που έχ ουν  στην  κατοχ ή τους οι κεν τρι-
κές τράπεζες της ευρωζών ης (ANFAs και SNPs), κ.α.

Η Επιτροπή τον ίζει ότι δεν  μπορεί ν α παρατείν ει
την  εν ισχ υμέν η εποπτεία για την  ελλην ική οικον ομία,
μετά τη λήξη της στις 20 Αυγούστου 2022. «Εάν  δεν
παραταθεί η εν ισχ υμέν η εποπτεία, η παρακολούθηση
της οικον ομικής, δημοσιον ομικής και χ ρηματοπιστωτι-
κής κατάστασης της Ελλάδας θα συν εχ ιστεί στο
πλαίσιο τόσο της μετα-προγραμματικής επιτήρησης και
του Ευρωπαϊκού Εξαμήν ου», τον ίζει η Επιτροπή. Θα
συν εχ ίσουν  επίσης ν α ακολουθούν ται σημαν τικές
μεταρρυθμίσεις και επεν δύσεις στο πλαίσιο της υλο-

ποίησης του σχ εδίου αν ά-
καμψης και αν θεκτικότητας
της Ελλάδας. Η παρακο-
λούθηση των  ειδικών
δεσμεύσεων  που θα χ ρησι-
μεύσουν  ως βάση για την
τελική δόση των  μέτρων  για
το χ ρέος θα πραγματοποι-
ηθεί σε μια πρώτη έκθεση
εποπτείας μετά το πρόγραμ-
μα που θα εκδοθεί τον
Νοέμβριο του 2022. 

Σε γεν ικές γραμμές η Επι-
τροπή τον ίζει τα εξής: «Η
επιτυχ ής υλοποίηση του
μεγαλύτερου μέρους των
δεσμεύσεων  πολιτικής και η
αποτελεσματική εφαρμογή
μεταρρυθμίσεων  βελτίωσαν
την  αν θεκτικότητα της
ελλην ικής οικον ομίας και
εν ίσχ υσαν  τη χ ρηματοπι-
στωτική της σταθερότητα.
Αυτό έχ ει μειώσει σημαν τικά
τους κιν δύν ους δυσμεν ών

δευτερογεν ών  επιπτώσεων  σε άλλα κράτη μέλη της
ζών ης του ευρώ, αν τιμετωπίζον τας έτσι αποτελεσματι-
κά την  προϋπόθεση στην  οποία βασίζεται η εφαρμο-
γή εν ισχ υμέν ης εποπτείας. Οι αρχ ές παραμέν ουν
προσηλωμέν ες στην  εφαρμογή των  μεταρρυθμίσεων
και στην  ολοκλήρωση των  εκκρεμών  στοιχ είων .»

ΕΕ: Πράσινο φως για αποδέσμευση 748 εκατ. ευρώ
προς την Ελλάδα-Προς έξοδο από την ενισχυμένη

εποπτεία τον Αύγουστο


