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Στο Υπουργικό Συμβούλιο
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Καμπόλης Γεώργιος Δ.

Ειρήνης 30, 2105574683
ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Καρατζάς Γεώργιος Ε.

Ηρώων Πολυτεχνείου 17-19, 2105549375
MANΔΡΑ

Ρούτης Κωνσταντίνος Χ.

Κοροπούλη Βαγγέλη 15, 2105551954
ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Κυριακοπούλου Θεοδώρα Κ.

Λεωφόρος Φυλής 110,2130990064
ΑΧΑΡΝΕΣ

Στεφανίδης Στέφανος Ν.

Δημοκρατίας 274, 2102310318

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Γενικά αίθριος . Η θερμοκρασία
από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Αλφαίος, Καρπός , Συν έσιος, Συν έσης,
Συν εσία
Αγίου Αλφαίου, Αγίου Κάρπου του Αποστόλου, Αγίου Συν εσίου

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

Στο Υπουργικό Συμβούλιο το
νομοσχέδιο για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας

Σ

το υπουργικό συμβούλιο,
που εκτός απροόπτου θα
γίνει αυτή την Παρασκευή,
θα παρουσιαστεί από τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Αδωνι Γεωργιάδη το νομοσχέδιο
για τη ρύθμιση των υποχρεώσεων
των Ναυπηγείων Ελευσίνας, προκειμένου να προχωρήσει το σχέδιο ανάταξής τους.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η
απομεί ωση των υποχρεώσεων
συνολικού ύψους 423 εκατ. ευρώ
που βαρύνουν τον όμιλο – ΟΝΕΧ
με χρηματοδοτική στήριξη από
την αμερικανική αναπτυξιακή τράπεζα DFC- θα
είναι της τάξης του 50%, ήτοι το νέο σχήμα θα
αναλάβει να εξυπηρετήσει, σε βάθος χρόνου,
περί τα 200 εκατ. ευρώ.

Η απομείωση των υποχρεώσεων των Ναυπηγείων Ελευσίνας προς το Δημόσιο και τους
άλλους πιστωτές όπως και η ρύθμιση του υπολοίπου σε μακροχρόνιες δόσεις, δεν θα γίνει
μέσω δικαστικής επικύρωσης στο πλαίσιο του
πτωχευτικού δικαίου, αλλά με νόμο στη Βουλή.
Και αυτό δι ότι δι ατυπώθηκαν επι φυλάξει ς
κυρίως από το Πολεμικό Ναυτικό, που αποτελεί
έναν από τους πιστωτές των ναυπηγείων, να
προσυπογράψουν απομείωση των απαιτήσεών
τους. Υπενθυμίζεται πως οι υποχρεώσεις των
Ναυπηγείων Ελευσίνας μετά και τον έλεγχο που
ολοκλήρωσε πέρυσι η EY είναι πολύ υψηλότερες από τις αρχικά εκτιμηθείσες: σύμφωνα με
λογιστικές καταστάσεις που έχουν στα χέρια
τους οι σύμβουλοι οι οποίοι ασχολούνται με την
υπόθεση, το σύνολο των υποχρεώσεων στα τέλη
Μαρτίου του 2021 ήταν 423,3 εκατ., ενώ αν
αφαιρεθούν οι προσαυξήσεις, 337,4 εκατ.

Το σύνολο των υποχρεώσεων προς εφορία
και ταμεία με τις προσαυξήσεις ανέρχεται στα
104,8 εκατ., ενώ προς τις τράπεζες στα 117,1
εκατ. Στα 42 εκατ. υπολογίζονται οι υποχρεώσεις προς το προσωπικό, ενώ επιπλέον
148,8 εκατ. υπολογίζεται ότι είναι οι υποχρεώσεις προς το Πολεμικό Ναυτικό και το υπόλοιπο αφορά λοιπούς πιστωτές, όπως προμηθευτές κ.λπ.
Οσον αφορά το business plan της ONEX,
αυτό βασίζεται κατά κόρον σε έσοδα από εμπορικό έργο. Ο υπουργός επενδύσεων έχει αναφέρει σε συνάντησή του με τους εργαζομένους στα
ναυπηγεία πως η αμερικανική κυβέρνηση έχει
δώσει ισχυρές δεσμεύσεις στην ελληνική κυβέρνηση ότι θα συμμετάσχει στο εγχείρημα της ΟΝΕΧ,
χρηματοδοτώντας το εμπορικό σκέλος, ενώ
δήλωσε ακόμα πως συνεχίζονται και οι συζητήσεις με το Πολεμικό Ναυτικό για τα προγράμματα των κορβετών ή για όποιο άλλο πρόγραμμα
θα ανακύψει στην πορεία. Παράλληλα, επιβεβαίωσε σε εκείνη τη συνάντηση τις πληροφορίες
που θέλουν συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο
και της Fincantieri «αναλόγως με τα προγράμματα του Πολεμικού Ναυτικού».

Β. Ντηνιακός: «Ναι στη συνέχιση της λειτουργίας των Ελληνικών
Ναυπηγείων, όχι όμως με την απώλεια κοινόχρηστων χώρων»

Ο

δήμαρχος Χαϊδαρίου Βαγγέλης Ντηνιακός
με δήλωσή για την
απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου
της Επικρατείας με την
οποία απορρίπτει την
αίτηση ακυρώσεως του
Δήμου Χαϊδαρίου για τη μεταβίβαση των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά στην εταιρεία «MILINA ENTERPRISES COMPANY LIMITED», αναφέρει τα εξής:
Η απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ απορρίπτει για τυπικούς-δικονομικούς λόγους το ένδικο βοήθημα που άσκησε ο
Δήμος Χαϊδαρίου και δεν εισέρχεται στην ουσία των ισχυρισμών μας. Η υπόθεση εισήχθη προς συζήτηση κατόπιν αιτήματος της ΕΤΑΔ στην ολομέλεια του ΣΤΕ -μετά την
ευδοκίμηση της αίτησης αναστολής μας στο αρμόδιο τμήμα.
Το τμήμα του ΣΤΕ ουδέποτε έθεσε θέμα τυπικής
αρμοδιότητας. Το σκεπτικό της απόφασης θα το
γνωρίζουμε τον Οκτώβριο.

Όπως έχουμε τονίσει πολλές φορές, είμαστε σύμφωνοι με
τη συνέχιση της λειτουργίας των «Ελληνικών Ναυπηγείων». Έχουμε όμως εκφράσει την κατηγορηματική
αντίθεσή μας με την απώλεια κοινόχρηστων χώρων και με
περιβαλλοντικά καταστροφικές χρήσεις, όπως η χωροθέτηση κάθε είδους μονάδας LNG.
Σε κάθε περίπτωση, η προσπάθεια διασφάλισης της
κοινόχρηστης πρόσβασης του Δήμου Χαϊδαρίου στη θάλασσα όσο και της προστασίας του ήδη επιβαρυμένου στην
περιοχή μας φυσικού περιβάλλοντος, σε μία Δυτική Αθήνα
που οι ανισότητες αντί να αμβλύνονται διογκώνονται, τόσο
σε πολιτικό όσο και σε και νομικό επίπεδο, θα συνεχιστεί.

Αντιθέτως η ΕΤΑΔ Α.Ε. με δήλωση του διευθύνοντος
συμβούλου Δ.Βλαστού εκφράζει την ικανοποίησή της για την
απόφαση.
Συγκεκριμένα ο κ. Βλαστός δήλωσε:
«Με την σημερινή απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ανοίγει ο δρόμος για τη μεταβίβαση των Ναυπηγείων
Σκαραμαγκά στον νέο επενδυτή και στην υλοποίηση μίας
εμβληματικής επένδυσης με σπουδαία σημασία για την
ανάπτυξης της χώρας.

Συνεχίζεται στη σελ. 4
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ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΔΥΣΚΟΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Ευρεία σύσκεψη στο Δήμο Φυλής για την αντιπυρική περίοδο

Σ

ε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται ο
μηχ αν ισμός του Δήμου Φυλής
για την τρέχ ουσα αν τιπυρική
π ερίοδο, όπ ως διαπ ιστώθηκε στη
συν εδρίαση του Τοπικού Συν τον ιστικού Οργάν ου Πολιτικής Προστασίας, το
οπ οίο
συν εδρίασε
την
Τρίτη
24/5/2022, στην αίθουσα «Μελίν α Μερκούρη» στο Δημαρχ είο Άν ω Λιοσίων ,
υπό την Προεδρία του Αν τιδημάρχ ου
Περιβάλλον τος και Πολιτικής Προστασίας Μιχ άλη Οικον ομάκη και με τη
συμμετοχ ή εκπροσώπων όλων των
συν αρμόδιων φορέων .
Ο κ. Οικον ομάκης εν ημέρωσε τα
μέλη του Συν τον ιστικού Οργάν ου πως
ο Δήμος έχ ει προχ ωρήσει σε όλες τις
εν έργειες που είχ αν τεθεί επί τάπητος,
στην πρώτη συν εδρίαση του Οργάν ου
στις 14 Απριλίου και διαβεβαίωσε πως ο
μηχ αν ισμός και τα μέσα βρίσκον ται σε
πλήρη επιχ ειρησιακή ετοιμότητα.
“Θα έχ ουμε έν α δύσκολο καλοκαίρι,
που θέλει ιδιαίτερη προσοχ ή αφού
είχ αμε ήδη τον πρώτο μίν ι καύσων α.
Ξεκιν ήσαμε τους εκτεταμέν ους καθαρισμούς ξερών χ όρτων και απομάκρυν σης μπαζών σε όλο το Δήμο, οι
οποίοι θα εν ταθούν τις επόμεν ες ημέρες εν ώ τα γκρέϊν τερ του Δήμου έχ ουν
καθαρίσει τους βασικούς δρόμους. Οι

υδροφόρες του Δήμου και τα μηχ αν ήματα έργου είν αι σε άριστη κατάσταση,
έγιν ε έλεγχ ος, καθαρισμός και επισκευή
σε όλες τις υδατοδεξαμεν ές ελικοπτέρων του Δήμου και στους πυροσβεστικούς κρουν ούς” επεσήμαν ε ο Αν τιδήμαρχ ος Περιβάλλον τος και Πολιτικής
Προστασίας.

Τη σύσκεψη απασχ όλησαν τα θέματα πρόληψης εκδήλωσης πυρκαγιάς,
όπως οι καθαρισμοί και οι αποψιλώσεις
εν ώ αν αλύθηκε διεξοδικά η αν τιπυρική
Ζών η Ζωφριάς και η συν τήρηση των

δασικών δρόμων στη Δημοτική Κοιν ότητα Φυλής εν ώ διατυπώθηκαν προτάσεις για την καλύτερη οργάν ωση και
συν τον ισμό των αρμόδιων φορέων και
τη βέλτιστη προετοιμασία του μηχ αν ισμού της πολιτικής προστασίας στο
Δήμο μας.

Τα εύσημά τους για την οργάν ωση,
το σχ εδιασμό και την ετοιμότητα του
Δήμου Φυλής απέδωσαν οι εκπρόσωποι των εμπλεκόμεν ων φορέων .
Στη συν εδρίαση συμμετείχ αν ο Υ πο

Σε κατάσταση σοκ οικογένεια στο Ζεφύρι

Αδέσποτη σφαίρα διαπέρασε το παντζούρι
και καρφώθηκε σε υπνοδωμάτιο

Σε κατάσταση σοκ η οικογέν εια
στο Ζεφύρι που σώθηκε από καθαρή τύχ η. Μια αδέσποτη σφαίρα
τρύπ ησε το π αν τζούρι, έκαν ε
θρύψαλα το τζάμι και π έρασε
μέσα…
. Η οικογέν εια που ξύπν ησε
τρομαγμέν η απ ό τον θόρυβο,
περιγράφει τις στιγμές που έζησε
και τις σκην ές που εκτυλίχ θηκαν .

Παρά τις τραγωδίες, παρά τις
εκκλήσεις, ορισμέν οι συν εχ ίζουν
ν α ρισκάρουν , με απ οτέλεσμα
αν θρώπιν ες ζωές στην περιοχ ή,
ν α παίζον ται κορών α – γράμματα
αν ά τακτά χ ρον ικά διαστήματα.
Πιο αν αλυτικά, τα ξημερώματα

της Κυριακής (22-05-2022) όταν
ο έν οικος της μεζον έτας ξύπν ησε
με έν α εκκωφαν τικό θόρυβο που
ακούστηκε απ ό την μπ αλκον οπόρτα του σπιτιού του.
Πήγε ν α δει τι συμβαίν ει και είδε
μία βολίδα η οποία είχ ε τρυπήσει
το παν τζούρι, είχ ε σπάσει το
τζάμι, πέρασε την κουρτίν α και
καρφώθηκε στα π λακάκια του
υπν οδωματίου στο οποίο κοιμόταν η οικογέν εια.

Αμέσως κάλεσε την Αστυν ομία
και οι αστυν ομικοί της Άμεσης
Δράσης πήραν την βολίδα προκειμέν ου ν α εξεταστεί απ ό το
εγκληματολογικά εργαστήρια.

Ο ίδιος κατέθεσε ότι δεν είχ ε
προσωπικές διαφορές με κάποιον
ώστε ν α θέλει ν α τον πυροβολήσει, έτσι όλα συγκλίν ουν πως
πρόκειται για αυτές τις αδέσποτες
σφαίρες από τους άσκοπους πυροβολισμούς που ακούγον ται καθημεριν ά στο Ζεφύρι και την
ευρύτερη περιοχ ή, στο Μεν ίδι, .

Οι κάτοικοι μιλάν ε για μία κατάσταση
καθημεριν ή,
καθώς
βρίσκουν σφαίρες στα αυτοκίν ητα
και στις αυλές τους, ακόμα και στα
υπ ν οδωμάτια τα οπ οία κοιμούν ται. Σύμφων α με το ρεπορτάζ
της ΕΡΤ, όλα συγκλίν ουν πως
πρόκειται για σφαίρα που έχ ει
φύγει από κάποιον καταυλισμό.

θριάσιο-3

Αναλύθηκε διεξοδικά η
αντιπυρική Ζώνη
Ζωφριάς και η
συντήρηση των δασικών
δρόμων στη Δημοτική
Κοινότητα Φυλής

διοικητής του 10ου Πυροσβεστικού
Περικλής Αθαν ασόπουλος, η Αν τιδήμαρχ ος Φυλής Ελέν η Λιάκου, ο Αν τιδήμαρχ ος Ζεφυρίου Γιάν ν ης Μαυροειδάκος,
ο Αν τιδήμαρχ ος Τεχ ν ικών Έργων
Θαν άσης Σχ ίζας, ο Πρόεδρος της
Δημοτικής Κοιν ότητας Φυλής Διον ύσης
Βλάχ ος, οι Αν τιδήμαρχ οι Αχ αρν ών
κύριοι Δημήτρης Κωφός και Γιώργος
Σιδηρόπουλος, ο Υ παστυν όμος Ιωάν ν ης Θεοχ άρης απ ό το Α.Τ. Άν ω
Λιοσίων , ο Δ/ν της Πολιτικής Προστασίας
της
Απ οκεν τρωμέν ης
Διοίκησης Αττικής κ. Καστρίτης, η
Προϊσταμέν η Π.Π. της Περιφέρειας
Δυτ. Αττικής κ. Σκεμπέ, η προϊσταμέν η δασοπ όν ος στο Δασαρχ είο
Πάρν ηθας κ. Σερέπα, εθελον τές του
ΕΠΟΣ Φυλής υπό την Πόπη Δηλαβεράκη και ο Διευθυν τής της Δημοτικής
Αστυν ομίας, Κυριάκος Καμπόλης.

Ψηφιακές υπηρεσίες από τον
Συνήγορο του Πολίτη μέσω του
mySynigoroslive

Σ

ε λειτουργία τέθηκε από την Τρίτη η πλατφόρμα mySynigoroslive, μέσω της οποίας οι
πολίτες – φυσικά πρόσωπα και νόμιμοι
εκπρόσωποι επιχειρήσεων – μπορούν να επικοινωνούν εύκολα και γρήγορα με το Συνήγορο
του Πολίτη και να εξυπηρετούνται εξ αποστάσεως για θέματα αρμοδιότητας της Ανεξάρτητης
Αρχής.

Με τη ν έα πλατφόρμα
του
υ π ου ργείου
Ψηφιακής Διακυβέρν ησης δίν εται
στους
π ολίτες
η
δυν ατότητα ν α
απ ευ θύ ν ον τ αι
στον Συν ήγορο του Πολίτη με στοχ ευμέν ο και αποτελεσματικό τρόπο, χ ωρίς την αν άγκη φυσικής παρουσίας τους.
Το my Sy nigorosliv e αποτελεί το επόμεν ο βήμα στην
ψηφιοποίηση της λειτουργίας του Συν ηγόρου του
Πολίτη, καθώς είν αι διαθέσιμη εδώ και χ ρόν ια η
δυν ατότητα υπ οβολής ερωτημάτων μέσω e-mail
(press@sy nigoros.gr) και αν αφορών ηλεκτρον ικά,
μέσω της ιστοσελίδας της Αρχ ής. Εν δεικτικά, μέσα
στο 2021 ο Συν ήγορος του Πολίτη δέχ θηκε 18.802
αν αφορές, εν ώ πολλαπλάσια ήταν τα ερωτήματα ή τα
αιτήματα που δεν αφορούσαν αρμοδιότητες του ΣτΠ.
Έτσι, η πλατφόρμα θα λειτουργήσει ως προέκταση
των υφιστάμεν ων τρόπων πληροφόρησης και θα
διευκολύν ει σημαν τικά τους εν διαφερόμεν ους,
καθώς:
- δίν εται η δυν ατότητα στους εν διαφερόμεν ους ν α
επικοιν ων ήσουν εξ αποστάσεως με τον Συν ήγορο
του Πολίτη για θέματα που τους απασχ ολούν , χ ωρίς
ν α απαιτηθεί η μετακίν ηση τους, εξοικον ομών τας
χ ρόν ο και κόστος·
Συνεχίζεται στη σελ. 12

4-θριάσιο
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Συνεχιζεται από τη σελ. 2

Ως Εταιρεία Ακινήτων του
Δημοσίου έχουμε κάθε λόγο
να νιώθουμε ικανοποιημένοι και περήφανοι, καθώς
καταφέραμε αφενός να
δώσουμε λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα που κόστιζε
στους Έλληνες φορολογούμενους 16 εκατ. ευρώ
ετησίως αφετέρου να προσελκύσουμε με τον πλέον
επωφελή τρόπο για το
Ελληνικό Δημόσιο μέσα
από ένα απόλυτα διαφανή
διαγωνισμό έναν εκ των
κορυφαίων Ελλήνων επενδυτών, τον κ. Γιώργο Προκοπίου, που έχει ως όραμα
την αναβίωση της ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας στην Ελλάδα.
Ευελπιστούμε ότι η επιτυχία μας αυτή θα αποτελέσει το έναυσμα για την υλοποίηση
και
άλλων
εμβληματικών
επενδύσεων σε ακίνητα του
Ελληνικού Δημοσίου που θα
δημιουργήσουν
θέσεις
εργασίας και θα λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά
για την ελληνική οικονομία
και τις τοπικές κοινωνίες.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω
όλη την ομάδα της ΕΤΑΔ, η
οποία με υψηλό επαγγελματισμό, συνέπεια και
αποτελεσματικότητα έφερε
εις πέρας ένα εξαιρετικά
δύσκολο έργο και ιδιαίτερα
την Νομική μας Ομάδα που
με επιτυχία εκπροσώπησε
τις θέσεις της Εταιρείας,
υπερασπίστηκε το ξεκάθαρο ιδιοκτησιακό καθεστώς
του ακινήτου μας και διασφάλισε τα συμφέροντα του
Ελληνικού Δημοσίου.
Επίσης θα ήθελα να
ευχαριστήσω όλους όσοι
συνέβαλλαν σε αυτή την
εθνική προσπάθεια και
ιδιαίτερα το Γραφείο του
Πρωθυπουργού, το Γραφείο του Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
του Περιφερειάρχη Αττικής
και τις αρμόδιες υπηρεσίες
και, τέλος, την ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε. (ΕΝΑΕ)
υπό Ειδική Διαχείριση για
την εποικοδομητική μας
συνεργασία. Η ΕΤΑΔ εύχεται καλή επιτυχία στον νέο
επενδυτή, διαβεβαιώνοντας ότι θα σταθεί αρωγός
στην προσπάθεια του για
την επιτυχή υλοποίηση των
επενδυτικών του σχεδίων».
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ΟΛΕ για την πυρκαγιά στο πλοίο «ΔΙΟΝ»:

θριάσιο-5

Κινήθηκαν όλες οι διαδικασίες για την απομάκρυνση
του επικίνδυνου σκάφους

Μ

ε αφορμή την πυρκαγιά που ξέσπασε
προχθες βράδυ στο
χαρακτηρισμένο
ως
επικίνδυνο- επιβλαβές πλοίο
Ε/Γ-Τ/Ρ «ΔΙΟΝ» (Ν.Π. 9668),
το οποίο είναι ελλιμενισμένο
και εγκαταλελειμμένο από το
2004 στην
προβλήτα της
πρώην Αμερικανικής Βάσης, ο
Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε.) ΑΕ ανακοινώνει ότι έχει κινήσει όλες
τις προβλεπόμενες από το
νόμο διαδικασίες για την
εκποίηση και απομάκρυνση
του εν λόγω σκάφους εκτός
Λιμένα Ελευσίνας, περιοχής
αρμοδιότητας του.

Συγκεκριμένα, το ΔΣ του
Ο.Λ.Ε. ΑΕ με πρόσφατη
απόφαση του στις 29-4-2022
ενέκρινε την διακήρυξη του
τρίτου κατά σειρά ανοικτού
επαναληπτικού μειοδοτικού
διαγωνισμού για την εκποίηση
και απομάκρυνση τεσσάρων
επικίνδυνωνεπιβλαβών
πλοίων, ένα εκ των οποίων
είναι και το Ε/Γ-Τ/Ρ «ΔΙΟΝ».

Ο διαγωνισμός πρόκειται να
διεξαχθεί στις 26-5-2022.
Προηγήθηκαν δύο άγονοι
ανοικτοί πλειοδοτικοί διαγωνισμοί το 2019 και εν συνεχεία
διενεργήθηκαν άλλοι δύο
ανοικτοί μειοδοτικοί διαγωνισμοί, που επίσης κρίθηκαν
άγονοι, κατά τα έτη 2020 και
2021.
Διευκρινίζεται ότι, το Ε/ΓΤ/Ρ «ΔΙΟΝ» ελλιμενίστηκε για
πρώτη φορά στην Ελευσίνα
στις 28 Ιανουαρίου 2003, στην
προβλήτα της πρώην Αμερικανικής Βάσης όπου παραμένει
μέχρι σήμερα εγκαταλελειμμένο. Το πλοίο κατέπλευσε στην
Ελευσίνα ρυμουλκούμενο από
την Καρβουνόσκαλα Κερατσινίου.
Το 2004 η πλοιοκτήτρια εταιρεία εγκατέλειψε το σκάφος
και έκτοτε δεν ανταποκρίνεται
στις υποχρεώσεις της για
εξόφληση των οφειλών της
(τέλη ελλιμενισμού) και απομάκρυνση του σκάφους.
Από την Πυροσβεστική
Υπηρεσία διεξάγεται αυτοψία
προκειμένου να διερευνηθούν

Σ

τα αίτια που προκάλεσαν την
πυρκαγιά. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ελευσίνας. Δεν προκλήθηκε ρύπανση θαλασσίου

χώρου, ενώ προληπτικά ποντίστηκε πλωτό φράγμα περιμετρικά του πλοίου.
Βασικός στόχος του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας ΑΕ

παραμένει η συνολική απομάκρυνση
όλων
των
επικίνδυνωνεπιβλαβών
πλοίων και ναυαγίων από τον
κόλπο της Ελευσίνας.

Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσµου Βιοµηχανιών
Αττικής Πειραιά ο Χρήστος Παππούς

Η εξέλιξη του επιχειρείν σε Φυλή και Άνω Λιόσια

ΣΤΟ ΕΚΕΔΑ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ
Το Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης
και Συμβουλευτικής Εργαζομένων
για θέματα εργατικού δικαίου

Σας εν ημερών ουμε πως για τον μήν α Ιούν ιο το
Δίκτυο Υ πηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Εργαζομέν ων του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, για θέματα εργατικού δικαίου (συμβάσεις, αποδοχ ές, άδειες κλπ.) και
σε θέματα δικαίου κοιν ων ικής ασφάλισης (θεμελίωση
και κατοχ ύρωση συν ταξιοδοτικού δικαιώματος, συν τάξεις χ ηρείας, συν τάξεις αν απηρίας, πλήρεις και μειωμέν ες συν τάξεις, απασχ όληση συν ταξιούχ ων κλπ),
θα βρίσκεται στο Εργατικό Κέν τρο την πρώτη και
τρίτη Πέμπτη του μήν α, δηλαδή στις 2 και 16 Ιουν ίου 2022, κατά τις ώρες 12:00 έως 16:00 (οδός Χαριλάου – αρ. 28 - 1ος όροφος).
Για πληροφορίες καλείτε στα τηλέφων α: 210 5546321
και 210 0102809.Για τη Διοίκηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΑΓΓ. ΛΙΓΓΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡ. ΚΥ ΡΙΑΖΟΠΟΥ ΛΟΣ

την Ετήσια Γενική
Συνέλευση του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Αττικής Πειραιά (ΣΒΑΠ) µε θέµα
«Ουκρανία η επόµενη µέρα για
το επιχειρείν», που πραγµατοποιήθηκε στο Ναυτικό Όµιλο
Πειραιά, έδωσε το “παρών”
ανταποκρινόµενος στην πρόσκληση, ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς την ∆ευτέρα 23
Μαΐου 2022.
Ο ∆ήµαρχος Φυλής παρακολούθησε µε ενδιαφέρον τις
εργασίες της Γενικής Συνέλευσης και αντάλλαξε απόψεις µε
οµιλητές και συµµετέχοντες.
Πριν λίγες µέρες εξάλλου, τον
είχε επισκεφθεί στο Γραφείο
του, ο Πρόεδρος του Συλλόγου
Βιοµηχανιών Αττικής – Πειραιώς (ΣΒΑΠ) κ. ∆ηµήτρης Μαθιός, µε αντικείµενο της συνάντησης, τη διερεύνηση προοπτικών ανάπτυξης και τη στήριξη των Επιχειρήσεων της
Βιοµηχανικής
Ζώνης
του
∆ήµου Φυλής.

Οι εργασίες της Συνέλευσης
που πραγµατοποιήθηκε µε το
συντονισµό του Προέδρου του
ΣΒΑΠ, ∆ηµήτρη Μαθιού, έγιναν παρουσία του Πρέσβη της
Ουκρανίας Σεργκέι Σουτένκο,
του Υφυπουργού Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής Κ.
Κατσαφάδου, της Ευρωβουλευτή Άννας-Μισέλ Ασηµακοπούλου, των Βουλευτών ∆.
Μαρκόπουλου, Γ. Μελλά, του
Περιφερειάρχη Αττικής Γιώρ-

γου Πατούλη, του Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού Τοµέα Γ.
∆ηµόπουλου, του Πρόεδρου του
Εµπορικού και Βιοµηχανικού
Επιµελητηρίου
Πειραιά
(ΕΒΕΠ) Β. Κορκίδη, του Πρόεδρου του Αναπτυξιακού Οργανισµού «Νέα Μητροπολιτική
Αττική ΑΕ» και Αντιπρόεδρου
του ΣΒΑΠ Νίκου Παπαγεωργίου,
δηµάρχων,
αντιδηµάρχων και εκπροσώπων
φορέων.

6 - θριάσιο
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ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ
ΤΟΥ ΤΟ ΘΕΡΙΝΟ ΣΙΝΕΜΑ
ΜΑΝΔΡΑΣ

Έτοιμος για τις Πανελλαδικές
Εξετάσεις ο Δήμος Φυλής

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Η Δευτεροβάθμια Σχ ολική
Επιτροπή
του
Δήμου Φυλής εν ημερών ει
ότι βρίσκεται σε ετοιμότητα για την άρτια διεξαγωγή των Παν ελλαδικών
Εξετάσεων στα τέσσερα
εξεταστικά κέν τρα του
Δήμου Φυλής ( 1ο ΓΕΛ
Άν ω Λιοσίων , 2ο ΓΕΛ
Άν ω Λιοσίων , ΓΕΛ Ζεφυρίου, 1ο ΕΠΑΛ Άν ω
Λιοσίων ).
Με τις κατευθύν σεις του Δημάρχ ου
Φυλής Χρήστου Παππού
και σε συν έχ εια έγκαιρης
σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε
στις 11
Μαΐου 2022 μεταξύ του
Προέδρου της Σχ ολικής
Επιτροπής Νίκου Χατζητρακόσια και των Διε-

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ
ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ»
ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ - SOS
MEΧΡΙ ΤΙΣ 31/5 ΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί γον είς / κηδεμόν ες σας
εν ημερών ουμε ότι οι Αιτήσεις εγγραφών - επαν εγγραφών συν εχ ίζον ται
έως και την Τρίτη 31 Μαΐ ου 2022
(ώρα 24:00). Η υποβολή των δικαιολογητικών στους Παιδικούς και Βρεφον ηπ ιακούς
Σταθμούς
Άν ω
Λιοσίων , για το σχ ολικό έτος 20222023, γίν εται μόν ο ηλεκτρον ικά
στην
π λατφόρμα
https://polf y li.intellisof t.gr .
Δεκτές γίν ον ται Αιτήσεις ν ηπίων
και βρεφών που γεν ν ήθηκαν από
01/01/2019 έως και 29/02/2022 .
Στην ιστοσελίδα μας www.psdf .gr,

υθυν τών των παραπάν ω εξεταστικών κέν τρων , ολοκληρώθηκε η
προετοιμασία για την
αν τιμετώπιση των επιμέρους ζητημάτων που
αφορούν τη ομαλή διεξαγωγή τους.
Αν τιμετωπίστηκαν
ζητήματα που αφορούν
τη διάθεση προσωπικού
φύλαξης, τεχ ν ικής υποστήριξης, καθαριότητας,
προμήθειας του αν αγκαίου εξοπλισμού και
υλικών κτλ., καθώς και
στην λήψη και εφαρμογή
των μέτρων προστασίας
των μαθητών και των
εκπαιδευτικών από την
παν δημία του κορων οϊού σύμφων α με τις δοθείσες οδηγίες του ΕΟΔΥ

ΜΕ ΠΑΛΜΟ Η
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΗΣ 40ης
ΜΑΡΑΘΩΝΙΑΣ
ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

μπορείτε ν α εν ημερωθείτε για τις
οδηγίες υποβολής της αίτησης, τα
απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς
και την μοριοδότησή της .
Για ν α γίν ει δεκτή η αίτησή σας,
πρέπει αυστηρώς ν α επισυν άψετε
όλα τα δικαιολογητικά που αποδεικν ύουν την οικογεν ειακή, εργασιακή,
οικον ομική και ιατρική κατάσταση .
Για την εξυπηρέτησή σας αν αφορικά με την υποβολή, την πορεία
της αίτησης ή οποιαδήποτε άλλη
πληροφορία, μπορείτε ν α επικοιν ων είτε στο Γραφείου Διοίκησης τηλ.
210 2475433 καθώς και στο email
inf o@psdf .gr.

Μ

εγάλη συγκέντρωση
διοργανώθηκε αργά το
απόγευμα της Κυριακής στο υπουργείο Άμυνας
όπου και κατέληξε η 40η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης που
ξεκίνησε στις 8 το πρωί από τον
Τύμβο του Μαραθώνα μεταφέροντας το μήνυμα της εναντίωσης στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, στην ελληνική συμμετοχή σε
αυτόν και στην εμπλοκή της
χώρας στα επικίνδυνα σχέδια
των ΝΑΤΟικών.
«Δεν επιλέγουμε στρατόπεδο
ληστών, καμία εμπλοκή στον
πόλεμο» υπογράμμισε στην
ομιλία του στη συγκέντρωση ο
Θανάσης Παφίλης μέλος του
Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ
και Γενικού Γραμματέα του
Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήν-

ης.Χαιρετισμό απηύθυνε προς
του
συγκεντρωμένους
ο
σμηνίτης Νίκος και η φοιτήτρια
του Παντείου Γεωργία Τσάγκαρη.
Ακολούθησε μουσικό πρόγραμμα, επιμελημένο από τον
Πανελλήνιο Μουσικό Σύλλογο,
που χειροκροτήθηκε θερμά. Το
έργο που ακούστηκε ήταν του
γνωστού Βρετανού συνθέτη
Μπέτζαμιν Μπρίτεν.
Γράφτηκε το 1936 για ορχήστρα χάλκινων πνευστών και
κρουστών, όταν ο συνθέτης ήταν
μόλις 22 ετών. Πρόκειται για το
πρώτο έργο του, που παρουσιάζει τις ειρηνιστικές αντιλήψεις του, που εκφράστηκαν και
αργότερα σε αρκετά από τα
έργα του.
Το έργο εκτελέστηκε από ένα

και του Υπουργείου Παιδείας.
Υπάρχ ει πρόληψη
αν τιμετώπισης έκτακτων
συμβάν των , καθώς κι
άμεση συν εργασία με τα
τοπικά Αστυν ομικά Τμήματα,
την
Δημοτική
Αστυν ομία
και
τον
τοπικό
Υ γειον ομικό
Σταθμό για την παροχ ή
οποιασδήποτε συν δρομής, εφόσον χ ρειαστεί.
Ο Δήμαρχ ος Χρήστος Παππούς, ο Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας
Σχ ολικής
Επιτροπής
Νίκος Χατζητρακόσιας, οι
Λυκειάρχ ες και οι λοιποί
εκπαιδευτικοί και εργαζόμεν οι του Δήμου εύχ ον ται στους υποψηφίους
Καλή Επιτυχ ία!

σύνολο χάλκινων πνευστών
και
κ ρ ουσ τών ,
που δημιουργήθηκε για
την περίσταση και θα διευθύνει ο μαέστρος Χρή-

στος Κολοβός.
Κατά την υποδοχή των μαραθωνοδρόμων το ίδιο σύνολο
έπαιξε έργα του Μ. Θεοδωράκη, τα οποία ενορχήστρωσε ειδικά για το σύνολο αυτό ο
Δημήτρης Μίχας.
Οι ξεχωριστές φωνές τους
Κόκκινου Αερόστατου κέρδισαν
το χειροκρότημα όλων των
παρευρισκόμενων με μία διασκευή του «γιουπιγιά» διανθισμένο με τα συνθήματα και τα αιτήματα της Ειρήνης.
Ενώ με το πέρας της εκδήλωσης, δεν παραλήφθηκαν από
τους διοργανωτές ευχαριστίες
στο ΕΚΑΒ, στην ομάδα των γιατρών, στην τροχαία και σε όλους
όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της 40ης Μαραθώνιας Πορείας Ειρήνης.
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- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ
1ΟΥ ΕΠΑΛ ΣΤΗ ΣΧΑΛ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Σ

το πλαίσιο εξωσχολικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, ανήμερα της 19ηςΜαΐου 2022,
ημέρα μνήμης και τιμής της Γενοκτονίας των
Ελλήνων του Πόντου, οι μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ Ασπροπύργου, συνοδεία των καθηγητών τους καθώς και του
Πρόεδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του
Δήμου, κ. Γεώργιου Φίλη, επισκέφθηκαν την σχολή
αλεξιπτωτιστών στο στρατόπεδο ΣΕΕΜΑΝ της Παραλίας
Ασπροπύργου.
Πριν την είσοδο τους στο στρατόπεδο, κατόπιν προτροπής του Δημάρχου Ασπροπύργου, κ. Νικολάου
Μελετίου, ένεκεν της ημέρας, οι μαθητές και καθηγητές
του 1ου ΕΠΑΛ μαζί με τον Πρόεδρο ΔΕΠ, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, κ. Μιχαήλ Ψωμιάδη, τον Αντιδήμαρχο Τεχνικής Υπηρεσίας, κ. Παντελή Σαββίδη και τον
Αντιπρόεδρο του ΟΑΦΝΤΗ, κ. Αντώνιο Κοναξή, απέτιναν φόρο τιμής στην προτομή του Ασπροπύργιου καταδρομέα-ήρωα, Ταξίαρχου Γιώργου Παπαμελετίου.
Κατόπιν, την ομάδα επισκεπτών υποδέχτηκε στην
σχολή ο Διοικητής, Αντισυνταγματάρχης Πεζικού, κ.
Αθανάσιος Γκέκας με το επιτελείο του, ο οποίος μετά το
καλωσόρισμα έκανε μια σύντομη ιστορική αναδρομή της
σχολής από την ίδρυση της, το 1955, μέχρι και σήμερα.
Ανέφερε, ακόμη, τις υπηρεσίες που προσφέρει η σχολή
και το συνολικό ρόλο και τον τρόπο της σκληρής δουλειάς και εκπαίδευσης των Ελλήνων Αλεξιπτωτιστών καταδρομών (στατικού ιμάντα και ελεύθερης πτώσης).

Ακολούθως τη σκυτάλη έλαβαν οι εκπαιδευτές, οι
οποίοι φρόντισαν για μία ευχάριστη ξενάγηση της ομάδας επισκεπτών στις Εγκαταστάσεις της σχολής. Στη
συνέχεια, ακολούθησε η εκπαιδευτική προβολή βίντεο
και διαφανειών.

Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία όχι μόνο να ενημερωθούν για το πλήρη εξοπλισμό των αλεξιπτωτιστών αλλά
και να τον φορέσουν, καθώς και να προσομοιώσουν
πτώση μέσα από στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου
Chinouk και μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 Hercules.
Κατά τις μετέπειτα δηλώσεις του Δημάρχου Ασπροπύργου, κ. Νικολάου Μελετίου, αφότου ευχαρίστησε
προηγουμένως τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Στρατηγό κ. Κωνσταντίνο Φλώρο που ενέκρινε το σχετικό αίτημα επισκέψεως: «Αφενός, η Δημοτική Αρχή δηλώνει τον αμέριστο
σεβασμό της στο έργο των Ενόπλων Δυνάμεων και δη
σε όσα εδρεύουν σε στρατόπεδα εντός της χωροταξικής
της αρμοδιότητας. Αφετέρου το αίμα των Ασπροπύργιων
εφήβων «βράζει». Πολλοί ασχολούνται με τα μαχητικά
αθλήματα, ενώ το εκπαιδευτικό επίπεδο πολλών βρίσκεται ήδη αρκετά ψηλά. Έχουμε χρέος λοιπόν να εντείνουμε τον επαγγελματικό προσανατολισμό τους, προσφέροντας τους επιλογές για το μέλλον τους, δίνοντας τους
διέξοδο από μία κρίση που διαρκώς παίρνει νέες μορφές, εδώ και 14 χρόνια: οικονομική, πανδημική ενεργειακή. Εμείς οι Ασπροπύργιοι, άλλωστε, είμαστε πρακτικοί
άνθρωποι».

ΜΕΓΑΡΑ: Λήψη προληπτικών μέτρων
προστασίας λόγω εκτέλεσης βολών
Πυροβολικού

Σ

ύμφωνα με ανακοίνωση του 3ου Επιτελικού Γραφείου της
Σχολής Πυροβολικού από 30
Μαΐου έως 1 Ιουνίου 2022 και
ώρες 08:00 έως 18:00 θα
πραγματοποιούνται
βολές
πυροβολικού και εκρήξεις
τυχόν
μή
διαρραγέντων
βλημάτων στο Πεδίο Βολής
Μεγάρων.

Επικίνδυνη περιοχή είναι
αυτή που περιλαμβάνει τις
περιοχές:
Ρέμα Τούτουλη
Περιοχή Λουτρός
Ύψωμα Ράχη Ντόσκουρη
Ύψωμα Τριστηλιά
Ύψωμα Κορομηλιά
Ρέμα Κρύφτη

Προς αποφυγή ατυχημάτων,

κατά τις παραπάνω ημερομηνίες
και
ώρες,
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η για οποιοδήποτε λόγο είσοδος και
κυκλοφορία
εντός
της
επικίνδυνης περιοχής, ατόμων,

ζώων καθώς επίσης και
πάσης φύσεως τροχοφόρων
οχημάτων.
Σε περίπτωση ανευρέσεως
βλήματος, παρακαλούνται οι

πολίτες
ΝΑ
ΜΗΝ
ΤΟ
ΑΓΓΙΞΟΥΝ και να ειδοποιήσουν άμεσα τη Σχολή Πυροβολικού (22960-31136 και 2296031175) ή την Ελληνική
Αστυνομία.

θριάσιο-7

Εθελοντική αιμοδοσία
διοργανώνει
η Κοινωνική Υπηρεσία
του Δήμου Φυλής
Στο Δημαρχείο Φυλής στα Άνω Λιόσια θα
πραγματοποιηθεί η Αιμοδοσία της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Φυλής την Πέμπτη
2 Ιουνίου 2022. Έκκληση στους πολίτες να
ανταποκριθούν κάνει ο Αναπληρωτής
Δημάρχου Κοινωνικών Πολιτικών Γιώργος
Αντωνόπουλος. Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί με την τήρηση όλων των μέτρων προστασίας για τη μη διάδοση του covid 19.

ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΗΣ
ΚΝΕ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

8-θριάσιο
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Συναγερμός στον ΕΟΔΥ:

Δύο πιθανά κρούσματα οξείας ηπατίτιδας σε

παιδιά 2 και 5 ετών στην Ελλάδα

Σ

υναγερμός στον ΕΟΔΥ: Δύο πιθανά
κρούσματα οξείας ηπατίτιδας σε παιδιά 2
και 5 ετών στην Ελλάδα .

Το πρώτο αφορά ένα παιδί 5 ετών που παρουσίασε
κοιλιακό άλγος χωρίς άλλα συνοδά συμπτώματα και
από τον εργαστηριακό έλεγχο διαπιστώθηκαν αυξημένες τρανσαμινάσες >500 IU/ml, χωρίς να τεκμηριώνεται
λοίμωξη ή άλλη αιτία που να δικαιολογεί την αύξηση
αυτή.
Το άλλο παιδί ηλικίας 2 ετών παρουσιάζει από διμήνου βαθμιαία αύξηση των τρανσαμινασών, η οποία διαπιστώθηκε μετά από εργαστηριακό έλεγχο, χωρίς να
συνυπάρχει συμπτωματολογία.
Το πρώτο παιδί νοσηλεύτηκε, βελτιώθηκε και εξήλθε
σε άριστη κατάσταση. Το δεύτερο εισήχθη στο νοσοκομείο και υποβλήθηκε σε ευρύ διαγνωστικό έλεγχο προκειμένου να διαπιστωθεί η αιτία της αύξησης των ηπατικών ενζύμων. Ο έλεγχος απέβη αρνητικός και σε όλη
τη διάρκεια της νοσηλείας του το παιδί παρέμεινε σε
άριστη κατάσταση.
Οξεία ηπατίτιδα: Σχέση κορονοϊού και αδενοϊού 41

Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι ερευνητές εξετάζουν το
ενδεχόμενο να πρόκειται για ένα συνδυασμό ιών και
φαίνεται πως πρόκειται για το αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης του αδενοϊού 41 με τον κορονοϊό.

Έχει ξεκαθαριστεί πως το εμβόλιο για τον κορονοϊό
δεν ευθύνεται για τα περιστατικά, καθώς τα παιδιά κάτω
των πέντε ετών δεν έχουν εμβολιαστεί. Όσον αφορά,
εντούτοις, παιδιά που νόσησαν με Covid, φαίνεται πως
είναι πιθανή πλέον η υπόθεση του να προκαλεί την
ηπατίτιδα ο αδενοϊός.
Να υπενθυμίσουμε ότι τις προηγούμενες μέρες
ακόμα τρία παιδιά είχαν αποτελέσει τα πρώτα
κρούσματα στη χώρα μας και τώρα είναι καλά στην
υγεία τους, χωρίς επιπλοκές.
Τα δύο εξ αυτών, ηλικίας 14 μηνών και 10 ετών, παρουσίασαν συμπτώματα από το γαστρεντερικό σύστημα
(κοιλιακό άλγος και εμέτους) και πυρετό και από τον
εργαστηριακό έλεγχο διαπιστώθηκε αύξηση των ηπατικών ενζύμων (τρανσαμινάσες >500 IU/ml).
Επισήμως τρία κρούσματα οξείας ηπατίτιδας στην
Ελλάδα - Δηλώθηκαν στο ECDC από τον ΕΟΔΥ

Το άλλο παιδί ηλικίας 18 μηνών ήταν ασυμπτωματικό
και οι τρανσαμινάσες του βρέθηκαν αυξημένες>500
IU/ml σε προληπτικό εργαστηριακό έλεγχο.

Οξεία ηπατίτιδα: Ποια συμπτώματα πρέπει να προσέξουν οι γονείς
Οι παιδίατροι προειδοποιούν τους γονείς να μην
αγνοήσουν βασικά συμπτώματα.

Αυτά είναι ο ίκτερος, που εκδηλώνεται με το κιτρίνισμα του δέρματος και του άσπρου του ματιού, το κοιλιακό άλγος και ο έμετος. Άλλα συμπτώματα είναι ο
αποχρωματισμός των κοπράνων, τα σκούρα ούρα, η
καταβολή δυνάμεων, ο πυρετός, η διάρροια, η ναυτία,
αλλά και ο κνησμός κάποιες φορές.
Από εκεί και πέρα, ο ορισμός του πιθανού κρούσματος περιλαμβάνει την εξέταση για το εάν είναι υψηλά οι
τρανσαμινάσες.

Εξιχνιάστηκαν 18 κλοπές καταλυτών από
σταθμευμένα αυτοκίνητα - Δικογραφία για 3 άτομα

Ε

ξιχνιάστηκαν από
την αστυνομία 18
κλοπές καταλυτών
από αυτοκίνητα που ήταν
σταθμευμένα σε περιοχές
της Αττικής, της Κορινθίας
και της Αργολίδας.
Για αυτές τις υποθέσεις

κατηγορούνται
ένας
38χρονος, μία 27χρονη
και
ένας
20χρονος,
αντίστοιχα, σε βάρος των
οποίων
σχηματίστηκε
δικογραφία για σύσταση
εγκληματικής ομάδας και
για
διακεκριμένες

π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς
κ λο π ώ ν . Ε ι δ ι κ ό τε ρα,
σύμφωνα
με
την
αστυνομία, ύστερα από
την αξιοποίηση στοιχείων
που είχαν συγκεντρώσει
οι
αστυνομικοί
του
Τμήματος
Ασφάλειας
Άργους-Μυκηνών,
σε
συνεργασία με το Τμήμα
Ασφάλειας Κορίνθου και
το Αστυνομικό Τμήμα
Σικυωνίων, προέκυψε ότι
οι τρεις κατηγορούμενοι
είχαν διαπράξει, από τις
24 Απριλίου έως και τις 16
Μαΐου, σε περιοχές της
Αττικής, της Κορινθίας και
της Αργολίδας, 18 κλοπές
καταλυτών
από
αυτοκίνητα, ενώ είχαν
επιχειρήσει
να

αφαιρέσουν καταλύτες από
δύο
ακόμη
οχήματα. Επίσης,
σύμφωνα πάντα με την
αστυνομία,
οι
κατηγορούμενοι
είχαν
αφαιρέσει τις πινακίδες
κυκλοφορίας από τρία
αυτοκίνητα, τις οποίες
χρησιμοποιούσαν σε δικό
τους όχημα, ώστε να μη
γίνονται
εύκολα
αντιληπτοί.Η δικογραφία
που
σχηματίστηκε
σε
βάρος
των
τριών
κ ατηγ ορουμέν ων
υποβλήθηκε
στον
εισαγγελέα Πρωτοδικών
Ναυπλίου,
ενώ
οι
αστυνομικοί του Τμήματος
Ασφάλειας
ΆργουςΜυκηνών συνεχίζουν τις

Τέλος η χρήση μάσκας
σε σχολεία και Πανεπιστήμια

‑ Υποχρεωτική μόνον στις εξετάσεις

Καταργείται κι επισήμως, σύμφων α με την Επιτροπή Εμπειρογν ωμόν ων του υπουργείου Υ γείας, το
μέτρο υποχ ρεωτικότητας στη χ ρήση μάσκας στα
σχ ολεία και τα Παν επιστήμια σε εσωτερικούς κι εξωτερικούς χ ώρους. Ωστόσο, η χ ρήση της είν αι υποχ ρεωτική στη διάρκεια των εξετάσεων .
Υ ποχ ρεωτικό είν αι το τεστ για αν εμβολίαστους
εκπαιδευτικούς κάθε εβδομάδα.
Η αν ακοίν ωση της Επιτροπής Εμπειρογν ωμόν ων :
«Αίρεται η υπ οχ ρεωτικότητα της μάσκας στην
εκπαίδευση για μαθητές-φοιτητές και δασκάλουςκαθηγητές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χ ώρους.
Παραμέν ει υποχ ρεωτική η μάσκα κατά τη διάρκεια
των εξετάσεων . Τεστ για αν εμβολίαστους εκπαιδευτικούς έν α κάθε εβδομάδα».

14 με 15 Ιουνίου ανοίγει
η πλατφόρμα για τη αποζημίωση
ρεύματος έως 600 ευρώ

Η

τροπολογία κατατέθηκε το βράδυ της Τρίτης
(25.05.2022) στη Βουλή και ξεκιν ά η αν τίστροφη μέτρηση για την αποζημίωση, έως 600
ευρώ, για τους υπέρογκους λογαριασμούς ρεύματος
που πλήρωσαν τους προηγούμεν ους μήν ες οι καταν αλωτές.

Η πλατφόρμα για το Power Pass, την αποζημίωση
που θα δώσει το κράτος στους πολίτες για τους λογαριασμούς ρεύματος των προηγούμεν ων μην ών , αν αμέν εται ν α αν οίξει στα μέσα Ιουν ίου, όπως είπε ο
αν απ ληρωτής υπ ουργός Οικον ομικών , Θόδωρος
Σκυλακάκης.
«Στις 14 με 15 Ιουν ίου αν αμέν εται ν α αν οίξει η
πλατφόρμα στην οποία οι πολίτες, που πληρούν τα
εισοδηματικά κριτήρια, θα μπορούν ν α υποβάλλουν
αίτηση για ν α λάβουν την επιστροφή του 60% του
αυξημέν ου κόστους ρεύματος που έχ ουν χ ρεωθεί
από την 1η Δεκεμβρίου έως 31 Μαΐ ου 2022», τόν ισε
μιλών τας στο ραδιόφων ο του ΣΚΑΪ.

Δικαιούχ οι της οικον ομικής εν ίσχ υσης είν αι φυσικά
πρόσωπα με καθαρό οικογεν ειακό εισόδημα του 2020
έως 45.000 ευρώ, για τον λογαριασμό καταν άλωσης
της κύριας κατοικίας και της κατοικίας των φοιτητών
που σπουδάζουν στο εσωτερικό, με κυμαιν όμεν α
τιμολόγια προμήθειας, της περιόδου 1.12.2021 –
31.5.2022.

Η εν ίσχ υση αν τιστοιχ εί στο 60% της αύξησης των
λογαριασμών ρεύματος αφού αφαιρεθούν οι
εκπτώσεις που έχ ουν χ ορηγήσει οι προμηθευτές και
η επιδότηση από το Δημόσιο. Η επιδότηση θα κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό της επιλογής του δικαιούχ ου ο οποίος θα πρέπει ν α υποβάλει αίτηση σε
ειδική εφαρμογή που θα δημιουργηθεί στο gov .gr.
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ΕΚΠΝΕ ΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣ ΚΕ ΥΗ Η ΗΜΕΡ ΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤ ΗΣ ΕΩΝ

Επιδότηση εργασίας 5.000 ανέργων σε 6
περιφέρειες με έμφαση στις γυναίκες

Ο

ι αιτήσεις επιχειρήσεων για
τον Γ’ κύκλο της δράσης
«Πρόγραμμα
επι χορήγησης επι χει ρήσεων γι α την
απασχόληση ανέργων ηλικίας 30
ετών και άνω στις Περιφέρειες σε
μετάβαση (MΕΤ), με έμφαση στις
γυναίκες» μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και την Παρασκευή 27
Μαΐου 2022 και ώρα 15:00.
Το 12μηνης διάρκειας πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου, Βόρειου Αιγαίου και
Κρήτης και τα ποσά της επιχορήγησης για την πρόσληψη ανέργων
σε νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης έχουν ως εξής:
466,5 € μηνιαία (5.598 € ετήσια)
για ανέργους ηλικίας 30-49 ετών

559,8 € μηνιαία (6.717,6 € ετήσια) για ανέργους ηλικίας 50 ετών
και άνω

606,45 € μηνιαία (7.277,4 € ετήσια) για μακροχρόνια ανέργους 30
ετών και άνω
653,1 € μηνιαία (7.837,2 € ετήσια) για μακροχρόνια ανέργους 50
ετών και άνω

699,75 € μηνιαία (8.397 € ετήσια)
για άνεργες γυναίκες 30 ετών και
άνω

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν θα υποβάλλουν την αίτησή τους αποκλειστικά
ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού
Συστήματος
Κρατι κών
Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων

Κ. Μητσοτάκης από το Νταβός:
Αν ο Ερντογάν θεωρεί ότι δεν θα
υπερασπιστώ την κυριαρχία
μας κάνει λάθος

Μ

ήνυμα στην
ηγεσία
της
Τουρκίας στο
φόντο των πρόσφατων
δηλώσεων του Ταγίπ
Ερντογάν
εξέπεμψε
από το Οικονομικό
Φόρουμ του Νταβός
και τη συζήτηση του με
τον Πρόεδρο του Φόρουμ, Borge Brende, ο
πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.
Συγκεκριμένα τόνισε
ότι «με την Τουρκία
είμαστε
γείτονες,
πάντα θα χρειάζεται να
μιλάμε και πάντα θα
κρατάμε ανοιχτά τα
κανάλια επικοινωνίας, δεν θα είμαστε
ποτέ εμείς που θα διακόψουμε την επικοινωνία με τους γείτονες μας.
Από την άλλη, όμως, εάν ο πρόεδρος
Ερντογάν θεωρεί πως δεν θα υπερασπιστώ την κυριαρχία της Ελλάδος και τα
κυριαρχικά μας δικαιώματα, ή δεν θα
"διεθνοποιήσω" ότι η Τουρκία συμπεριφέρεται ως αναθεωρητική δύναμη, τότε
έχει εσφαλμένη εντύπωση».

Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για απαράδεκτη πρακτική κληθείς να σχολιάσει
τον άνευ προηγουμένου μεγάλο αριθμό
υπερπτήσεων τουρκικών μαχητικών
πάνω από ελληνικά νησιά. «
Θα θίγω το συγκεκριμένο ζήτημα,
όποτε μου δίνεται η ευκαιρία έως ότου η
Τουρκία αλλάξει τη συμπεριφορά της»,
σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

στη
δι εύθυνση
http://www.ependyseis.gr/mis Κατόπιν, οι εργασιακοί σύμβουλοι της
ΔΥΠΑ
θα υποδεί ξουν στην
επιχείρηση υποψηφίους, σύμφωνα
με
την κατηγορία ανέργου, την
ει δι κότητα και τα απαι τούμενα
προσόντα και η επιχείρηση θα επιλέξει μεταξύ των υποψηφίων για την
πρόσληψη.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η
επιχείρηση να μην έχει μειώσει το
προσωπικό της κατά το τρίμηνο

πριν από την αίτηση και να μην έχει
λάβει χρηματοδότηση από κρατική ενίσχυση άνω των 200.000 € τα
προηγούμενα 3 έτη (τρέχον και δύο
προηγούμενα). Στην επιχορήγηση
μισθού και ασφαλιστικών εισφορών
συμπεριλαμβάνονται τα αντίστοιχα
δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και
επιδόματα αδείας.

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 32.000.000 €, συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και
την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του
Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση 2014-2020».

Για τη Δημόσια Πρόσκληση και
αναλυτικές πληροφορίες, επισκεφτεί τε
τη
δι εύθυνση
http://www.oaed.gr/anoi kta-pro-
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ΑΟ ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ
ΜΕΓΑΡΩΝ:
Σεμινάριο την Παρασκευή στις
αναπτυξιακές ηλικίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ :

Η ακαδημία toυ ΑΟ ΜΙΜΑ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ
ΜΕΓΑΡΩΝ διοργανώνει την Παρασκευή 27
Μαϊου στις 17.30 στο MEGARA SPORTS CLUB (
ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ) σεμινάριο με καταξιωμένους προπονητές στις αναπτυξιακές ηλικίες.
Το σεμινάριο μπορούν να παρακολουθήσουν
τόσο οι αθλητές της ακαδημίας μας ,όσο και
γονείς.
Στο πλευρό των παιδιών μας θα βρίσκονται όλοι
οι προπονητές μας αλλά και μέλη της διοίκησης
της ομάδας μας.
Θέμα θεωρητικό κομμάτι:
"Ο προπονητής στις Αναπτυξιακές ηλικίες"
Θέμα πρακτικό κομμάτι:
" Ανάπτυξη παιχνιδιού "
Στόχος " Μεταβίβαση "
Γιάννης Φατόλιας
Ποδοσφαιριστής από 7 χρόνων - 23 χρόνων στον
Απόλλων Αθηνών.
Προπονητής στις ακαδημίες του Ντανιέλ Μπατίστα
Προπονητής στις ακαδημίες του Ερμή - Δίκτυο
ακαδημιών της ΑΕΚ.
2017 προπονητής επίλεκτης ομάδας δικτύου
ακαδημιών της ΑΕΚ στο διεθνές τουρνουά της
Valencia F.c
2019 προπονητής επίλεκτης ομάδας δικτύου
ακαδημιών της ΑΕΚ στα Σπάτα.
Τάσος Στασινόπουλος
Τεχνικός διευθυντής στην ΠΑΕ ΑΕΚ
Τεχνικός διευθυντής στην ΠΑΕ Απόλλων Αθηνών
Τεχνικός διευθυντής στην Α.Ε Ηρακλείου
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Σε πλήρη
εξέλιξη ο
σχεδιασμός
του Α.Ο.
Ζωφριάς
Σε πλήρη εξέλι ξη
βρί σκεται ο σχεδι ασμός του Α.Ο. Ζωφριάς εν όψει της νέας
αγωνι στι κής σεζόν.
Το
πλάνο
της
διοίκησης για τον νέο
προπονητή τηρεί ται
ευλαβι κά και πολύ
σύντομα αναμένεται να
υπάρξουν
σχετι κές

ανακοινώσεις. Παράλληλα, 8 παίκτες από το
περσι νό
ρόστερ
συμφώνησαν
να
συνεχί σουν
στην
ομάδα μας.
Πρόκειται για τους:
Πλατανιά Γιώργο, Πλατανιά Γιάννη, Λάβδα
Ηλί α,
Νi ka
K o n st a n d i n e ,
Hal epl i an
Ernest,
Σπυρόπουλο Θέμη,
Σιδηρόπουλο Μιχάλη
και Χάσα Κωνσταντίνο,
ενώ συνεχίζονται οι
διαβουλεύσεις και με
τους
υπόλοι πους
παίκτες, καθώς και με

Αγώνας ανθρωπιάς
στην μνήμη του Μιχάλη
Καραγιάννη

υποψήφιους μεταγρα
φι κούς
στόχους.
Παρελθόν από τον
σύλλογό μας αποτελεί

ο
Ηλί ας
Αναγνώστου, στον οποίο
ευχόμαστε
καλή
συνέχεια στην καριέρα
του.

Τουρνουά Παλαιμάχων διοργανώνει την
Κυριακή 5/6 και ώρα 09:00- 13:00 στο
γήπεδο ΕΑΚ Αιγάλεω(Ευα Χριστοδούλου) ο
Σύνδεσμος Βετεράνων Παλαίμαχων Ποοδοσφαιριστών ΑΟ Αιγάλεω.
Συμμετέχουν οι ομάδες του ΣΕΠ, Λάρισας,
Ολυμπαικός Λιοσίων, Δάφνης Δάσος Χαιδαρίου, ΑΟ Αιγάλεω και Ενωση Πειραιά.
Ο αγώνας γίνεται για την οικ ονομικ ή
ενίσχυση και στήριξη στο παλαίμαχο τερματοφύλακα του ΑΟ Αιγάλεω Μιχάλη Καραγιάννη που έφυγε άδοξααααα σε ηλικία 39
ετών.

Ο Βύζας Μεγάρων 2-0 τη Νίκη Σητείας

Ο Βύζας Μεγάρων κάτω
από αφόρητη ζέστη επικράτησε για την 5η αγωνιστική του 7ου ομίλου των
αγώνων μπαράζ της Νίκης
Σητείας και έκανε ένα αποφασιστικό βήμα για άνοδο
στην ΓΈθνική κατηγορία.
Τα τέρματα της ομάδος του
Δημήτρη Καλύκα σημείωσαν οι Καραγιάννης33' και
Σαχόλι 70'.
Διαιτήτευσε ο Λουκάς Αλαφογιάννης (Βοιωτίας), Ιωάννου (Εύβοιας)Καούρας (Βοιωτίας)

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ
Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,
210 5570337, 210 5580816
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Τουρνουά παλαιμάχων:

Συνέχισε τα θετικά αποτελέσματα ο Εθνικός Πανοράματος

Οι Παλαί μαχοι του Εθνι κού Πανοράματος
συνέχισαν τα θετικά αποτελέσματα παρόλο τίς
πολλές ελλείψεις. Αυτό δείχνει την ποιότητα και
το βάθος που έχει ως ομάδα και φυσικά σταθεροί στις αξίες και με απόλυτο σεβασμό στον
αντίπαλο.
Σκόρερ:3 Μάμαλης,2 Μαχαί ρας, Γι αγτζής,
Αδάκτυλος.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ...
Οι Παλαίμαχοι του Εθνικού ευχαριστούν την

ιστορική ομάδα του Χαραυγιακού για την φιλοξενία και το ωραίο παιχνίδι.

ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ:
ΦΟΥΣΕΚΗΣ,ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ,ΤΕΡΠ
ΟΣ,ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ,ΜΠΙΡΠΑΝΑΓΟΣ,ΜΑΧΑΙΡΑ
Σ,ΓΙΑΓΤΖΗΣ,ΜΑΜΑΛΗΣ,ΑΔΑΚΤΥΛΟΣ,ΤΣΑΤΣΑ
ΡΩΝΗΣ,ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗΣ.

Το τρίτο ημίχρονο συνεχίστηκε στο Guru στα
Άνω Λιόσια..

Ο ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΜΕΓΑΡΩΝΑ ΣΤΑ
ΟΡΣΙΠΠΕΙΑ 2022
Ως πρωταθλήτρια Ελλάδος στον
στίβο και μέτα από πολλές προσωπικές της συμμετοχές ως
αθλήτρια στα Ορσίππεια,
συμμετείχε φέτος η καθηγήτρια
φυσικής αγωγής Ειρήνη Δημοπούλου ως προπονήτρια στα
39α Ορσίππεια με δύο αθλητές
του συλλόγου ΓΣΜ, τον Σταμάτη
Οικονομόπουλο στα 200 μέτρα
και τον Βαγγέλη Τζεμπελίκο στο
άλμα σε μήκος.
Συγχαίρουμε τους αθλητές μας
για την συμμετοχή τους και την
επίτευξη του ατομικού τους
ρεκόρ, καθώς και τους διοργανωτές για την επιτυχία των
αγώνων!

Πανελευσινιακός ΑΟΚ:
Δοκιμαστικές προπονήσεις

Ο Πανελευσινιακός ΑΟΚ με την έναρξη της μεταβατικής περιόδου ανακοινώνει την έναρξη δοκιμαστικών προπονήσεων (try-outs) για καλαθοσφαιριστές under 22.
Ο σύλλογος μας επενδύει τα τελευταία χρόνια όλο
και περισσότερο στα νέα παιδιά με μοναδικό στόχο
τη βελτίωση, την εξέλιξη αλλά ταυτόχρονα και τη
δημιουργία ενός αντρικού τμήματος που θα έχουν ενεργή παρουσία όλο και περισσότεροι νεαροί αθλητές.
Όλη την επίβλεψη του προπονητικού προγράμματος θα έχει ο Προπονητής της Ανδρικής μας ομάδας
κ Νίκος Βούλγαρης

"Έφυγε" ο Στέλιος Καντάς
Η οικογένεια του Πανελευσινιακού ΑΟ
θρηνεί τον χαμό του Στέλιου Καντά .
Ο Στέλιος Καντάς διετέλεσε πρόεδρος του
Συλλόγου σε πολύ δύσκολες εποχές και
κατάφερε χάρη στο ήθος του και την
αγάπη του για τον Πανελευσινιακό "να
κρατήσει την σημαία ψηλά".Η οικογένεια
του ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ Α.Ο. είναι απο
σήμερα φτωχότερη.
Οι φίλαθλοι οι ποδοσφαιριστές,οι προπονητές και η διοίκηση του
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ Α.Ο. εκφράζουν τα
θερμά τους συλλυπητήρια στους οικείους
του.Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον
σκεπάσει..
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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
- επιτυγχάνεται η διευκόλυνση των πολιτών καθώς
επιλέγουν οι ίδιοι την επιθυμητή ημέρα και ώρα για
την τηλεφωνική τους επικοινωνία με στελέχη της
Αρχής, ή την φυσική τους παρουσία στα γραφεία
της· και

οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν μία πιο
στοχευμένη και ουσιαστική πληροφόρηση στο
πρόβλημα που αντιμετωπίζουν και χρειάζονται
για αυτό τη συμβολή του Συνηγόρου του Πολίτη, ανατρέχοντας στη λίστα των προσφερόμενων θεματικών ενοτήτων.

Η πλατφόρμα σχεδιάστηκε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας
Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έθεσε ο
Συνήγορος του Πολίτη.

Η λειτουργία της βασίζεται στα πρότυπα άλλων
αντίστοιχων υπηρεσιών ψηφιακών ραντεβού που
έχει υλοποιήσει και λειτουργεί για άλλους φορείς
του Δημοσίου όπως ο ΟΑΕΔ, η ΑΑΔΕ, τα ΚΕΠ, το
Υπουργείο Εξωτερικών, ο e-ΕΦΚΑ και το Κτηματολόγιο.

Η λειτουργία της πλατφόρμας είναι ιδιαίτερα
απλή. Αρχικά ο πολίτης εισέρχεται στον ιστότοπο
mySynigoros.live.gov.gr και καταχωρίζει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία επιθυμεί να λάβει τον σύνδεσμο (link) για την είσοδο
στην πλατφόρμα κράτησης.
Μόλις λάβει το e-mail και κάνει κλικ τον σύνδεσμο
που βρίσκεται στο μήνυμα, καλείται να επιλέξει τον
τρόπο εξυπηρέτησης (φυσική παρουσία, τηλεδιάσκεψη ή τηλεφωνική επικοινωνία), τη θεματική ενότητα στην οποία υπάγεται η υπόθεσή του και την ημε

ρομηνία και ώρα που επιθυμεί να εξυπηρετηθεί.
Η διαδικασία κλεισίματος του ψηφιακού ραντεβού
μπορεί να γίνει είτε για το ίδιο πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση, είτε για τρίτο πρόσωπο. Ωστόσο,
στο ραντεβού πρέπει να παρουσιαστεί το ίδιο το
ενδιαφερόμενο πρόσωπο, τα στοιχεία του οποίου
είναι και αυτά που συμπληρώνονται στην φόρμα
της κράτησης.
Σημειώνεται ότι οι θεματικές ενότητες που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη
είναι οι ακόλουθες:
Κοινωνική Ασφάλιση
Κοινωνική Πρόνοια
Υγεία
Διαχείριση Υδάτων
Ενέργεια
Περιβάλλον (Φυσικό/Πολιτιστικό)

Περιβάλλον (Πολεοδομία/Χωροταξία)
Δεσποζόμενα/Αδέσποτα Ζώα
Μετανάστες/Πρόσφυγες/Αιτούντες Άσυλο
Αστυνομία/Φυλακές
Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση/Επαγγελματικά
Δικαιώματα
Ληξιαρχεία/Ταυτότητες/Στρατολογία
Φορολογικά/Τελωνειακά/Ενισχύσεις Επιχειρήσεων COVID
Μεταφορές/Οχήματα/ΕΛΤΑ
ΤΑΠ/Δημοτικά Τέλη
Προσλήψεις Εκτός ΑΣΕΠ/Θέματα Εκπαιδευτών
Επιδοτήσεις/Δημόσιες Συμβάσεις
ΟΑΕΔ/Δάνεια ΟΕΚ
Ίση Μεταχείριση/Διακρίσεις
Δικαιώματα Παιδιού
Πρωτοβάθμια/Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Περιστατικά Αυθαιρεσίας στα Σώματα Ασφαλείας
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Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ «ΠΑΡΝΗΘΑ»
Άν ω Λιόσια 25/05/2022
Αρ.Πρωτ.: 556

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ «ΠΑΡΝΗΘΑ»
Προκηρύσσει Αν οικτό Ηλεκτρον ικό Διαγων ισμό σύμφ ων α
με
τις
διατάξεις
του
Ν.4412/2016 για την προμήθειαΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΟΡΜΩΝ
ΕΜΦΑΝΙΣΕΩΝΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ <<Η
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΝΗΘΑ>
ΦΥΛΗΣ»
ΜΕ
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΜΕΣΩ
ΕΣΗΔΗΣ
ΜΕ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 59.656,40
Υ
Ρ
Ω
,
Ε
ΣΥ ΜΠΕ Ρ Ι Λ ΑΜΒΑΝΟΜΕ ΝΟΥ
ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφ έρουσα από
οικον ομική άποψη προσφ ορά
μόν ο βάσει τιμής.
Η προμήθεια κατατάσσεται
στον Κωδικό Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων
(CPV) : Αθλητικά ενδύματα
18412000-0
Φορέας χρηματοδότησης της
παρούσας σύμβασης είναι το
Ν.Π.Δ.Δ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ
«ΠΑΡΝΗΘΑ».
Η δαπάνη για την εν λόγω
σύμβαση
βαρύνει
τον
Κ.Α.15.6654.0005 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους
2022 του Ν.Π.Δ.Δ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΦΥΛΗΣ «ΠΑΡΝΗΘΑ».

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω τη ς διαδικτυακής
πύλης
του
www.promitheus.gov.gr
συστήματος.
Δικαίωμα συμμετοχής στη
διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή
νομικά πρόσωπα και, σε
περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών,
που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β)κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου(Ε.Ο.Χ.),γ)
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο
βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται
από τα Παραρτήματα 1,2,4και 5
και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) τρίτες χώρες
που δεν εμπίπτουν στην
περίπτωση γ΄ της παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.
Οι προσφ ορές υποβάλλον ται
από τους οικον ομικούς φ ορείς
ηλεκτρον ικά, μέσω της παραπάν ω διαδικτυακής πύλης του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με ημερομην ία έν αρξης την 25/05/2022 και καταληκτική
ημερομην ία
την
15/06/2022 και ώρα 15:00

Η ηλεκτρον ική αποσφ ράγιση
των προσφ ορών θα γίν ει την
4η εργάσιμη ημέρα μετά την
καταληκτική ημερομην ία υποβολής προσφ ορών και ώρα
11.00. (21/06/2022)
Για τη 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
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
–Διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr).

Προσφορές υποβάλλονται για
τη συνολική ποσότητα. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η εγγύηση συμμετοχής διαμορφώνεται 2% της προεκτιμούμενης αξίας της σύμβασης
(ενδεικτικός προϋπολογισμός),
εκτός Φ. Π. Α., ήτοι εννιακόσια
εξήντα δύο ευρώ και είκοσι
λεπτά (962,20€).
Οι υποβαλλόμενες προσφορές
ισχύουν και δεσμεύουν τους
οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα(12) μηνών από
την επόμενη της διενέργειας του
διαγωνισμού
Ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας ορίζεται έως 31-12-2022
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Νομικό Πρόσωπο ΝΠΔΔ
ΤΟΥ
<<Η ΠΑΡΝΗΘΑ>
ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδια
υπάλληλος: Κ. Νικολοθανάση,τηλ .210-2484053:),e-mai l :
athlitiko.ken@hotmail.com

Ελεύθερη, άμεση και πλήρη
& δωρεάν πρόσβαση στη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη του
διαγωνισμού παρέχεται από τo
Νομικό
Πρόσωπο
«Η
ΠΑΡΝΗΘΑ» καθώς και από τη
διαδικτυακή
πύλη
www.promitheus.gov.gr.
Τα αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις επί των εγγράφων της
σύμβασης υποβάλλονται ηλεκτρονικά,τα ο αργότερο 10 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών,
μόνο στο δικτυακό τόπο του
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής
πύλης
www.promitheus.gov.gr,
του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και σχετικές απαντήσεις επί των αιτημάτων
παρέχονται με τον ίδιο τρόπο.
Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ

Γεώργιος Μαυροειδής

ΓΑΜΟΣ

Ο ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΟΡΦΙΛΗΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΣΟΪΛΕΜΕΖΙΔΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΣΟΥΧΟΥΜΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΕΚΟΥΤΣΙΔΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ ΤΟΥ

ΣΑΒΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΦΥΛΗΣ (ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ) ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ

ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΝΑΛΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

14-θριάσιο

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
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

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

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

ΑΠΟΛΥΤΗ

Εν διαφερόμαστε για την κάλυψη
της θέσης του Εργάτη παραγωγής στις βιομηχαν ικές μας εγκαταστάσεις, οι οποίες βρίσκον ται
στη Μαγούλα Αττικής.

Κύριες αρμοδιότητες και καθήκον τα

-Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα
με τις οδηγίες που έχουν δοθεί για
τη θέση.
-Τ ήρηση των ισχυόντων κανονισμών και προτύπων ασφαλείας.
-Τήρηση του προγράμματος παραγωγής.
-Διασφάλιση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων.
-Αναφορά στον προϊστάμενο βάρδιας των τεχνικών παρατηρήσεων
σχετικών με την εύρυθμη λειτουργία των μηχανών.

6 9 8 9 7 4 8 6 2 1 (ΝΙΚΟΣ)

ZHTEITAI
ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Χαρακτηριστικά υποψηφίου
-Επιθυμητή προϋπηρεσία σε βιομηχανικές και παραγωγικές μονάδες.
-Συνέπεια, ομαδικότητα, προσαρμοστικότητα.
-Οργάνωση, ταχύτητα και διάθεση
για εργασία.
-Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες.

Η Εταιρία προσφέρει
-Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
-Ιδιωτική ιατροφαρμακευτική κάλυψη.
-Συνεχή εκπαίδευση, βελτίωση και
ανάπτυξη των προσόντων.
-Ευκαιρίες εξέλιξης σε έναν δυναμικό και συνεχώς αναπτυσσόμενο
διεθνή όμιλο.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
2104898644 – 2104898520,
6974402644 – 6974402520
Email:
HumanResources@etem.com
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ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή
κατάσταση γκαρσονιέρα
35 τ.μ., ισόγεια, 1 υ/δ, κατασκευή '08, μπάνιο, επιπλωμένη, θέρμανση:
αυτόνομη θέρμανση με
κεντρική εγκατάσταση, μέσο θέρμανσης: πετρέλαιο,
νυχτερινό ρεύμα, χωρίς
κοινόχρηστα, ελεύθερη, ιδανική για φοιτητές, τιμή
400€ 6948750875
ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητο
διαμέρισμα 63 τ.μ., 4ου, 1
υ/δ, κατασκευή '10, μπάνιο, ενεργ. κλ. Α+, ζώνη οικιστική, τιμή 410€, 09:0021:00 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 δύο

θριάσιο-15

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€, 09:0021:00
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€, 07:0022:00
6945605024

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

ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ

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 σκε-

πή, δύο εισόδους (μία για
κάθε επίπεδο). Θέα: προς
το βουνό & το δάσος (εμπρός και πίσω). Θέρμανση: αυτόνομη θέρμανση
οροφής
Γερμανίας
(ESWA) και πλήρως λειτουργικό τζάκι (μόλις έγινε
η συντήρηση/επισκευή).
Το ακίνητο προσφέρεται
και με κάποια έπιπλα/συσκευές., διαθέσιμη
από 10/05/22, τιμή 390€,
09:00-20:00
6971507394

ΒΙΛΙΑ μονοκατοικία 135
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ, 2 μπάνια, τζάκι, κήπος, ανακαινισμένη, σαλονοτραπεζαρία, κουζίνα, 1 ξύλινη σοφίτα, 2 αυλές, καλοριφέρ,
χωρίς σκάλες, κατάλληλη
και για ηλικιωμένους και άτομα με κινητικά προβλήματα, δεκτά κατοικίδια, τιμή 500€
6944461852
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή
κατάσταση μονοκατοικία
72 τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ, επί
της λεωφόρου Θρασυβούλου και Βαγγέλη
Περπινιάδη, Άνω Φούσα,

με αυλή, κοντά σε προαστιακό, στάση λεωφορείου και αγορά., τιμή 420€
6973222212

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ανακαινισμένο διαμέρισμα 50
τ.μ., 1 επίπεδο, 1ου, 1 υ/δ,
κατασκευή '90, μπάνιο,
κλιματισμός, ενεργ. κλ. Δ,
ανακαίνιση '00, 3 δωμάτια, 1 κουζίνα/ες, κουζίνα
(αυτόνομη),
studio
6/5/2022 11:43 πμ, τιμή
300€ (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

Η εταιρεία Eye Facility
Management αναζητά:

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

Απαραίτητα Προσόντα:

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

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

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

Ωράριο επικοινωνίας από Δευτέρα
έως
Παρασκευή
09:30π.μ.16:30μ.μ.,στο
τηλέφωνο 2106121719.
Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την εταιρεία μας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας :
w w w .eyefm.gr

16-θριάσιο

Δωρεάν Προληπτικές Εξετάσεις για Παιδιά

από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στον Δήμο Ασπροπύργου

Ο

Δήμαρχος Ασπροπύργου κ. Νικόλαος Μελετίου και η Αντιδήμαρχος
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας,
Πολιτισμού και Νεολαίας κ. Σοφία Μαυρίδη
σας καλούν να συμμετάσχετε στη Δράση
Προληπτικής Ιατρικής / Οδοντιατρικής
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» που υλοποιεί ο Οργανισμός
«Το Χαμόγελο του Παιδιού», από τη Δευτέρα
30 Μαΐου έως και την Παρασκευή 3 Ιουνίου
2022, με δωρεάν προληπτικές ιατρικές εξετάσεις σε παιδιά/μαθητές του Δήμου Ασπροπύργου.
Η Δράση διοργανώνεται από «Το Χαμόγελο
του Παιδιού», σε συνεργασία με τον Ιατρικό
Σύλλογο Αθηνών και τον Δήμο Ασπροπύργου,
υπό την αρωγή του ΟΠΑΠ.
Για την υλοποίηση της Δράσης, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα διαθέσει την Κινητή
Μονάδα Παιδιατρικής/Ακοολογικής του Οργανισμού, στην οποία καθημερινά θα βρίσκονται
εθελοντικά Ιατροί, Μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, καθώς και εξειδικευμένο προσωπικό του Οργανισμού.
Οι Ιατροί (δύο ειδικοτήτων, Ωτορινολαρυγγολόγος και Παιδίατρος) που εθελοντικά
συμμετέχουν στο προληπτικό πρόγραμμα θα
εξετάσουν δωρεάν όλα τα παιδιά που θα
επισκεφτούν την Κινητή

Μονάδα του Οργανισμού, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.
Παράλληλα, θα γίνεται ενημέρωση σε κάθε
παιδί και στον συνοδό του για την κατάσταση
της υγείας του, και για τη σημασία της πρόληψης, παραδίδοντάς του και το Ατομικό Δελτίο
Εξέτασης.

Το Πρόγραμμα της Κινητής Μονάδας
Προληπτικής Παιδιατρικής/Ακοολογικής
του Οργανισμού:
Δευτέρα 30/5 στην Πλατεία Ηρώων
Τρίτη 31/5 στη περιοχή Αγροκήπιο:
Αγίας Μαρίνης 21
Τετάρτη 1/6 στην Πλατεία Γενοκτονίας:
Θέση Γκορυτσά-Ποντιακό Θέατρο
Πέμπτη 2/6 στην Παραλία: Σωκράτους
και Σόλωνος
Παρασκευή 3/6 στην περιοχή Γερμανικά: Αθανασίου και Νίκης
Τηλέφωνο επικοινωνίας για πληροφορίες και ραντεβού: 2132006742 ώρες 7:0014:30.
Ωράριο Λειτουργίας της Κινητής Μονάδας: 9:00π.μ.- 4:30 μ.μ.
Η Δράση της Προληπτικής Ιατρικής/Οδοντιατρικής «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» θα πραγ-

ματοποιηθεί με απόλυτη τήρηση όλων των
μέτρων ασφάλειας κατά της covid19.

Συγκεκριμένα:
1.
Θα λαμβάνονται στο ακέραιο όλα τα
απαραίτητα μέτρα πρόληψης, ασφάλειας και
υγιεινής
2.
Δεν θα υπάρξει συνωστισμός και θα
τηρούνται οι απαραίτητες αποστάσεις, για την
παραμονή των ατόμων
3.
Θα πραγματοποιούνται οι απαραίτητες απολυμάνσεις, όπως απαιτείται και
προβλέπεται
4.
Το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό,
καθώς και οι εξεταζόμενοι θα λαμβάνουν όλα
τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλειά τους.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» πραγματοποιεί
προληπτικές ιατρικές και οδοντιατρικές εξετάσεις σε όλα τα παιδιά, με έμφαση σε όσα ζουν
σε απομακρυσμένες περιοχές, δεν έχουν
πρόσβαση σε ιατρικά κέντρα, βιώνουν τον
κοινωνικό αποκλεισμό ή λόγω οικονομικών/άλλων δυσκολιών δεν έχουν κατάλληλη
ιατρική παρακολούθηση και φροντίδα. Από
την έναρξη της δράσης (2002) μέχρι σήμερα
έχουν υποστηριχθεί 148.050 παιδιά. Το Πρόγραμμα Προληπτικής Ιατρικής και Οδοντιατρικής λειτουργεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου

Πέμπτη 26 Μαϊου 2022

Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και του
Υπουργείου Υγείας, βάσει μνημονίων συνεργασίας που έχει υπογράψει «Το Χαμόγελο του
Παιδιού» με τα ως άνω Υπουργεία, και σε
συνεργασία πάντα με περιφερειακούς και
τοπικούς φορείς και συλλόγους, με στόχο την
παροχή ποιοτικών υπηρεσιών πρόληψης και
ευαισθητοποίησης στα παιδιά.
Η Δράση Προληπτικής Ιατρικής, για μία
ακόμη χρονιά, εντάσσεται στο Πρόγραμμα
Εταιρικής Υπευθυνότητας «ΟΠΑΠ στη Γειτονιά», που ως στόχο έχει να ανταποκριθεί σε
βασικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών,
όπως η προαγωγή και η διασφάλιση της
υγείας ενηλίκων και παιδιών μέσω προληπτικών διαγνωστικών εξετάσεων. Ο ΟΠΑΠ
αποτελεί διαχρονικά σταθερό υποστηρικτή
της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας.
Με επίκεντρο τη νέα γενιά, η στρατηγική
Εταιρικής Υπευθυνότητας της εταιρείας
βασίζεται στους πυλώνες της Υγείας, του Αθλητισμού και της Απασχόλησης, εξυπηρετώντας ουσιαστικές ανάγκες και υλοποιώντας αποτελεσματικές παρεμβάσεις.
Περισσότερες πληροφορίες:
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» Τηλ. 11040
ippokratis@hamogelo.gr

