ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Φως στο… βάθος του
τούνελ για τα «φέσια»
της Χαλυβουργικής

Θάνος Πλεύρης:
Στο «τραπέζι» η
επαναφορά των μέτρων
από φθινόπωρο

σελ. 5

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΕΝΑΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το Χαμόγελο του
Παιδιού και ο Δήμος
Ελευσίνας μεγαλώνουν
την «ομπρέλα»
προστασίας για παιδιά
που κινδυνεύουν

σελ. 2

Φορτηγό παρέσυρε
μηχανάκι στο σιντριβάνι
Ασπροπύργου

– Ένας τραυματίας

σελ. 2

Βενζίνη: «Τρέχει»
προς τα 3 ευρώ

σελ. 8
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σελ. 3

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΕΙΤΑΙ ΜΕ Σ/Ν

Κάλυψη από
τους δήμους
λειτουργικών
αναγκών
Αστυνομίας,
Λιμενικού και
Πυροσβεστικής

σελ. 9

ΔΙΚΤΥΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΑΠΟΚΤΑ

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

σελ. 3

ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΜΟΥ ΑΛΛΙΩΣ
Έκθεση γλυπτικής από τις 2
έως τις 5 Ιουνίου στην Πλατεία
Ελευθερίας Ελευσίνας

σελ. 7

Α΄ΕΣΚΑΝΑ ΑΝΔΡΩΝ:
Νίκες για Ακαδημία Ελευσίνας
και Ένωση Ν. Περάμου

Έλυσε την συνεργασία του με τον
ΚώσταΛινάρδο οΑστέρας Μαγούλας

Δύο ν ίκες ο Α.Σ. Μ εγαρικός

σελ. 10-11
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2-θριάσιο

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΛΙΟΣΗ ΙΩΑΝΝΑ- ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Σαλαμίνος 17Α & Τσίγκου Α.2105576927
ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Βιλλιώτης Νικόλαος Ε.

Δήμητρας 17, 2105560049
MANΔΡΑ

Γιάννου Γεώργιος Ι.

Κοροπούλη Βαγγέλη 25, 2105555844
ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Κόκα Ιρένα Π.

Αιγαίου Πελάγους 179,102475026
ΑΧΑΡΝΕΣ

Τσανικλίδου Ρωξάνη

Λεωφόρος Δεκελείας 75, 2102442742

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Γενικά αίθριος . Η θερμοκρασία
από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Αλύπιος, Αλυπία, Θεράπων *

Αγίου Αλυπίου μάρτυρος, Οσίου Θεράπον τος ηγουμέν ου Λευκής Λίμν ης, Οσίου Ιωάν ν ου του Ρώσου

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

Έ

Το Χαμόγελο του Παιδιού και ο Δήμος
Ελευσίνας μεγαλώνουν την «ομπρέλα»
προστασίας για παιδιά σε κίνδυνο

νας χρόνος συνεργασίας του
Δήμου Ελευσίνας με το Χαμόγελο
του
Παι δι ού,
συμπληρώθηκε στις 25 Μαΐου 2022.
Μετά από εισήγηση της Δημοτικής
Αρχής και ομόφωνη απόφαση του
Δημοτι κού Συμβουλί ου, ο Δήμος
Ελευσίνας, το 2021, προχώρησε σε
συνεργασία με τον Μη Κερδοσκοπικό
Οργανισμό «το Χαμόγελο του Παιδιού», συμβάλλοντας στην προσπάθεια για αποτελεσματική συνεργασία, με
σκοπό την ανάπτυξη ισχυρών και αξιόπιστων μηχανισμών άμεσης επέμβασης σε περι πτώσει ς παι δι ών σε
κίνδυνο.
Βάσει του Συμφώνου, οι δύο φορείς αναπτύσσουν ένα ειδικό πλάνο
δράσεων, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:
διαδραστικές παρεμβάσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης παιδιών,
γονέων/κηδεμόνων και εκπαιδευτικών
συμμετοχή στις εθελοντικές ομάδες
έρευνας και διάσωσης - προγράμματα
προληπτικής ιατρικής και οδοντιατρικής σε παιδιά - κινητές ιατρικές μονάδες - παροχή κοινωνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε παιδιά
πραγματοποίηση εκπαιδεύσεων στα στελέχη
της Δημοτικής Αστυνομίας και στελεχών άλλων
υπηρεσιών του Δήμου
Στο πλαίσιο αυτό, αντιπροσωπεία του Δήμου
Ελευσίνας και συγκεκριμένα οι υπάλληλοι και ο
υπεύθυνος της Δημοτικής Αστυνομίας Γιάννης
Γιαννίκος συμμετείχαν στην εκδήλωση για την
Παγκόσμια Ημέρα Εξαφανισμένων Παιδιών, που
πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, παρουσία
του Προέδρου της Βουλής, Υπουργών,
Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Αρχηγών ΕΛΑΣ, Λ.Σ., ΠΣ, διεθνών φορέων, Πρέσβεων και των μελών του
Amber Alert Hellas, παρουσιάστηκαν:
1. Τα επίσημα στατιστικά στοιχεία αναφορικά
με τις εξαφανίσεις από την ΕΛ.ΑΣ., «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και διεθνείς φορείς
2. Η ενεργοποίηση και στη χώρα μας, της
υπηρεσίας Amber Alert SMS, ένα νέο και
πολύτιμο εργαλείο για την ενημέρωση των
Συνεχίζεται στη σελ. 4

Φορτηγό παρέσυρε μηχανάκι στο σιντριβάνι
Ασπροπύργου – Ένας τραυματίας
Τροχ αίο με έν αν τραυματία συν έβη
λίγο πριν τις 9 το πρωί στο σιν τριβάν ι Ασπροπύργου.
Σύμφων α με τις πρώτες πληροφορίες φορτηγό παρέσυρε μηχ αν άκι
στο οποίο επέβαιν ε έν αν άν δρα
επάν ω στον κυκλικό κόμβο στο σιν τριβάν ι Ασπροπύργου. Συν έπεια του
τροχ αίου ν α τραυματιστεί ο επ ιβαίν ων χ ωρίς ν α υπάρχ ουν μέχ ρι
στιγμής πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.
Συν έπεια του τροχ αίου ήταν ν α
δημιουργηθεί αν άσχ εση στη λεωφόρο
Δημοκρατίας και τη λεωφόρο Μεγαρίδος.
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θριάσιο-3

Θάνος Πλεύρης: Στο «τραπέζι» η επιστροφή των μέτρων από φθινόπωρο

Σ

τα σεν άρια που βρίσκον ται στο
«τραπ έζι» για το φθιν όπ ωρο
όσον αφορά στη διαχ είριση της
παν δημίας του κορον οϊού αν αφέρθηκε
ο υπουργός Υ γείας, Θάν ος Πλεύρης.
Συγκεκριμέν α, αν αφέρθηκε σε ποια
μέτρα θα επ ιστρέψουν απ ό τον
Σεπ τέμβριο. Ωστόσο, εφόσον δεν
απέκλεισε και ν έο εμβόλιο στον γεν ικό
πληθυσμό από Σεπτέμβριο, δεν αποκλείεται ν α έρθουν αν ατροπές σε όσα
γν ωρίζουμε μέχ ρι στιγμής.

λαξη τότε όλα είν αι στο τραπέζι».
«Θέλουμε ν α πιστεύουμε ότι μπαίν ουμε σε φάση συμβίωσης με τον κορον οϊό ώστε τα μέτρα ν α αφορούν τις
ομάδες που είν αι ευάλωτες στον κορον οϊό.
Η αίσθηση είν αι ότι δεν θα πάμε σε
πίεση στο ΕΣΥ αλλά σε μέτρα για τις
πιο ευάλωτες ομάδες» πρόσθεσε ο κ.
Πλεύρης.
Έρχ εται και ν έα δόση εμβολίου από
Σεπτέμβριο

Γιατί διατηρήθηκε τελικά η μάσκα στις
εξετάσεις στα σχ ολεία

Ειδικότερα, μία ημέρα μετά τις αν ακοιν ώσεις ότι από την 1η Ιουν ίου
μπαίν ει τέλος στη χ ρήση μάσκας και
στα σχ ολεία (με εξαίρεση τις εξετάσεις),
το υπουργείο Υ γείας φαίν εται πως προετοιμάζεται για τον Σεπτέμβριο και
συγκεκριμέν α για το εν δεχ όμεν ο επαν αφοράς περιοριστικών μέτρων κατά
του κορον οϊού.
Μιλών τας το πρωί της Πέμπτης (26/5)
στο OPEN, ο κ. Πλεύρης εξήγησε ότι
«η μάσκα διατηρήθηκε στις εξετάσεις
στα σχ ολεία, όχ ι από επιδημιολογική
άποψη, αλλά για ν α υπάρχ ει έν α επιπλέον προστατευτικό μέτρο για ν α μην

ν οσήσει κάποιο παιδί και χ άσει τη
δυν ατότητα ν α λάβει μέρος». Εξομολογήθηκε, μάλιστα, πως «μπήκα και εγώ
στον π ροβληματισμό γιατί ν α μην
μείν ει η μάσκα για 15 ημέρες αλλά ήταν
σαφής η εισήγηση της επιτροπής».
Επιστροφή μέτρων από φθιν όπωρο

Ερωτηθείς για τον σχ εδιασμό όσον
αφορά στον κορον οϊό από το φθιν όπωρο, απάν τησε ότι «το αρχ ικό σχ έ-

διο είν αι ν α υπάρξει επαν αφορά μέτρων εάν και εφόσον δείξει δυν αμική η
παν δημία».
«Το έν α σεν άριο που ελπίζουμε ν α
υλοποιηθεί είν αι ότι ο κορον οϊός θα
ακολουθήσει τη λογική των άλλων παν δημιών οι οποίες από το δεύτερο προς
τρίτο έτος πάν ε σε εν δημική φάση για
ν α π άμε σε απ αραίτητα και όχ ι
αυστηρά μέτρα» είπε ο κ. Πλεύρης,
ωστόσο, συμπ λήρωσε, «αν δούμε
κατάσταση έξαρσης ή κάποια μετάλ-

ΔΙΚΤΥΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ
ΑΠΟΚΤΑ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Ε

γκρίθηκε η χ ρηματοδότηση
εν ός καιν οτόμου περιβαλλον τικού έργου για το Δήμο
Ασπροπύργου, μετά από πρόταση που υπέβαλε η Τεχ ν ική Υ πηρεσία στην πρόσκληση «Βιώσιμη
Αστική Κιν ητικότητα, Μικροκιν ητικότητα, Ολοκληρωμέν η Διαχ είριση Αστικών Μετακιν ήσεων » του
Επ ιχ ειρησιακού Προγράμματος
Υ ποδομών Μεταφορών , Περιβάλλον τος και Αειφόρου Αν άπτυξης.
Το έργο περιλαμβάν ει την προμήθεια 30 ηλεκτρικών ποδηλάτων
Ειδικής Σχ εδίασης για Κοιν όχ ρηστα Συστήματα Μίσθωσης, με
"Έξυπ ν η"
Κλειδαριά
IoT
(4G/GPS), αν άλογων αν τιβαν δαλιστικών θέσεων κλειδώματος και
φόρτισής τους, τερματικών μίσθωσης ποδηλάτου, λογισμικών για τη
χ ρήση και παρακολούθησή τους,
Αpp για την εύκολη μίσθωση τους,
εξοπ λισμό έκδοσης έξυπ ν ων
καρτών , εγκατάσταση εξοπ λισμού, εκπόν ηση μελέτης εφαρμογής, υπ ηρεσίες εκπ αίδευσης,
συν δέσεις 4G, εν ώ το συν ολικό
αν έρχ εται στο
ύψος των €
247.749,52.
Οι π αραπ άν ω υπ ηρεσίες θα
επιτρέπουν την αυτόματη χ ρήση
ηλεκτρικών ποδηλάτων χ ωρίς την
παρουσία προσωπικού, που θα
δίν ει στους πολίτες τη δυν ατότητα
ν α παραλαμβάν ουν και ν α χ ρησιμοποιούν έν α ηλεκτρικό ποδήλατο για το χ ρον ικό διάστημα που
θα καθορίζεται στον Καν ον ισμό
Λειτουργίας του Συστήματος, επιστρέφον τάς το σε κάποιο από τα

σημεία στάθμευσης τα οποία θα
είν αι εγκατεστημέν α σε επιλεγμέν α σημεία του Δήμου.
Όπ ως αν έφερε ο Δήμαρχ ος
Ασπ ροπ ύργου
κ.
Νικόλαος
Μελετίου: «Η Βιώσιμη Αν άπτυξη
δεν είν αι ούτε έν ας ευσεβής
π όθος ούτε μια αφηρημέν η
έν ν οια. Αν τιθέτως, αποτελεί πρωτεύον τα στόχ ο της Δημοτικής
Αρχ ής. Η δέουσα καταρτισμέν η
υπ οβολή της π ροτάσεως της
Τεχ ν ικής Υ πηρεσίας μας, πέτυχ ε
την εν λόγω απορρόφηση των
κον δυλίων . Αν αφερόμαστε σε
μεγάλα ποσά, τα οποία θα αποδοθούν ευθέως προς το συμφέρον
της τοπικής κοιν ότητας, το κοιν ό
καλό, το δημόσιο συμφέρον . Ο
Ασπρόπυργος αλλάζει.. Η τοπική
οικον ομία μας γίν εται κυκλικότερη, πιο πράσιν η».
Κατά τις δηλώσεις, επίσης, του
κ. Ιωάν ν η Νέζη, Αν τιδημάρχ ου

Αειφόρου Αν άπτυξης, Πράσιν ης
Εν έργειας,
Προγραμματισμού
Οργάν ωσης, Ποιότητας και Αποδοτικότητας, και Αγροτικής Πολιτικής», «είν αι έν α έργο που κάθε
ευρωπαϊκή πόλη που σέβεται τον
εαυτό της, οφείλει ν α εν τάξει στα
σχ έδια αν άπτυξης της. Η εν αλλακτική εν έργεια και τρόπ οι
μετακίν ησης, η μείωση του περιβαλλον τικού απ οτυπ ώματος, η
μείωση της κίν ησης, η αποσυμφόρηση του κέν τρου προς όφελος
των τοπικών καταστημάτων και
των καταν αλωτών , η ελαχ ιστοποίηση του road rage, όλα αυτά
τείν ουν ν α θεραπεύον ται από το
ν έο αυτό δίκτυο ηλεκτρικών ποδηλάτων . Φυσικά, πρέπει ακόμα
πολύ δουλειά ν α γίν ει.»

Όσον αφορά στο εμβόλιο είπε πως
«ευελπ ιστούμε απ ό Σεπ τέμβριο ν α
έχ ουμε έν α εμβόλιο που θα κιν είται στη
λογική αυτού της γρίπης και ν α είν αι
ετήσιο. Ευελπιστούμε ν α έχ ει ξεκαθαριστεί αυτό τον Ιούλιο για ν α ξέρουν οι
πολίτες ποιος είν αι ο προγραμματισμός».
Τέλος, για το εν δεχ όμεν ο εμβολιασμού για τον κορον οϊό ξαν ά από τον
Σεπτέμβριο είπε ότι «οι πιθαν ότητες
είν αι συν τριπ τικές ότι θα υπ άρξει
αν αγκαιότητα εμβολιασμού κατά του
κορον οϊού τον Σεπτέμβριο σίγουρα για
τον γεν ικό πληθυσμό και τις ευάλωτες
ομάδες», αφήν ον τας αν οιχ τό το τι θα
αποφασιστεί για τα παιδιά.

Σε σύγκρουση ο Δήμος Φυλής
με τον Διευθυντή
Α΄θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής
Αττικής

Ο

Δήμος Φυλής, διαπιστώνει, με βαθειά λύπη, τα
προβλήματα που έχει προκαλέσει στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά σχολεία, ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωάννης Κάππος. Δεκάδες
γονείς μαθητών νηπιαγωγείων και δημοτικών διαμαρτύρονται, δικαίως, γιατί τα παιδιά τους καλούνται να φοιτήσουν σε απόσταση χιλιομέτρων από τα σπίτια τους.
Ο Δήμος Φυλής δίνει μάχες για τη σχολική στέγη. Έχει
παραδώσει, την τελευταία τριετία) τρία νέα διδακτήρια
(11ο Νηπιαγωγείο-11ο Δημοτικό-Ειδικό Γυμνάσιο) και έχει
σε διαδικασία ανέγερσης το 8ο Δημοτικό Σχολείο, στη
συνοικία Ζωφριά. Ετοιμάζεται να εντάξει στο ΕΣΠΑ την
ανέγερση άλλων τριών σχολείων (5ο Γυμνάσιο Άνω
Λιοσίων- 3ο Λύκειο Άνω Λιοσίων- Νηπιαγωγείο Ζωφριάς)
και με καθημερινή φροντίδα των Προέδρων των Σχολικών
Επιτροπών του Δήμου έχει τα καλύτερα σχολεία σε όλη
την Ελλάδα.
Παρά ταύτα, βλέπει να ταλαιπωρούνται οι δημότες του
από τις αυθαίρετες αποφάσεις του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης , με τον οποίο έχει προσπαθήσει,
μάταια, να έλθει σε συνεννόηση για το καλό των παιδιών
και των οικογενειών τους. Εμμένει στις αποφάσεις του,
παρόλο που τα δύο τελευταία χρόνια, έχουν προκαλέσει
πολλά προβλήματα στους δημότες. Αποδέκτης των
προβλημάτων αυτών γίνεται ο Δήμος Φυλής, παρά το
γεγον ός ότι είν αι αν αρμόδιος.

Συνεχίζεται στη σελ. 12
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4-θριάσιο
Συνεχιζεται από τη σελ. 2

πολιτών αναφορικά με
περιστατικά εξαφάνισης
ανηλίκων που κρίνεται
απαραίτητη η ενεργοποίηση του Προγράμματος Amber Alert Hellas.
3. Η υπηρεσία, και στη
χώρα μας, MISSING
ALERT
PROTOCOL,
στο
πρότυπο
του
Herbert Protocol που
εφαρμόζεται με τεράστια επιτυχία στην Αγγλία.
4. Οι νέες υπηρεσίες από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σε συνεργασία με
το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο του Προγράμματος
Smile net. Βασικός πυλώνας είναι η συμβολή των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην προστασία των παιδιών, των νέων και
των ατόμων σε κίνδυνο στην Ελλάδα.
5. Η Εθνική Γραμμή για τους αγνοούμενους ενήλικες 1017, με την οποία
αριθμοδοτήθηκε από την αρμόδια Αρχή ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων), «Το Χαμόγελο του Παιδιού», τηρώντας όλες τις
ευρωπαϊκές οδηγίες και κατευθύνσεις.
6. Η αποτελεσματικότητα, που έχει το πρόγραμμα Missing Alert Hellas που
συντονίζει «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ.
7. Τα νέα μέλη στο πρόγραμμα Amber Alert Hellas. Αξίζει να σημειωθεί ότι
το πρόγραμμα πλέον απαριθμεί περισσότερα από 150 μέλη
8. Η εφαρμογή Missing Alert App, που αφιλοκερδώς σχεδίασε και υλοποιεί ο όμιλος ΟΤΕ και διαχειρίζεται «Το Χαμόγελο του Παιδιού».
Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Ελευσίνας Αργύρης Οικονόμου: «Στις μέρες
μας, οι εξαφανίσεις παιδιών ολοένα και πληθαίνουν και πολλές φορές, με τραγικές συνέπειες. Είναι ένα εξαιρετικά ανησυχητικό φαινόμενο και από πλευράς μας, στεκόμαστε εμπράκτως δίπλα στο σπουδαίο έργο που επιτελεί το
Χαμόγελο του Παιδιού, με όποιον τρόπο μπορούμε. Η συνεργασία μας με τον
κ. Γιαννόπουλο είναι εξαιρετική, με στόχο την άμεση παρέμβαση σε περιπτώσεις εξαφανίσεων. Σε αυτό φυσικά, συμβάλλει η Δημοτική μας Αστυνομία
η οποία και παίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτήν τη συνεργασία».
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Φως στο… βάθος του τούνελ για τα
«φέσια» της Χαλυβουργικής
Σ

ε καλό
δρόμο,
σύμφωνα με πληροφορί ες, εί ναι η
διαπραγμάτευση της Εθνικής Τράπεζας με τους αδελφούς Αγγελόπουλου για
τα δάνεια της Χαλυβουργικής.
Έχει συμφωνηθεί ένα
οδικός χάρτης για να δοθεί
λύση σε αυτήν την υπόθεση
που είναι το μεγαλύτερο
κόκκινο άνοιγμα της ΕΤΕ.

Οι επίσημες πηγές ωστόσο, κατεβάζουν κάπως
τους τόνους και λένε ότι

είναι νωρίς ακόμη να μιλάμε
γι α συμφωνί α, ότι θα
εκπονηθεί (από σύμβουλο
– αυτή η φάμπρικα με τους
συμβούλους έχει πολύ
ενδιαφέρον και πολύ περι σσότερα χρήματα, αλλά
δεν είναι της παρούσης)
μια μελέτη για την αξία των
περι ουσι ακών στοι χεί ων
της Χαλυβουργι κής αν
ρευστοποι ηθούν και στη
συνέχεια πάνω σε αυτήν τη
βάση θα ξεκινήσει η συζήτηση – διαπραγμάτευση.
Από τον όλεθρο που
έπαθε η ΕΤΕ στο δικαστήρ-

Τουριστικά καταλύματα: Εξαπάτηση
ιδιοκτητών – Τι πρέπει να προσέχουν
Οι συστάσεις της ελληνικής αστυνομίας

Στην εξαπάτηση ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων και πρατήριων υγρών καυσίμων προχωρούν επιτήδειοι, κατά το τελευταίο χρονικό
διάστημα, αποσπώντας σημαντικά χρηματικά ποσά από τραπεζικούς τους λογαριασμούς
Για αυτό και η ελληνική αστυνομία συνιστά στους πολίτες να μην
καταχωρούν όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης της ηλεκτρονικής
τους τραπεζικής σε ιστοσελίδες ή φόρμες που ανοίγουν μέσω υπερσυνδέσμων (links) και να μην κοινοποιούν σε άλλα άτομα τους προσωπικούς τους κωδικούς (ΡΙΝ) ή τους κωδικούς επαλήθευσης πιστωτικών καρτών
Συνήθως οι δράστες, για να εξαπατήσουν τα θύματά τους, εκμεταλλεύονται τις τρέχουσες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, όπως χαρακτηριστικά συμβαίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα, όπου χρησιμοποιούν προσχήματα με αφορμή την τουριστική περίοδο καθώς και την
άνοδο στις τιμές των καυσίμων.
Πώς πραγματοποιούν τις απάτες

Μηνύματα
Στη συνέχεια στέλνουν μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο του θύματος,
ζητώντας να «πατήσει» στον σύνδεσμο, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται ιστοσελίδα που προσομοιάζει με αυτή της τράπεζας, όπου -όπως
και στην προηγούμενη περίπτωση- τα θύματα καταχωρούν τους προσωπικούς τους τραπεζικούς κωδικούς «δήθεν» για την επιβεβαίωση
της συναλλαγής, με αποτέλεσμα οι δράστες να αποκτούν πρόσβαση
σε αυτούς και να μεταφέρουν χρηματικά ποσά.
Άλλες μέθοδοι

-τηλεφωνούν σε ανυποψίαστους πολίτες, προσποιούμενοι αστυνομικούς, γιατρούς, δικηγόρους κ.λπ., υποστηρίζοντας ψευδώς ότι στενό
συγγενικό τους πρόσωπο έχει προκαλέσει τροχαίο ατύχημα με θανάσιμο ή βαρύτατο τραυματισμό. Ακολούθως απαιτούν σημαντικά
χρηματικά ποσά για να αποφευχθούν δήθεν επικείμενες ποινικές
συνέπειες,
-εισέρχονται σε οικίες ανυποψίαστων πολιτών, με σκοπό την κλοπή
ή ληστεία, εμφανιζόμενοι ως τεχνικοί (Δ.Ε.Η., συντήρησης ανελκυστήρων κ.λπ.) ή πωλητές διαφόρων ειδών ή γνωστοί συγγενικών
προσώπων,
-προσεγγίζουν, κυρίως ηλικιωμένους, δήθεν ως απεσταλμένοι
συγγενικών τους προσώπων και προφασιζόμενοι άμεση και επείγουσα οικονομική ανάγκη, επιδιώκουν να τους αποσπάσουν χρήματα.
Συνήθως τους προσεγγίζουν κατά την έξοδο ή λίγο πριν την είσοδο στην
κατοικία τους, έξω από Τράπεζες, εμπορικά καταστήματα, κ.λπ.,

-προσεγγίζουν άτομα μέσω Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης με το
πρόσχημα ότι ενδιαφέρονται για στενές διαπροσωπικές σχέσεις,
αποκτούν την εμπιστοσύνη του θύματος και στη συνέχεια με διάφορες
προφάσεις αποσπούν χρηματικά ποσά.

θριάσιο-5

ιο, όταν ζήτησε να
τεθεί η Χαλυβουργική σε καθεστώς
ει δι κής εκκαθάρι σης, μάθαμε ότι η
εταιρία χρωστούσε
τότε 448 εκατ. στις
τράπεζες, εκ των
οποί ων τα 300
εκατ. στην ΕΤΕ και
τα 132 εκατ. στην
Πει ραι ώς,
ενώ
υπήρχαν και οφειλές προς το Δημόσιο που ανέβαζαν
τον συνολικό λογαρι ασμό στα 560
εκατ.

Πρωτοβουλία του WWF Ελλάς για τοπικά σχέδια πρόλ-

Μ

ηψης των δασικών πυρκαγιών

ια νέα πρωτοβουλία για
την ενδυνάµωση και
οργάνωση της πρόληψης
των δασικών πυρκαγιών σε τοπικό
επίπεδο, ξεκινά το WWF Ελλάς, σε
συνεργασία µε το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών και µε την υποστήριξη του Iδρύµατος Μποδοσάκη,
αναδεικνύοντας τον κοµβικό ρόλο
που διαδραµατίζουν οι ∆ήµοι στην
αποτελεσµατική διαχείρισή τους.
Το νέο αυτό έργο, το οποίο θα διαρκέσει έως τον Απρίλιο του 2024,
σχεδιάστηκε µε γνώµονα την επιτακτική ανάγκη των δήµων να διαµορφώσουν και να εφαρµόσουν µια,
προσαρµοσµένη στις επιµέρους
ανάγκες τους, στρατηγική για την
πρόληψη των δασικών πυρκαγιών.

«Η ανάπτυξη ενιαίων σύγχρονων
προδιαγραφών για την κατάρτιση
τοπικών σχεδίων δράσης για την
πρόληψη και όχι απλώς σχεδίων
οργάνωσης της καταστολής, όπως
συνηθίζεται, θα επιδράσει ιδιαίτερα θετικά στον τρόπο αντιµετώπισης των πυρκαγιών στη χώρα µας.
Παράλληλα, θα δοθεί ενεργός ρόλος
στην τοπικότητα και την τοπική
αυτοδιοίκηση, εξασφαλίζοντας την
ορθή χρήση των πόρων που διανέµονται και προορίζονται για την
πρόληψη», σχολίασε ο ∆ηµήτρης
Καραβέλλας, γενικός διευθυντής
του WWF Ελλάς.

Σκοπός της νέας πρωτοβουλίας
του WWF είναι η σωστή και
έγκαιρη οργάνωση της πρόληψης στο τοπικό χωρικό επίπεδο.

Το επίπεδο δηλαδή, όπου οι συνθήκες και οι κίνδυνοι µπορούν να
εκτιµηθούν ορθά και η εγγύτητα
των φορέων µπορεί να εξασφαλίσει
την αποτελεσµατική συνεργασία
και την αµοιβαία λογοδοσία, αλλά
και την ωριµότητα για µελλοντικές
χρηµατοδοτικές ευκαιρίες.

«Η τοπική αυτοδιοίκηση στις
αρχές της δεκαετίας του 2000 διεκδίκησε και πήρε αρµοδιότητες
µεταξύ των οποίων και θέµατα
πολιτικής προστασίας, καθώς και
αντίστοιχα κονδύλια. Μεταξύ των
υποχρεώσεων της ήταν και η ανάπτυξη ενός τοπικού σχεδίου δράσης
για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών. Τα τοπικά αυτά σχέδια
δράσης έχουν πολύ µεγάλη σηµασία
γιατί εξασφαλίζουν την βέλτιστη
κατανοµή πόρων και προσωπικού
και καθορίζουν τον τοπικό µακροχρόνιο προληπτικό σχεδιασµό.
∆υστυχώς, στη µεγάλη τους πλειοψηφία οι ∆ήµοι είτε δεν έχουν
καταρτίσει τοπικά σχέδια, είτε
έχουν ανεπαρκή σχέδια που δεν
υπηρετούν τον σκοπό για τον οποίο
εκπονήθηκαν», δήλωσε αναπληρωτής καθηγητής Τεκτονικής Γεωλογίας, Γεωπεριβάλλοντος και
Φυσικών Καταστροφών του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών,
Ιωάννης Παπανικολάου.
Βασικός στόχος της πρωτοβουλίας
είναι η κατάρτιση ενιαίων σύγχρονων προδιαγραφών, τις οποίες πρέπει να εκπληρώνουν τα τοπικά σχέδια δράσης για την πρόληψη
δασικών πυρκαγιών, καθώς και
ένας πρακτικός οδηγός υλοποίησής
τους, που κατόπιν θα είναι διαθέσιµος σε όλους τους ενδιαφερόµενους

φορείς. Στη συνέχεια, θα οργανωθούν εκπαιδευτικά σεµινάρια για τα
αρµόδια στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης και τους άλλους
εµπλεκόµενους φορείς, ενώ θα υλοποιηθούν δράσεις διάχυσης των
εργαλείων σε επίπεδο περιφερειακών ενοτήτων.
«Το Ίδρυµα Μποδοσάκη στα 50
χρόνια προσφοράς του στηρίζει
διαχρονικά
πρωτοβουλίες
µε
ισχυρό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Μέσα από την υποστήριξη του έργου του WWF Ελλάδας και χρηµατοδοτώντας, µε το
βλέµµα στραµµένο προς το µέλλον,
τη δηµιουργία σχεδίων δράσης για
την αντιµετώπιση δασικών πυρκαγιών ευελπιστούµε να συµβάλουµε
στην έγκαιρη πρόληψη και προστασία της δασικής γης. Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί
άλλωστε έναν από τους κεντρικούς
πυλώνες δράσης του Ιδρύµατος
Μποδοσάκη», τόνισε η ∆ρ. Jennifer
Clarke, διευθύντρια Προγραµµάτων και ∆ωρεών του Ιδρύµατος
Μποδοσάκη.

6 - θριάσιο

4 Iουνίου: Συναυλία με
τη Νάντια Καραγιάννη

Τ

Συμμετέχει η χορωδία των ΚΑΠΗ Ελευσίνας-Μαγούλας

ο ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ Δ. Ελευσίνας υποδέχεται στις 4 Ιουνίου και ώρα 20.00
την Νάντια Καραγιάννη στην Πλατεία δίπλα στο παλιό αναψυκτήριο σε
μια συναυλία με τίτλο «Τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει».

Πρόκειται για ένα ταξίδι με τα
ωραιότερα τραγούδια, από όλο το
φάσμα της σπουδαίας ελληνικής
μας μουσικής που περιλαμβάνει
τραγούδια των μεγάλων μας συνθετών και ποιητών που σφράγισαν με
την ποιότητά τους και την αξία τους
τον μουσικό μας πολιτισμό. Ενδεικτικά: Μάνος Χατζιδάκις, Μίκης Θεοδωράκης, Σταύρος Ξαρχάκος,
Βασίλης Τσιτσάνης, Μάρκος Βαμβακάρης,
Γιώργος
Μητσάκης,
Μανώλης Χιώτης, Γιάννης Παπαϊωάννου, Απόστολος Καλδάρας,
Μάνος Λοϊζος, Σταύρος Κουγιουμτζής, Μίμης Πλέσσας, Γιάννης
Σπανός, Λίνος Κόκκοτος, Δήμος
Μούτσης, Γιάννης Σπανός, Χρήστος
Νικολόπουλος, Νίκος Γκάτσος,
Οδυσσέας Ελύτης, Γιώργος Σεφέρης, Γιάννης Ρίτσος, Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου, Κώστας Βίρβος,
Λευτέρης Παπαδόπουλος, Μανώλης
Ρασούλης, Παναγιώτης Τούντας,
Μιχάλης Σουγιούλ, Νίκος Γούναρης
κ.α..
Όλοι μαζί θα γίνουμε μια αγκαλιά, μια παρέα, θα ευφρανθούμε και θα τραγουδήσουμε!
Η συναυλία διοργανώνεται αρχικά ως επετειακή καλοκαιρινή εκδήλωση για τα μέλη
των ΚΑΠΗ Ελευσίνας και Μαγούλας, καθώς όμως θα λάβει χώρα σε ανοιχτό χώρο,
όλοι οι πολίτες της πόλης μας μπορούν να την παρακολουθήσουν.
Συμμετέχουν εξαιρετικοί σολίστ-μουσικοί, που γνωρίζουν πολύ καλά την υπέροχη
μουσική της χώρας μας, σε όλο της το φάσμα.

Τραγούδι: Νάντια Καραγιάννη, Νίκος Καραγιάννης
Μπουζούκι: Μιχάλης Σωτηράκης Πιάνο: Κώστας Μπίλισης
Ακορντεόν: Σπύρος
Νίκας Κιθάρα: Φώτης Τσορανίδης Κρουστά: Εύη Κανέλλου
Συμμετέχει ακόμη η χορωδία των ΚΑΠΗ Ελευσίνας-Μαγούλας με την καθοδήγηση
των καθηγητών μουσικής του ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ Δ. Ελευσίνας Γιάννη Γρηγοράκη και
Νίκου Κολιοσπύρου.

Συνάντηση με τον νέο πρόεδρο του Αχαρναϊκού,
είχε ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός
Συν ά ν τ η ση
με τον
νέο
Πρόεδρο της
Ιστορικής
Ομάδας
του
ΑΧ ΑΡ Ν ΑΪ Κ Ο Υ
Δημήτρη Κουλούρη είχε ο
Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος
Βρεττός
ο
οποίος
με
α νά ρ τη ση
στην προσωπική σελίδα του στο facebook,
ανέφερε τα εξής:

Είχα τη χαρά να υποδεχτώ στο
γραφείο μου τον νέο πρόεδρο της
ομάδας του Αχαρναϊκού, Δημήτρη
Κουλούρη με τον οποίο είχα μια
ενδιαφέρουσα και παραγωγική
συζήτηση. Τον συνεχάρηκα για τα

νέα του καθήκοντα στο ιστορικότερο αθλητικό σωματείο της πόλης
μας.

Ως Δήμος θα είμαστε δίπλα στην
προσπάθεια του νέου ΔΣ να αναδείξει την ομάδα μας και να την
επαναφέρει στα επαγγελματικά
ποδοσφαιρικά σαλόνια
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Τα αποτελέσματα
της Διάσκεψης
για το Μέλλον της
Ευρώπης

Γ. Κώτσηρας:
«Η Ε.Ε.
ενισχύει την
προσέγγισή
της με τις
ανάγκες των
ευρωπαϊκών
κοινωνιών»

Π

ραγματοπ οιήθηκε την Τετάρτη
25 Μαΐ ου, στην
Αίθουσα Γερουσίας της
Βουλής, η συν εδρίαση
της Ειδικής Διαρκούς
Επ ιτροπ ής Ευρωπ αϊκών Υ π οθέσεων , με
θέμα ημερήσιας διάταξης: «Τα αποτελέσματα
της Διάσκεψης για το
Μέλλον της Ευρώπης –
Τα επόμεν α βήματα».
Ομιλητές
ήταν
ο
Αν απ ληρωτής
Υ π ουργός
Εξωτερικών ,
αρμόδιος για τα Ευρωπ αϊκά
Θέματα,
κ.
Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης,
ο Υ φυπ ουργός Δικαιοσύν ης, αρμόδιος για
θέματα Διεθν ούς Συν εργασίας και Αν θρωπίν ων
Δικαιωμάτων , κ. Γιώργος
Κώτσηρας, ο Αν τιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Κοιν οβουλίου,
κ.
Δημήτρης
Παπ αδημούλης, ο Ευρωβουλευτής και Αν τιπ ρόεδρος
της Πολιτικής Ομάδας
του Ε.Λ.Κ. στο Ευρωπαϊκό Κοιν οβούλιο, κ.
Ευάγγελος Μεϊμαράκης,
ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των
Περιφερειών κ. Απ όστολος Τζιτζικώστας, ο
Γεν ικός Διευθυν τής του
ΕΛΙΑΜΕΠ και εθν ικός
αν τιπ ρόσωπ ος
των
Ελλήν ων Πολιτών στη
Διάσκεψη για το Μέλλον
της Ευρώπ ης, Καθηγητής,
κ.
Γεώργιος
Παγουλάτος, καθώς και
οι βουλευτές – μέλη της
αν τιπ ροσωπ είας
της
Β.τ.Ε. στη Διάσκεψη για
το Μέλλον της Ευρώπης
κ.κ. Δημήτρης Καιρίδης,
Γιάν ν ης Κεφαλογιάν ν ης
και Γιάν ν ης Μπ ουρν ούς.
Ο Υ φυπουργός Δικαιοσύν ης, κ. Γιώργος
Κώτσηρας, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του,
μεταξύ άλλων , τόν ισε τα
εξής:
«Η Διάσκεψη αποτέλεσε μια μον αδική ευκαιρία για τους ευρωπαίους

πολίτες ν α συζητήσουν
για τις προκλήσεις και
τις προτεραιότητες της
Ευρώπης.
Απ οτέλεσε
μια
αν οιχ τή, δημοκρατική
και
συμμετοχ ική
άσκηση, στο π λαίσιο
της οπ οίας δόθηκε η
δυν ατότητα σε όλους
τους
ευρωπ αίους
πολίτες ν α καταθέσουν
προτάσεις, συμβάλλον τας έτσι στη διαμόρφωση του μέλλον τος της
Ευρώπης.
Με επ ικεφαλής τον
Αν απληρωτή Υ πουργό
Εξωτερικών , κ. Μιλτιάδη
Βαρβιτσιώτη, είχ α την
τιμή ν α εκπροσωπήσω
την Ελλην ική Κυβέρν ηση, μέσω του Συμβουλίου της Ε.Ε., τόσο
στην Ομάδα Εργασίας
«Αξίες και δικαιώματα,
κράτος δικαίου, ασφάλεια», όσο και στις Ολομέλειες της Διάσκεψης.
Στο
π λαίσιο
της
συμμετοχ ής αυτής και
μέσω των π αρεμβάσεών μου, αν έδειξα
τόσο την αν άγκη ν α
αξιοποιηθούν τα ευρωπ αϊκά
εργαλεία
και
συγκεκριμέν α, ο Χάρτης
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. για την
π εραιτέρω π ροάσπ ιση
των αν θρωπίν ων δικαιωμάτων
σε
εθν ικό
επ ίπ εδο, όσο και τη
σημασία της εν ίσχ υσης
των δικαιωμάτων των
παιδιών και των θυμάτων εγκληματικών πράξεων .
Αισθάν ομαι, λοιπ όν ,
ιδιαίτερη ικαν οπ οίηση
που στις τελικές προτάσεις
της
Ομάδας
Εργασίας και ως εκ
τούτου στην τελική αν αφορά περιλαμβάν ον ται
τα ζητήματα του Χάρτη,
αυτά της π ροστασίας
των παιδιών και των
ατόμων με αν απ ηρία
καθώς και θέματα καταπ ολέμησης των διακρίσεων .
Παράλληλα, π ραγματοπ οιήθηκαν σχ ετικές
θεματικές εκδηλώσεις
και συζητήσεις σε ολόκληρη την Έν ωση, σε
εθν ικό, π εριφερειακό

και τοπικό επίπεδο.
Σε εθν ικό επ ίπ εδο,
τόσο το Υ πουργείο Εξωτερικών , όσο και το
Υ π ουργείο
Δικαιοσύν ης,
συν έβαλαν
στην αν άδειξη και την
εν ίσχ υση του παν ευρωπαϊκού διαλόγου με τη
διοργάν ωση σχ ετικών
εκδηλώσεων . Ειδικότερα, στο π λαίσιο της
«Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης» διοργαν ώθηκαν ,
μεταξύ
άλλων ,
οι
εξής
εκδηλώσεις στο π εδίο
των αν θρωπίν ων δικαιωμάτων :
• Η ημερίδα του Υ πουργείου Δικαιοσύν ης, με
θέμα: «Η εφαρμογή του
Χάρτη
Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Έν ωσης από τα
κράτη-μέλη», την οποία
παρακολούθησαν κατά
κύριο λόγο ν έοι ν ομικοί.
• Η εκδήλωση του
Υ π ουργείου
Εξωτερικών , με θέμα: «Ευρωπαϊκή Έν ωση Συμπερίληψης
και
Ίσης
Μεταχ είρισης για Όλους:
Εφαρμόζον τας
τη
Σύμβαση των Ην ωμέν ων Εθν ών για τα
Δικαιώματα των Ατόμων
με Αν απηρίες».
• Η εκδήλωση του
Υ π ουργείου
Δικαιοσύν ης, με θέμα: «Πολιτικές για την προστασία
και υπ οστήριξη των
αν ήλικων
θυμάτων
εγκληματικών πράξεων :
Σύγχ ρον ες Ευρωπαϊκές
Προσεγγίσεις»,
στην
οπ οία
αν αδείχ θηκαν
θέματα που σχ ετίζον ται
άμεσα με τη Φιλική προς
τα Παιδιά Δικαιοσύν η.
Οι απαιτητικοί καιροί
π ου διαν ύουμε απ αιτούν διεθν ή και ευρωπαϊκή συν εργασία, εξωστρέφεια και υιοθέτηση
κοιν ών ,
οριζόν τιων
λύσεων
στα
κοιν ά
προβλήματα.
Οι ευρωπαϊκές αξίες
καθίσταν ται πιο επίκαιρες απ ό π οτέ και
καλούμαστε ν α τις υπερασπιστούμε και ν α τις
έχ ουμε οδηγό μας για
την αν τιμετώπιση των
προκλήσεων ».
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Μ

Έκθεση γλυπτικής από τις 2 έως τις 5 Ιουνίου στην Πλατεία Ελευθερίας Ελευσίνας
ε αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα
Ποδηλάτου στις 3
Ιουνίου και την Παγκόσμια
Ημέρα Περιβάλλοντος στις 5
Ιουνίου, από τις 2 έως τις 5
Ιουνίου στην Πλατεία Ελευθερίας Ελευσίνας (Νικολαΐδου
& Κανελλοπούλου) φιλοξενείται η έκθεση γλυπτικής
«Το ποδήλατό μου αλλιώς:
Τέχνη & Ποδήλατο» της καλλιτέχνιδος Καίτης Χόρτη.
Η Καίτη Χόρτη δημιουργεί
γλυπτά από παλιά ποδήλατα περνώντας κοινωνικά
μηνύματα όπως η ανάγκη
για
επανάχρηση
και
ανακύκλωση υλικών και για
χρήση φιλικών προς το περιβάλλον λύσεων όπως το
ποδήλατο, ενώ εικαστικά
προσεγγίζει τα έμβια όντα.

Έτσι, στον υπαίθριο χώρο
της Πλατείας Ελευθερίας
στο τέλος του πεζοδρόμου
της οδού Νικολαΐδου, θα
ζωντανέψουν παλιά ποδήλατα με μορφή εντόμων,
λουλουδιών και πουλιών.

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα
λάβουν χώρα την Πέμπτη 2
Ιουνίου και ώρα 18.00, ενώ
την Παρασκευή 3 Ιουνίου, οι
υπεύθυνοι εκπαιδευτικών
προγραμμάτων του ΝΠΔΔ
ΠΑΚΠΠΑ θα βρίσκονται
στον χώρο υποδεχόμενοι
σχολικές ομάδες.

Η έκθεση διοργανώνεται
από το ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ Δ.
Ελευσίνας.

τέχνη

Η Καίτη Χόρτη ξεκίνησε το
εικαστικό της «ταξίδι» το
2007 με δασκάλα την
Ευδοκία Παπουλή. Ολοκλήρωσε τους κύκλους μαθημάτων γλυπτικής των
Εργαστηρίων Περαντινού σε
Αθήνα και Πάρο. Παράλληλα, συμμετέχει σε περιβαλλοντικές οργανώσεις.
Με το ποδήλατο άρχισε να
ασχολείται το 2011 συγκεράζοντας τις δύο μεγάλες της
αγάπες:
ποδήλατο
και
γλυπτική.
katehorti.blogspot.gr

Σας περιμένουμε με χαρά!

Λίγα λόγια για την καλλι-

«Υπερφωτισμένοι»:

Πρεμιέρα για την κωμωδία «La Nona» στη Νέα Θεατρική Σκηνή Δήμου Φυλής
Κορίνθου, στο υπέροχο νεόκτιστο ανοικτό θέατρο «Ειρήνη
Παπά», στο Χιλιομόδι, την Τρίτη 26 Ιουλίου στις 9 μ.μ., με
σκοπό να κερδίσει τις εντυπώσεις αλλά και κάποια από τα
Βραβεία Φεστιβάλ!
Η υπόθεση του «La Nona»

Τ

ην αξεπέραστη μαύρη κωμωδία «La Nona» του
Roberto Cossa παρουσιάζουν για πρώτη φορά
οι «Υπερφωτισμένοι» το Σαββατοκύριακο του
Αγίου Πνεύματος στη Νέα Θεατρική Σκηνή του
Δήμου Φυλής, στο Ζεφύρι (Παναγίας Γρηγορούσης 39).
Συγκεκριμένα την Παρασκευή 10/6, το Σάββατο 11/6 και
την Κυριακή 12/6 στις 8:30 μ.μ. Το «La Nona» στο οποίο
πρωταγωνιστεί ως γιαγιά 100 ετών ο σκηνοθέτης της
παράστασης Γιάννης Γαλανόπουλος, αποτελεί την έκτη
θεατρική παραγωγή της Ομάδας Θεάτρου Άνω Λιοσίων
«Υπερφωτισμένοι» και οι συντελεστές της ανυπομονούν να
ξανασυναντηθούν με το θεατρόφιλο κοινό της περιοχής που
δίνει πάντα δυναμικό παρόν.
Η παράσταση ανεβαίνει με την υποστήριξη ευγενικών
χορηγών και του Δήμου Φυλής με ελεύθερη είσοδο (τηλ.
κρατήσεων 6972052268).
Η συνέχεια σε Φεστιβάλ Θεάτρου

Μετά τις τρεις παραστάσεις της Πρεμιέρας στο Ζεφύρι,
το «La Nona» επιλέχθηκε να παρουσιασθεί στο μη διαγωνιστικό 1ο Αττικό Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου, που θα
γίνει ανοικτό θέατρο «Νταμάρι - Αλίκη Βουγιουκλάκη», στα
Βριλήσσια, την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022 στις 9 μ.μ. με
ελεύθερη είσοδο.
Στη συνέχεια, οι «Υπερφωτισμένοι» για 4ο συνεχόμενο
καλοκαίρι θα ξαναβρεθούν στον Σταφιδόκαμπο Ηλείας,
τόπο καταγωγής του σκηνοθέτη τους, το Σάββατο 30 Ιουλίου.
Τέλος, το «La Nona» έχει ήδη προκριθεί να διαγωνισθεί
στο 18ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου

Στην Αργεντινή του 1977 ένα κοριτσάκι ανακαλύπτει στο
νέο του σπίτι ένα ημερολόγιο, αφημένο από αυτούς που
ζούσαν εκεί πριν... Καθώς το διαβάζει βλέπουμε να ζωντανεύει στη σκηνή η ιστορία της οικογένειας Σπαντόνε. Μια
οικογένεια Ιταλών μεταναστών που υποφέρει από την ακατάσχετη λαιμαργία της Nona, μιας 100χρονης γιαγιάς, η
οποία καταναλώνει απίστευτες ποσότητες φαγητού, σε

σημείο που οδηγεί την οικογένεια σε οικονομικό αδιέξοδο.
Όλα τα μέλη της οικογένειας θρέφουν με τον έναν ή τον
άλλο τρόπο τη Nona, θέλοντας να υποθάλψουν τις δικές
τους αδυναμίες και να κρύψουν τους δαίμονες που κατοικούν στην ψυχή τους. Η Nona τρώει τα πάντα και …τους
πάντες!
Έτσι, η οικογένεια επιχειρεί να ξεφορτωθεί με διάφορους τρόπους το …τέρας! Η Nona μπορεί να θεωρηθεί σύμβολο της εξουσίας βασανίζει και εξοντώνει τους ανθρώπους
μέχρι εξόντωσης. Δεδομένου ότι το έργο πρωτοανέβηκε στη
διάρκεια μιας από τις πιο αιματοβαμμένες δικτατορίες της
Αργεντινής, μπορεί να θεωρηθεί και ως παραβολή της στρατιωτικής εξουσίας. Ο κόσμος που παρουσιάζεται στο La
Nona, δυστυχώς, μοιάζει πιο οικείος από ποτέ…

4ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΟΜΩΝ ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

O

Πανελλήνιος Σύλλογος εργαζομένων στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και παιδιών-ατόμων με
αναπηρίες (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) των Δήμων (ΠΑΣΕΚΔΑΠ), με τη
συνεργασία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, διοργανώνουν
Συνέδριο με τίτλο: 4ο Συνέδριο δομών ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ των
Δήμων- «Ένας θεσμός-πυλώνας κοινωνικής πολιτικής για το παιδί
και την οικογένεια»
Τα θέματα που θα συζητηθούν αφορούν τόσο στο έργο, στην ποιότητα των υπηρεσιών και στην προσφορά των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΜΕΑ στις τοπικές κοινωνίες μέχρι σήμερα, όσο και στα περιθώρια
εξέλιξης των Δομών σε επίπεδο σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων, μέσω της επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού πάνω
σε διεθνώς εφαρμοσμένες πρακτικές αξιοποίησης του ελεύθερου
χρόνου των παιδιών και παιδιών/ατόμων με αναπηρία.
Επίσης, θα κατατεθούν και θα συζητηθούν προτάσεις για τη διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας των Δομών, την ενίσχυσή
τους εκ μέρους της Πολιτείας και της θωράκισης της συνέχισης της
λειτουργίας τους στο διηνεκές.
Τόπος: Αεριοφυλάκιο 1 - Αμφιθέατρο «Μιλτιάδης Έβερτ», Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες: Ευαγγελία Καραγιάννη,
Πρόεδρος ΔΣ ΠΑΣΕΚΔΑΠ – 6947901552
Αλεξάνδρα Τσάτσιου, Γ. Γραμματέας ΔΣ ΠΑΣΕΚΔΑΠ- 6973515341

8-θριάσιο

Βενζίνη: «Τρέχει» προς τα 3 ευρώ

Προς τα 3 ευρώ «καλπάζει» η
τιμή της βενζίνης με ανθρώπους
της αγοράς να θεωρούν δεδομένη
την αύξηση της σε αυτά τα επίπεδα εντός του καλοκαιριού!
Τα πρωτεία στην ακριβότερη βενζίνη έχει η Βόρεια Ελλάδα τη στιγμή
που το «ράλι» ανόδου στις τιμές δεν
σταματά με τις δυσοίωνες προβλέψεις να κάνουν λόγο ακόμα και για 3
ευρώ το λίτρο.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA
η μέση τιμή ανά λίτρο αμόλυβδης
βενζίνης, ανά περιοχή, ορίζεται ως
εξής:

Κιλκίς 2,376 ευρώ/λίτρο
Αλεξανδρούπολη 2,418 ευρώ/λίτρο
Καστοριά 2,418 ευρώ/λίτρο
Πέλλα 2,429 ευρώ/λίτρο
Γρεβενά 2,449 ευρώ/λίτρο
Κοζάνη 2,530 ευρώ/λίτρο
Καύσιμα: Η πορεία των τιμών
Μάιος 2019 (προ κορoνοϊού) – Μάιος 2020 (πανδημία) – Μάιος 2021 (πανδημία) – Μάιος 2022 (πόλεμος)
Βενζίνη (95 οκτ.): 1,645 ευρώ/λίτρο – 1,345
ευρώ/λίτρο – 1,613 ευρώ/λίτρο – 2,267 ευρώ/λίτρο
Πετρέλαιο: 1,418 ευρώ/λίτρο – 1,104 ευρώ/λίτρο –
1,331 ευρώ/λίτρο – 1,869 ευρώ/λίτρο

Υγραέριο: 0,815 ευρώ/λίτρο – 0,711 ευρώ/λίτρο –
0,811 ευρώ/λίτρο – 1,131 ευρώ/λίτρο
Θα δοθεί και δεύτερο Fuel Pass;

Στο μεταξύ, επέκταση του επιδόματος βενζίνης και
τους καλοκαιρινούς μήνες εξετάζει η κυβέρνηση, με το
σενάριο να «φουντώνει» ξανά και να είναι εξαιρετικά
πιθανό. Το νέο Fuel Pass θα δοθεί μετά τον Ιούνιο, με
τις αιτήσεις πιθανότατα να ανοίγουν για τον δεύτερο
γύρο από τον Ιούλιο.
Σύμφωνα με την εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», το οικονομικό
επιτελείο επεξεργάζεται ένα πρόσθετο πακέτο στήριξης
για τα καύσιμα, ύψους από 800 εκατ. μέχρι 1 δισ. ευρώ.
Ωστόσο, σε αυτό δεν είναι περιλαμβάνεται μόνο το
νέο έκτακτο επίδομα, αλλά και ακόμα δύο μέτρα για πιο
φθηνή βενζίνη αλλά και diesel.

Δασικοί χάρτες: Στις 31 Μαΐου λήγει η προθεσμία
υποβολής αντιρρήσεων

Στις 31 Μαΐου λήγει η
προθεσμία
υποβολής
αντιρρήσεων κατά του
περιεχομένου
των
δασικών χαρτών.

Όπως αναφέρει το υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, οι διαδικτυακές
εφαρμογές
υποβολής
αντιρρήσεων και πρόδηλων σφαλμάτων στην
ιστοσελίδα του φορέα
«Ελληνικό Κτηματολόγιο»
(https://www.ktimatologio
.gr/el/e-services/civilians)
θα παραμείνουν διαθέσιμες για την αποδοχή των
αιτημάτων έως την καταληκτική ημερομηνία.

Η υποβολή της αντίρρησης συνοδεύεται από:
· Την οριοθέτηση του
πολυγώνου που αφορά
στο αίτημα.
Την επίκληση της ύπαρξης έννομου συμφέροντος.

·Τη δέσμευση για την
καταβολή του ειδικού τέλους.
Η προθεσμία

Μετά την υποβολή της
αντίρρησης και με καταληκτική προθεσμία δέκα
(10) ημερών μετά την λήξη
της
προθεσμίας
των
αντιρρήσεων, αποστέλλεται από τον ενδιαφερόμενο στο οικείο Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης
Δασικού Χάρτη (ΣΥΑΔΧ)
φάκελος στον οποίο περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο:
·
Το αντίγραφο της
φόρμας των υποβληθεισών
αντιρρήσεων,
εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο (εκδίδεται από την
ηλεκτρονική εφαρμογή).

Τα στοιχεία που αποδεικνύουν την καταβολή
του ειδικού τέλους ή το
αποδεικτικό
υποβολής
αντίρρησης που εκδίδεται
από την ηλεκτρονική εφαρμογή.
Το έννομο συμφέρον.

Ο φάκελος
Στον φάκελο αποστολής
αναγράφεται υποχρεωτικά
το όνομα του ενδιαφερόμε
νου και ο αριθμός πρω-

τοκόλλου των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν.
Τα παραπάνω στοιχεία
εξασφαλίζουν το παραδεκτό του αιτήματος.

Συμπληρωματικά αποδεικτικά στοιχεία (όπως
έκθεση φωτοερμηνείας,
τοπογραφικό διάγραμμα
κλπ.), που επικαλείται ο
ενδιαφερόμενος, μπορούν να συμπεριλαμβάνονται είτε στην ανωτέρω
αλληλογραφία
ή
να
κατατίθενται στην Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων
(ΕΠ.Ε.Α.) κατά την εξέταση της αντίρρησης.

Στους ενδιαφερόμενους
που κρίνουν ότι δεν προλαβαίνουν να υποβάλλουν
αντίρρηση,
δίνεται
η
δυνατότητα, ομοίως μέχρι
τις 31 Μαΐου 2022, να

καταθέσουν ηλεκτρονικά
αίτημα διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος, το οποίο
υποβάλλεται ατελώς και
εξετάζεται από την οικεία
Διεύθυνση Δασών.

Σε περίπτωση απόρριψης του πρόδηλου σφάλματος, η σχετική αίτηση θα
διαβιβαστεί προς την αρμόδια Επιτροπή Εξέτασης
Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.).
Η ΕΠ.Ε.Α. θα εξετάσει
την αίτηση ως υποβληθείσα αντίρρηση, κοινοποιώντας το σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο στον
ενδιαφερόμενο
και
παρέχοντας
προθεσμία
τριάντα (30) ημερών για
την καταβολή του ανάλογου παράβολου, στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται.
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Λιμάνι Πειραιά: Στην εντατική 5χρονη
που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις
της στη θάλασσα

Συνελήφθη η 37χρονη μητέρα της για έκθεση
ανηλίκου σε κίνδυνο

Σ

την εν τατική μον άδα του ν οσοκομείου
Παίδων , ν οσηλεύεται 5χ ρον ο κορίτσι που
εν τοπίστηκε, χ θες το μεσημέρι, χ ωρίς τις
αισθήσεις του από τον πλοίαρχ ο του επιβατηγού
οχ ηματαγωγού πλοίου «Αγ.Νεκτάριος» εν τός της
θαλάσσιας περιοχ ής Αργοσαρων ικού στο κεν τρικό
λιμάν ι του Πειραιά.
Άμεσα στην περιοχ ή μετέβησαν στελέχ η του Λιμεν ικού Σώματος, όπου εν τόπισαν και αν έσυραν την
αν ήλικη, στην οποία παρείχ αν καρδιοαν απν ευστική
αν αζωογόν ηση (CARPA), με αποτέλεσμα την αν άκτηση των αισθήσεών της.

Το αν ήλικο κορίτσι μεταφέρθηκε με ασθεν οφόρο
όχ ημα του ΕΚΑΒ αρχ ικά στο Γεν ικό Νοσοκομείο
Νίκαιας «Αγιος Παν τελεήμων », συν οδεία στελέχ ους
του λιμεν ικού, εν ώ στη συν έχ εια διεκομίσθη στο
ν οσοκομείο Παίδων «Αγλαϊα Κυριακού», όπ ου
ν οσηλεύεται.
Από το Α' Λιμεν ικό Τμήμα του Κεν τρικού Λιμεν αρχ είου Πειραιά που διεν εργεί την προαν άκριση,
συν ελήφθη η 37χ ρον η μητέρα της μικρής για έκθεση
αν ηλίκου σε κίν δυν ο και σήμερα αν αμέν εται ν α
οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πειραιά στο πλαίσιο της
αυτόφωρης διαδικασίας.
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ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΕΙΤΑΙ ΜΕ Σ/Ν

θριάσιο-9

Κάλυψη από τους δήμους λειτουργικών αναγκών
Αστυνομίας, Λιμενικού και Πυροσβεστικής

Μ

ε το σχέδιο νόμου του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με τίτλο «Ψηφιοποίηση
των διαδικασιών επιδόσεων εγγράφων και
αποδέσμευση της ελληνικής αστυνομίας από τη διενέργεια επιδόσεων εγγράφων της ποινικής και
πολιτικής δίκης και λοιπές επείγουσες διατάξεις του
υπουργείου Προστασίας του Πολίτη» δίνεται η
δυνατότητα και στους δήμους να χρηματοδοτούν την
κάλυψη των πάσης φύσεως λειτουργικών και
επιχειρησιακών αναγκών των υπηρεσιών της
Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος –
Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος.
Ειδικότερα με το άρθρο 16 προβλέπεται η
«Κάλυψη λειτουργικών και επιχειρησιακών
αναγκών των υπηρεσιών της Ελληνικής
Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής
Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος
από τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού – Τροποποίηση
παρ. 5 άρθρου 54 ν. 4662/2020 Στην παρ. 5 του
άρθρου 54 του ν. 4662/2020». Δηλαδή με το εν
λόγω άρθρο προστίθενται και οι ΟΤΑ α΄ βαθμού, ενώ μέχρι τώρα αναφέρονταν μόνο οι
περιφέρειες.
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του
νομοσχεδίου το οποίο εισήχθη την Πέμπτη 26/5
για επεξεργασία στην Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, «με το άρθρο 16 τροποποιείται η παρ. 5
του άρθρου 54 του ν. 4662/2020 (Α’27) με την
προσθήκη των υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής στους αποδέκτες
της επιχορήγησης από τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθ-

μού.
Στόχος της προωθούμενης ρύθμισης είναι η
κάλυψη των πάσης φύσεως λειτουργικών και
επιχειρησιακών αναγκών που αφορούν στην
ασφάλεια των δημοτών και την προστασία του
εν γένει φυσικού περιβάλλοντος εντός των
διοικητικών ορίων του επιχορηγούντος ΟΤΑ με
άμεσα οφέλη την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών και την πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, αλλά και την
ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των φορέων
της τοπικής αυτοδιοίκησης και των σωμάτων
ασφαλείας.
Περαιτέρω, με την παρούσα ρύθμιση προβλέπεται η δωρεά οχημάτων και πλωτών μέσων
προς την Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό
Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή και το Πυροσβεστικό Σώμα, υπό τον όρο της αποκλειστικής χρήσης τους για την αποτελεσματικότερη παροχή
των υπηρεσιών τους σε τοπικό επίπεδο για την
παροχή υπηρεσιών εντός των διοικητικών ορίων
του δωρητή».
Άρθρο 16

Κάλυψη λειτουργικών και επιχειρησιακών
αναγκών των υπηρεσιών της Ελληνικής
Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής
Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος
από τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού – Τροποποίηση
παρ. 5 άρθρου 54 ν. 4662/2020 Στην παρ. 5 του
άρθρου 54 του ν. 4662/2020 (Α’ 27) επέρχονται οι
εξής αλλαγές:
α)τροποποιείται το πρώτο εδάφιο αα) με την

αντικατάσταση των περιφερειών από τους ΟΤΑ
α΄ και β΄ βαθμού, αβ) την ένταξη του Λιμενικού
Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής στους αποδέκτες της επιχορήγησης, αγ) ως προς τον
σκοπό της επιχορήγησης των υπηρεσιών,

β) τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο ως προς
το αντικείμενο της επιχορήγησης σε είδος ή
υπηρεσίες,
γ) τροποποιείται το τέταρτο εδάφιο προς
εναρμόνιση με τις αλλαγές στο πρώτο εδάφιο,

δ) προστίθεται έκτο εδάφιο με το οποίο προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις για τη δωρεά από
τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:
«5. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(ΟΤΑ) α’ και β’ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα, μετά από απόφαση του οικείου συμβουλίου, δύνανται να επιχορηγούν τις υπηρεσίες
της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίες βρίσκονται εντός των
διοικητικών ορίων τους, για την κάλυψη των λειτουργικών και επιχειρησιακών αναγκών τους
που συναρτώνται με την ασφάλεια των πολιτών
και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος
αποκλειστικά εντός της διοικητικής επικράτειας
του επιχορηγούντος νομικού προσώπου.
Η ανωτέρω επιχορήγηση σε είδος ή υπηρεσίες αφορά συντηρήσεις, επισκευές, μεταποιήσεις κτηρίων, οχημάτων, πλωτών μέσων,

εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, προμήθεια
υλικών, αναλωσίμων, καυσίμων, καθώς και
κάθε άλλου είδους ή παροχής υπηρεσιών,
αναγκαίων για την κάλυψη των ως άνω λειτουργικών και επιχειρησιακών αναγκών.
Για την κάλυψη των παραπάνω αναγκών,
εφαρμόζονται αναλογικά και οι ρυθμίσεις του
άρθρου 202 του ν. 3463/2006 (Α` 114). Το προβλεπόμενο στην υποπαράγραφο Β.1 του άρθρου
202 του ν. 3463/2006 ποσοστό δύναται να αυξάνεται, με απόφαση του οικείου συμβουλίου, για
την κάλυψη των λειτουργικών και επιχειρησιακών αναγκών τους υπηρεσιών της Ελληνικής
Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής
Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος
του οικείου ΟΤΑ.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της
παρ. 3 του άρθρου 88 του ν. 4368/2016 (Α` 21).

Δωρεά οχημάτων και πλωτών μέσων από
τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού στις υπηρεσίες του
πρώτου εδαφίου δύναται να πραγματοποιείται
σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 4 του
άρθρου 199 του ν. 3463/2006 και το άρθρο 11 του
π.δ. 242/1996 (Α’ 179) για την κάλυψη των
επιχειρησιακών τους αναγκών και αποκλειστικά εντός των διοικητικών ορίων του δωρητή».

10 -θριάσιο
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Α΄ΕΚΑΝΑ ΑΝΔΡΩΝ:
Νίκες για Ακαδημία
Ελευσίνας και Ένωση
Ν. Περάμου

–ΗΛΕΚΤΡΟΥ ΠΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 83-62
Διαιτητές : Γεράν ιος, Κηπώσης, Πέππας Γ
Δεκάλεπτα : 26-21, 48 – 39, 61 - 45
, 83 - 62

ΕΝΩΣΗ
ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟΥ
ΜΕΓΑΡΩΝ
(Κατσαρέλιας, Στρατής):
Κον τόπουλος 27(5), Μπαγδάτογλου 4,
Τσέλιος 23(3), Ρόκας, Στεφάν ου 11,
Παπασπύρου, Μπούρας 16, Κομματάς, Σάμπλι 2, Καπέτσης
ΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΥ ΠΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
(Ιν τζελέρ, Καρατράν τος): Πηλιούν ης
31 (2), Ραγιάς 8, Μαρκουϊζος 2, Τσιλάγας 5, Κάραλης 8, Μεν εγάτος, Κουζιν όγλου, Καρακώστας 2, Κατσικάκης
4, Σιλβέστερ 2

ΑΟΝΑ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ
66-72
Διαιτητές: Τσαχ άκης, Καλαρέμας,
Βαΐ τσης
Δεκαλεπτα: 13-15, 33-34, 54-47, 6672

ΑΟΝΑ(Περρος, Βουρλιάς): Κουτσολιάκος 10(1), Τζιαμτζης, Τσιακος 6(2),
Ντόσκορης 8(2), Λούγαρης 5(1), Κυριακόπουλος 15(3), Γαλάν ης 2, Λιλιμπάκης 4, Τσιώκος 16
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ (Μαυρογιάν ν ης, Ρόκας): Ηλιάδης 11(1),
Σπαν ός 14(2) Πατατάς 2 , Πετρόγιαν ν ος 3, Κον τούλης 14, Παπαδημητρίου
2, Αχ είμαστος 2, Μόρφος 24(3)

Η
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
(30/05/2022)

ΕΝΩΣΗ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ

A' ΓΥΝΑΙΚΩΝ :
"¨Επεσε" η αυλαία...

20.30
ΚΛ ΠΑΝ ΣΑΛΠΕΑΣ
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΔΙΑ
ΑΛΙΜΟΥ ΑΕ
ΕΥ ΡΥ ΑΛΗ ΑΓΟΓ -ΡΕΠΟ

ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
ΠΟΡΦΥ ΡΑΣ ΑΟΦ
59
Διαιτητές : Αρφαρά , Κον ταξάκης Σκάρας Ν.
Δεκάλεπτα: 8-12, 10-24, 19-41, 22-59

22-

ΠΕΡΑΜΟΣ
ΜΕΓΑΡΑ (Μπ όρας):
Μυστέκια 2,
Αν δριοπούλου 6(2), Χρον οπούλου Κ., Παν ούση 6,
Χρον οπ ούλου Α. 8, Στεργίου, Βασιλοπ ούλου,
Μουρτσούβοφ, Πν ευματικάκη
ΠΟΡΦΥ ΡΑΣ (Τ. Οικον ομόπουλος, Φατούρος): Βόπη,
Κοκκίν η 7(1), Πετρή 9(1), Μπ ουκουβάλα 4 ,
Ρουμπελάκη, Μπάτσκα 11(1), Καρακλή 2, Μαργαρίτη 9,
Κον τραφούρη 11(1), Καλογερία 4, Σταθάκη 2
ΜΑΝΔΡΑΣ ΓΑΣ
ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ
Διαιτητές: Πέππας Δ., Πέππας Αγγ.
Δεκάλεπτα : 9-10, 16-15, 26-25, 44-32

48

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

44-32

20.15 ΚΛ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΑΕ
ΔΑΣ
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
20.00
ΚΛ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΘΕΟΜΗΤ
ΔΑΦΝΗ ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΟ
ΑΟΝ
ΑΡΓΥ ΡΟΥ ΠΟΛΗΣ
1ο
ΚΛ ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ
ΔΑΣΚΑΛ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

ΓΑΣ ΜΑΝΔΡΑΣ( Καραγάν ης, Λιν άρδος) : Τσούμπου
5(1), Σωτηρίου 1, Σαν ταμούρη 4, Μουζάκη 12,
Γιαν ν ικάκη, Πιτσάκη 10, Κουρτέση 12(2), Προέδρου ,
Τζιν λή

ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ( Δον τάς) : Παπαδοπούλου
14(3) , Κοπ ελάκη, Κιαούλια 7(1), Δαρζέν τα 2,
Γκλεζάκου 3, Κολοβού , Ραφελέτου 2, Λάσκαρη 2 ,
Μπαϊμπάκη 2

ΕΞ' ΑΝΑΒΟΛΗΣ:
ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΠΑΝΕΛΕΥ ΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ
Διαιτητές : Βαίτσης, Σκάρας
Δεκάλεπτα : 22-09, 33-20 , 47-28, 58-38

58-38

Π. ΦΑΛΗΡΟ (Ζέρβα, Κοπάτσκοβα): Κυριακάκη Β.
11(1), Παρθέν η 11(!), Κυριακάκη Λ. 13(1), Κελλάρη
8(2), Γαλιατσάτου 3(1), Κοτσιαύτη 10, Καζύρη 2, Πλυτά
, Δέτση , Αποστόλου, Μαχ λά
ΠΑΝΕΛΈΥ ΣΙΝΙΑΚΟΣ

(Κάργιαν ν ης,

20.30
ΚΛ ΝΕΟ ΑΡΓΥ ΡΟΥ ΠΟΛΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΥ ΠΟΛΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
20.30
ΚΛ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΕΡΜΗΣ ΓΣ
ΕΡΜΗΣ
ΑΡΓΥ ΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΑΟ
21.00 ΚΛ ΒΥ ΖΑΝΤΙΝΟ ΤΑΤΑΥ ΛΑ
ΑΟ ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥ ΡΝΗΣ ΑΟ
Ρεπορτάζ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Παν αγιωτόπουλος): Γιαν ν ακούλια 5(!), Ιακώβου 5,
Τσίρμπα 9(1),

Τσιούν η 10(3), Πολυζώτη 1, Μεγαλούδη 3(1),
Οικον όμου 2, Χαραλαμπ ίδου 3(1) , Καμπ όλη ,
Αν αστασοπούλου , Λιώρη
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦ 48
ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ 46
ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟ 42
ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΠΑΛΙΑΣ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ 41
ΑΟ ΒΑΡΗΣ «Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ» 39
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 38
ΜΑΝΔΡΑΣ ΓΑΣ 38
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ 34
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ 32
ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 31
ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ 29
ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΑΣ 26
ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 24

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ
Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,
210 5570337, 210 5580816
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θριάσιο-11

Ακαδημία Α.Γ.Σ Νέας
Περάμου: 2ο soccer
training camp
Το 2ο Soccer Training Camp
είναι γεγονός!
Για 2η συνεχόμενη χρόνια διοργανώνεται soccer training camp
στην πόλη της Νέας Περάμου.
Η Ακαδημία σε μια προσπάθεια
να εντάξει όλο και περισσότερο
τους μικρούς της αθλητές στο
χώρο του ποδοσφαίρου και του
αθλητισμού πραγματοποιεί ένα
20ήμερο εξειδικευμένων προπονήσεων με βάση το ποδόσφαιρο.
Event’s , μετρήσεις , ομιλίες ,
προπονήσεις με συγκεκριμένη
θεματολογία αλλά και βραβεύσεις
θα πραγματοποιηθούν κατά την
διάρκεια του Camp.
Δηλώσεις συμμετοχών
εώς 28 Ιουνίου!

Eλυσε την συνεργασία του με τον
Κώστα Λινάρδο ο Αστέρας Μαγούλας

Μετά από συνάντηση που διεξήχθη σε άψογο κλίμα
μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου της ομάδας & του
προπονητή μας Κώστα Λινάρδου, ανακοινώνουμε τη
λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών.
Ο Κώστας Λινάρδος είναι ένας διαχρονικά καλός
φίλος της ομάδας μας & αποτελεί μέρος της ζωντανής
ιστορίας της. Από τη συνεργασία μας κρατάμε πολλά,
κυρίως τη συνέπεια & την ευγένεια του coach!
Κατά τη διάρκεια της θητείας του Κώστα Λινάρδου, ο
Αστέρας υπήρξε αρκετά ανταγωνιστικός & βρέθηκε σε
μία τρομερά παραγωγική περίοδο, συγκριτικά με τα τελευταία χρόνια.
Coach ήταν τιμή μας που συνεργαστήκαμε! Ευχόμαστε ολόψυχα τα καλύτερα στη συνέχεια της προπονητικής του καριέρας.
μέλος Σ., Καστάν ης Α., Δρομούσης Ι., Χατζής Ε.τ.Γ., Ταφάν ι
Σ. Δρυμούσης Π., Γολίτσας Π.,
Ταφάν ι Φ., Στρατούρης Σ., Φετζουλάϊ Λ.
Κ16

Δύο ν ίκες ο Α.Σ.
Μ εγαρικός

Με ν ικηφόρο αποτέλεσμα 0-3 ''απέδρασε'' η ομάδα του Γ. Χατζή
απ ό
τον
Πειραιά
όπ ου
αγων ίστηκε
με
την
Α.Ε.
ΧΑΡΑΥ ΓΗ στα πλαίσια του πρωταθλήματος Acropolis. Σε έν α
παιχ ν ίδι αν ταγων ιστικό, παρ' όλο
το υψηλό σκορ, η Χαραυγή αν τιστάθηκε σθεν αρά ιδιαίτερα στο
πρώτο ημίχ ρον ο. Το σκορ άν οιξε
ο Χατζής Β. τ. Γ. στο 60' και δέκα
λεπ τά αργότερα στο 70' ο
Δρυμούσης Π. με πέν αλτι που
κέρδισε ο Ταφάν ι Σ. , διπλασίασε
τα τέρματα. Το τελικό 0-3 διαμόρφωσε στο 85' ο Χύτας Ν.

Με ν ικηφόρο αποτέλεσμα 0-3 ''απέδρασε'' η ομάδα του Γ. Χατζή
απ ό
τον
Πειραιά
όπ ου
αγων ίστηκε
με
την
Α.Ε.
ΧΑΡΑΥ ΓΗ στα πλαίσια του πρωταθλήματος Acropolis. Σε έν α
παιχ ν ίδι αν ταγων ιστικό, παρ' όλο
το υψηλό σκορ, η Χαραυγή αν τιστάθηκε σθεν αρά ιδιαίτρα στο
πρώτο ημίχ ρον ο. Το σκορ άν οιξε
ο Χατζής Β. τ. Γ. στο 60' και δέκα
λεπ τά αργότερα στο 70' ο
Δρυμούσης Π. με πέν αλτι που
κέρδισε ο Ταφάν ι Σ. , διπλασίασε
τα τέρματα. Το τελικό 0-3 διαμόρφωσε στο 85' ο Χύτας Ν.
Η σὐν θεση της ομάδας: (Χατζής):
Μπεν αρδής Μ., Χύτας Ν., Σαχ όλι
Ε., Σχ αόλι Χ., Χατζής Ε.τ.Σ., Στα

Με το υψηλό 6-0 επιβλήθηκε η
ομάδα του Κ. Σαμπάν η επί του
Παν ελευσιν ιακού σε αγών α που
έδωσαν για το πρωτάθλημα της
ΕΠΣΔΑ. Εμφαν ώς αν ώτερος ο
Μεγαρικός κατέβαλε εύκολα την
αν τίπαλη ομάδα με γκολ των Ελέζι
Σ. (2), Δουμέν η Δ., Χιώτη, Τσαλαβρέτα, Σιδέρη Ι.τΔ.

Η σύν θεση της ομάδας:
(Σαμπάν ης): Καράμπελας Α. Χατζίρη Χ., Σιδέρης Ι.τ.Π, Μπαδήμας
Β., Ηλιόπουλος Ν., Γκυλάπι Σ.,
Σιδέρης Ι.τ.Δ., Τσαλαβράτας Θ.,
Χιώτης Κ., Δουμέν ης Δ., Ελέζι Σ.
Έπαιξαν και οι: Καρβέλας Μ.,
Πότσι Α., Κον τόπουλος, Τσόμπος
Λ., Νικολής Ο., Πέγκος Κ.,
Ευχ αριστούμε τις ομάδες της Α.Ε.
Χαραυγής και του Παν ελευσιν ιακού για την συν εργασία και τους
ευχ όμαστε καλή συν έχ εια στις
αγων ιστικές τους υποχ ρεώσεις.

Η Νίκη Σητείας ευχαριστεί
τον Βύζα Μεγάρων

Το Δ.Σ. της ΝΙΚΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
ευχαριστεί θερμά
τον Βύζα Μεγάρων για την
υποδειγματική φιλοξενία που έτυχε
η ομάδα μας, τους ευχόμαστε να
εκπληρώσουν το στόχο τους
και κάποια στιγμή
να ξανασυναντηθούμε στη Σητεία
αυτή τη φορά για να μπορέσουμε
να ανταποδώσουμε.
Είναι πολύ σημαντικό ότι σε αυτό
το ταξίδι των μπαράζ ανόδου
η ομάδα μας αντιμετωπίστηκε
παντού με σεβασμό και έκανε σε
όλα τα γήπεδα φίλους.

Παρασκευή 27 Μαϊου 2022

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

Ο Δήμος Φυλής καλεί, για τελευταία φορά, τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κο Ιωάννη Κάππο να έρθει σε συνεννόηση με το Δήμο, ώστε
να λυθούν τα προβλήματα. Να μην ταλαιπωρεί τους δημότες, λαμβάνοντας αυθαίρετες και ατεκμηρίωτες αποφάσεις.
Σημειωτέον ότι, ο Δήμος συγκρούεται, για πρώτη φορά, με δημόσιο λειτουργό. Με τον προκάτοχο του κου Κάππου, Παναγιώτη Σπύρου, είχε άριστη
και εποικοδομητική συνεργασία.
Τέλος, είναι ώρα να αναλάβει τις ευθύνες του το Υπουργείο Παιδείας. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα δεν έχει παρέμβει, παρόλο που ο Δήμος έχει θέσει
το ζήτημα στην Υφυπουργό κα Ζέτα Μακρή και στον Γενικό Γραμματέα κο Αλέξανδρο Κόπτση. Υπέρ του Δήμου έχει τοποθετηθεί και ο Αντιπρόεδρος της Βουλής κος Θανάσης Μπούρας.
Ο κος Κάππος είναι υπάλληλος του Υπουργείου Παιδείας κι επομένως τον υπηρεσιακό και πειθαρχικό του έλεγχο έχει η ιεραρχία και η πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου, το οποίο, πλέον, καλείται να αποφασίσει αν είναι με τον κο Κάππο ή με τους πολίτες.
Σε διαφορετική περίπτωση, ο Δήμος Φυλής θα βρεθεί απέναντι, κάτι που δεν επιθυμεί, αλλά είναι αποφασισμένος να πράξει, για το καλό των
δημοτών του.

Παρασκευή 27 Μαϊου 2022

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Α.Π.143423/25-5-2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Αθην αίων διακηρύσσει ότι στις 9-6-2022
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
εν ώπιον της αρμόδιας επιτροπής, σύμφ ων α με τις διατάξεις
του Π.Δ. 270/81, στο γραφ είο 2
της Μάγερ 27, 1ος όροφ ος, θα
διεξαχθεί φ αν ερή πλειοδοτική
προφ ορική δημοπρασία για την
δεκαετή εκμίσθωση του 136
περιπτέρου που βρίσκεται στην
οδό Καλλιρόης 188 -με τιμή
εκκίν ησης το ποσό των 350 €
το μήν α, αν απροσαρμοζόμεν ο
κατά 2% ετησίως, επί του εκάστοτε
διαμορφ ούμεν ου
μισθώματος, μετά την παρέλευση δύο ετών .
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται
στο ποσό που είν αι ίσο με το
10% τριών (3) ετών μισθωμά-

Α.Π.143455/25-5-22

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Αθην αίων διακηρύσσει ότι στις 9-6-2022
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
εν ώπιον της αρμόδιας επιτροπής, σύμφ ων α με τις διατάξεις
του Π.Δ. 270/81, στο γραφ είο 2
της Μάγερ 27, 1ος όροφ ος, θα
διεξαχθεί φ αν ερή πλειοδοτική
προφ ορική δημοπρασία για την
δεκαετή εκμίσθωση του περιπτέρου που βρίσκεται στην οδό
Υμηττού 130 -με τιμή εκκίν ησης
το ποσό των 800 € το μήν α,
αν απροσαρμοζόμεν ο κατά 2%
ετησίως, επί του εκάστοτε διαμορφ ούμεν ου
μισθώματος,
μετά την παρέλευση δύο ετών .
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται
στο ποσό που είν αι ίσο με το

Α.Π.143462/25-5-22

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Αθην αίων διακηρύσσει ότι στις 9-6-2022
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
εν ώπιον της αρμόδιας επιτροπής, σύμφ ων α με τις διατάξεις
του Π.Δ. 270/81, στο γραφ είο 2
της Μάγερ 27, 1ος όροφ ος, θα
διεξαχθεί φ αν ερή πλειοδοτική
προφ ορική δημοπρασία για την
δεκαετή εκμίσθωση του 110
περιπτέρου που βρίσκεται στην
οδό Λεωφ όρος Συγγρού 131 με
τιμή εκκίν ησης το ποσό των
1.110 € το μήν α, αν απροσαρμοζόμεν ο κατά 2% ετησίως,
επί του εκάστοτε διαμορφ ούμεν ου μισθώματος, μετά την
παρέλευση δύο ετών .
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται
στο ποσό που είν αι ίσο με το
10% τριών (3) ετών μισθωμά-

των του ορίου της πρώτης
προσφ οράς και βεβαιών εται με
την προσκόμιση ισόποσου
γραμματίου παρακαταθέσεως
του Ταμείου Παρακαταθηκών
και Δαν είων ή εγγυητικής επιστολής αν αγν ωρισμέν ης στην
Ελλάδα Τράπεζας, αορίστου
διάρκειας. (Άρθρο 2).
Η μίσθωση θα είν αι για δέκα
(10) χρόν ια και θα αρχίζει με
την υπογραφ ή του πρωτόκολλου παράδοσης παραλαβής.
(άρθρο 4).

Στη δημοπρασία γίν ον ται δεκτοί όποιοι επιθυμούν , αρκεί ν α
προσκομίσουν τα αν αφ ερόμεν α δικαιολογητικά στο άρθρο 7
των όρων διακήρυξης.

Πληροφ ορίες και έν τυπα για
την παραπάν ω δημοπρασία
μπορούν ν α λάβουν οι εν διαφ ερόμεν οι από την Δ/ν ση Δημοτικής Περιουσίας, Τμήμα Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης
Δημοτικής Περιουσίας του
Δήμου Αθην αίων , Μάγερ 27,
τηλ. 210 5277289 κάθε εργάσιμη

10% τριών (3) ετών μισθωμάτων του ορίου της πρώτης
προσφ οράς και βεβαιών εται με
την προσκόμιση ισόποσου
γραμματίου παρακαταθέσεως
του Ταμείου Παρακαταθηκών
και Δαν είων ή εγγυητικής επιστολής αν αγν ωρισμέν ης στην
Ελλάδα Τράπεζας, αορίστου
διάρκειας. (Άρθρο 2).
Η μίσθωση θα είν αι για δέκα
(10) χρόν ια και θα αρχίζει με
την υπογραφ ή του πρωτόκολλου παράδοσης παραλαβής.
(άρθρο 4).
Στη δημοπρασία γίν ον ται δεκτοί όποιοι επιθυμούν , αρκεί ν α
προσκομίσουν τα αν αφ ερόμεν α δικαιολογητικά στο άρθρο 7
των όρων διακήρυξης.

Πληροφ ορίες και έν τυπα για
την παραπάν ω δημοπρασία
μπορούν ν α λάβουν οι εν διαφ ερόμεν οι από την Δ/ν ση Δημοτικής Περιουσίας, Τμήμα Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης
Δημοτικής Περιουσίας του

των του ορίου της πρώτης
προσφ οράς και βεβαιών εται με
την προσκόμιση ισόποσου
γραμματίου παρακαταθέσεως
του Ταμείου Παρακαταθηκών
και Δαν είων ή εγγυητικής επιστολής αν αγν ωρισμέν ης στην
Ελλάδα Τράπεζας, αορίστου
διάρκειας. (Άρθρο 2).

Η μίσθωση θα είν αι για δέκα
(10) χρόν ια και θα αρχίζει με
την υπογραφ ή του πρωτόκολλου παράδοσης παραλαβής.
(άρθρο 4).

Στη δημοπρασία γίν ον ται δεκτοί όποιοι επιθυμούν , αρκεί ν α
προσκομίσουν τα αν αφ ερόμεν α δικαιολογητικά στο άρθρο 7
των όρων διακήρυξης.

Πληροφ ορίες και έν τυπα για
την παραπάν ω δημοπρασία
μπορούν ν α λάβουν οι εν διαφ ερόμεν οι από την Δ/ν ση Δημοτικής Περιουσίας, Τμήμα Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης
Δημοτικής Περιουσίας του
Δήμου Αθην αίων , Μάγερ 27,
τηλ. 210 5277291 κάθε εργάσιμη
ημέρα και ώρα.

θριάσιο-13
ημέρα και ώρα.

Η δημοσίευση επιβαρύν ει τον
τελευταίο πλειοδότη.

Αθήν α, 24-5-22

* Να δημοσιευθεί από την εταιρεία ΕΛΜΑ Α.Ε.
έως στις 30-5-22
στην εφ ημερίδα: ΗΧΩ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
* Να δημοσιευθεί από τον Δήμο
Αθην αίων
έως στις 30-5-22
στην τοπική εφ ημερίδα:
ΘΡΙΑΣΙΟ
* Να δημοσιευθεί από τον Δήμο
Αθην αίων
στις 30-5-22
στο www.cityofathens.gr
Ο

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΣΙΑΤΣΙΑΜΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΑΘ.

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Α.Π.143431/25-5-22
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Αθην αίων διακηρύσσει ότι στις 9-6-2022
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
εν ώπιον της αρμόδιας επιτροπής, σύμφ ων α με τις διατάξεις
του Π.Δ. 270/81, στο γραφ είο 2
της Μάγερ 27, 1ος όροφ ος, θα
διεξαχθεί φ αν ερή πλειοδοτική
προφ ορική δημοπρασία για την
δεκαετή εκμίσθωση του 215
περιπτέρου που βρίσκεται στην
οδό Φιλολάου 185 -με τιμή
εκκίν ησης το ποσό των 800 €
το μήν α, αν απροσαρμοζόμεν ο
κατά 2% ετησίως, επί του εκάδιαμορφ ούμεν ου
στοτε
μισθώματος, μετά την παρέλευση δύο ετών .
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται
στο ποσό που είν αι ίσο με το
10% τριών (3) ετών μισθωμά-

Δήμου Αθην αίων , Μάγερ 27,
τηλ. 210 5277289 κάθε εργάσιμη
ημέρα και ώρα.
Η δημοσίευση επιβαρύν ει τον
τελευταίο πλειοδότη.

Αθήν α, 24-5-22
* Να δημοσιευθεί από την εταιρεία ΕΛΜΑ Α.Ε.
έως στις 30-5-22
στην εφ ημερίδα: ΗΧΩ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
* Να δημοσιευθεί από τον Δήμο
Αθην αίων
έως στις 30-5-22
στην τοπική εφ ημερίδα:
ΘΡΙΑΣΙΟ
* Να δημοσιευθεί από τον Δήμο
Αθην αίων
στις 30-5-22
στο www.cityofathens.gr
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΣΙΑΤΣΙΑΜΗΣ
ΑΘ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Α.Π.143457/25-5-22

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Αθην αίων διακηρύσσει ότι στις
9-6-2022
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
εν ώπιον της αρμόδιας επιτροπής, σύμφ ων α με τις διατάξεις
του Π.Δ. 270/81, στο γραφ είο 2
της Μάγερ 27, 1ος όροφ ος, θα
διεξαχθεί φ αν ερή πλειοδοτική
προφ ορική δημοπρασία για την
δεκαετή εκμίσθωση του 12 περιπτέρου που βρίσκεται στην
οδό Καλλιρόης 15 -με τιμή
εκκίν ησης το ποσό των 550 €
το μήν α, αν απροσαρμοζόμεν ο
κατά 2% ετησίως, επί του εκάστοτε
διαμορφ ούμεν ου
μισθώματος, μετά την παρέλευση δύο ετών .
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται
στο ποσό που είν αι ίσο με το

Η δημοσίευση επιβαρύν ει τον
τελευταίο πλειοδότη.
Αθήν α, 24-5-22

* Να δημοσιευθεί από την εταιρεία ΕΛΜΑ Α.Ε.
έως στις 30-5-22
στην εφ ημερίδα: ΤΑ ΝΕΑ
* Να δημοσιευθεί από τον Δήμο
Αθην αίων
έως στις 30-5-22
στην τοπική εφ ημερίδα:
ΘΡΙΑΣΙΟ
* Να δημοσιευθεί από τον Δήμο
Αθην αίων
στις 30-5-22
στο www.cityofathens.gr
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΣΙΑΤΣΙΑΜΗΣ
ΑΘ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Α.Π.143466/25-5-22

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Αθην αίων διακηρύσσει ότι στις 9-6-2022
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
εν ώπιον της αρμόδιας επιτροπής, σύμφ ων α με τις διατάξεις
του Π.Δ. 270/81, στο γραφ είο 2
της Μάγερ 27, 1ος όροφ ος, θα
διεξαχθεί φ αν ερή πλειοδοτική
προφ ορική δημοπρασία για την
δεκαετή εκμίσθωση του 143
περιπτέρου που βρίσκεται στην
οδό Λεωφ όρος Αλεξάν δρας
223
με τιμή εκκίν ησης το
ποσό των 600 € το μήν α, αν απροσαρμοζόμεν ο κατά 2%
ετησίως, επί του εκάστοτε διαμορφ ούμεν ου
μισθώματος,
μετά την παρέλευση δύο ετών .
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται
στο ποσό που είν αι ίσο με το
10% τριών (3) ετών μισθωμά-

των του ορίου της πρώτης
προσφ οράς και βεβαιών εται με
την προσκόμιση ισόποσου
γραμματίου παρακαταθέσεως
του Ταμείου Παρακαταθηκών
και Δαν είων ή εγγυητικής επιστολής αν αγν ωρισμέν ης στην
Ελλάδα Τράπεζας, αορίστου
διάρκειας. (Άρθρο 2).

Η μίσθωση θα είν αι για δέκα
(10) χρόν ια και θα αρχίζει με
την υπογραφ ή του πρωτόκολλου παράδοσης παραλαβής.
(άρθρο 4).

Στη δημοπρασία γίν ον ται δεκτοί όποιοι επιθυμούν , αρκεί ν α
προσκομίσουν τα αν αφ ερόμεν α δικαιολογητικά στο άρθρο 7
των όρων διακήρυξης.

Πληροφ ορίες και έν τυπα για
την παραπάν ω δημοπρασία
μπορούν ν α λάβουν οι εν διαφ ερόμεν οι από την Δ/ν ση Δημοτικής Περιουσίας, Τμήμα Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης
Δημοτικής Περιουσίας του
Δήμου Αθην αίων , Μάγερ 27,
τηλ. 210 5277289 κάθε εργάσιμη
ημέρα και ώρα.

10% τριών (3) ετών μισθωμάτων του ορίου της πρώτης
προσφ οράς και βεβαιών εται με
την προσκόμιση ισόποσου
γραμματίου παρακαταθέσεως
του Ταμείου Παρακαταθηκών
και Δαν είων ή εγγυητικής επιστολής αν αγν ωρισμέν ης στην
Ελλάδα Τράπεζας, αορίστου
διάρκειας. (Άρθρο 2).

Η μίσθωση θα είν αι για δέκα
(10) χρόν ια και θα αρχίζει με
την υπογραφ ή του πρωτόκολλου παράδοσης παραλαβής.
(άρθρο 4).

Στη δημοπρασία γίν ον ται δεκτοί όποιοι επιθυμούν , αρκεί ν α
προσκομίσουν τα αν αφ ερόμεν α δικαιολογητικά στο άρθρο 7
των όρων διακήρυξης.
Πληροφ ορίες και έν τυπα για
την παραπάν ω δημοπρασία
μπορούν ν α λάβουν οι εν διαφ ερόμεν οι από την Δ/ν ση Δημοτικής Περιουσίας, Τμήμα Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης
Δημοτικής Περιουσίας του
Δήμου Αθην αίων , Μάγερ 27,
των του ορίου της πρώτης
προσφ οράς και βεβαιών εται με
την προσκόμιση ισόποσου
γραμματίου παρακαταθέσεως
του Ταμείου Παρακαταθηκών
και Δαν είων ή εγγυητικής επιστολής αν αγν ωρισμέν ης στην
Ελλάδα Τράπεζας, αορίστου
διάρκειας. (Άρθρο 2).
Η μίσθωση θα είν αι για δέκα
(10) χρόν ια και θα αρχίζει με
την υπογραφ ή του πρωτόκολλου παράδοσης παραλαβής.
(άρθρο 4).

Στη δημοπρασία γίν ον ται δεκτοί όποιοι επιθυμούν , αρκεί ν α
προσκομίσουν τα αν αφ ερόμεν α δικαιολογητικά στο άρθρο 7
των όρων διακήρυξης.
Πληροφ ορίες και έν τυπα για
την παραπάν ω δημοπρασία
μπορούν ν α λάβουν οι εν διαφ ερόμεν οι από την Δ/ν ση Δημοτικής Περιουσίας, Τμήμα Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης
Δημοτικής Περιουσίας του
Δήμου Αθην αίων , Μάγερ 27,
τηλ. 210 5277291 κάθε εργάσιμη
ημέρα και ώρα.

Η δημοσίευση επιβαρύν ει τον
τελευταίο πλειοδότη.
Αθήν α, 24-5-22

* Να δημοσιευθεί από την εταιρεία ΕΛΜΑ Α.Ε.
έως στις 30-5-22
στην εφ ημερίδα: ΗΧΩ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
* Να δημοσιευθεί από τον Δήμο
Αθην αίων
έως στις 30-5-22
στην τοπική εφ ημερίδα:
ΘΡΙΑΣΙΟ
* Να δημοσιευθεί από τον Δήμο
Αθην αίων
στις 30-5-22
στο www.cityofathens.gr
Ο
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΣΙΑΤΣΙΑΜΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΑΘ.

τηλ. 210 5277289 κάθε εργάσιμη
ημέρα και ώρα.
Η δημοσίευση επιβαρύν ει τον
τελευταίο πλειοδότη.

Αθήν α, 24-5-22
* Να δημοσιευθεί από την εταιρεία ΕΛΜΑ Α.Ε.
έως στις 30-5-22
στην εφ ημερίδα: ΗΧΩ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
* Να δημοσιευθεί από τον Δήμο
Αθην αίων
έως στις 30-5-22
στην τοπική εφ ημερίδα:
ΘΡΙΑΣΙΟ
* Να δημοσιευθεί από τον Δήμο
Αθην αίων
στις 30-5-22
στο www.cityofathens.gr
Ο

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΣΙΑΤΣΙΑΜΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΑΘ.

Η δημοσίευση επιβαρύν ει τον
τελευταίο πλειοδότη.
Αθήν α,24-5-22
* Να δημοσιευθεί από την εταιρεία ΕΛΜΑ Α.Ε.
έως στις 30-5-22
στην εφ ημερίδα: ΤΑ ΝΕΑ
* Να δημοσιευθεί από τον Δήμο
Αθην αίων
έως στις 30-5-22
στην τοπική εφ ημερίδα:
ΘΡΙΑΣΙΟ
* Να δημοσιευθεί από τον Δήμο
Αθην αίων
στις 30-5-22
στο www.cityofathens.gr
Ο

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΣΙΑΤΣΙΑΜΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΑΘ.

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.
ΑΝΑΛΑΜ ΒΑΝΟΥΜ Ε ΕΡΓ ΑΣΙΕΣ:

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

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

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

ΓΑΜ ΟΣ

Ο ΣΤ ΟΥΡΑΙΤ ΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΤ ΙΝΟΣ Τ ΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ Τ ΗΣ Τ ΖΕΝΗΣ Τ Ο ΓΕΝΟΣ

ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤ ΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΚΑΤ ΟΙΚΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ Η

ΠΑΠΟΥΤ ΣΟΓΛΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ Τ ΟΥ

ΒΡΑΣΙΔΑ ΚΑΙ Τ ΗΣ ΑΝΑΣΤ ΑΣΙΑΣ Τ Ο

ΓΕΝΟΣ ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤ ΗΝ
ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΤ ΟΙΚΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΠΡΟΚΕΙΤ ΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤ ΡΕΥΤ ΟΥΝ ΣΤ Ο
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ.

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.

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

Παρασκευή 27 Μαϊου 2022

