
Προβλέψεις– σοκ για την τιμή
κιλοβατώρας τον Αύγουστο

Οι αγορές προεξοφλούν χονδρεμπορική
τιμή άνω των 500 ευρώ/MWh

--  ΠΠάάννωω  ααππόό  1122..000000  εευυρρώώ  υυπποολλοογγίίζζεεττααιι  ηη  ««λλεείίαα»»

Χειροπέδες σε 25χρονο στον
Ασπρόπυργο που είχε 

ρημάξει καταλύτες αυτοκινήτων
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Ελευσίνα: 
Ανακοίνωση απαγόρευσης
κυκλοφορίας λόγω πολύ

υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς
Την Πέμπτη 14/7 έως την Παρασκευή 15/7 στη

Β.Δ. περίμετρο του αρχαιολογικού χώρου

Νιάτα και Ταλέντα στον Μανδραϊκό.
Δούκας και Πέππας στην αντρική ομάδα

Πανελευσινιακός ΑΟΚ: Ανανέωσαν οι
Κατερίνα Κοντού & Ρούλα Κασαμπά

ΠΠεερριισσσσόόττεερρεεςς  ααννααννεεώώσσεειιςς  σσττοονν  
ΒΒύύζζαανντταα  ΜΜεεγγάάρρωωνν

ΑΣΠΙΔΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΝΗΘΑ  

Ο ΑΔΜΗΕ τοποθετει αισθητήρες
και κάμερες σε 135 πυλώνες,
που θα προειδοποιούν την

Πυροσβεστική Υπηρεσία για
πιθανή εκδήλωση πυρκαγιάς 

Σε επιχειρήσεις 
της Δυτικής Αττικής 

και του Πειραιά
ο Γιώργος Κώτσηρας και 

ο Γιάννης Σμυρλής

σσεελλ..  1100--1111

ΦΩΣ ΣΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ 
ΜΥΣΤΗΡΙΑ 
Το crowdsourcing στην 
υπηρεσία του myEleusis σσεελλ..  55

ΔΔ..  ΜΜεεγγααρρέέωωνν::
ΣΣεε  λλεειιττοουυρργγίίαα  ηη  ψψηηφφιιαακκήή  
ππλλααττφφόόρρμμαα  εεννηημμέέρρωωσσηηςς

ααννέέρργγωωνν

σσεελλ..  33--1133

σσεελλ..  33 σσεελλ..  99

σσεελλ..  88

σσεελλ..    22

σσεελλ..  77

Συνάντηση Μάκη Βορίδη
- Σπύρου Βρεττού 

Για τα προβλήματα του Δ. Αχαρνών
που χρήζουν άμεσης επίλυσης.

σσεελλ..  33

Εξιχνιάστηκαν
14 

περιπτώσεις
κλοπών και
αποπειρών

κλοπών 
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ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

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

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου 
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Ηλιοφάνεια και ζέστη . Η θερμοκρασία 

από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
3,7,11,15,19,23,27,31

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Νικόδημος, Ακύλας

Οσίου Νικοδήμου Αγιορείτου, Αγίου Ακύλα 
Αποστόλου

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Φίλης Ισίδωρος Μ., Λιάκου Δημητρίου 11, 

2105582462

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Μπαρδής Μελέτιος Ι.

Βενιζέλου Ελευθερίου 8, 2105546633

MANΔΡΑ

Αθανασοπούλου Χρυσάνθη Χ.
Εργατικές Κατοικίες, Σ2105541721

ΆΝΩ  ΛΙΟΣΙΑ 
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΤσακάλωφ
Αθανασίου 14 & Λεβέντη, Έναντι ΙΚΑ,2102473229

ΑΧΑΡΝΕΣ
Ελευθερίου Κωνσταντίνος Μ.Πάρνηθος 41,

2108087990

Στη διακριτική ευχέρεια των προέδρων
περιφερειακών και δημοτικών συμβου-
λίων τίθεται εκ νέου η επιστροφή στη διο-
ργάνωσή τους μέσω τηλεδιασκέψεων,
όπως αποφάσισε, με τροπολογία που
πέρασε στη Βουλή, η κυβέρνηση. 

Μ
ία που καταργήθηκαν μία
που επιστρέφουν οι τηλε-
διασκέψεις για τις συνεδρ-

ιάσεις Δημοτικών και Περιφερει-
ακών Συμβουλίων.

Η τηλεδιάσκεψη καταργήθηκε στα
μέσα Ιουνίου όμως δεν πέρασε ούτε
ένας μήνας και επιστρέφουν.

Με άρθρο που ψηφίστηκε στην τροπολογία
του Υπουργείου Εσωτερικών τα συλλογικά
όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης μπορούν να 

συνεδριάζουν και πάλι μέσω τηλεδιάσκεψης.
Κι αυτό λόγω της μεγάλης αύξησης κρουσμά-

των κορωνοϊού.

Επιστροφή στις τηλεδιασκέψεις στα 
περιφερειακά και δημοτικά συμβούλια

--  ΠΠάάννωω  ααππόό  1122..000000  εευυρρώώ  υυπποολλοογγίίζζεεττααιι  ηη  ««λλεείίαα»»

Χειροπέδες σε 25χρονο στον Ασπρόπυργο
που είχε ρημάξει καταλύτες αυτοκινήτων
ΕΕξξιιχχννιιάάσσττηηκκαανν  1144  ππεερριιππττώώσσεειιςς

κκλλοοππώώνν  κκααιι  ααπποοππεειιρρώώνν  κκλλοοππώώνν  

Ε
ξιχ ν ιάστηκαν , ύστερα από μεθοδική έρευν α και
προαν άκριση του Τμήματος Ασφάλειας Κορίν θ-
ου,δεκατέσσερις (περιπτώσεις κλοπών  και απο-

πειρών  αυτών , στους Αγίους Θεοδώρους και την  Κόρι-
ν θο Κοριν θίας.

Για τις υποθέσεις αυτές, συν ελήφθη στις 12.7.2022
το πρωί, στον  Ασπρόπυργο Αττικής, από αστυν ομι-
κούς του Τμήματος Ασφάλειας Κορίν θου,σε συν εργασία
με τις Ομάδες Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήμα-
τος (Ο.Π.Κ.Ε.) Κοριν θίας και Δυτικής Αττικής, 25χ ρο-
ν ος ημεδαπός.

Σε βάρος του σχ ηματίσθηκε δικογραφία για εγκλημα-
τική οργάν ωσης και για διακεκριμέν ες περιπτώσεις
κλοπών  και αποπειρών  αυτών , η οποία περιλαμβάν ει
ακόμη έν αν  27χ ρον ο ημεδαπό και άγν ωστους συν ερ-
γούς τους.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της εμπεριστατωμέν ης
αστυν ομικής διερεύν ησης, που διεξήχ θη από του
Τμήμα Ασφάλειας Κορίν θου και μετά από κατάλληλη
αξιολόγηση και αξιοποίηση στοιχ είων , προέκυψε ότι οι
αν ωτέρω, κατά το χ ρον ικό διάστημα από την
17.6.2022 έως και την  26.6.2022, είχ αν  διαπράξει
συν ολικά -2- περιπτώσεις αποπειρών  κλοπών  και -12- 

περιπτώσεις κλοπών  σε οχ ήματα, όπου αφαιρούσαν
τους καταλύτες.

Από την  εγκληματική τους δράση είχ αν  αποκομίσει
παράν ομο περιουσιακό όφελος, που ξεπερν ά τις -
12.000- ευρώ, σύμφων α με τους ιδιοκτήτες τους.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως, εν ώ η αστυν ο-
μική έρευν α και το προαν ακριτικό έργο συν εχ ίζον ται
από το Τμήμα Ασφάλειας Κορίν θου, για την  εξακρίβω-
ση της τυχ όν  συμμετοχ ής τους σε διάπραξη παρόμοι-
ων  αδικημάτων , καθώς και για την  ταυτοποίηση των
άγν ωστων  συν εργών  τους.

Νέα στρατηγική ΟΑΕΔ 
με στόχο το 71,1% του πληθυσμού
να εργάζεται, οι 4 άξονες
Στον σχεδιασμό νέων προγραμμάτων προχωράει

η ΔΥΠΑ π. ΟΑΕΔ στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατ-
ηγικής για τις Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλ-
ησης.

Ειδικότερα το Υπουργείο Εργασίας και Κοιν ων ικών
Υποθέσεων  έθεσε σήμερα σε αν οιχ τή, δημόσια δια-
βούλευση από χ θες 13 Ιουλίου, την  Εθν ική Στρατηγική
για τις Εν εργητικές Πολιτικές Απασχ όλησης (ΕΠΑ),
καλών τας κάθε εν διαφερόμεν ο ν α συμμετέχ ει, καταθέ-
τον τας προτάσεις για την  όποια βελτίωση των  προβλέ-
ψεών  της.

Η κατάρτιση της Εθν ικής Στρατηγικής για τις ΕΠΑ
βασίζεται στην  εφαρμογή των  αρχ ών  του Ευρωπαϊκού
Πυλών α Κοιν ων ικών  Δικαιωμάτων  και της ν έας Διακήρ-
υξης του Πόρτο. Εν σωματών ει τους τρεις πρωταρχ ι-
κούς στόχ ους για το 2030 που έχ ουν  τεθεί από την
Ελλάδα στο πλαίσιο του Σχ εδίου Δράσης για τον  Ευρ-
ωπαϊκό Πυλών α Κοιν ων ικών  Δικαιωμάτων , και συμβάλ-
λει στην  επίτευξή τους.
Ειδικότερα:
Τουλάχ ιστον  το 71,1 % του πληθυσμού ηλικίας 20 έως
64 ετών  θα πρέπει ν α εργάζεται το 2030 (σε σχ έση με
61,1% το 2020).
Τουλάχ ιστον  το 35 % όλων  των  εν ηλίκων  θα πρέπει
συμμετέχ ει σε προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης
και μάθησης κάθε χ ρόν ο το 2030 (σε σχ έση με 16% το
2016)

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4
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Σύμφωνα με την απόφα-
ση του Προέδρου του
Συντονιστικού Οργάνου

Πολιτικής Προστασίας της Περ-
ιφερειακής Ενότητας Δυτ. Αττι-
κής και Αντιπεριφερειάρχη Δυτ.
Αττικής κ. Κοσμόπουλου (αρ.
πρωτ.: 578215/21-6-2022) λόγω
πολύ υψηλού κινδύνου πρόκ-
λησης πυρκαγιάς, απαγορεύεται
η κυκλοφορία στην πάροδο της
οδού Γκιόκα, στη Β.Δ. περίμετρο
του αρχαιολογικού χώρου Ελευ-
σίνας, που οδηγεί στην κορυφή
του λόφου του Αγίου Νικολάου
από 07:00π.μ. της Πέμπτης
14/7/2022 μέχρι 07:00π.μ. της
Παρασκευής 15/7/2022 (της
απαγόρευσης εξαιρούνται οι κάτοικοι της περ-
ιοχής).

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
(www.civilprotection.gr) του Υπουργείου Εσωτερ-
ικών έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά
εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις
Περιφέρειες και τους Δήμους, ώστε να βρίσκονται
σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας
προκειμένου να αντιμετωπίσουν αμέσως τυχόν
επεισόδια πυρκαγιών. 

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής
Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι
ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργει-

ες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν
πυρκαγιά από αμέλεια, όπως η ρίψη αναμμένων
τσιγάρων, το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή
υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημά-
των που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίο-
να, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων
ψησταριών κ.ά.

Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της
αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των
αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι
πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως
την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης
199.

Το έξυπνο σύστημα
πυρανίχνευσης που
ανέπτυξε ο ΑΔΜΗΕ τίθ-
εται σε πιλοτική εφαρ-
μογή, με την υποστήρ-
ιξη του Υπουργείου
Πολιτικής Προστασίας
και Κλιματικής Κρίσης

Ο
Α ν ε ξ ά ρ τ η τ ο ς
Δ ι α χ ε ι ρ ι σ τ ή ς
Μ ε τ α φ ο ρ ά ς

Ηλεκτρικής Εν έργειας
(ΑΔΜΗΕ) αξιοποιεί τους
πυλών ες υψηλής τάσης
για την  προστασία του
δάσους της Πάρν ηθας
από πυρκαγιές, εγκαθι-
στών τας έν α «έξυπν ο»
σύστημα έγκαιρης πυρ-
αν ίχ ν ευσης σε επιλεγμέ-

ν α σημεία του ηλεκτρι-
κού δικτύου, τα οποία
υπέδειξε το Πυροσβε-
στικό Σώμα. 

Ειδικότερα, το και-
ν οτόμο πιλοτικό έργο, το
οποίο δρομολογείται με
την  υποστήριξη του
Υπουργείου Κλιματικής
Κρίσης και Πολιτικής
Προστασίας, προβλέπει
την  τοποθέτηση 540
αισθητήρων , καθώς και
οπτικών  και θερμικών
καμερών  παν οραμικής
λήψης σε 135 πυλών ες
του Διαχ ειριστή,
καλύπτον τας έκταση
δεκάδων  χ ιλιάδων  στρ-
εμμάτων  στην  ευρύτερη
περιοχ ή της Πάρν ηθας.  

Έν α υπερσύγχ ρον ο

σύστημα επεξεργασίας
πληροφοριών  και
αξιολόγησης πιθαν ού
κιν δύν ου πυρκαγιάς θα
συλλέγει, θα εν οποιεί και
θα αξιολογεί σε πραγμα-
τικό χ ρόν ο τα δεδομέν α
από τις κάμερες και τους
αισθητήρες που θα
τοποθετηθούν  σε τέσ-
σερα διαφορετικά σημεία
του κάθε πυλών α,
εκπέμπον τας, σε
περίπτωση εκδήλωσης
πυρκαγιάς, επείγον
σήμα στο Εθν ικό Συν το-
ν ιστικό Κέν τρο Επιχ ει-
ρήσεων  και Διαχ είρισης
Κρίσεων  (ΕΣΚΕΔΙΚ). Σε
συν δυασμό με τους
αισθητήρες, οι οπτικές
κάμερες θα μεταδίδουν

ζων ταν ή εικόν α κατά τη
διάρκεια της ημέρας, εν ώ
οι θερμικές κάμερες θα
ειδοποιούν  για πιθαν ή
έν αρξη πυρκαγιάς και
κατά τις ν υχ τεριν ές
ώρες. 

Τα δεδομέν α θα
μεταδίδον ται με μεγάλη
γεωγραφική ακρίβεια
μέσω δικτύου LoRa και
ευρυζων ικού δικτύου
κιν ητής τηλεφων ίας
τέταρτης γεν ιάς (4G).

Το «έξυπν ο» σύστημα
πυραν ίχ ν ευσης μέσω
αισθητήρων , το οποίο
σχ εδίασε η Grid
Telecom, θυγατρική εται-
ρεία του ΑΔΜΗΕ στον
κλάδο των  τηλεπικοιν ω-
ν ιών , 

ΑΣΠΙΔΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΝΗΘΑ  

Ο ΑΔΜΗΕ τοποθετει αισθητήρες και κάμερες σε 135
πυλώνες, που θα προειδοποιούν την Πυροσβεστική 
Υπηρεσία για πιθανή εκδήλωση πυρκαγιάς 

Ελευσίνα: Ανακοίνωση απαγόρευσης κυκλοφορίας
λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Την Πέμπτη 14/7 έως την Παρασκευή 15/7 στη Β.Δ.
περίμετρο του αρχαιολογικού χώρου

Συνάντηση Μάκη Βορίδη -
Σπύρου Βρεττού 

Συν άν τηση με τον  υπουργό Εσωτερικών , Μάκη
Βορίδη, είχ ε στο Υπουργείο ο Δήμαρχ ος Αχ αρν ών
Σπύρος Βρεττός. Ο Δήμαρχ ος εν ημέρωσε τον  υπο-
υργό για θέματα που αφορούν  την  καθημεριν ότητα
του Δήμου Αχ αρν ών , αλλά και τα προβλήματα που
χ ρήζουν  άμεσης επίλυσης.

Η συν άν τηση πραγματοποιήθηκε σε εγκάρδιο κλίμα
και ο Υπουργός διαβεβαίωσε ότι η επικοιν ων ία και η
συν εργασία με τον  Δήμο Αχ αρν ών , για όλα ζητήματα
που αφορούν  τις Αχ αρν ές, θα είν αι συν εχ ής και εν ε-
ργή.

Ο Δήμαρχ ος Αχ αρν ών  μετά την  συν άν τηση με τον
Υπουργό δήλωσε:

“Συν άν τηση είχ α σήμερα με τον  Υπουργό Εσωτερ-
ικών  Μάκη Βορίδη. Σκοπός της συν άν τησης μας ήταν
ν α συζητηθούν  όλα τα προβλήματα του Δήμου μας
που χ ρήζουν  άμεσης επίλυσης.

Ο Υπουργός έχ ει αποδείξει ότι στέκεται δίπλα στο
Δήμο μας και στην  προσπάθεια που κάν ουμε για ν α
αλλάξουμε το μέλλον  αυτού του τόπου”.

συνεχίζεται στη σελ. 13
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Ο αριθμός των  ατόμων  που αν τιμετωπίζουν
κίν δυν ο φτώχ ειας ή κοιν ων ικού αποκλεισμού
θα πρέπει ν α μειωθεί έως το 2030 κατά του-
λάχ ιστον  7,3% (από 29% το 2019 σε 21,7% το
2030).

Σκοπός της Εθν ικής Στρατηγικής για τις Εν ε-
ργητικές Πολιτικές Απασχ όλησης που αν α-
ρτήθηκε στον  ιστότοπο opengov .gr
(http://www.opengov .gr/minlab/?p=5710), είν αι
ν α αποτελεί έν α ολιστικό στρατηγικό πλαίσιο
για την  αν άπτυξη και υλοποίηση στην  Ελλάδα
εν εργητικών  πολιτικών  απασχ όλησης για την
περίοδο 2022-2030, σε συν δυασμό με παθητι-
κές πολιτικές αγοράς εργασίας.

Βρίσκεται σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις
αρχ ές του Ευρωπαϊκού Πυλών α Κοιν ων ικών
Δικαιωμάτων  και της ν έας Διακήρυξης του
Πόρτο, καθώς και με τους πρωταρχ ικούς
στόχ ους που έχ ουν  τεθεί σε παν ευρωπαϊκό
επίπεδο για το 2030 στους τομείς της
απασχ όλησης, των  δεξιοτήτων  και της κοιν ω-
ν ικής προστασίας, οι οποίοι συν δέον ται και με
τους Στόχ ους Βιώσιμης Αν άπτυξης του ΟΗΕ.

Στόχ οι της Εθν ικής Στρατηγικής είν αι:

η εν ίσχ υση της απασχ όλησης και η αν τι-
μετώπιση της αν εργίας,

η εν ίσχ υση των  προσόν των , των  δεξιοτή-
των  και της απασχ ολησιμότητας του εργατικού
δυν αμικού,

η εν ίσχ υση της ετοιμότητας και προσαρμο-
στικότητας της αγοράς εργασίας και του εργατι-
κού δυν αμικού για έν α ραγδαία μεταβαλλόμεν ο
κοιν ων ικό και οικον ομικό περιβάλλον , καθώς
και

η ευρύτερη βελτίωση των  δεδομέν ων  στην
αγορά εργασίας και την  απασχ όληση.

Η Εθνική Στρατηγική για τις Ενεργητικές
Πολιτικές Απασχόλησης διαρθρώνεται σε 4
στρατηγικούς άξονες:

Στρατηγικός Άξονας 1: Ενίσχυση της
απασχόλησης και αντιμετώπιση της ανε-
ργίας και της μακροχρόνιας ανεργίας.

Στρατηγικός Άξονας 2: Ενίσχυση της νεα-
νικής απασχόλησης και διευκόλυνση της
πρόσβασης των νέων στην αγορά
εργασίας.

Στρατηγικός Άξονας 3: Ανάπτυξη του εργα-
τικού δυναμικού της χώρας και ενίσχυση
της απασχολησιμότητάς του.

Στρατηγικός Άξονας 4: Αγορά Εργασίας
χωρίς αποκλεισμούς.

Σημειών εται ότι η Εθν ική Στρατηγική αν α-
πτύχ θηκε υπό τον  συν τον ισμό του Υπουρ-
γείου Εργασίας και Κοιν ων ικών  Υποθέσεων  σε
συν εργασία με τη ΔΥΠΑ και με τη βοήθεια του
Οικον ομικού Παν επιστημίου Αθην ών .

Τα μέτρα και τα προγράμματα που θα υλο-
ποιηθούν  στο πλαίσιο της Στρατηγικής χ ρημα-
τοδοτούν ται από το Εθν ικό Σχ έδιο Αν άκαμ-
ψης και Αν θεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», το
ΕΣΠΑ 2021-2027 και οι εθν ικοί πόροι.

Η Εθν ική Στρατηγική για τις Εν εργητικές
Πολιτικές Απασχ όλησης θα παραμείν ει αν αρτ-
ημέν η και αν οικτή έως τις 28 Ιουλίου 2022 και
ώρα 12:00, προκειμέν ου κάθε δημόσιος
φορέας, κοιν ων ικός εταίρος, φορέας σε εθν ικό,
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και κάθε
εν διαφερόμεν ος ν α συμμετέχ ει, καταθέτον τας
σχ όλια και προτάσεις.

Συν εχ ιζεται από τη σελ. 2
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Υποδοχή των Ιερών Λειψάνων της Αγιάς 
Κασσάνδρας της Τραπεζούντιας στον Ασπρόπυργο

Τα Ιερά Λείψανα
της Αγίας Νεομάρτ-
υρος Κασσάνδρας
της Τραπζούντιας,
της «γιαγιάς της
Ελληνικής Επανά-
στασης» υποδέχε-
ται ο Ιερός Προσ-
κυνηματικός Ναός
Παναγίας Σουμελά
στον Ασπρόπυργο,
την Παρασκευή 15
Ιουλίου 2022, στις
19:00.

Μετά την άφιξη,
την δέηση και την
ομιλία θα ακολουθ-
ήσει Πανηγυρικός
Πολυαρχιερατικός
Εσπερινός. Το
Σάββατο 12 Ιου-
λίου 2022, θα διε-
ξαχθεί Όρθος και
Αρχιερατική Θεία
Λειτουργία.

Θα λάβουν μέρος
Σωματεία του ΣΠοΣ
Νοτίου Ελλάδος και
Νήσων της ΠΟΕ.

33 ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
Ανακοινώθηκε ο μέγιστος αριθμός σχολικών

καθαριστριών ανά δήμο

E
γκρίθηκε ο
μ έ γ ι σ τ ο ς
αριθμός των

ωρών  ημερήσιας
απασχ όλησης του
προσλαμβαν όμεν ου
προσωπικού για την
καθαριότητα στα
σχ ολεία καθώς και ο
μέγιστος αριθμός
προσλαμβαν όμεν ων
ατόμων  αν ά Δήμο για
το διδακτικό έτος
2022-2023, .

Στην  πρώτη στήλη
του πίν ακα
αποτυπών εται ο
μέγιστος αριθμός
ωρών  ημερήσιας
απασχ όλησης αν ά
Δήμο, ο οποίος
ισοδυν αμεί με το
μέγιστο αριθμό
ατόμων  ημερήσιας
απασχ όλησης τριών
(3) ωρών  που
καταγράφεται στη
δεύτερη στήλη και
αποτελεί το μέγιστο
ε π ι τ ρ ε π ό μ ε ν ο
α ρ ι θ μ ό

Η
εμβέλεια των  Ελευσιν ίων
Μυστηρίων  εκτειν όταν  σε όλο
τον  γν ωστό κόσμο της

αρχ αιότητας. Άν θρωποι προερχ όμεν οι
από όλη τη Μεσόγειο επισκέπτον ταν
την  Αθήν α για ν α ακολουθήσουν  την
παν άρχ αια διαδρομή προς το ιερό της

Ελευσίν ας και ν α
δεχ τούν  τη μύηση
που θα τους
φαν έρων ε το
μυστικό της ευτυχ ίας
στην  επίγεια ζωή και
το επέκειν α.
Σήμερα, τα

απομειν άρια του άλλοτε υπέρλαμπρου
ιερού της Δήμητρας και της Κόρης
κοσμούν  τον  αρχ αιολογικό χ ώρο και το
μουσείο της Ελευσίν ας.

Το my Eleusis αν απτύσσει, μέσα
από τεχ ν ολογίες αιχ μής, καιν οτόμα
ψηφιακά εργαλεία που θα
χ ρησιμοποιούν ται επιτόπου και
διαδικτυακά, τόσο σε εσωτερικούς όσο
και σε εξωτερικούς χ ώρους, πριν , κατά
τη διάρκεια και μετά την  επίσκεψη στο
ιερό και στο μουσείο, εμπλουτίζον τάς
την  με τρόπο που δεν  έχ ει ξαν αγίν ει.

Δείτε τις εφαρμογές που αν α

πτύσσον ται στο my Eleusis
α ν α λ υ τ ι κ ά
https://my eleusis.com/el/my eleusis/%
CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%
CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BC
% C E % B 5 % C E % B D % C E % B F -
% C E % B A % C E % B 1 % C E % B 9 -
%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%87
%CE%BF%CE%B9/.

Αξιοποιών τας τις δυν ατότητες που
παρέχ ει η τεχ ν ολογία, στο πλαίσιο του
my Eleusis πρόκειται, ακόμα, ν α
συγκροτηθεί έν α ψηφιακό αρχ είο, που
φιλοδοξεί ν α συγκεν τρώσει κάθε
διαθέσιμη πληροφορία για τα Ελευσίν ια
Μυστήρια. Αν ά τους αιών ες, πλήθος
καλλιτεχ ν ών , ερευν ητών , περιηγητών ,
αρχ αιολόγων , ιστορικών , συλλεκτών
και φυσιοδιφών  γοητεύτηκαν  από τη
μυστηριακή φύση της ελευσιν ιακής
λατρείας. 

Ως αποτέλεσμα, έχ ει δημιουργηθεί
έν ας τεράστιος όγκος καλλιτεχ ν ικών ,
λογοτεχ ν ικών  και ερευν ητικών  έργων ,
χ αρτών , δοκιμίων , αν τικειμέν ων ,
σπάν ιων  τόμων  κτλ. που εξερευν ούν
τον  μύθο της Δήμητρας, η οποία για ν α
δείξει την  ευγν ωμοσύν η της στους
αν θρώπους της Ελευσίν ας για τη
βοήθεια που της προσέφεραν , τους

φαν έρωσε τα αιών ια μυστικά των
Μυστηρίων .

Η διεθν ής εκστρατεία
πληθοπορισμού, μία από τις δράσεις
του my Eleusis, με την  οποία οι
συν εργαζόμεν ες ομάδες πρόκειται ν α
συγκεν τρώσουν  υλικό σχ ετικό με τα
Ελευσίν ια Μυστήρια έχ ει ξεκιν ήσει.
Σκοπός της είν αι ν α καταρτιστεί το
πληρέστερο ψηφιακό αρχ είο με
τεκμήρια για μία από τις
σημαν τικότερες λατρευτικές τελετές της
αρχ αιότητας, η οποία θα αποτελέσει
φάρο για τους μελετητές, επαγγελματίες

και ερασιτέχ ν ες, του μέλλον τος.

Οι ομάδες του myEleusis καλούν
όποιον/α έχει οποιαδήποτε
χρήσιμο στοιχείο ή πληροφορία
σχετικά με τα Ελευσίνια Μυστήρια
να επικοινωνήσουν μαζί τους εδώ:
info@myeleusis.com

ή να συμπληρώσουν τη φόρμα:
https://docs.google.com/forms/d/

e/1FAIpQLSedcQU9qZU8vD0pMR1B
N U M y m W L 7 M P N h H S G -

ΦΩΣ ΣΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ 
ΜΥΣΤΗΡΙΑ 
Το crowdsourcing στην 
υπηρεσία του myEleusis

Συν εχ ιζεται στη σελ. 12
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Περισσότερες από 3.000 προ-
σλήψεις εκπαιδευτικών  για το ολο-
ήμερο σχ ολείο το οποίο θα ξεκιν ή-
σει από Σεπτέμβριο προαν ήγγειλε
η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κερα-
μέως.

Σχετικά με το ολοήμερο σχο-
λείο, εξήγησε ότι, τελείωνε στις
16:00 και στα μισά σχολεία της
χώρας από φέτος θα τελειώνει
στις 17:30 με ανανεωμένο πρό-
γραμμα, εικαστικά, ενισχυτική
διδασκαλία. «Προσπαθούμε να
φέρουμε πιο κοντά το σχολείο
στους εργαζόμενους γονείς»,
είπε.

Αν αγν ωρίζον τας ότι, «οι εκπαι-
δευτικοί κατέβαλλαν  τεράστιες
προσπάθειες, ιδιαίτερα κατά την

περίοδο της παν δημίας», είπε
πως «μας ν οιάζει το παιδί ν α έχ ει
ποιοτικό χ ρόν ο, ώστε το απόγε-
υμα που θα γυρν ά σπίτι ν α έχ ει
τελειώσει το διάβασμα». Και απάν -
τησε σχ ετικά με το αν  θα
υπάρχ ουν  καθηγητές για το ολοή-
μερο σχ ολείο, πως «έχ ουμε 3300
προσλήψεις μόν ο για το ολοήμερο,
το οποίο θα έχ ει εικαστικά, ζωγρα-
φική, μουσική και άλλα. «Με αυτό
το ν ομοσχ έδιο η κυβέρν ηση υλο-
ποιεί όλα για όσα δεσμεύτηκε προ-
εκλογικά», συμπλήρωσε.

Σε ερώτημα σχ ετικά με το
Παν επιστήμιο Πύργου, απάν τησε
πως, «υπάρχ ει απόφαση του ΑΕΙ
Πάτρας που είχ ε αποφασίσει τη
συγχ ών ευση τεσσάρων  τμημά-

των , η οποία έχ ει δρομολογηθεί
ήδη».

Ερωτηθείσα για το πότε θα ξεκι-
ν ήσει η Αστυν ομία των  ΑΕΙ, εξήγ-
ησε ότι, έπρεπε ν α βγει προεδρ-
ικό διάταγμα, το οποίο βγήκε αφού
κρίθηκε συν ταγματικός ο ν όμος
από τα ΑΕΙ και εξήγησε για τους
έν στολους στα ΑΕΙ πως, «οι ομά-
δες αυτές θα δρουν  κυρίως αποτρ-
επτικά. Έχ ουν  λάβει ειδικοί
εκπαίδευση και η μεγάλη πλει-
ον ότητά τους είν αι απόφοιτοι ΑΕΙ.
Δεν  είν αι οριζόν τιο μέτρο, δεν  θα
είν αι για όλα τα παν επιστήμια,
αλλά για 4-5 παν επιστήμια, όπου
υπάρχ ουν  προβλήματα».

Όσο αφορά στους διορισμούς
εκπαιδευτικών , είπε ότι μετά από
δώδεκα χ ρόν ια, «η κυβέρν ηση
έχ ει κάν ει 16.000 διορισμούς μέσα
σε δύο χ ρόν ια τώρα κάν ουμε
ακόμα 8.586 ακόμα» και απαν -
τών τας στο αν  θα αν οίξουν  τα
σχ ολεία χ ωρίς κεν ά, είπε πως
«Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου θα
αν οίξουν  τα σχ ολεία με τις καλύτε-
ρες συν θήκες για τα σχ ολεία και
πλέον  αλλάζει η ισορροπία στις
μετατάξεις. Στόχ ος είν αι ν α
καλύπτον ται οι έκτακτες αν άγκες
με διορισμέν ους και όχ ι αν απληρ-
ωτές καθηγητές».

Oλοήμερο σχολείο μέχρι τις 17:30 τον Σεπτέμβρη
Αποκαλύψεις Κεραμέως για τα μαθήματα και τις δραστηριότητες

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

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

Αλλαγή λαμπτήρων στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου

Συνεργεία του Δήμου Ασπροπύργου  με φρον-
τίδα του αρμόδιου Αντιδημάρχου κ. Π. Σαββίδη
και του κ. Στ. Ντινιερακη προχώρησαν για μια
ακόμη φορά σε αντικατάσταση των λαμπτήρων σε
όλο τον οικισμό , καθώς σε αρκετά σημεία ο φωτι-
σμός ήταν ελλιπης ...

Θερμές ευχαριστίες σε Διοίκηση και εργαζόμε-
νους για την συνεισφορά τους, εξέφρασε ο κ. Α.
Κοναξής...

Τσιόδρας: «Υπάρχει ανάγκη για νέα
γενιά εμβολίων κατά του Κορωνοϊού»

Η
πανδημία Covid-19 είναι εδώ για να μείνει και αναμένουμε πιθανώς επι-
δείνωση των επιπτώσεων. Προς το παρόν οι παραλλαγές είναι πέντε,
αλλά μπορεί να δούμε περισσότερες, καθώς ο ιός εξελίσσεται, δήλωσε ο

Σωτήρης Τσιόδρας, που έχει οριστεί κύριος στρατηγικός σύμβουλος της ελληνικής
κυβέρνησης για την πανδημία COVID-19 στην Ελλάδα.
Ο κ. Τσιόδρας, μιλώντας διαδικτυακά στην Ειδική επιτροπή

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την  πανδημία της COVID-
19 που συνεδρίασε στις Βρυξέλλες, επεσήμανε ότι «υπάρχει
παγκόσμια ανάγκη για νέα γεν ιά εμβολίων» και παρέπεμψε
στις συστάσεις του EMA και του ECDC για δεύτερη εν ισχυτι-
κή δόση για τους άνω των 60 και τις ευπαθείς ομάδες.
Η κούραση της κοινων ίας δεν  μας επιτρέπει να πάρουμε

περισσότερα μέτρα, η ενημέρωση παραμένει ζωτικής
σημασίας αλλά σε μεγάλο βαθμό έχει γίνει, πρόσθεσε,
τον ίζοντας ότι θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την
πανδημία και τη νέα παραλλαγή και θα δώσουμε προτεραιότ-
ητα στην  προστασία των ομάδων υψηλού κινδύνου με την

αξιοποίηση της στρατηγικής των τεστ.
Ο κ. Τσιόδρας δέχθηκε ερώτηση από τον  ευρωβουλευτή της

Νέας Δημοκρατίας Στέλιο Κυμπουρόπουλο, σχετικά με τα
βήματα που μπορούν να γίνουν σε επίπεδο ΕΕ για την  επι-
τήρηση των οξειών αναπνευστικών ασθενειών και την  παρ-
ακολούθηση ανάδειξης νέων μεταλλάξεων.
Ρωτήθηκε ακόμη για τη στρατηγική εμβολιασμού, το φθινό-

πωρο και τον  χειμώνα, καθώς και για τα ειδικότερα χαρακ-
τηριστικά των ανοσοκατεσταλμένων στο πλαίσιο αντι-
μετώπισης της πανδημίας.
«Είναι σημαντική η παρακολούθηση της πανδημίας ενόψει

του χειμώνα και η λήψη αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπε-
δο», απάντησε ο κ. Τσιόδρας, τον ίζοντας ότι πρέπει να έχο-
υμε συστήματα βιωσιμότητας και επιτήρησης, όχι μόνον για
την  Cov id-19 αλλά και για τη γρίπη και για άλλες νόσους που
αποτελούν πανδημική απειλή. Για τον  πληθυσμό υψηλού
κινδύνου είπε ότι αν  και έχουμε εμβολιάσει τα τρία τέταρτα
του πληθυσμού υψηλού κινδύνου με την  τέταρτη δόση του
αρχικού εμβολίου, έχουμε αποτύχει.
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ΣΣττηηνν  ΕΕΕΕΤΤΑΑΑΑ  
οο  ΔΔήήμμααρρχχοοςς  ΑΑχχααρρννώώνν
Νέο ΕΣΠΑ και ενίσχυση της Τεχνικής

Υπηρεσίας τα κυρίαρχα ζητήματα 

Μ
ε τον πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανά-
πτυξης και Αυτοδιοίκησης Δημήτριο Μαραβέλια και
τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Σπύρο Σπυρίδων συναν-

τήθηκε ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός στα πλαίσιο της
συνεργασίας των δύο πλευρών για την προώθηση σημαντικών
ζητημάτων για τον Δήμο.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις χρηματοδοτικές δράσεις
που θα αναπτυχθούν το επόμενο διάστημα, όπως το νέο
ΕΣΠΑ, και ιδιαίτερα το εργαλείο της Βιώσιμης Αστικής Ανά-
πτυξης, το οποίο στην Περιφέρεια Αττικής θα φτάσει τα 400 εκ.
ευρώ.

Επιπλέον, συζητήθηκε η ενίσχυση της Τεχνικής Υπηρεσίας
του Δήμου με μηχανικούς και εξειδικευμένο προσωπικό καθώς
στην ΕΕΤΑΑ λειτουργεί επανδρωμένη τεχνική υπηρεσία ως
μηχανισμός βοήθειας των δήμων της χώρας.

O
Δήμος Μεγαρέων
συν ειδητοποιημέν ος
κ α ι

αν ταποκριν όμεν ος πάν τα
στις αν άγκες και στις
απαιτήσεις των  καιρών  για
την  πραγματική υποστήριξη
και πληροφόρηση όλων  των
αν έργων  του Δήμου μας,
έθεσε σε λειτουργία την
ψηφιακή πλατφόρμα
εν ημέρωσης αν έργων .

Στη διάθεση των πολιτών
υπάρχει  πλέον ένα
πληροφοριακό σύστημα, που
θα δίνει  πάντα την άμεση
πληροφόρηση – ενημέρωση
σε πραγματικό χρόνο για
θέσεις εργασίας στο Δημόσιο
και στον Ιδιωτικό τομέα, σε όλη
την περιφέρεια της Αττικής. 

Το συγκεκριμένο
πληροφοριακό σύστημα,
αποσκοπεί στη διευκόλυνση
και στην υποβοήθηση όλων
των ανέργων πολιτών για την
πρόσβαση τους σε κατάλληλες
θέσεις εργασίας, οι  οποίες
είναι πάντα προσαρμοσμένες
και σύμφωνα με το εργατικό
τους προφίλ όπως τις

σπουδές και  τις δεξιότητες
τους, με περιοχή 

αναφοράς τον Δήμο
Μεγαρέων και την Περιφέρεια
Αττικής.

Στη συνέχεια, η κάθε
επιχείρηση θα μπορεί  να
καταχωρήσει την αγγελία της
νέας θέσης στη συγκεκριμένη
σελίδα του Δήμου πατώντας το
link Καταχώρηση Αγγελίας. 

Όλα τα πεδία της φόρμας
είναι υποχρεωτικά, όπως το
όνομα της εταιρείας, η
ειδικότητα, τα στοιχεία
επικοινωνίας-τηλέφωνο &
ηλεκτρονική αλληλογραφία της
επιχείρησης, την αναλυτική
περιγραφή θέσης με
περισσότερες όσο το δυνατόν
λεπτομέριες για την θέση
εργασίας και  τη διάρκεια
ενεργοποίησης της αγγελίας. 

Μετά, την καταχώρηση των
θέσεων από τις επιχειρήσεις,

γίνεται  η αυτόματη
συνδυαστική διαδικασία, όπου
συσχετίζονται  πληροφορίες,
όπως τα εργασιακά
χαρακτηριστικά του
ενδιαφερομένου με τις
αγγελίες σε πραγματικό χρόνο
στις περιοχές που
προαναφέρθηκαν.

Τέλος, την τελική επιλογή
την έχει  ο ίδιος ο
ενδιαφερόμενος άνεργος
πολίτης ο οποίος έχοντας στην
διάθεση του μια λίστα θέσεων
εργασίας που του δίνεται σε
εβδομαδιαία βάση, είτε με
ηλεκτρονική αλληλογραφία,
είτε με εκτυπωμένη λίστα,
σύμφωνα με το προφίλ-
προσόντα και δεξιότητες που
κατέχει και διαθέτει, καλείται να
την αξιοποιήσει ο ίδιος με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο προς
όφελός του.

Πληροφορίες: Διεύθυνση
Κοινωνικής Προστασίας,
Παιδείας, Απασχόλησης,
Πολιτισμού & Τουρισμού
Τηλέφωνο: 2296026862.

Υπεύθυνοι  διαχείρισης
ψηφιακής πλατφόρμας:
Αμαρίλντα Μαξακούλη και

ΔΔ..  ΜΜεεγγααρρέέωωνν::  ΣΣεε  λλεειιττοουυρργγίίαα  ηη  ψψηηφφιιαακκήή  
ππλλααττφφόόρρμμαα  εεννηημμέέρρωωσσηηςς  ααννέέρργγωωνν

ΣΕ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ Ο ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 
Να αποφεύγουν κάθε εργασία που Να αποφεύγουν κάθε εργασία που 
μπορεί να προκαλέσει φωτιά καλεί τους δημότες  μπορεί να προκαλέσει φωτιά καλεί τους δημότες  
ο Αντιδήμαρχος Μιχάλης Οικονομάκηο Αντιδήμαρχος Μιχάλης Οικονομάκη

Μ
εγάλο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπει για σημερα Πέμπτη
14 Ιουλίου 2022, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σύμφ-
ωνα με το χάρτη επικινδυνότητας που έδωσε στη δημοσιότητα, ο

δείκτης επικινδυνότητας στην Αττική είναι 4 (με ανώτατο το 5). 
Με βάση την πρόβλεψη, καλεί όλες τους εμπλεκόμενους φορείς να

λάβουν τα αυξημένα μέτρα που προβλέπονται από τα αντιπυρικά σχέδια και
να θέσουν σε επιφυλακή τις υπηρεσίες τους. 
Κατόπιν αυτού, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μιχάλης

Οικονομάκης έδωσε εντολή αυξημένης επαγρύπνησης στην υπηρεσία και
καλεί τους συνδημότες μας να αποφύγουν κάθε εργασία ή δραστηριότητα
που μπορεί να προκαλέσει φωτιά. 
Τέλος, σε περίπτωση φωτιάς, να ενημερώνουν, αμέσως, την Πυροσβεστι-

κή στο τηλ. ανάγκης 199.
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Eφιαλτικές είναι οι
προβλέψεις της αγοράς για
την τιμή κιλοβατώρας τον

Αύγουστο.
Ακόμη και στο καλό σενάριο της

επαναλειτουργίας του Nord Stream
1 στις 21 του μηνός, τα μέχρι
στιγμής δεδομένα προεξοφλούν
χονδρεμπορική τιμή ρεύματος τον
Αύγουστο άνω των 500 ευρώ/MWh.  

Στο κακό σενάριο, για το οποίο
προετοιμάζεται όλη η Ευρώπη, οι
ειδικοί μιλούν για πραγματικό
Αρμαγεδδώνα…

Η αγορά αναμένει μια πτωτική
τάση της τιμής του φυσικού αερίου
στην περίπτωση που επανέλθει
μετά το δεκαήμερο συντήρησης σε
λειτουργία ο Nord Stream 1, η οποία
όμως δεν θα διαφοροποιήσει πολύ
τις τιμές ρεύματος στη
χονδρεμπορική αγορά, που θα
συνεχίσουν να διαμορφώνονται σε
υψηλά επίπεδα μέχρι και την κρίσιμη 

ημερομηνία της 21ης Ιουλίου.

 Οι αγορές προεξοφλούν
 χονδρεμπορική τιμή άνω των 500

ευρώ/MWh ακόμη και με
επαναλειτουργία του Nord Stream

1.

Η τιμή του φυσικού αερίου στο TTF
της Ολλανδίας έκλεισε χθες στα 175
ευρώ/MWh σημειώνοντας ημερήσια
αύξηση 6%. 

Οι χονδρεμπορικές αγορές της
Ευρώπης βρίσκονται στο
κατακόκκινο, με την τιμή της
μεγαβατώρας στη Γαλλία να έχει
φτάσει τα 446,96 ευρώ, στη
Γερμανία στα 352,16 ευρώ, στο
Βέλγιο και στην Αυστρία στα 377,99
ευρώ και στην Ελλάδα στα 303,19
ευρώ από 369,07 ευρώ χθες και
374,85 ευρώ προχθές.

Ανησυχία επικρατεί στην αγορά όχι
μόνο για το θέμα των τιμών αλλά και

της επάρκειας σε περίπτωση μη
επαναλειτουργίας του Nord Stream 

1 στις 21 Ιουλίου. Το έλλειμμα
ενέργειας που θα προκληθεί και η
διαχείρισή του θα δοκιμάσουν την
ενότητα της Ευρώπης.

Στην περίπτωση της Ελλάδας, η
κατάσταση των γειτόνων θα κρίνει
σε μεγάλο βαθμό και το κατά πόσον
θα ζοριστεί το ενεργειακό σύστημα
της χώρας που έχει καταστεί
εξαγωγικό και στηρίζει τόσο σε
φυσικό αέριο όσο και σε ηλεκτρισμό
γειτονικές χώρες. 

Αρμόδιοι παράγοντες μάλιστα
εκτιμούν ότι είναι πολύ πιθανό να
βρεθούμε με εκ περιτροπής
διακοπές ρεύματος και μέσα στο
καλοκαίρι στην περίπτωση που
χώρες όπως η Ιταλία όπου
κατευθύνονται οι εξαγωγές
ηλεκτρικής ενέργειας ή η Βουλγαρία
όπου κατευθύνονται οι εξαγωγές

Όλο και πιο συχνές γίνονται οι εμφανίσεις αγριογούρουνων ακόμα και σε κεντρικούς δρόμους πόλεων,
με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλος κίνδυνος δυστυχημάτων, όπως για παράδειγμα η
προχθεσινή τραγωδία στο Κιλκίς, όπου δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη τέσ-

σερις τραυματίστηκαν σε τροχαίο τριών αυτοκινήτων με αγέλη επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Νέου
Πετριτσίου.

Με αφορμή το τροχαίο στο Κιλκίς, ο πρόεδρος του
Κυνηγετικού Συλλόγου Αιγάλεω , Γιώργος Πετράκης
μίλησε το πρωί της Τετάρτης στο MEGA για τον υπερπ-
ληθυσμό των αγριογούρουνων.

Οι 2 λόγοι για τον υπερπληθυσμό των αγριογούρουνων
«Το αγριογούρουνο είναι ένα ισχυρό ζώο, με μόνους

φυσικούς εχθρούς τον λύκο και τον άνθρωπο. Υπάρχει
μία αύξηση του πληθυσμού τα τελευταία χρόνια και σε
αυτό συνέβαλλε και η αναστολή της κυνηγετικής σεζόν»
ανέφερε ο κ. Πετράκης.

Όπως εξήγησε, λόγω των πυρκαγιών τα τελευταία χρό-
νια, τα ζώα αναγκάζονται να αναζητούν τροφή εκτός των

δασών με αποτέλεσμα να μετακινούνται στους αστικούς
ιστούς.

Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο

Ερωτώμενος και για το εάν είναι επιθετικά προς τον
άνθρωπο, απάντησε πως είναι κατά περιπτώσεις, εάν
και εφόσον απειληθούν τα μικρά τους.

Ο πρόεδρος του κυνηγετικού συλλόγου τόνισε πως
ένας τρόπος αντιμετώπισης του υπερπληθυσμού είναι η
επέκταση της κυνηγετικής δραστηριότητας σε ορισμένες
περιοχές.

«Θα μπορούσαν να γίνουν περιφράξεις, ισχυρές επι-
σημάνσεις και υπόγειες διαβάσεις, γιατί τα ζώα λειτουρ-
γούν ενστικτωδώς» συμπλήρωσε.

Αναφορικά με την κατάσταση εντός της Αττικής, ο κ.
Πετράκης είπε πως παρατηρείται υπερπληθυσμός και
ορθώς τηρείται το μέτρο σύλληψής τους, ωστόσο δεν
πρέπει να απελευθερώνονται σε άλλα σημεία αμέσως.

Η
νόσος των αγριογούρουνων που μεταδίδεται στον άνθρ-
ωπο

«Θα πρέπει να ελέγχονται για νοσήματα και για υβριδι-
σμό» προσέθεσε.

Σημείωσε πως ο αγριόχοιρος είναι φορέας της λεπτο-
σπείρωσης, νόσου που μεταδίδεται στον άνθρωπο.

Προβλέψεις– σοκ για την τιμή κιλοβατώρας τον Αύγουστο
Οι αγορές προεξοφλούν χονδρεμπορική τιμή άνω των 500 ευρώ/MWh ακόμη 

και με επαναλειτουργία του Nord Stream 1.

Έκθεση - κόλαφος της Κομισιόν
για την ασφάλεια των δημοσιο-
γράφων, το πόθεν έσχες και τη 
διαφθορά στην Ελλάδα. 

Τ ην 3η ετήσια έκθεση για το
Κράτος Δικαίου στα 27
κράτη - μέλη της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης δημοσίευσε την
Τετάρτη (13/07) η Κομισιόν, με
την αναφορά της για την Ελλάδα
να περιέχει ανησυχίες για την
κατάσταση που επικρατεί στη
χώρα μας σε ορισμένους τομείς
και συστάσεις.
Η ασφάλεια των δημοσιογράφων
είναι ένας τομέας, στον οποίο
"νοσεί" η χώρα μας, καθώς, όπως
επισημαίνεται "εξακολουθούν να
αντιμετωπίζουν απειλές και επιθ-
έσεις ενώ το επαγγελματικό τους
περιβάλλον έχει επιδεινωθεί περ-
αιτέρω" ενώ κόλαφος είναι η έκθ-
εση και για το πόθεν έσχες,
καθώς οι κανόνες για τη δεοντο-
λογία των πολιτικών υπαλλήλων
συνέχισαν να εφαρμόζονται, αλλά
εξακολουθούν να υπάρχουν
ανησυχίες όσον αφορά την ακερ-
αιότητα στο πλαίσιο της
αστυνομίας.
Ανησυχία εκφράζεται και για τη

διαφθορά, καθώς όπως σημειώνε-
ται "ο αριθμός των διώξεων που
σχετίζονται με τη διαφθορά είναι
μικρός, αν και η πρόοδος όσον
αφορά τις τελικές αποφάσεις
μένει να διαπιστωθεί".
Ενώ ο αριθμός των δηλώσεων

περιουσιακής κατάστασης (πόθεν
έσχες) που υποβάλλονται έχει
αυξηθεί και όλες ελέγχονται για
την πληρότητα, η ακρίβειά τους
ελέγχεται μόνο σε περιορισμένο
ποσοστό.  Οι κανόνες για τη
δεοντολογία των πολιτικών
υπαλλήλων συνέχισαν να εφα-
ρμόζονται, αλλά εξακολουθούν να
υπάρχουν ανησυχίες όσον
αφορά την ακεραιότητα στο
πλαίσιο της αστυνομίας. 
Οι τακτικές ελεγκτικές δραστηρι-

ότητες αποσκοπούν στον εντοπι-
σμό και την πρόληψη της διαφθ-
οράς.Η ελευθερία της έκφρασης
και το δικαίωμα πρόσβασης σε
πληροφορίες προστατεύονται
νομικά και επίσημα στο Σύνταγ-
μα και την τομεακή νομοθεσία. Η
ελληνική κυβέρνηση έχει λάβει
μέτρα για την ενίσχυση της διαφ-
άνειας της ιδιοκτησίας των μέσων
ενημέρωσης, μέσω της νομοθ-
εσίας που εγκρίθηκε πρόσφατα. 
Ωστόσο, η κατάσταση των δημο-

σιογράφων προκαλεί σημαντικές
ανησυχίες λόγω του γεγονότος
ότι εξακολουθούν να αντιμε-

τωπίζουν απειλές και επιθέσεις
ενώ το επαγγελματικό τους περι-
βάλλον έχει επιδεινωθεί περαι-
τέρω. Η κατανομή της κρατικής
διαφήμισης, ιδίως η μη διαφανής
κατανομή της κρατικής χρημα-
τοδότησης, αποτελεί επίσης ζήτ-
ημα.  Ενώ τα δημόσια μέσα μαζι-
κής ενημέρωσης ρυθμίζονται από
ένα ισχυρό νομικό πλαίσιο,
υπάρχουν ανησυχίες όσον
αφορά τις πιθανή πολιτική επιρρ-
οή στο διορισμό των μελών του
διοικητικού συμβουλίου..  Εξακο-
λουθούν να υπάρχουν προκλή-
σεις όσον αφορά την επάρκεια
των οικονομικών και ανθρώπι-
νων πόρων της ρυθμιστικής
αρχής των μέσων ενημέρωσης.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
Εκτός από την υπενθύμιση των

δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν
στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας
σχετικά με ορισμένες πτυχές του
συστήματος δικαιοσύνης και του
πλαισίου καταπολέμησης της δια-
φθοράς, συνιστάται στην Ελλάδα
να:

Να αντιμετωπίσει την ανάγκη
συμμετοχής του δικαστικού
σώματος στον διορισμό του
Προέδρου και του Αντιπροέδρου
του Συμβουλίου της Επικρατείας,
του Ανωτάτου Δικαστηρίου και
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, λαμ-
βάνοντας υπόψη τα ευρωπαϊκά
πρότυπα σχετικά με τους διορι-
σμούς δικαστών.
Να διασφαλίσει την αποτελεσμα-

τική και συστηματική επαλήθευση
της ακρίβειας των γνωστοποιή-
σεων περιουσιακών στοιχείων
(πόθεν έσχες) που υποβάλλονται
από όλους τους τύπους
δημοσίων υπαλλήλων.
Να εντείνει τις προσπάθειες για

τη δημιουργία ενός ισχυρού ιστο-
ρικού διώξεων και τελεσίδικων
δικαστικών αποφάσεων σε υποθ-
έσεις διαφθοράς.
Θέσπιση νομοθετικών και άλλων

εγγυήσεων για τη βελτίωση της
φυσικής ασφάλειας και του εργα-
σιακού περιβάλλοντος των δημο-
σιογράφων, σύμφωνα με το πρό-
σφατα υιοθετηθέν Μνημόνιο
Συνεννόησης και λαμβάνοντας
υπόψη τα ευρωπαϊκά πρότυπα
για την προστασία των δημοσιο-
γράφων.
Να διασφαλίσει ότι οι απαιτήσεις

εγγραφής για τις οργανώσεις της
κοινωνίας των πολιτών είναι ανα-
λογικές ενόψει της διατήρησης
ενός ανοικτού πλαισίου λειτο-
υργίας τους".

Γιατί έχουν αυξηθεί τόσο πολύ τα αγριογούρουνα 
- Συχνή η εμφάνισή τους μεσα στον οικιστικό ιστό - Από την Εκάλη μέχρι 
το Χαϊδάρι - Μεγάλος κίνδυνος τροχαίων 
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ΣΣεε  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  ττηηςς  ΔΔυυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς  κκααιι  ττοουυ  ΠΠεειιρρααιιάά
οο  ΓΓιιώώρργγοοςς  ΚΚώώττσσηηρρααςς  κκααιι  οο  ΓΓιιάάννννηηςς  ΣΣμμυυρρλλήήςς

Ο Γενικός Γραμματέας Διε-
θνών Οικονομικών Σχέσεων και
Εξωστρέφειας και Πρόεδρος
της Enterprise Greece, πραγ-
ματοποίησε επίσκεψη σε
επιχειρήσεις –μέλη του Βιο-
τεχνικού Επιμελητηρίου Πειρ-
αιά (ΒΕΠ), κατόπιν πρόσ-
κλησης του Προέδρου του, κ.
Γιώργου Παπαμανώλη–Ντόζα.
Στην επίσκεψη συμμετείχαν
επίσης ο Υφυπουργός Δικαι-
οσύνης, κ. Γιώργος Κώτσηρας
και ο κ. Γιάννης Μελάς, βουλευ-
τής Α’ Πειραιώς και Νήσων της
Νέας Δημοκρατίας. 

Ο κ. Σμυρλής παρουσίασε
στους εκπροσώπους των
επιχειρήσεων τηνεργαλειοθήκη
εξωστρέφειας που έχει σχεδιά-
σει το Υπουργείο Εξωτερικών.
Ειδική μνεία έγινε στις νέες
υπηρεσίες που διευκολύνουν
και εξασφαλίζουν τις εξαγωγές
και προσφέρονται από την νέα
Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών
Πιστώσεων, Export Credit
Greece.

Ολοκληρώνοντας την
επίσκεψη του, ο κος Σμυρλής
δήλωσε: «Στηρίζουμε  την ανά-
πτυξη της επιχειρηματικότητας
και των επενδύσεων. Η ανά-
πτυξη των επιχειρήσεων δημιο-
υργεί νέες θέσεις εργασίας,
καλούς μισθούς και βάζει τη
χώρα σε τροχιά βιώσιμης ανά-
πτυξης.» Και πρόσθεσε: «Mε
την πολυεπίπεδηδουλειά της
Enterprise Greece, που λειτο-
υργεί υπό την εποπτεία του
Yπουργείου Εξωτερικών, άνοι-
ξαν δρόμοι στην ελληνική
επιχειρηματικότητα που δεν
υπήρξαν ποτέ άλλοτε στο παρ-
ελθόν. 

Επίσης, δόθηκε η δυνατότητα
διαύλων και πραγματικής
επιχειρηματικής συνεργασίας
σε πολλές χώρες και σήμερα
επωφελούνται επιχειρήσεις που
έχουν ήδη ανοίξει νέες προο-
πτικές. Στόχος για την
Enterprise Greece είναι το
Εθνικό Μητρώο Εξαγωγέων.
Υπάρχει ήδη συμφωνία με την
Ένωση Περιφερειών για την
δημιουργία ενός Γραφείου Εξω-
στρέφειας σε κάθε Περιφέρεια
με την ευθύνη της λειτουργίας
στα επιμελητήρια ώστε το
αγαθό της εξωστρέφειας να
φτάνει σε κάθε γωνιά της Ελλά-
δας».

Οι επιχειρήσεις που επισκέφ-
θηκε ο Γενικός Γραμματέας
δραστηριοποιούνται στους
τομείς του μηχανολογικού και
ναυτιλιακού εξοπλισμού, της

τεχνολογίας, της οινοποιίας και
της οξοποιίας και έχουν κυρίως
εξαγωγική δραστηριότητα.

Ο Βουλευτής Δυτικής Αττικής
και Υφυπουργός Δικαιοσύνης,
κ. Γιώργος Κώτσηρας, αναφερ-
όμενος στις αναπτυξιακές
δυνατότητες της Δυτικής Αττι-
κής τόνισε:«Τα έργα που
βρίσκονται σε εξέλιξη και αυτά
που δρομολογούνται, βάζουν
την περιοχή σε νέα δυναμική
τροχιά ανάπτυξης, με την προ-
στασία του περιβάλλοντος στο
επίκεντρο κάθε επιχειρηματικής
δραστηριότητας.

Στηρίζουμε αποτελεσματι-
κά μέσω του Enterprise
Greece τις εξαγωγικές

επιχειρήσεις.
Η επανεκκίνηση των Ναυ-

πηγείων Ελευσίνας και οι νέες
χρηματοδοτήσεις από το ΕΣΠΑ,
τον νέο αναπτυξιακό νόμο και
το Ελλάδα 2.0,  δημιουργούν
νέες  ευκαιρίες απασχόλησης
με πολλαπλά οφέλη για όλους
τους πολίτες.

Η κυβέρνηση και ο Πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσοτάκ-
ης, είναι δίπλα στους πολίτες,
βάζοντας σε μια  νέα ανα-
πτυξιακή πνοή την απασχόλ-
ηση και  επιχειρηματικότητα στη
Δυτική  Αττική».

Ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού
Επιμελητηρίου Πειραιά, κ.
Γιώργος Παπαμανώλης- Ντό-
ζας, είπε: «Ευχαριστούμε τον κ.
Γιάννη Σμυρλή, για την σημερι-

νή του παρουσία στις επιχειρή-
σεις μας.

Ο κ. Σμυρλής είχε σήμερα την
ευκαιρία να μιλήσει και να
ακούσει τις προτάσεις και τα
προβλήματα από τα χείλη των
ίδιων των επιχειρηματιών.

Συζητήσαμε με τον κ. Γιάννη
Σμυρλή, για τον ρόλο της
επιχειρηματικότητας και των
εξαγωγών στη νέα εποχή και
την βιώσιμη οικονομική ανά-
πτυξη.

Όλοι έχουμε πλήρη επίγνωση
της κατάστασης και της πίεσης
που δέχθηκαν οι επιχειρήσεις
τόσο από την πανδημία αλλά
και από την πρόσφατη ενεργει-
ακή κρίση.

Εδώ αξίζει να αναφέρουμε
πως οι επιχειρηματίες έθεσαν
το θέμα της έλλειψης  προσω-
πικού τεχνικών επαγγελμάτων
και ειδικοτήτων.

Για το σοβαρό αυτό θέμα,

οφείλουμε όλοι να δράσουμε, η
πολιτεία και οι επιχειρήσεις, για
την προσέλκυση νέων, στα
τεχνικά επαγγέλματα, που
συνδέονται άμεσα με την παρα-
γωγική δυνατότητα της χώρας,
μέσω της τεχνικής εκπαίδευ-
σης, όλων των βαθμίδων και
ειδικοτήτων.

Είναι η ώρα της δράσης, με
το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα
2.0”, τον νέο αναπτυξιακό νόμο,
και το νέο ΕΣΠΑ 2021 – 2027,
με  σημαντικά κεφάλαια, που θα
βοηθήσουν την ανάπτυξη των
Επιχειρήσεων, σε όλους τους
τομείς.

Στόχος όλων μας, πρέπει να
είναι η πράσινη μετάβαση, η
υγιής βιώσιμη οικονομική ανά-
πτυξη και η συνεχής πρόοδος
και εξέλιξη των επιχειρήσεων,
διαμορφώνοντας ένα βιώσιμο
μέλλον, για όλους».

Ποιες χώρες της Ευρώπης έχουν τα καθαρότερα νερά για κολύμβηση:
Η Ελλάδα κατατάσσεται στην τρίτη θέση 

Επίσκεψη σε εξαγωγικές βιοτεχνίες και επιχειρήσεις του  Πειραιά και της Δυτικής Αττικής, μέλη του Βιο-
τεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά πραγματοποίησε την Τρίτη 12 Ιουλίου 2022, ο Γενικός Γραμματέας Διε-
θνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας (ΔΟΣΕ) και Πρόεδρος της Enterprise Greece, κ. Ιωάννης
Σμυρλής.

Σ το φως της δημοσιότ-
ητας ήρθε πρόσφατα
από την Ευρωπαϊκή

Επιτροπή η ετήσια έκθεση για
τα ύδατα που δείχνει σε ποιες
χώρες βρίσκονται τα ιδανικά
νερά για κολύμβηση.

Περί το 85% των  ευρωπαϊκών
περιοχ ών  κολύμβησης πληροί τα
πιο αυστηρά πρότυπα της Ευρω-
παϊκής Έν ωσης για ύδατα «εξαιρε-
τικής ποιότητας» - στα οποία περι-
λαμβάν ον ται όχ ι μόν ο οι θαλάσσιες
ακτές, αλλά και τα ποτάμια και οι
λίμν ες.
Σύμφων α με την  ετήσια έκθεση η

Ελλάδα κατατάσσεται στην  τρίτη
θέση της λίστας, καθώς εμφαν ίζει
το τρίτο μεγαλύτερο ποσοστό εξαι-
ρετικής ποιότητας υδάτων
κολύμβησης, με 95,8%. Στην
πρώτη θέση έρχ εται η Αυστρία με
ποσοστό 97,7%, η οποία όμως δεν
διαθέτει θαλάσσια ακτογραμμή,

παρά μόν ο ποτα-
μούς και λίμν ες. Στη
δεύτερη θέση
βρίσκεται η Μάλτα
με ποσοστό 96,6%.
Η έκθεση αναφέρει
πως συνολικά
επτά ευρωπαϊκές
χώρες διαθέτουν
ύδατα «εξαιρετικής
ποιότητας» για
κολύμβηση σε ποσοστό 90% και
άνω. Αυστρία, Μάλτα, Ελλάδα,
Κροατία, Κύπρος, Δανία και
Γερμανία.

Οι χ ώρες με κακές επιδόσεις

Σε σχ έση με τις χ ειρότερες επιδό-
σεις, το μικρότερο ποσοστό εξαιρε-
τικά καθαρών  υδάτων  διαθέτει η
Πολων ία με 44,5%, εν ώ ελαφρώς
καλύτερη είν αι η κατάσταση στη
Σλοβακία, την  Ουγγαρία και την
Εσθον ία. Συν ολικά, πάν τως, το
2021 τα ύδατα κολύμβησης «αν ε-

παρκούς ποιότητας» αποτελούσαν
μόλις το 1,5% του συν όλου των
περιοχ ών  στην  ΕΕ, εν ώ το 2013
το ποσοστό αυτό αν ερχ όταν  στο
2%.

Η προαν αφερθείσα αξιολόγηση
εκπον ήθηκε από τον  Ευρωπαϊκό
Οργαν ισμό Περιβάλλον τος (ΕΟΠ)
σε συν εργασία με την  Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και βασίζεται στην  παρ-
ακολούθηση 21.859 περιοχ ών  από
όλη την  Ευρώπη. 
Καλύπτει τα κράτη μέλη της ΕΕ,
την  Αλβαν ία και την  Ελβετία καθ’
όλη τη διάρκεια του 2021.
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ΠΠεερριισσσσόόττεερρεεςς
ΑΑννααννεεώώσσεειιςς
σσττοονν  
ΒΒύύζζαανντταα
ΜΜεεγγάάρρωωνν……

Η διοίκηση του Βύζαντα ανα-
κοινώνει την ανανέωση της
συνεργασίας µε τους ποδοσφαι-
ριστές Γιάννη Κενδριστάκη,
Νίκο Λύγδα, ∆ηµήτρη
∆ρυµούση και τον προπονητή
τερµατοφυλάκων Τάσο
Ανδρέου.

Στις 25 Ιουλίου ξεκινάει η προετοιµασία της οµάδος µε τις οδηγίες του προπονητή ∆ηµήτρη Καλύκα
και του γυµναστή της οµάδος Πάικο Λεβεντούρη.

AΝ.ΤΣ.

Νιάτα και Ταλέντα στον
Μανδραϊκό. Δούκας και
Πέππας στην αντρική

ομάδα

Μελέτης Δούκας, 15 ετών και Παναγιώτης Πέπ-
πας, 16 ετών. Από την Ακαδημία του Μανδραϊ-
κού στην πρώτη ομάδα! Ο προπονητής Γιώρ-
γος Σωτήρχος συνεχίζει να επενδύει στο μέλ-
λον. Το φετινό ροστερ θα στηρίζεται πάλι σε νέα
ταλέντα. 
Η ομάδα έχει υψηλούς στόχους και θα στηριχτεί
κατά βάση στις δικές της δυνάμεις.
Δίπλα σε αυτά τα παιδιά θα βρεθούν επιλεγμέ-

νοι έμπειροι παίκτες, μεγάλα ονόματα στον
χώρο του ποδοσφαίρου, που θα τα βοηθήσουν
να αναπτύξουν το ταλέντο τους και να κάνουν
πράξη τα όνειρά τους.
Η Διοίκηση του Μανδραϊκού έχει δείξει ήδη τις

προθέσεις της και ετοιμάζει ακόμη περισσότερ-
ες εκπλήξεις σε όλα τα επίπεδα..

Διακρίθηκε σε Φεστιβάλ Γυμναστικής στο Λουτρά-
κι η ομάδα του Αθλητικού και Πολιτιστικού Οργα-
νισμού
Αθλητικές Ειδήσεις, Δήμος Φυλής

Εντυπωσίασε η ομάδα ενόργανης Γυμναστική του
Αθλητικού και Πολιτιστικού Οργανισμού του
Δήμου Φυλής (ΝΠΔΔ-ΠΑΡΝΗΘΑ) στο Φεστιβάλ
Γυμναστικής COSMOGYM FESTIVAL που

πραγματοποιήθηκε στις 6 και 7 Ιουλίου 2022 στο
Λουτράκι.

Η ομάδα διακρίθηκε για τα ακροβατικά στοιχεία και
για τη συνολική παρουσίαση και απέσπασε το χει-
ροκρότημα των συναθλητών και των θεατών. Την
ικανοποίησή τους για την εμφάνιση εξέφρασαν οι
γυμνάστριες Σοφία Σερέπα και Αλεξάνδρα Κον-
τοθανάση.

Στο περιθώριο των αγώνων η ομάδα περιηγήθη-
κε στους αρχαιολογικούς χώρους της Κορίνθου
(Ακροκόρινθο-Μουσείο-Ναός Απόλλωνα) και
βρήκε χρόνο για χαλάρωμα με ένα θαλάσσιο μπά-
νιο.

Επικεφαλής της αποστολής ήταν ο Πρόεδρος του
Αθλητικού και Πολιτιστικού Οργανισμού Γιώργος
Μαυροειδής.

Διακρίθηκε σε Φεστιβάλ Γυμναστικής στο Λουτράκι η ομάδα
του Αθλητικού και Πολιτιστικού Οργανισμού Φυλής
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Ο Κώστας Ζουμπουρλής
συνεχίζει στην ομάδα της

Μικρασιατικής

Δεν  χ ρειάζον ται και πολλά λόγια για μια από τις
παλιές καραβάν ες της ομάδας μας. 
Ο Κώστας είν αι στο ΜΙΜΑ από την

πρώτη χ ρον ιά της ίδρυσης του , 
έχ ον τας παν ηγυρίσει μαζί μας την  κατάκτηση

του πρωταθλήματος της Β ΕΠΣΔΑ, την  άν οδο
στην  Α κατηγορία και πολλές σημαν τικές στιγμές.

Είν αι έν ας από τους πιο γρήγορους επιθετικούς
χ αφ της κατηγορίας με πολλά σημαν τικά γκολ στο

εν εργητικό του.Την  περσιν ή χ ρον ιά ήταν
ο μεγάλος άτυχ ος, καθώς έμειν ε εκτός λόγω εν ός
σοβαρού τραυματισμού, χ άν ον τας ουσιαστικά 

όλο το πρωτάθλημα.
Του ευχ όμαστε ν α είν αι υγιής και ν α 

ευχ αριστηθεί το ποδόσφαιρο στην  ομάδα μας.
Καλή χ ρον ιά Κώστα !! Ευχ όμαστε ν α είσαι μαζί

μας για πολλά χ ρόν ια ακόμη !!

BYZAΣ
Ανανέωσε και ο 
Αποστόλης Φυσαράκης

Στον Βύζαντα Μεγάρων
θα συνεχίσει και τη νέα
χρονιά ο αμυντικός
Αποστόλης Φυσαράκης
που ήταν από τους
στυλοβάτες της ανόδου
της ομάδος στην
Γ΄Εθνική.

Πανελευσινιακός ΑΟΚ: 
Ανανέωσαν οι Κατερίνα Κοντού &

Ρούλα Κασαμπά
…Ανανέωσε και η Κατερίνα!

Πώς αλλιώς θα μπορούσε να
συμβεί από τη στιγμή που η
Κατερίνα Κοντού βρίσκεται 11
συνεχόμενα χρόνια στον Πανε-
λευσινιακό περνώντας από όλα
του τα ηλικιακά τμήματα; Κατε-
ρίνα, πάμε γερά με υγεία και
επιτυχίες!

Κάτοικος Ελευσίνας και τη νέα
σεζόν!

Η Ρούλα Κασαμπά, το χαμογελαστό κορίτσι που μας ήρθε πέρυσι
από την Χίο, συμφώνησε να παραμείνει στην ομάδα μας και την
ερχόμενη αγωνιστική περίοδο, επιβεβαιώνοντας την αγάπη της για την ομάδα και την πόλη.

Ρούλα, καλή και επιτυχημένη σεζόν χωρίς τραυματισμούς!

Με το βλέμμα στο μέλλον!

Δύο νέα κορίτσια προερχόμενα από
τα σπλάχνα της ομάδας, η Κατερίνα
Ευαγγελάτου (2005) και η Εβελίνα
Ιακώβου (2006), που έδειξαν στο
δεύτερο μισό της σεζόν ότι έχουν το
ταλέντο και τις ικανότητες να βοηθή-
σουν τη γυναικεία ομάδα, τη νέα αγω-
νιστική περίοδο θα έχουν ενεργό
ρόλο σε αυτή.

Έτσι και αλλιώς πρωταρχικός στόχος
του Πανελευσινιακού είναι να προωθ-
εί παιδιά από τις Υποδομές του στα
αγωνιστικά τμήματα ανδρών και
γυναικών.

Κατερίνα και Εβελίνα, καλή επιτυχία
χωρίς τραυματισμούς!

Το μέλλον, με πολλή δουλειά, σας
ανήκει!

Κασαμπά

Ενίσχυση στον άσσο
ο Μανδραικός

Ο
έμπειρος πορτιέρο Χρήστος Παλιγγίνης
συμφώνησε με τον Μανδραϊκό. Το βιογραφικό
του είναι τεράστιο, οι παραστάσεις του

αμέτρητες απέναντι στους καλύτερους επιθετικούς
των εθνικών πρωταθλημάτων. Είναι μια μεταγραφή
υπέρβαση όχι μόνο για την ομάδα αλλά και για ολόκ-
ληρη την κατηγορία.Αλλάζει επίπεδο ο Μανδραϊκός
με τις μεταγραφές που πραγματοποιεί και τις άλλες
κινήσεις που κάνει. Δείχνει από νωρίς τις διαθέσεις
του για τη νέα σεζόν. Ο Χρήστος Παλιγγίνης γυρίζει
σε γνώριμα λημέρια αφού έχει αγωνιστεί παλιότερα
και θα βοηθήσει καταλυτικά την ομάδα στους στόχους
της, οι νεαροί ταλαντούχοι τερματοφύλακες δίπλα του
και με την υποστήριξή του έχουν να μάθουν πολλά, η
αμυντική γραμμή θα αποκτήσει έναν έμπειρότατο
καθοδηγητή μέσα στο γήπεδο. Στα σχέδια της
διοίκησης επίσης είναι η ακόμη πιο πέρα αξιοποίηση
του Μανδραίου στην καταγωγή επιτυχημένου γκολκή-
περ.Το κύμα των μέχρι τώρα μεγάλων μεταγραφών
έχει ήδη φέρει μεγάλο ενθουσιασμό και η συσπείρω-
ση στην ομάδα αναμένεται να θυμίσει χρυσές εποχές
του παρελθόντος.



ΓΑΜΟΣ
Ο ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΝΟΔΑΡΑΚΗ
ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ Η ΣΑΛΟΜΕ (SALOME) 
KΟΜΠΕΡΙΤΖΕ (KOBERIDZE) TOY ΜΕΡΑΜΠΙ (MERABI)

KAI THΣ ΝΑΤΕΛΑ (NATELA) TO ΓΕΝΟΣ 
ΚΑΒΤΑΡΑΤΖΕ (KAVTARADZE) ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ  ΣΤΗ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΘΑ
ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
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προσλαμβαν όμεν ων  ατόμων . 

Ο Δήμος καθορίζει ελεύθερα τις ώρες ημερήσιας
απασχόλησης των ατόμων που προσλαμβάνει, υπό την
προϋπόθεση τήρησης των μέγιστων ορίων που
αποτυπώνονται στις δύο (2) στήλες του πίνακα.

Σε περίπτωση που, τηρουμένου του ανώτατου αριθμού προσλαμβανόμενων
ατόμων, επιλεγεί από ορισμένους Δήμους η αύξηση των ωρών ημερήσιας
απασχόλησής τους πέραν του καθοριζόμενου μέγιστου αριθμού ανθρωποωρών
ημερήσιας απασχόλησης, η προκαλούμενη δαπάνη καλύπτεται αποκλειστικά
από ίδιους πόρους των Δήμων.

Οι εγκρίσεις που χορηγούνται με την παρούσα ΠΥΣ, αφορούν τον καθαρισμό
των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
συμπεριλαμβανομένων και των μειονοτικών σχολείων. Για τα Δημόσια
Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και τα Σχολεία Δεύτερης
Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) θα εκδοθεί εγκριτική απόφαση από το Υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευμάτων. Για την πρόσληψη του προσωπικού καθαριότητας στα
Δ.Ι.Ε.Κ. και τα Σ.Δ.Ε., οι θέσεις θα καλυφθούν από τους τελικούς πίνακες
κατάταξης επιτυχόντων–προσληπτέων, οι οποίοι θα προκύψουν από τις
αντίστοιχες ανακοινώσεις των οικείων Δήμων για τις σχολικές μονάδες
Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στον Ασπρόπυργο για παραδειγμα μπορούν να προσληφθουν έως 33
καθαριστριες  με μέγιστο αριθμο ωρων ημερησιας απασχόλησης 99 ωρες 

Δείτε και για τους υπολοιπους δήμους στο https://www.myota.gr/wp-con-
tent/uploads/2022/07/sxolikes_kath_ores.pdf

Ενοικιάζεται μονοκατοικία στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου 

Ενοικιάζεται αυτόνομη μονοκατοικία στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου
πίσω από το 6ο Δημοτικό σχολείο απέναντι από την ΤΕΚΑΤ

Κατασκευαστική. 60m2. Υπνοδωμάτιο , Καθιστικό , 
Κουζίνα και μπάνιο.Εντοιχισμένες οικοσκευές ψυγείο , κουζίνα
και κλιματιστικό.Κήπος 120m2 εξαιρετική θέα στον κόλπο του

Σκαραμαγκά.Μόνον σοβαρές προτάσεις από Έλληνες. Τηλέφωνο
: 6944636483 https://goo.gl/maps/kkWQfjRaYpAocVF16 

4488
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θα είν αι εν εργειακά αυτόν ομο και θα
τροφοδοτείται αποκλειστικά με ηλιακή
εν έργεια.

Η λειτουργία του ν έου αυτού συστή-
ματος, ακόμη και στην  πιλοτική της
φάση, αν αμέν εται ν α διευκολύν ει
σημαν τικά το δύσκολο έργο των  δυν ά-
μεων  πυρόσβεσης και ν α εν ισχ ύσει
την  ικαν ότητά τους για ταχ εία και απο-
τελεσματική παρέμβαση σε ν έες εστίες
δασικών  πυρκαγιών , καθώς μία μεγάλη
δασική έκταση με πυκν ή βλάστηση θα
επιτηρείται σε 24ωρη βάση.

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και
Πολιτικής Προστασίας, κ. Χρήστος
Στυλιαν ίδης, δήλωσε σχ ετικά: «Η
σημαν τική αυτή πρωτοβουλία του
ΑΔΜΗΕ, με την  υποστήριξη του Υπο-
υργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής
Προστασίας, θα έχ ει ουσιαστική
συμβολή στη μάχ η που δίν ουμε καθ-
ημεριν ά εν άν τια στις δασικές πυρκαγι-
ές. Με την  κλιματική κρίση ν α καθιστά

τις πυρκαγιές ολοέν α και π ιο
επικίν δυν ες για τον  άν θρωπο και το
φυσικό μας περιβάλλον , η αξιοποίηση
των  ηλεκτρικών  υποδομών  της χ ώρας
στην  υπηρεσία του Πυροσβεστικού
Σώματος, αποτελεί μία εξαιρετική πρακ-
τική την  οποία οφείλουμε ν α εν θα-
ρρύν ουμε και ν α στηρίξουμε».

Από πλευράς του, ο Πρόεδρος και
Διευθύν ων  Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, κ.
Μάν ος Μαν ουσάκης, δήλωσε: «Ο
ΑΔΜΗΕ αξιοποιεί το ηλεκτρικό του
δίκτυο για την  προστασία των  δασών
με λύσεις που βρίσκον ται στην  αιχ μή
της τεχ ν ολογίας. 

Το “έξυπν ο” σύστημα που θα εγκα-
ταστήσουμε στην  Πάρν ηθα ευελπι-
στούμε ότι θα συν δράμει το δύσκολο
έργο του Πυροσβεστικού Σώματος και
της Πολιτικής Προστασίας, σε μία περ-
ιοχ ή με τεράστια περιβαλλον τική
σημασία για την  Αττική». 

ΤΤΤΤαααα    ιιιιππππττττάάάάμμμμεεεενννν αααα…………    ττττααααξξξξίίίί    έέέέ ρρρρχχχχοοοονννν ττττααααιιιι    κκκκααααιιιι    σσσσττττηηηηνννν     ΕΕΕΕλλλλλλλλάάάάδδδδαααα

Η
Orama Ventures LLC ανακοίνωσε χθες ένα πρωτοποριακό
εθνικό δίκτυο στην Ευρώπη για την παροχή υπηρεσιών
προηγμένης αεροκινητικότητας με αφετηρία την Ελλάδα

που θα φέρει την επανάσταση στον τομέα της διασύνδεσης και των
μεταφορών.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανα-
κοίνωση, μία ομάδα από κορυφαίους παίκτες παγ-
κοσμίως στους τομείς της αεροπλοΐας, του τουρισμού
& της φιλοξενίας, των κατασκευών και των επεν-
δύσεων, έχει δημιουργήσει μία κοινοπραξία με
σκοπό την ανάπτυξη των απαιτούμενων υποδομών,
για την είσοδο και λειτουργία αεροσκαφών τύπου
eVTOL (αεροσκάφη ηλεκτρικής πρόωσης, κάθετης
απογείωσης και προσγείωσης) στην Ελλάδα, μέχρι
το 2026.

Τα eVTOL είναι αεροσκάφη με ηλεκτρικά συστή-
ματα πρόωσης, με δυνατότητα κάθετης απογείωσης
και προσγείωσης, χωρίς να απαιτείται η ύπαρξη δια-
δρόμου προσγείωσης. Μπορούν να μεταφέρουν
μέχρι έξι επιβάτες με μηδενικές εκπομπές ρύπων,
ελάχιστα επίπεδα θορύβου, και με κόστος ανά χιλιό-
μετρο, απολύτως συγκρίσιμο με αυτό ενός συμβατι-
κού ταξί. Πρόκειται για αεροσκάφη που έχουν σχε-
διαστεί έτσι ώστε να επιχειρούν στα αστικά κέντρα
(έως τώρα απροσπέλαστα για τα παραδοσιακά
μέσα εναέριων μεταφορών), επιτρέποντας την
απρόσκοπτη, αποδοτική και ταχύτατη μεταφορά των
επιβατών, με τρόπο βιώσιμο, περιβαλλοντικά και
οικονομικά βέλτιστο.

Η εξυπηρέτηση των eVTOL θα γίνεται από σταθ-
μούς κάθετης προσγείωσης και απογείωσης, που
ονομάζονται Vertiport. Οι σταθμοί Vertiport είναι σχε-
διασμένοι για να βρίσκονται σε αστικά κέντρα, είτε
σε διαθέσιμους ανοιχτούς χώρους, είτε σε κατάλληλα
διαμορφωμένα δώματα κτιρίων. Καθώς επίσης και
σε περιφερειακούς προορισμούς, στην ηπειρωτική
και τη νησιωτική επικράτεια.

Η πλατφόρμα της Orama Nexus θα ξεκινήσει με
την κατασκευή σταθμών Vertiport σε κεντρικά σημεία
και προάστια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης,

καθώς και σε περισσότερα από είκοσι (20) περιφε-
ρειακά αστικά κέντρα και νησιά. Ενώ θα συνεχίσει
την ανάπτυξη του δικτύου της, με την εγκατάσταση
περισσότερων από εκατό μικρών σταθμών
επιβίβασης - αποβίβασης επιβατών (Vertistops), σε
περιοχές σε όλη την Ελλάδα. Η πλατφόρμα ΟΝ έχει
σα στόχο να επεκτείνει το δίκτυό της, έτσι ώστε να
δημιουργήσει εναέρια διασύνδεση μέσω προγραμ-
ματισμένων ή on demand δρομολογίων, με κάθε
γωνιά της Ελληνικής επικράτειας.

"Μετά από ενδελεχή έρευνα στην παγκόσμια
αγορά, είμαστε περήφανοι που επιλέξαμε την
Ελλάδα για την εφαρμογή του καινοτόμου αυτού
συστήματος αερομεταφοράς, που θα επιτρέψει
στους κατοίκους της Αθήνας να διασχίζουν την πόλη
τους σε λιγότερο από 10 λεπτά και με κόστος
αντίστοιχο ενός ταξί, παράλληλα θα προσφέρει
άνετη πρόσβαση σε μέχρι πρότινος δυσπρόσιτους,
κυρίως νησιωτικούς προορισμούς, ενώ ταυτόχρονα
θα δώσει τη δυνατότητα άμεσης και προσιτής αερο-
μεταφοράς σε κάθε ξενοδοχειακή μονάδα και
επιχείρηση στην Ελλάδα", δήλωσε ο Κος Alain
Grangé, Πρόεδρος της Orama Ventures LLC.

Η πλατφόρμα ΟΝ θα συνδέσει όλες τις κύριες διε-
θνείς πύλες εισόδου επισκεπτών στη χώρα, όπως
για παράδειγμα το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών "Ελ.
Βενιζέλος", με το κέντρο της πόλης καθώς και με ένα
πλήθος δημοφιλών προορισμών, επιτρέποντας
πολλές φορές την απευθείας μετάβαση των τουρι-
στών στον προορισμό διαμονής που έχουν επιλέξει.

Επί του παρόντος η εκτιμώμενη εμβέλεια λειτο-
υργίας των eVTOL υπολογίζεται σε 150 μίλια (> 240
χιλιόμετρα), ενώ ο σχεδιασμός των σταθμών Vertiport
& Vertistop έχει γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε η απόστα-
ση των διασυνδεδεμένων προορισμών, συνδυαστικά
να ξεπερνά κατά πολύ την ονομαστική εμβέλεια των
αεροσκαφών.

Ενώ η επικείμενη εξέλιξη της τεχνολογίας των
συσσωρευτών αναμένεται να αυξήσει σημαντικά την
ακτίνα δράσης των eVTOL, η πλατφόρμα ΟΝ μέσω
του δικτύου σταθμών που έχει σχεδιάσει, πρόκειται

να επηρεάσει θετικά την καθημερινότητα των
κατοίκων, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους.

Η Orama Nexus αναμένεται να αντλήσει κεφά-
λαια άνω των 500 εκατομμυρίων ευρώ για το πρώτο
μέρος της επένδυσης, ενώ το συνολικό ύψος αυτής
προβλέπεται να ξεπεράσει τα 2 δισεκατομμύρια
ευρώ, για τα πρώτα δέκα έτη λειτουργίας της πλατφ-
όρμας, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης του
δικτύου και την προμήθεια των απαιτούμενων αερ-
οσκαφών.

"Η πλατφόρμα Orama Nexus προσφέρει μια
εξαιρετική επενδυτική ευκαιρία, σε ένα βιώσιμο
εγχείρημα του οποίου τα οικολογικά χαρακτηριστικά
μεγιστοποιούν την απόδοση της επένδυσης, ενώ ταυ-
τόχρονα δημιουργεί επιχειρηματική ανάπτυξη προ-
σφέροντας χιλιάδες θέσεις απασχόλησης σε εκατον-
τάδες περιοχές ανά την Ελλάδα", δήλωσε από το
Λονδίνο ο Κος Kash Chandarana, Διευθύνων Σύμβου-
λος της Luxe Brand Assets.

Ενώ οι διαβουλεύσεις με διάφορους κρατικούς
φορείς και εν δυνάμει συνεργάτες από συναφείς
τομείς δραστηριότητας στην Ελλάδα, πρόκειται να
συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια του 2022, η Orama
Nexus προτίθεται να προχωρήσει στην απόκτηση
των απαιτούμενων ακινήτων και στις διαδικασίες
αδειοδότησης για την κατασκευή των πρώτων
σταθμών Vertiport, μέσα στο 2023.

"Είμαστε πολύ περήφανοι που επιλεγήκαμε ως ο
αποκλειστικός συνεργάτης της Orama Nexus για την
κατασκευή και ανάπτυξη αυτού του καινοτόμου εγχει-
ρήματος, και πρόκειται να διαθέσουμε όλους τους
διαθέσιμους πόρους για την πραγματοποίηση
συμβατικών κατασκευαστικών έργων και νέων
συστημάτων παροχής πράσινης ενέργειας, έτσι
ώστε να διασφαλίσουμε ότι η υλοποίηση της πλατφ-
όρμας ΟΝ σε όλα τα σημεία της, θα χαρακτηρίζεται
από τις υψηλότερες προδιαγραφές τεχνικής αρτιότ-
ητας", δήλωσε ο Κος Χρήστος Παναγιωτόπουλος,
Πρόεδρος της ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διενερ-
γεί επί του παρόντος μια σημαντική νομοθετική διαδι-
κασία μαζί με τον EASA (Οργανισμός της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης για την Αεροπορική Ασφάλεια) για τη
θέσπιση ενός νομοθετικού πλαισίου εναέριας κυκλο-
φορίας, για την ομαλή ενσωμάτωση του νέου αυτού
κλάδου. Αναμένεται ότι οι νομοθετικές ρυθμίσεις και
τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα παράδοσης
των κατασκευαστών eVTOL, θα επιτρέψουν στο
Orama Nexus να ξεκινήσει τις υπηρεσίες του στην
Ελλάδα, έως το 2026.

Η εταιρεία Orama Ventures LLC με έδρα τη Φλόρ-
ιντα των ΗΠΑ, είναι ο επενδυτικός βραχίονας της O
Lifestyle International (www.o-lifestyle.com) που εδρ-
εύει στο Λουξεμβούργο. 

Η O Lifestyle International αποτελεί μία πρωτοπορ-
ιακή εταιρεία φιλοξενίας-ξενοδοχειακών επιχειρή-
σεων, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ακινήτων,
καθώς και ιδιωτικών αερομεταφορών, η οποία προ-
σφέρει στους πελάτες της τη μοναδική δυνατότητα να
πετούν χωρίς κόστος, με το στόλο ιδιωτικών αεροσ-
καφών που διαθέτει, ενώ συμμετέχουν σε ένα επεν-
δυτικό σχήμα απολύτως προστατευμένο από τις
εκάστοτε τιμές πληθωρισμού.

O όμιλος Luxaviation Group (www.luxaviation.com )
με έδρα το Λουξεμβούργο, αποτελεί έναν από τους
μεγαλύτερους παρόχους και διαχειριστές υπηρε-
σιών ιδιωτικών αερομεταφορών στην Ευρώπη, με
προσωπικό άνω των 1.500 ατόμων και στόλο που
αριθμεί περισσότερα από 250 αεροσκάφη. Η
Luxaviation έχει σφυρηλατήσει μια εξαιρετική φήμη
για την ασφάλεια και την αρτιότητα των υπηρεσιών
της σε μια βιομηχανία με υψηλή ζήτηση, που ταυ-
τόχρονα στηρίζει την καινοτομία και την έγκαιρη υιοθ-
έτηση βιώσιμων λύσεων τύπου eVTOL.

συν εχ ιζεται απο σελ. 3
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο
ΧΛΜ, 193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΥΓΕΙΑΣ Κοντούλη και Δραγούμη Ίωνος,
Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

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

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

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

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

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

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

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100

ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

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

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

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ

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

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

ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΠΟΛΥΤΗ
ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 

ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

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

Εν διαφερόμαστε για την  κάλυψη
της θέσης του Εργάτη παραγω-
γής στις βιομηχαν ικές μας εγκα-
ταστάσεις, οι οποίες βρίσκον ται
στη Μαγούλα Αττικής. 

Κύριες αρμοδιότητες και καθή-
κον τα

-Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα
με τις οδηγίες που έχουν δοθεί για
τη θέση.
-Τήρηση των ισχυόντων κανονι-
σμών και προτύπων ασφαλείας.
-Τήρηση του προγράμματος παρα-
γωγής.
-Διασφάλιση της ποιότητας των παρ-
αγόμενων προϊόντων.
-Αναφορά στον προϊστάμενο βάρ-
διας των τεχνικών παρατηρήσεων
σχετικών με την εύρυθμη λειτο-
υργία των μηχανών.

Χαρακτηριστικά υποψηφίου
-Επιθυμητή προϋπηρεσία σε βιομ-
ηχανικές και παραγωγικές μονάδες.
-Συνέπεια, ομαδικότητα, προσαρ-
μοστικότητα.
-Οργάνωση, ταχύτητα και διάθεση
για εργασία.
-Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες.

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

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
2104898644 – 2104898520,
6974402644 – 6974402520
Email:
HumanResources@etem.com

ZHTEITAI  
ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΖΖηηττοούύννττααιι  ππωωλλήήττρριιεεςς  

σσεε  ααρρττοοζζααχχααρροοππλλαασσττεείίοο  σσττηηνν  
ππεερριιοοχχήή  ττοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

γγιιαα  ππλλήήρρηη  ααππαασσχχόόλληησσηη..  
ΗΗ  ππρροοϋϋππηηρρεεσσίίαα  θθαα  ήήτταανν

εεππιιθθυυμμηηττήή..    
ΕΕππιικκοοιιννωωννιιαακκέέςς  δδεεξξιιόόττηηττεεςς

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

ΤΤηηλλέέφφωωννοο  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς::
66993377442277110077  ΚΚαα  ΚΚωωννσσττααννττίίνναα..

ΩΩρράάρριιοο  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς::  
0066::0000--1188::0000..

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων
για τεχνική υποστήριξη
συνεργείου διασκευής

οχημάτων σε 
υγραεριοκίνητα με έδρα την

Μαγούλα Αττικής.
6949227491  

ΚΑΙ  6934551633
email  n.fotiadis@sime.gr



ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή
κατάσταση γκαρσονιέρα
35 τ.μ., ισόγεια, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '08, μπάνιο, ε-
πιπλωμένη, θέρμανση:
αυτόνομη θέρμανση με
κεντρική εγκατάσταση, μέ-
σο θέρμανσης: πετρέλαιο,
νυχτερινό ρεύμα, χωρίς
κοινόχρηστα, ελεύθερη, ι-
δανική για φοιτητές, τιμή
400€ 6948750875

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

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

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

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

6947045353

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

ψεως και διαμπερές. Διαθ-
έτει 3 υ/δ, σαλόνι μεγάλο,
κουζίνα, μπάνιο, 2 wc,
πόρτα ασφαλείας, αυτ. θ-
έρμανση πετρελαίου και
λέβητας, ηλιακό. Κοντά
στο κέντρο της πόλης.
6/5/2022 10:36 πμ, τιμή
600€ (e-agents1327401).
ASPIS REAL ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220

ΕΛΕΥΣΙΝΑ οικία 110
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ, κατασ-
κευή '79, 2 μπάνια, ανα-
καινισμένη, ανακαίνιση
'20, τιμή 450€, 09:00-
21:00

6945153906

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

6946983366
ΟΙΝΟΗ νεόδμητη μονο-

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

6945605024

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

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

6971507394

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

6944461852
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή

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

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

6973222212

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

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

Πέμπτη 14 Ιουλίου 2022                    θριάσιο-15  

ΕΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

Απαραίτητα Προσόντα: 
§   Απολυτήριος τίτλος τριτάξιου
Γυμνασίου ή άλλος ισότιμος τίτλος της
ημεδαπής ή αλλοδαπής  ή ανώτερος
§  Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον
τριών (3) ετών σε αντίστοιχη θέση με
χειρισμό παλετοφόρου ορθίου
§  Πολύ καλή γνώση της ελληνικής
γλώσσας και ευκολία στην επικοινωνία
§  Επιθυμητή γνώση και εμπειρία στη
χρήση φορητών τερματικών barcode
(RF scanner)

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Απαραίτητα Προσόντα: 
§  Απολυτήριος τίτλος τριτάξιου Γυμνασίου ή
άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλο-
δαπής  ή ανώτερος
§  Άδεια χειριστή ηλεκτροκίνητου ανυψωτι-
κού περονοφόρου μηχανήματος (κλαρκ)
§  Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών
(3) ετών σε αντίστοιχη θέση χειριστή reach
truck
§  Γνώση και εμπειρία στη χρήση φορητών
τερματικών barcode (RF scanner)
§  Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας
και ευκολία στην επικοινωνία
§  Επιθυμητή γνώση λειτουργίας συστημά-
των WMS

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

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν
 βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

hr@beinoglou.gr ή στο τηλ. 210-9466204

ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  EEyyee  FFaacciilliittyy
MMaannaaggeemmeenntt  ααννααζζηηττάά::

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

Απαραίτητα Προσόντα:

•Άδεια εργασίας προσωπικού ασφα-
λείας Ν.2518/97 σε ισχύ.
•Απόφοιτος Μέσης Εκπαίδευσης.
•Δυνατότητα για πλήρη ή μερική
απασχόληση σε κυλιόμενες βάρ-
διες.
•Βασικές Γνώσεις Αγγλικών.
•Βασικές Γνώσεις Η/Υ.

Η εταιρεία παρέχει:

•Άμεση Πρόσληψη.
•Μόνιμη Απασχόληση.
•Συνεχή Εκπαίδευση.
•Σύγχρονο Εργασιακό Περιβάλλον.
•Δυνατότητες Επαγγελματικής Εξέ-
λιξης.

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

Ωράριο επικοινωνίας από Δευτέρα
έως Παρασκευή 09:30π.μ.-
16:30μ.μ.,στο  τηλέφωνο 210-
6121719.

Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την  εταιρεία μας, επισ-
κεφθείτε την  ιστοσελίδα μας :
www.eyefm.gr



16-θριάσιο Πέμπτη 14 Ιουλίου 2022 


