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Πώς ανήλικη
συμμορία Ρομά στη

Δυτική Αττική
έκλεβε οδηγούς

Ήττα του Πανελευσινιακού από
τον Ηρακλή στα 3-5 Πηγάδια

Ο ΠΑΟΚ Μάνδρας έκλεισε τον
Θοδωρή Βαλλιάνο

Ξεκινάει σήμερα την προετοιμασία
του ο Μανδραικός

Ξανά στην κυκλοφορία
το τμήμα της Παλαιάς Εθνικής Οδού Κινέτας,

στο ύψος του ρέματος Πίκας,
μετά την αποκατάσταση των ζημιών

Άρση απαγόρευσης
χρήσης νερού για ανθρώπινη
κατανάλωση, από το δίκτυο

ύδρευσης Αλεποχωρίου

Λόγω της πυρκαγιάς της 20ης Ιουλίου

σσεελλ..  1100--  1111

Τα χρέη πνίγουν το εμπόριο Τα χρέη πνίγουν το εμπόριο 
– Μία στις δύο επιχειρήσεις αδυνατεί να 

αποπληρώσει οφειλές

σσεελλ..  22 σσεελλ..  33

ΓΓ..  ΚΚώώττσσηηρρααςς::  
«Η λειτουργία 71 ολοήμερων

σχολείων στους πέντε Δήμους της
Δυτικής Αττικής, αποτελεί  έμπρακτη

στήριξη στους συμπολίτες μας και
στις οικογένειές τους»

Καύσιμα: 
Ελπίδες για αποκλιμάκωση 

των τιμών - Κάτω από 2 ευρώ
η βενζίνη την επόμενη 
εβδομάδα στην Αττική

σσεελλ..  99

σσεελλ..  22

σσεελλ..  88

Φυλή Αττικής: Έσβησε η
φωτιά έξω από τον ΧΥΤΑ 

– Δεν απειλήθηκαν σπίτια
σσεελλ..  55

σσεελλ..  88

Πολιτικό
«καύσωνα» 

φέρνουν 
οι υποκλοπές
Δηλώσεις του Κ. Μητσοτάκη 
σήμερα, σε θέση «μάχης»

 η αντιπολίτευση

σσεελλ..99
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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

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 ΑσπρόπυργοςΧειρόγρα-
φα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφονται.
Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’

ανάγκη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Ηλιοφανεια  

Θερμοκρασία: Από 23  έως 33 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Μύρων , Μύρα, Μίρκα ,Τριαν τάφυλλος, Τριαν τα-
φύλλης,  Τριαν ταφυλλιά, Φύλλη, Φύλλια, Φιλιώ,

Φυλλίτσα, Τριαν ταφυλλέν ια, Ρόζα

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΓΑΒΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ- ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

Αχαρνών 7, 2105576029

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Μπαρδής Μελέτιος Ι.

Βενιζέλου Ελευθερίου 8, 2105546633

MANΔΡΑ

Ροκάς Δημήτριος Π., Σαλαμίνος 7  - Εργατικές
Κατοικίες, 2105541344

ΆΝΩ  ΛΙΟΣΙΑ 
Τζώνης Κωνσταντίνος Ε.Κυκλάδων 79,

2102482990

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΜΕΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

Καραμανλή 38-40, Εντός Parking Καταστήματος
ΑΒ Βασιλόπουλος, 2102446460

Παραδόθηκε  στην  κυκλοφορία
από την  Περιφέρεια Αττικής μετά
και την  ολοκλήρωση των  εργασιών
ασφαλτόστρωσης,  το τμήμα της
Παλαιάς Εθν ικής Οδού  Κιν έτας,
στο ύψος του ρέματος Πίκας, μετά
την  αποκατάσταση των  ζημιών
που είχ ε υποστεί ο δρόμος από
πλημμυρικά φαιν όμεν α. 

Εκκρεμούν  κάποιες μικροερ-
γασίες, οι οποίες θα ολοκληρωθούν
το αμέσως επόμεν ο διάστημα. 

Το έργο αποκατάστασης του
συγκεκριμέν ου τμήματος του δρό-
μου που εν ών ει ξαν ά την  Αττική
με την  Κοριν θία, μέσω της Παλαιάς
Εθν ικής Οδού Κιν έτας, εν τάσσεται
στα έργα  ολιστικής αποκατάστα-
σης των  ζημιών  που προκάλεσαν
στην  Κιν έτα τα πλημμυρικά
φαιν όμεν α και τα οποία υλοποι-
ούν ται με χ ρηματοδότηση της Περ-
ιφέρειας Αττικής, συν ολικού προϋπολογισμού περίπου 18 εκατ. Ευρώ. 

Μετά την  ολοκλήρωση των  γραφειοκρατικών  διαδικασιών  αλλά και των  απαιτούμεν ων  σχ ετικών  ελέγχ ων  από
το Ελεγκτικό Συν έδριο, με εν τολή του Περιφερειάρχ η είχ ε δοθεί από την  πρώτη στιγμή προτεραιότητα στην
ολοκλήρωση των  έργων , με δεδομέν η τη ν ευραλγική σημασία τους για τη διευκόλυν ση της κυκλοφορίας στην
περιοχ ή και την  προάσπιση της ασφάλειας των  οδηγών . 

Με αφορμή την  παράδοση του δρόμου στην  κυκλοφορία ο κ. Πατούλης επισημαίν ει σχ ετικά:
«Παραδίδουμε ξαν ά στην  κυκλοφορία έν αν  ασφαλή σύγχ ρον ο δρόμο, πλήρως αποκατεστημέν ο και έτοιμο

προς χ ρήση από τους οδηγούς.  
Δεσμευτήκαμε πως η Κιν έτα θα αλλάξει όψη και θα ξαν αγίν ει μία ασφαλής περιοχ ή για τους κατοίκους της  και

αυτή μας τη δέσμευση την  κάν ουμε πράξη. 
Οι καταστροφικές πλημμύρες αλλά και οι φωτιές των  τελευταίων  χ ρόν ων  την  "τραυμάτισαν " βαριά, προ-

καλών τας σοβαρές ζημιές στην  περιοχ ή. Μετά από χ ρον οβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες και την  ολοκλήρω-
ση των  απαιτούμεν ων  σχ ετικών  ελέγχ ων  από το Ελεγκτικό Συν έδριο, ξεκιν ήσαμε άμεσα τα έργα και ήδη έχ ο-
υμε αρχ ίσει ν α ολοκληρών ουμε σημαν τικά  έργα στην  περιοχ ή, με στόχ ο η Κιν έτα όχ ι μόν ο ν α επουλώσει τις
πληγές της, αλλά και ν α γίν ει καλύτερη από πριν . Συν εχ ίζουμε ν α επεν δύουμε έμπρακτα στην  προστασία των
πολιτών , όπως είν αι και η προτεραιότητά μας». 

Ξανά στην κυκλοφορία 
το τμήμα της Παλαιάς Εθνικής Οδού Κινέτας, 

στο ύψος του ρέματος Πίκας, 
μετά την αποκατάσταση των ζημιών

Συμμορίες ανηλίκων στή-
νουν μπλόκα στο Μενίδι
και κλέβουν τους οδηγούς
αυτοκινήτων.
Το φαινόμενο αυτό το

τελευταίο διάστημα έχει πάρει
διαστάσεις και το Star παρου-
σίασε στο  κεντρικό δελτίο
ειδήσεων του, ένα video ντο-
κουμέντο από την δράση
τους.
Το βίντεο (δειτε στο

https://www.thriassio.gr/v) είναι από κάμερα που
είχε ο επαγγελματίας οδηγός στο όχημά του και
καταγράφει τη στιγμή που βρίσκεται στην Δαμασ-
κού και στην Αγίου Φανουρίου, όταν πάνω στην
στροφή τρείς ανήλικοι ρομά του κλείνουν τον
δρόμο (σ.σ ακόμα και αν συνέχιζε ευθεία φαίνεται
να υπήρχαν και εκεί άλλοι άτομα).
Εκείνος φοβούμενος μην πατήσει κάποιον από

αυτούς, φρενάρει και τότε ο ένας βρήκε την ευκαι-
ρία που έψαχνε…. Άνοιξε την πόρτα του συνοδ-
ηγού, άρπαξε το τσαντάκι του οδηγού που το είχε
στο κάθισμα και στη συνέχεια άπαντες εξαφ-
ανίστηκαν τρέχοντας.
Ο επαγγελματίας αμέσως κατήγγειλε το συμβάν

στην αστυνομία και οι αρχές δεν άργησαν να
εντοπίσουν τους δράστες, αλλά και τα πράγματα
που είχαν κλέψει.

Πώς ανήλικη συμμορία Ρομά στη Δυτική 
Αττική έκλεβε οδηγούς
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Λ. Κοσμόπουλος: «Η δειγματοληψία νερού
στο Αλεποχώρι έδειξε ότι είναι πλέον 

ασφαλές. Οι υπεύθυνοι του δικτύου πρέπει
να είναι σε επαγρύπνηση»

Ασφαλές είναι πλέον το νερό στο Αλεποχώρι
προς ανθρώπινη χρήση και αίρεται η
απαγόρευση χρήσης του νερού προς ανθ-

ρώπινη χρήση, όπως είχε εφαρμοστεί λόγω της
πυρκαγιάς της 20ης Ιουλίου, με απόφαση της
Διεύθυνσης Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας Δυτι-
κής Αττικής.

Η απόφαση για απαγόρευση χρήσης του νερού
προς ανθρώπινη χρήση στο δίκτυο Αλεποχωρίου
Δήμου Μεγαρέων είχε ληφθεί έπειτα από καταστρ-
οφές στο δίκτυο εξαιτίας της πυρκαγιάς, αυτοψία
κλιμακίου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής
Αττικής και δειγματοληψίες σε σημεία του δικτύου
ύδρευσης που οδήγησαν στην απαγόρευση. 

Μετά την απόφαση απαγόρευσης χρήσης του
νερού, τα αρμόδια κλιμάκια των υπηρεσιών πραγ-
ματοποίησαν υγειονομική αναγνώριση στην περιοχή
από την οποία δεν προέκυψε πρόβλημα (διαρροή,
θραύση σωλήνων, εμπόδια στη ροή, κλπ.).

Άρση απαγόρευσης χρήσης νερού για ανθρώπινη κατανάλωση 
από το δίκτυο ύδρευσης Αλεποχωρίου 

Λόγω της πυρκαγιάς της 20ης Ιουλίου, με απόφαση της Διεύθυνσης Υγιεινής ΠΕ Δυτικής Αττικής.

Συνεχιζεται στη σελ. 4

ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΓΙΑ ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ

ΓΓιιννόόμμαασσττεε  θθεεααττέέςς  μμιιααςς  
κκααττάάφφωωρρηηςς  κκααττααππάάττηησσηηςς  ΑΑννθθρρωωππίίννωωνν

ΔΔιικκααιιωωμμάάττωωνν  κκααιι  φφααλλκκίίδδεευυσσηηςς  ,,  
εενν  γγέέννεειι,,  ττηηςς  ΔΔηημμοοκκρρααττίίααςς
Ο πρωθυπουργός οφείλει 

να λογοδοτήσει 

Η μηνυτήρια αναφορά του Προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη περί της απόπειρας
παρακολούθησης του κινητού του τηλεφώνου στις 26/07/22 συνιστά την πρώτη
δημοκρατική απάντηση στις σκοτεινές πρακτικές της Ελληνικής Κυβέρνησης
του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ύστερα από την παραίτηση του Γενικού Γραμματέα
του Πρωθυπουργού αλλά και του Διοικητή της Ε.Υ.Π, την επόμενη απάντηση -ή
μάλλον λογοδοσία- οφείλει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για τα εν λόγω περιστατι-
κά.

Εν έτει 2022, γινόμαστε θεατές μιας κατάφωρης καταπάτησης Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και φαλκίδευσης , εν γένει, της Δημοκρατίας. Και αν αυτό αμφι-
σβητείται από ορισμένα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας  , ισχυριζόμενα εμμέ-
σως πλην σαφώς πως ο Πρωθυπουργός αγνοούσε ότι ξένες Κυβερνήσεις
είχαν προχωρήσει σε παρακολουθήσεις πολιτικών του αντιπάλων σε συνερ-
γασία με την ΕΥΠ, τότε γινόμαστε θεατές και υποχείρια της πιο επικίνδυνης
Κυβέρνησης για τον ελληνικό λαό αλλά και για τον πυρήνα του Δημοκρατικού
Πολιτεύματος.

Δεν πρόκειται για ζήτημα προσωπικό. Δεν πρόκειται για ζήτημα κομματικό.
Πρόκειται για ζήτημα βαθιά δημοκρατικό αλλά και θεσμικό. Διότι όταν η Εθνική
Υπηρεσία Πληροφοριών περνά με νόμο στον απόλυτο έλεγχο του Πρωθυπο-
υργού και ο διορισμός του παραιτηθέντος πλέον Διοικητή δεν πραγματοποιείται
με τα απαραίτητα προσόντα αυτού, επρόκειτο για θεσμική απαξίωση, οι συνέ-
πειες της οποίας όπως αποδεικνύεται είναι οδυνηρές.

Η Δημοκρατία πλήττεται , η χώρα εκτίθεται διεθνώς , η έννοια του κράτους
δικαίου εξαλείφεται , η ασφάλεια των πολιτών κλονίζεται. Με αίσθημα ευθύνης ,
εκφράζουμε απερίφραστα την αποδοκιμασία μας απέναντι σε τέτοιου είδους
πρακτικές και απαιτούμε την αποκατάσταση της τάξης και της ασφάλειας που
αξίζει στον Ελληνικό Δημοκρατικό λαό.

Ο Συντονιστής Ά: Ζιάγκας Σπύρος
Η Συντονίστρια ΄Β: Παπανδρέου Σταυρούλα
Ο Υπεύθυνος της Οργάνωσης: Γκόγκας Αρίσταρχος
Τα Μέλη: Κριεκούκης Αθανάσιος, Λεμονή Ευαγγελία , Τομαρά Αναστασία ,

Τσέκας Δημήτρης 

Mypet–pass: Τι αλλάζει 
για τους ιδιοκτήτες ζώων 
συντροφιάς
Τι θα περιλαμβάνει το Εθνικό 
Μητρώο Ζώων Συντροφιάς

Αλλάζουν  όλα για τους ιδιοκτήτες ζώων
συν τροφιάς αλλά και όλους τους
εμπλεκόμεν ους φορείς με την  ευζωία
αδέσποτων  και δεσποζόμεν ων
τετράποδων , καθώς στο σύστημα της
ψηφιακής υπηρεσίας pet.gov .gr, θα
«στεγαστούν » όλες οι σχ ετικές
πληροφορίες, δικαιολογητικά, αποθετήρια
διαβατηρίων , αλλά και ο ιατρικός φάκελος
κάθε ζώου.

Όπως γράφει το ethnos.gr, έν α
σημαν τικό τμήμα της πληροφορίας,
μάλιστα, που θα αφορά τα δικά τους ζώα
θα είν αι προσβάσιμο και από τους
ιδιοκτήτες τους, οι οποίοι θα
αυθεν τικοποιούν ται στο σύστημα, εν ώ
μέσω της ειδικής εφαρμογής my pet app θα
μπορούν  ν α εισέρχ ον ται σ΄αυτό και από
το κιν ητό τους τηλέφων ο.

Δεδομέν ης μάλιστα της εξοικείωσης του
πληθυσμού με την  έν ν οια του... pass
εισάγεται και ο θεσμός του My pet–pass με
στόχ ο ν α διευκολύν εται η κιν ητικότητα
των  πολιτών  με τα ζώα τους.

«Όχ ημα» για την  εφαρμογή των  ν έων
ρυθμίσεων  είν αι το Εθν ικό Μητρώο Ζώων
Συν τροφιάς (ΕΜΖΣ), το οποίο θα

αν απτυχ θεί το προσεχ ές 18μην ο. Τις
προηγούμεν ες μέρες βγήκε στον  αέρα από
την  Κοιν ων ία της Πληροφορίας ο διεθν ής
διαγων ισμός για την  αν άπτυξή του στο
Πλαίσιο του Εθν ικού Σχ εδίου Αν άκαμψης
και Αν θεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». Η
εκτιμώμεν η αξία της σύμβασης,
περιλαμβαν ομέν ων  των  δικαιωμάτων
προαίρεσης για τη συν τήρηση του
συστήματος, αν έρχ εται στο ποσό των
3,12 εκατομμυρίων
ευρώσυμπεριλαμβαν ομέν ου ΦΠΑ με την
αποσφράγιση των  προσφορών  των
εν διαφερομέν ων  ν α έχ ει προγραμματιστεί
για τις 23 Σεπτεμβρίου και τη διάρκεια της
σύμβασης που θα υπογραφεί, ν α είν αι
18μην η.

Το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς
(ΕΜΖΣ) θα αποτελέσει τη διαδικτυακή
ηλεκτρονική βάση καταγραφής των
ζώων συντροφιάς και θα
περιλαμβάνει:

Το ΥποΜητρώο Καταγραφής και
Παρακολούθησης Ζώων  Συν τροφιάς όπου
θα καταγράφον ται όλα τα στοιχ εία
ιδιοκτητών  και ζώων  από τα γεγον ότα
ζωής έως το ψηφιακό τους βιβλιάριο, κλπ.

Το ΥποΜητρώο Φιλοζωικών  Σωματείων
και Οργαν ώσεων  όπου θα καταγράφον ται
όλα τα αν αγν ωρισμέν α και ν ομίμως
λειτουργούν τα φιλοζωικά σωματεία και οι
φιλοζωικές οργαν ώσεις μη κερδοσκοπικού
χ αρακτήρα με έδρα στην  Ελλάδα ή με έδρα
σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Έν ωσης
που δραστηριοποιούν ται στην  Ελλάδα.

Το ΥποΜητρώο Καταφυγίων  Ζώων
Συν τροφιάς όπου θα καταγράφον ται όλα
τα καταφύγια ζώων  συν τροφιάς που
διατηρούν  οι δήμοι, οι διαδημοτικοί
σύν δεσμοι δήμων  και οι διαδημοτικές
συν εργασίες, τα φιλοζωικά σωματεία και οι
φιλοζωικές οργαν ώσεις μη κερδοσκοπικού
χ αρακτήρα καθώς και ιδιώτες φιλόζωοι,

Συνεχίζεται στη σελ. 13
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ 
Ν Η Σ Ι Ω Τ Ι Κ Η Σ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ
ΣΩΜΑΤΟΣ-
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ 
Α.Ε.Ν/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Ασπρόπυργος, 08 Αυγούστου
2022

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Για την  πρόσληψη Έκτακτου
Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(Ε.Ε.Π.) με σχέση εργασίας Ιδιω-
τικού Δικαίου Ορισμέν ου Χρό-
ν ου και με ωριαία αν τιμισθία
στην  Ακαδημία Εμπορικού Ναυ-
τικού (ΑΕΝ) ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτι-
κού ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, προκειμέ-
νου να καλύψει παροδικές εκπαι-
δευτικές ανάγκες του διδακτικού
έτους 2022-2023, επαναπροκ-
ηρύσσει την πρόσληψη Έκτακτου
Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου και
ωριαία αντιμισθία, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 14 του
ν. 2638/1998 «Οργάνωση και λει-
τουργία της ναυτικής εκπαίδευ-
σης, μισθολογικές ρυθμίσεις για
το προσωπικό αυτής και άλλες
διατάξεις» (A  ́ 204), όπως έχει
αντικατασταθεί από το άρθρο 16
του ν. 3153/2003 (Α  ́ 153), το
άρθρο 9 του ν.3450/2006 (Α  ́64)
και το άρθρο 19 του ν.
4770/2021 και κατόπιν της
αριθμ. πρωτ.
2904.4/54733/2022/29-07-2022

Απόφασης Υ.NA.N.Π./Δ.Δ.Υ. 4ο
ανά ειδικότητα και ανώτατο
αριθμό, ο οποίος τελικά θα δια-
μορφωθεί λαμβανομένου υπόψιν
του αριθμού των σπουδαστών
που θα φοιτήσουν, ως κάτωθι:
Α. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
i. ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
α) Έν α (01) Πλοίαρχο Α  ́ τάξης
Ε.Ν.
ii. ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
α) Έν αν  (01) Ηλεκτρολόγο Μηχα-
ν ικό ή Ηλεκτρολόγο Μηχαν ικό
και Μηχαν ικό Η/Υ ή Ηλεκτρον ικό
Μηχαν ικό ή Αυτοματιστή Μηχα-
ν ικό κλάδου ΠΕ κατά τα οριζόμε-
ν α στο Π.Δ. 50/2001, ως ισχύει.
2. EΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
i. ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
α) Έν α (01) Μηχαν ικό Α  ́ ή Β΄
τάξης Ε.Ν. και ελλείψει υποψ-
ηφ ίων  Εργαστηριακό Συν ε-
ργάτη Γεν ικών  και Τεχν ικών
Μαθημάτων  ειδικότητας Μηχα-
ν ολόγου Μηχαν ικού ή Ναυπηγού
Μηχαν ολόγου Μηχαν ικού ή
Μηχαν ολόγου ή Μηχαν ικού Παρ-
αγωγής και Διοίκησης κλάδου
ΠΕ ή ΤΕ κατά τα οριζόμεν α στο
Π.Δ. 50/2001, ως ισχύει.
ii. ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ κατόχους πτυχίου
ή διπλώματος Παν επιστημιακής
ή Τεχν ολογικής Εκπαίδευσης,
ειδικότητας:
α) Μέχρι δύο (02) Ναυπηγούς
Μηχαν ολόγους Μηχαν ικούς ή
Μηχαν ολόγους Μηχαν ικούς ή
Μηχαν ολόγους ή Μηχαν ικούς
Παραγωγής και Διοίκησης κλά-
δου ΠΕ ή ΤΕ κατά τα οριζόμεν α
στο Π.Δ. 50/2001, ως ισχύει.
β) Μέχρι τρεις (03) Ηλεκτρολόγο-

υς Μηχαν ικούς ή Ηλεκτρολόγους
Μηχαν ικούς και Μηχαν ικούς
Η/Υ ή Ηλεκτρον ικούς Μηχαν ι-
κούς ή Αυτοματιστές Μηχαν ι-
κούς κλάδου ΠΕ ή ΤΕ κατά τα
οριζόμεν α στο Π.Δ. 50/2001, ως
ισχύει.

Αν τικείμεν α διδασκαλίας:
Τα διδασκόμενα μαθήματα κατά
το ισχύον πλαίσιο διδασκαλίας
όπως αυτό ορίζεται: α) στους
Κανονισμούς Σπουδών των
Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτι-
κού, όπως εγκρίθηκαν με τις υπ’
αριθμ.: 2231.2-
13/39590/2019/29-5-2019 ΚΥΑ
(Β΄ 2028) και Μ 3615.3/03/00
Κ.Υ.Α. (Β  ́1393), όπως ισχύουν,
β) στον Εσωτερικό Κανονισμό
των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυ-
τικού, όπως εγκρίθηκε με την υπ’
αριθμ.: 2231.2-
13/42286/2019/06-6-2019 ΚΥΑ
(Β  ́ 2240), γ) στα Ωρολόγια και
Αναλυτικά Προγράμματα ΑΕΝ/
Π-Μ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.:
2231.2-9/42341/2019/07-6-2019
Απόφαση ΥΝΑΝΠ (Β  ́ 2321) και
την υπ’ αριθμ. Μ
3615.1/01/13/09-9-2013 Απόφα-
σης ΥΝΑ (Β  ́ 2303) και δ) στην
παρ.1 του άρθρου 19 του ν.
4770/2021.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα
να προβεί στην πρόσληψη μέρο-
υς του αριθμού προσωπικού που
προκηρύσσεται, σε περίπτωση
μεταβολής των εκπαιδευτικών
αναγκών, εφόσον αυτή αιτιολο-
γείται στο πρακτικό του οικείου
Συμβουλίου ΑΕΝ, χωρίς αυτό να
εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση
από τους υποψηφίους. 

Η προκαλούμεν η δαπάν η του
Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προ-

σωπικού που θα προσληφ θεί
ως προς την  πληρωμή του υλο-
ποιείται σύμφ ων α με την  οικεία
ν ομοθεσία και είν αι επιλέξιμη για
συγχρηματοδότηση από την
Ευρωπαϊκή Έν ωση στο πλαίσιο
του Επιχειρησιακού προγράμμα-
τος “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ” του ΕΣΠΑ
2014-2020.

Β.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η προθεσμία υποβολής αιτή-
σεων  λήγει σε δεκαπέν τε (15)
ημερολογιακές ημέρες από την
επόμεν η της  τελευταίας
δημοσίευσης της Επαν απρο-
κήρυξης, στον  Τύπο ή στην
ιστοσελίδα του Προγράμματος
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του Υπουργείου
(Αν αζήτηση: Αν ά είδος/Πράξεις
Οργαν ωτικού και Διοικητικού
Περιεχομέν ου/Προκήρυξη πλήρ-
ωσης θέσεων ), ήτοι την
23/08/2022, ημέρα Τρίτη. 

Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα
δικαιολογητικά υποβάλλονται ή
αποστέλλονται ταχυδρομικώς με
«ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ»
ή με courier στην Ακαδημία
Εμπορικού Ναυτικού Ασπρ-
οπύργου, ταχυδρομική διεύθυ-
νση Παραλία Ασπροπύργου,
Ταχ. Κώδικας 19300 (Για το
εμπρόθεσμο της αίτησης λαμβά-
νεται υπόψη είτε ο αριθμός πρω-
τοκόλλου που έλαβε, εάν υποβ-
λήθηκε στη Γραμματεία της Ακαδ-
ημίας, είτε η ημερομηνία της σφρ-
αγίδας του Ταχυδρομείου - couri-
er εάν εστάλη ταχυδρομικά). 
Εφ ιστάται η προσοχή των
υποψηφ ίων  στην  ορθή, σύμφ -
ων α με τους όρους της παρ-
ούσας, συμπλήρωση της
αίτησης. 

Σε περίπτωση που υποψήφ ιος
διαπιστώσει οποιοδήποτε λάθος
ή παράλειψη ή επιθυμεί την  τρο-
ποποίηση της αίτησής του,
οφ είλει ν α υποβάλει ν έα αίτηση,
εν τός της οριζόμεν ης, με την
παρούσα, προθεσμίας.

Δικαιολογητικά που θα προσ-
κομίζον ται μετά τη λήξη προθε-
σμίας υποβολής δικαιολογ-
ητικών  δεν  γίν ον ται δεκτά.
Στην  κατά το προηγούμεν ο εδά-
φ ιο απαγόρευση αποδοχής
εκπρόθεσμων  πιστοποιητικών
ή δικαιολογητικών  περιλαμβά-
ν ον ται και αυτά που είν αι
συμπληρωματικά ή διευκριν ιστι-
κά εκείν ων  που έχουν  κατατεθ-
εί εμπροθέσμως.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδι-
κασίας πρόσληψης, τα υποβληθ-
έντα δικαιολογητικά των προ-
σληφθέντων θα παραμένουν στο
αρχείο της Υπηρεσίας. Στους
υποψηφίους που δεν προσελήφ-
θησαν,  τα δικαιολογητικά δύνα-
ται να επιστραφούν, κατόπιν
σχετικής αίτησης τους, μετά τη
λήξη του εκπαιδευτικού έτους για
το οποίο είχε υποβληθεί υποψ-
ηφιότητα.

Γ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Στο πλαίσιο εφαρμογής Συστήμα-
τος Διαχείρισης Ποιότητας, οι
εκπαιδευτές υποχρεούνται να
συμβάλουν στην επίτευξη των
στόχων της Πολιτικής Ποιότητας,
όπως αυτή περιγράφεται στο
ισχύον Εγχειρίδιο Ποιότητας της
ΑΕΝ. Επίσης, υποχρεούνται για
την εφαρμογή και τήρηση των
ισχυουσών διαδικασιών,
Οδηγιών και Εντύπων του
Συστήματος διαχείρισης Ποιότ-

ητας.

Δ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Περίληψη της επαναπροκήρυξης
αυτής δημοσιεύεται σε δύο ημερή-
σιες και αν δεν υπάρχουν, σε
εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες
της έδρας της
ΑΕΝ/Ασπροπύργου. Η δαπάνη
της δημοσίευσης  βαρύνει τις
πάγιες προκαταβολές Κεφαλαίου
Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΚΝΕ) της
ΑΕΝ που προκηρύσσονται οι
θέσεις.
Πλήρες αντίγραφο της επαναπρ-
οκήρυξης αποστέλλεται ηλεκτρο-
νικά σε Π.Ν.Ο., Π.Ε.Π.Ε.Ν.,
Π.Ε.Μ.Ε.Ν., Π.Ε.Μ.Μ.Ε.Κ.Ε.Ν.,
Υ.ΝΑ.Ν.Π/Δ.Δ.Υ 4ο και τοιχοκολ-
λάται στο Κατάστημα της
ΑΕΝ/Ασπροπύργου και στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου
όπου εδρεύει η ΑΕΝ. Επίσης
αναρτάται στην ιστοσελίδα του
Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
(Αναζήτηση: Ανά είδος απόφα-
σης/ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ) και στην
ηλεκτρονική διεύθυνση
www.ynanp.gr. 

Πληροφ ορίες παρέχον ται όλες
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
από την  Ακαδημία Εμπορικού
Ναυτικού Ασπροπύργου στα
τηλέφ ων α 2105574171-3. –
Αρμόδιοι ο Σημαιοφ όρος Λ.Σ.
ΡΟΖΗΣ Αν τών ιος και η Αρχικε-
λευστής Λ.Σ.
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Δέσποιν α.

Ο Διοικητής  α.α.

Αν τιπλοίαρχος Λ.Σ. ΚΑΤΣΙΚΑΣ
Κων σταν τίν ος

Συνεχιζεται από τη σελ. 3

Επιπλέον, για προληπτικούς λόγους,
εφαρμόστηκε το μέτρο της υπε-
ρχλωρίωσης του νερού στη δεξαμενή
υδροδότησης και σε όλο το μήκος
συστήματος ύδρευσης με διάλυμα
χλωρίου υψηλής συγκέντρωσης και 

αντίστοιχο χρόνο παραμονής το
οποίο στη συνέχεια απορρίφθηκε. 

Νέες δειγματοληψίες(χημικές και
μικροβιολογικές) στις 25 Ιουλίου που
αναλύθηκαν και εστάλησαν από το
Κέντρο Δημόσιας Υγείας  (Κ.Ε.Δ.Υ.)
δείχνουν ότι το νερό στο δίκτυο ύδρ-
ευσης Αλεποχωρίου Δήμου Μεγαρέων 

είναι πλέον ασφαλές προς ανθ-
ρώπινη χρήση. Σχετικά ο Αντιπεριφε-
ρειάρχης Λευτέρης Κοσμόπουλος
ανέφερε: 

«Μετά από τις αναλύσεις, τις
αυτοψίες και τις δειγματοληψίες των
αρμόδιων κλιμακίων, το νερό στο
Αλεποχώρι είναι ασφαλές και προς 

ανθρώπινη χρήση. Θα πρέπει όμως
να είμαστε σε επαγρύπνηση για την
προστασία της δημόσιας υγείας, όπως
και οι υπεύθυνοι του δικτύου στην
περιοχή Αλεποχωρίου Δήμου Μεγα-
ρέων, και οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι
θα πρέπει να είναι συστηματικοί και
συνεχείς για την υγεία μας».

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                             
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ 
Ν Η Σ Ι Ω ΤΙ Κ Η Σ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ
ΣΩΜΑΤΟΣ-
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ 
Α.Ε.Ν/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Ασπρόπυργος, 08 Αυγούστου
2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Για την  πρόσληψη Έκτακτου
Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(Ε.Ε.Π.) με σχέση εργασίας Ιδιω-
τικού Δικαίου Ορισμέν ου Χρό-
ν ου και με ωριαία αν τιμισθία
στην  Ακαδημία Εμπορικού Ναυ-
τικού (ΑΕΝ) ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτι-
κού ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, προκειμέ-
νου να καλύψει παροδικές εκπαι-
δευτικές ανάγκες του διδακτικού
έτους 2022-2023 (χειμερινό και
εαρινό εξάμηνο), προκηρύσσει
την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαι-
δευτικού Προσωπικού, με σύμβα-
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου και ωριαία
αντιμισθία, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του του άρθρου 14 του ν.
2638/1998 «Οργάνωση και λειτο-
υργία της ναυτικής εκπαίδευσης,
μισθολογικές ρυθμίσεις για το
προσωπικό αυτής και άλλες δια-
τάξεις» (A  ́ 204), όπως έχει αντι-
κατασταθεί από το άρθρο 16 του

ν. 3153/2003 (Α  ́153), το άρθρο 9
του ν.3450/2006 (Α  ́ 64) και το
άρθρου 19 του ν. 4770/2021 και
κατόπιν της αριθμ. πρωτ.
2904.4/55659/2022/03-08-2022
Απόφασης ΥNANΠ/ΔΔΥ – 4ο ,
ανά ειδικότητα και  ανώτατο
αριθμό ο οποίος τελικά θα διαμο-
ρφωθεί λαμβανομένου υπόψιν
του αριθμού των σπουδαστών
που θα φοιτήσουν, ως κάτωθι:
Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1. EΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ii. ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ κατόχος πτυχίου ή
διπλώματος Παν επιστημιακής ή
Τεχν ολογικής Εκπαίδευσης,
ειδικότητας:
α) Έν α (01) Χημικό Μηχαν ικό ή
Χημικό μόν ο για το εαριν ό εξάμ-
ην ο.

Αν τικείμεν α διδασκαλίας:
Τα διδασκόμενα μαθήματα κατά
το ισχύον πλαίσιο διδασκαλίας
όπως αυτό ορίζεται: α) στους
Κανονισμούς Σπουδών των
Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτι-
κού, όπως εγκρίθηκαν με τις υπ’
αριθμ.: 2231.2-
13/39590/2019/29-5-2019 ΚΥΑ
(Β΄ 2028) και Μ 3615.3/03/00
Κ.Υ.Α. (Β  ́1393), όπως ισχύουν,
β) στον Εσωτερικό Κανονισμό
των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυ-
τικού, όπως εγκρίθηκε με την υπ’
αριθμ.: 2231.2-
13/42286/2019/06-6-2019 ΚΥΑ
(Β  ́ 2240), γ) στα Ωρολόγια και

Αναλυτικά Προγράμματα ΑΕΝ/
Π-Μ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.:
2231.2-9/42341/2019/07-6-2019
Απόφαση ΥΝΑΝΠ (Β  ́ 2321) και
την υπ’ αριθμ. Μ
3615.1/01/13/09-9-2013 Απόφα-
σης ΥΝΑ (Β  ́ 2303) και δ) στην
παρ.1 του άρθρου 19 του ν.
4770/2021.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα
να προβεί στην πρόσληψη  μέρο-
υς του αριθμού      προσωπικού
που προκηρύσσεται, σε περίπτω-
ση μεταβολής των εκπαιδευτικών
αναγκών,     εφόσον αυτή αιτιο-
λογείται στο πρακτικό του
οικείου Συμβουλίου ΑΕΝ, χωρίς
αυτό να     εγείρει οποιαδήποτε
απαίτηση από τους υποψηφίους. 

Η προκαλούμεν η  δαπάν η του
Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προ-
σωπικού που θα προσληφ θεί
ως προς την  πληρωμή του υλο-
ποιείται σύμφ ων α με την  οικεία
ν ομοθεσία και είν αι  επιλέξιμη
για συγχρηματοδότηση από την
Ευρωπαϊκή Έν ωση στο πλαίσιο
του Επιχειρησιακού προγράμμα-
τος “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ  ΜΑΘΗΣΗ ” του  ΕΣΠΑ
2014-2020.               

Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η προθεσμία υποβολής αιτή-
σεων  λήγει σε δεκαπέν τε (15)
ημερολογιακές ημέρες από την
επόμεν η της  τελευταίας
δημοσίευσης της Προκήρυξης,
στον  Τύπο ή στην  ιστοσελίδα

του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
του Υπουργείου (Αν αζήτηση:
Αν ά είδος/Πράξεις Οργαν ωτικού
και Διοικητικού Περιεχομέ-
ν ου/Προκήρυξη πλήρωσης
θέσεων ), ήτοι την  23/08/2022,
ημέρα Τρίτη. 

Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα
δικαιολογητικά υποβάλλον ται ή
αποστέλλον ται ταχυδρομικώς
με «ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ –
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ»  ή με courier
στην  Ακαδημία Εμπορικού Ναυ-
τικού Ασπροπύργου, ταχυδρομι-
κή διεύθυν ση Παραλία Ασπρ-
οπύργου, Ταχ. Κώδικας 19300
(Για το εμπρόθεσμο της αίτησης
λαμβάν εται υπόψη είτε ο αριθμός
πρωτοκόλλου που έλαβε, εάν
υποβλήθηκε στη Γραμματεία της
Ακαδημίας, είτε η ημερομην ία
της σφ ραγίδας του Ταχυδρο-
μείου - courier εάν  εστάλη
ταχυδρομικά). 

Εφ ιστάται η προσοχή των
υποψηφ ίων  στην ορθή, σύμφω-
να με τους όρους της παρούσας,
συμπλήρωση της αίτησης. Σε
περίπτωση που υποψήφιος δια-
πιστώσει οποιοδήποτε λάθος ή
παράλειψη ή επιθυμεί την τροπο-
ποίηση της αίτησής του, οφείλει
να υποβάλει νέα αίτηση, εντός
της οριζόμενης, με την παρούσα,
προθεσμίας.
Δικαιολογητικά που θα προσ-
κομίζον ται μετά τη λήξη προθε-
σμίας υποβολής δικαιολογ-
ητικών  δεν  γίν ον ται δεκτά. 

Στην κατά το προηγούμενο εδάφ-
ιο απαγόρευση αποδοχής εκπρ-
όθεσμων πιστοποιητικών ή δικαι-
ολογητικών περιλαμβάνονται
και αυτά που είναι συμπληρωμα-
τικά ή διευκρινιστικά εκείνων
που έχουν κατατεθεί εμπροθέ-
σμως.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδι-
κασίας πρόσληψης, τα υποβληθ-
έντα δικαιολογητικά των προ-
σληφθέντων θα παραμένουν στο
αρχείο της Υπηρεσίας. Στους
υποψηφίους που δεν προσελήφ-
θησαν,  τα δικαιολογητικά δύνα-
ται να επιστραφούν, κατόπιν
σχετικής αίτησης τους, μετά τη
λήξη του εκπαιδευτικού έτους για
το οποίο είχε υποβληθεί υποψ-
ηφιότητα.

Γ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Στο πλαίσιο εφ αρμογής Συστή-
ματος Διαχείρισης Ποιότητας, οι
εκπαιδευτές υποχρεούν ται ν α
συμβάλουν  στην  επίτευξη των
στόχων  της Πολιτικής Ποιότ-
ητας, όπως αυτή περιγράφ εται
στο ισχύον  Εγχειρίδιο Ποιότ-
ητας της ΑΕΝ. Επίσης, υποχρε-
ούν ται για την  εφ αρμογή και
τήρηση των  ισχυουσών  διαδι-
κασιών , Οδηγιών  και Εν τύπων
του Συστήματος διαχείρισης Ποι-
ότητας.

Δ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Περίληψη της προκήρυξης αυτής

δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες
και αν δεν υπάρχουν, σε εβδομα-
διαίες τοπικές εφημερίδες της
έδρας της ΑΕΝ/Ασπροπύργου. Η
δαπάνη της δημοσίευσης
βαρύνει τις πάγιες προκαταβολές
Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευ-
σης (ΚΝΕ) της ΑΕΝ που προκ-
ηρύσσονται οι θέσεις.

Πλήρες αντίγραφο της προκήρ-
υξης αποστέλλεται ηλεκτρονικά
σε Π.Ν.Ο., Π.Ε.Μ.Ε.Ν.,
Π . Ε . Μ . Μ . Ε . Κ . Ε . Ν . ,
Υ.ΝΑ.Ν.Π/Δ.Δ.Υ 4ο και τοιχοκολ-
λάται στο Κατάστημα της
ΑΕΝ/Ασπροπύργου και στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου
όπου εδρεύει η ΑΕΝ. Επίσης
αναρτάται στην ιστοσελίδα του
Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
(Αναζήτηση: Ανά είδος απόφα-
σης/ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ) και στην
ηλεκτρονική διεύθυνση
www.ynanp.gr. 

Πληροφ ορίες παρέχον ται όλες
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
από την  Ακαδημία Εμπορικού
Ναυτικού Ασπροπύργου στα
τηλέφ ων α 2105574171-3. –
Αρμόδιος ο Σημαιοφ όρος Λ.Σ.
ΡΟΖΗΣ Αν τών ιος.

Ο Διοικητής α.α. 

Αν τιπλοίαρχος Λ.Σ. ΚΑΤΣΙΚΑΣ
Κων σταν τίν ος
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Συνεχίζονται οι εφαρμογές προνυμφοκτονίας για την αντιμετώπιση των κουνουπιών
από την Περιφέρεια Αττικής σε καίρια σημεία της Δυτικής Αττικής, με συντονισμό του
Αντιπεριφερειάρχη Λευτέρη Κοσμόπουλου.

Συγκεκριμένα, ο 14ος κύκλος προγραμματισμένης εφαρμογής προνυμφοκτονίας
στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής συμπεριλαμβάνει ψεκασμούς ως εξής:

Στις 8 Αυγούστου στις περιοχές των Δήμων Μάνδρας-Ειδυλλίας και Μεγάρων 
Στις 9 Αυγούστου στις περιοχές των Δήμων Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Φυλής.
Σχετικά ο Αντιπεριφερειάρχης Λευτέρης Κοσμόπουλος ανέφερε: «Τηρούμε με συνέ-

πεια συγκεκριμένο πρόγραμμα ψεκασμών κατά των κουνουπιών για την προστασία
της δημόσιας υγείας. 

Το πρόγραμμα προνυμφοκτονιών της Περιφέρειας Αττικής βρίσκεται στον 14ο κύκλο
του και συνεχίζουμε για να αποφύγουμε τυχόν προβλήματα σε ευπαθείς περιοχές και
το ίδιο ευελπιστώ να συμβαίνει και στα σημεία αρμοδιότητας των κατά τόπους δήμων
για να είμαστε συνολικά προστατευμένοι».

Σημαντική επιδείνωση αναμένε-
ται να παρουσιάζουν οι πυρο-
μετεωρολογικές συνθήκες στη

χώρα μας  το τριήμερο Κυριακής έως
Τρίτη, με βάση τα τελευταία διαθέσι-
μα προγνωστικά στοιχεία που ανέλ-
υσε η πυρομετεωρολογική ομάδα
FLAME του Εθνικού Αστεροσκο-
πείου Αθηνών (ΕΑΑ) / meteo.gr.

Αιτία αυτής της σημαντικής επιδείνω-
σης αποτελεί η ενίσχυση των βόρει-
ων ανέμων (άνω των 5 μποφόρ) σε
συνδυασμό με την εδραίωση πολύ
θερμών και ξηρών συνθηκών, οι
οποίες θα αυξήσουν σημαντικά την
ευφλεκτότητα των νεκρών δασικών
καυσίμων. 
Συνολικά, οι πυρομετεωρολογικές
συνθήκες κατά το διάστημα 7-9
Αυγούστου αναμένεται να χαρακτηρ-
ιστούν από τον ιδιαίτερα επικίνδυνο
για δασικές πυρκαγιές τύπο καιρού
«Hot + Dry + Windy» (ζεστό, ξηρό και
ανεμώδη).

Ειδικότερα, τη Δευτέρα 8 Αυγούστου:
- Πάρα πολύ υψηλό δυναμικό για
καθοδηγούμενες από τον άνεμο
δασικές πυρκαγιές με δυνητικά
υψηλά θερμικά φορτία αναμένεται σε
Καβάλα (συμπεριλαμβανομένης της
Θάσου), Ξάνθη, Ροδόπη, Έβρο,
Σαμοθράκη, Λήμνο, Φωκίδα και στα
νότια και ανατολικά της Χαλκιδικής.

- Πολύ υψηλό δυναμικό για καθοδ-
ηγούμενες από τον άνεμο δασικές
πυρκαγιές με δυνητικά υψηλά θερμι-
κά φορτία αναμένεται σε Αττική, Βοι-
ωτία, Κ. και Ν. Εύβοια, Κορινθία,
Αργολίδα, Λακωνία, και περισσότερο
τοπικά σε Φθιώτιδα, Αχαϊα, Β.
Εύβοια, Αν. Λέσβο και Χίο.

- Τοπικά υψηλό δυναμικό για καθοδ-
ηγούμενες από τον άνεμο δασικές
πυρκαγιές αναμένεται σε Θεσσα-
λονίκη, Πέλλα, Σέρρες, Δράμα, Κιλκίς
και Λευκάδα.

- Κατά τόπους μέτριο/υψηλό δυνα-
μικό για καθοδηγούμενες από επα-
γωγική στήλη (πυροεπαγωγικές)
δασικές πυρκαγιές αναμένεται σε
Ηλεία, Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία.

Την Τρίτη 9 Αυγούστου:
- Πάρα πολύ υψηλό δυναμικό για
καθοδηγούμενες από τον άνεμο
δασικές πυρκαγιές με δυνητικά
υψηλά θερμικά φορτία αναμένεται σε
Καβάλα (συμπεριλαμβανομένης της
Θάσου), Ξάνθη, Ροδόπη, Έβρο, Αττι-
κή, Βοιωτία, Β. και Κ. Εύβοια, Κορι-
νθία και Αργολίδα, και περισσότερο
τοπικά σε Λακωνία, Αρκαδία, Αχαϊα,
Φθιώτιδα και Ν. Εύβοια.

- Τοπικά υψηλό δυναμικό για καθοδ-
ηγούμενες από τον άνεμο δασικές

πυρκαγιές με δυνητικά υψηλά θερμι-
κά φορτία αναμένεται σε Θεσσα-
λονίκη, Χαλκιδική (Κασσάνδρα),
Πέλλα, Σέρρες, Δράμα, και Δ. Κρήτη.

- Κατά τόπους μέτριο/υψηλό δυνα-
μικό για καθοδηγούμενες από επα-
γωγική στήλη (πυροεπαγωγικές)
δασικές πυρκαγιές αναμένεται σε
Ηλεία, Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία.

Στις παραπάνω γεωγραφικές ζώνες
θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προ-
σοχή σε περιοχές όπου οι βόρειοι
άνεμοι θα «ευθυγραμμίζονται» με την
τοπογραφία και τη δασική καύσιμη
ύλη (π.χ., όταν ο άνεμος πνέει κάθε-
τα στην πλαγιά ενός πυκνόφυτου
ορεινού όγκου), μεγιστοποιώντας το
δυναμικό εκδήλωσης ακραίας
συμπεριφοράς φωτιάς.

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το
meteo, στις παραπάνω γεωγραφικές
ζώνες η εκτιμώμενη περιεχόμενη
υγρασία των νεκρών δασικών καυ-
σίμων δεν θα ξεπερνά κατά τις
μεσημεριανές/απογευματινές ώρες
το 10-12%, στοιχείο που θα διευ-
κολύνει την ανάφλεξη, διατήρηση και
μετάδοση της φωτιάς, ενώ θα παρα-
μένει σε παρόμοια επίπεδα (12-14%)
και κατά τη διάρκεια της νύχτας, περ-
ιορίζοντας το νυχτερινό «παράθυρο
ελέγχου» της φωτιάς.

Φυλή Αττικής: Έσβησε η
φωτιά έξω από τον ΧΥΤΑ 
– Δεν απειλήθηκαν σπίτια

Φωτιά, η οποία κατασβέστηκε πλήρως , ξέσπα-
σε το μεσημέρι της Κυριακής πίσω από τη
χωματερή της Φυλής.

Η πυρκαγιά κατέκαψε έκταση με ξερά χόρτα και
ελαστικά, ενώ στο σημείο επιχειρησαν 12 πυρο-
σβέστες με 5 οχήματα.Δεν απειλήθηκαν κατοικ-
ημένες περιοχές.

Εξέπνευσε στο Παίδων 
κοριτσάκι με κορωνοϊό 

που είχε διασωληνωθεί στο Θριάσιο

Κατέληξε, δυστυχ ώς, στο ν οσοκομείο Παίδων
«Αγλαϊα Κυριακού», το τρίχ ρον ο κοριτσάκι, που
ν οσηλευόταν  σε κρίσιμη κατάσταση και ν οσούσε
από κορων οϊό.Οι γιατροί είχ αν  δώσει μάχ η για ν α το
κρατήσουν  στη ζωή, όταν  μεταφέρθηκε χ ωρίς τις
αισθήσεις του αρχ ικά στο Θριάσιο, με πολύ υψηλό
πυρετό.

Διασωληνώθηκε στο Θριάσιο
Σύμφων α με τον  Alpha, το παιδί είχ ε μεταφερθεί

αρχ ικά στο Θριάσιο Νοσοκομείο, χ ωρίς τις αισθήσεις
του από τους γον είς του.

Οι γιατροί του Θριασίου έδωσαν  μάχ η ώστε ν α
κρατηθεί στη ζωή το παιδί και μόλις άρχ ισε ν α αν απ-
ν έει διασωλήν ωσαν  τη μικρή πάλι και τη μετέφεραν
στο Παίδων  «Αγία Σοφία».

Από εκεί, διακομίστηκε στη ΜΕΘ Cov id του Νοσο-
κομείου «Αγλαΐα Κυριακού».

Το κοριτσάκι είχ ε υψηλό πυρετό, που ξεπέρασε
τους 40 βαθμούς, εδώ και τρία 24ωρα.

Να σημειωθεί ότι, σύμφων α με πληροφορίες, μέχ ρι
στιγμής, δεν  έχ ει διευκριν ιστεί αν  ο κορον αϊός προ-
κάλεσε το θάν ατο του παιδιού.

Τα ακριβή αίτια του θαν άτου θα διαπιστωθούν  μετά
από ιατροδικαστική εξέταση.

Συνεχίζονται οι εφαρμογές προνυμφοκτονίας για την αντιμετώπιση των 
κουνουπιών από την Περιφέρεια Αττικής στην Δυτική Αττική

Λ. Κοσμόπουλος: «Τηρούμε με συνέπεια συγκεκριμένο πρόγραμμα  για την προστασία της δημόσιας υγείας»

Φωτιές: Αυξημένη η επικινδυνότητα στη Bόρεια,
Aνατολική και Nότια Ελλάδα έως την Τρίτη



Μ
ε διήμερο πανηγύρι  θα τιμηθεί  η
Κοίμηση της Θεοτόκου στη Δημοτική
Κοινότητα Φυλής.

Στο επίκεντρο της πανήγυρης βρίσκονται οι
θρησκευτικές εκδηλώσεις. Το βράδυ της παρα-
μονής θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός στον
Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου και το πρωί της επο-
μένης θα πραγματοποιηθεί η περιφορά της Ιερής
Εικόνας.  Το θρησκευτικό πρόγραμμα θα ολοκ-
ληρωθεί, το βράδυ της ίδια μέρας, με  τα
Εγκώμια της Παναγίας. 

Το εορταστικό πρόγραμμα, που θα πλαισιώσει
το θρησκευτικό, στοχεύει στην  ψυχαγωγία του
κόσμου, αλλά και στην υποστήριξη των παν-
ηγυρικών εκδηλώσεων που οργανώνουν, παρα-
δοσιακά, τα καταστήματα εστίασης. 

Την παραμονή περιλαμβάνει την εμφάνιση δύο
μεγάλων ονομάτων του λαϊκού τραγουδιού και
συγκεκριμένα του Δημήτρη Κοντολάζου και της
Χριστίνας Μαραγκόζη. Ανήμερα της εορτής,  θα
εμφανιστούν τρεις ανερχόμενοι  καλλιτέχνες,
δηλαδή οι Γιώργος Γιαννιάς,  Γιώργος Παπαδό-
πουλος, και Αθηνά Χρυσαντίδου.

Τα οργανωτικά έχει αναλάβει ο Πρόεδρος του
Πολιτιστικού Οργανισμού Γιώργος Μαυροειδής,
σε στενή συνεργασία με την Αντιδήμαρχο Ελένη
Λιάκου και το Κοινοτικό Συμβούλιο. 

Άξια ιδιαίτερης μνείας είναι και η προσπάθεια
των υπηρεσιών της Κοινότητας, αλλά και του
Δήμου για τον ευπρεπισμό και την καθαριότητα,
εν όψει της μεγάλης γιορτής, που θα καταστήσει
τη Φυλή  σημείο αναφοράς για όλη την Αττική. 
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Τ
ην έκθεση Χειροτεχνιών
«Bazaar αγάπης» που διορ-
γανώνεται  στο χώρο πολλαπ-

λών εκδηλώσεων του Μετρό Συντάγ-
ματος από το  Κέντρο Εργασίας Αμεα
Άνω Λιοσίων, επισκέφθηκε σήμερα ο
Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης.

Τον κ. Πατούλη υποδέχθηκε ο Πρόε-
δρος του  Κέντρου Εργασίας ΑΜΕΑ Α.
Λιοσίων Γ. Ρεθυμνιωτάκης, ο οποίος τον
ξενάγησε στα εκθέματα, επισημαίνοντας
τη σημασία να νιώθουν παραγωγικοί όλα
τα άτομα με αναπηρία. 

Ο Περιφερειάρχης είχε την ευκαιρία να
θαυμάσει τα χειροτεχνήματα και να
συγχαρεί από κοντά τους δημιουργούς
για τις εμπνευσμένες καλλιτεχνικές τους
κατασκευές. 

Η έκθεση λειτουργεί από τις 9 το πρωί
μέχρι τις 9 το βράδυ έως και τις 30
Αυγούστου. Το κοινό που θα επισκεφθεί
την έκθεση θα έχει την ευκαιρία να παρ-
ακολουθήσει άτομα με αναπηρία να
φτιάχνουν εκείνη την ώρα κουμπαράδες,
δεντράκια, προτομές, κεραμικά, χάντρες
με βότσαλα και διάφορες άλλες χειρο-
τεχνίες. 

Επισημαίνεται πως με την αγορά των
χειροτεχνημάτων παρέχεται σημαντική
βοήθεια στον αγώνα των ΑμεΑ για ισότιμη
ένταξη και επαγγελματική αποκατάσταση.

Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Αττι-
κής Γ. Πατούλης επισήμανε τα εξής:

«Επισκεφθήκαμε σήμερα εδώ το χώρο
πολλαπλών εκδηλώσεων στο μετρό του

Συντάγματος για να περιηγηθούμε στην
Έκθεση Χειροτεχνίας Ατόμων με Αναπ-
ηρία, που διοργανώνει το Κέντρο
Εργασίας ΑΜΕΑ Α. Λιοσίων, υπό τον
Πρόεδρο του Γ. Ρεθυμνιωτάκη, τον οποίο
θέλω να συγχαρώ ιδιαίτερα για τον
αγώνα που δίνει και το σημαντικό έργο
του, υπέρ των δικαιωμάτων των ατόμων
με αναπηρία. 

Πρόκειται για μια αξιέπαινη πρωτοβου-
λία, μέσω της οποίας μας δίνεται η
δυνατότητα να θαυμάσουμε από κοντά τα
επιτεύγματα των συμπολιτών μας με
αναπηρία, τους οποίους στηρίζουμε και
βρισκόμαστε κοντά τους. Τους συγχαίρο-
υμε για τις προσπάθειές τους και για το
μήνυμα που μας δίνουν, ότι η αναπηρία
δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση εμπόδιο

στη δημιουργία και την παραγωγικότητα.
Με την κατάλληλη ενίσχυση και τις απαρ-
αίτητες παρεμβάσεις, όλοι οι άνθρωποι
έχουν δικαίωμα σε ίσες ευκαιρίες, στην
εργασία, στην κοινωνική ζωή, στην πρό-
σβαση στα αγαθά του πολιτισμού και της
εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς. Για
την Περιφέρεια Αττικής η ιδιαίτερη φρον-
τίδα για τους συνανθρώπους μας με
αναπηρία είναι ύψιστη προτεραιότητα.
Συστηματικά και μεθοδικά, αξιοποιούμε
κάθε διαθέσιμο πόρο για την υλοποίηση
δράσεων και έργων σε αυτή την κατεύθυ-
νση. Ανάμεσα σε αυτά, προχωράμε στη
δημιουργία του Παραολυμπιακού Αθλητι-
κού Κέντρου Ραφήνας - Πικερμίου, ένα
έργο που σύντομα δημοπρατείται,
στηρίζουμε τη λειτουργία 21 Στεγών Υπο-

στηριζόμενης Διαβίωσης, ενώ χρηματοδο-
τούμε την Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική
Υποστήριξη Μαθητών με Αναπηρία και
Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες σε περισ-
σότερες από 1.000 σχολικές μονάδες της
Αττικής. Ωστόσο θα ακολουθήσουν και
άλλες ανάλογες δράσεις. 

Θέλω να συγχαρώ καθέναν και καθ-
εμία από εσάς ξεχωριστά για τη δύναμη
που μας δίνετε. Είστε το φωτεινό παρά-
δειγμα για όλους μας, μας δείχνετε τον
τρόπο να παλεύουμε και να κατακτάμε
αυτό που θέλουμε. Εύχομαι να συνεχίσε-
τε με το ίδιο πάθος και να είστε σίγουροι
ότι θα είμαστε πάντα στο πλευρό σας.

Ο Πρόεδρος Κέντρου Εργασίας ΑμεΑ
Άνω Λιοσίων Γ. Ρεθυμνιωτάκης τόνισε:

Ευχαριστούμε πολύ όλους και ιδιαίτερα
τον Περιφερειάρχη Αττικής τον Γιώργο
Πατούλη, ο οποίος είναι κοντά μας από
πολύ παλιά, από όταν ήταν δήμαρχος
Αμαρουσίου.. Θέλουμε να υπογραμμίσο-
υμε ότι η αναπηρία δεν είναι αδυναμία,
είναι δύναμη, αρκεί να την χρησιμοποι-
ούμε και να την εξοπλίσουμε με τα κατάλ-
ληλα εργαλεία για να μπορεί να είναι παρ-
αγωγική. Έχουμε τη δυνατότητα να φτιά-
ξουμε πάρα πολλά πράγματα. Η εργασία
είναι το καλύτερο φάρμακο που γιατρεύει
όλες τις αναπηρίες και αδυναμίες του
κόσμου. Ευχαριστούμε την Περιφέρεια
για τη μεγάλη αγκαλιά και τη στήριξη που
μας κάνει και ευχαριστούμε και όλους
όσους επισκέπτονται αυτή την έκθεση εδώ
και μας δίνουν δύναμη. Ευχαριστώ

Διήμερο πανηγύρι το Δεκαπενταύγουστο στη Φυλή

Την έκθεση χειροτεχνίας από άτομα με αναπηρία που διοργανώνει το Κέντρο Εργασίας 
ΑΜΕΑ Α. Λιοσίων στο Μετρό Συντάγματος επισκέφθηκε ο Περιφερειάρχης Αττικής 
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«ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής» ΝΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανοίγουμε διάλογο για τις γυναικοκτονίες και την

ενδοοικογενειακή βία

Σ
ε μάστιγα εξελίσσονται πλέον στην χώρα μας  οι γυναικοκτονίες και η
ενδοοικογενειακή βία, με έκρηξη περιστατικών που έχουν συνταράξει
ολόκληρη την κοινωνία.

Ωστόσο, παρά την αυξανόμενη συνειδητοποίηση που φέρνει η οδυνηρή
συχνότητά τους, αυτή δεν έχει μεταφραστεί ακόμη σε μέτρα που θα πάψουν
να προδίδουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στην πολιτεία.
Γι’ αυτό το «ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής» ανοίγει το διάλογο στην ψηφιακή πλα-
τφόρμα του κόμματος, https://digitalsociety.gr/ 
Είμαστε μαζί σου, για να διαμορφώσουμε τις ολιστικές πολιτικές - αφετηρία
της εξάλειψης των γυναικοκτονιών.
https://digitalsociety.gr/eimaste-mazi-sou/

Η ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Καθώς όλη η ελλην ική
κοιν ων ία παρακολουθεί
συγκλον ισμέν η τις
εξελίξεις ύστερα από τον
τραγικό επίλογο στη ζωή
της 17χ ρον ης Νικολέτας
στο Περιστέρι Αττικής,
«Το Χαμόγελο του Παι-
διού» και οι άν θρωποι
του εκφράζουμε τα ειλι-
κριν ή μας συλλυπητήρια
στους οικείους της για
την  τόσο άδικη και τρα-
γική απώλεια του παι-
διού, εν ός παιδιού το
οποίο είχ αμε υπο-
στηρίξει εν εργά στο
παρελθόν .

Η οδύσσεια της Νικο-
λέτας και των  υπόλοι-
πων  παιδιών  της οικογέ-
ν ειας  ξεκίν ησε από
ν ωρίς, με μια σειρά
γεγον ότων  που τους
στέρησαν  την  παιδική
τους ηλικία και το δικαίω-
μα ασφαλών  επιλογών
για το μέλλον .

Στο παρελθόν  κληθή-
καμε ν α βρεθούμε κον τά
τους και προσπαθήσαμε
ν α  τα αφουγκραστούμε
και ν α τα φρον τίσουμε
οδηγών τας τα σε έν α
ασφαλές περιβάλλον , μια
εν έργεια που δυστυχ ώς
μον ομερώς δεν  ήταν
επαρκής για ν α προστα-
τέψει μακροπρόθεσμα τα
παιδιά.

«Το Χαμόγελο του Παι-
διού» στάθηκε δίπλα 

στην  οικογέν εια, υπο-
στηρίζον τας τόσο την
Νικολέτα όσο και την
αδελφή της με επιτόπιες
παρεμβάσεις σε συν ερ-
γασία με τις αρμόδιες
Αρχ ές.

Ο Οργαν ισμός μας
κλήθηκε στις 19/11/2021
ν α συν δράμει στην
ιατρική τους περίθαλψη
αλλά και τη μεταφορά της
Νικολέτας σε ασφαλές
περιβάλλον  επαν έν ω-
σης με πρόσωπα του
στεν ού οικογεν ειακού
της περιβάλλον τος στις
21/11/2021.

Αυτή δεν  ήταν  η
μον αδική φορά στην
οποία ως Οργαν ισμός
βρεθήκαμε δίπλα στα
παιδιά, αφού πριν  από
μερικά χ ρόν ια και
συγκεκριμέν α στις
30/06/2016, είχ αμε απο-
στείλει αν αφορά στην
αρμόδια Εισαγγελία Πρω-
τοδικών , σχ ετικά με το 

εν δεχ όμεν ο κακο-
ποίησής τους.

Παρ’ όλες μας τις εν έρ-
γειες, δυστυχ ώς η Νικο-
λέτα δεν  κατάφερε ν α
σωθεί.

Σήμερα θρην ούμε έν α
παιδί που θα μπορούσε
ν α βρίσκεται ακόμη μαζί
μας, ν α ζει, ν α αγαπά
και ν α ον ειρεύεται.

Δυστυχ ώς καν έν ας
δεν  κατάφερε ν α την
προστατέψει και ο
κύκλος της βίας δεν
μπόρεσε ν α αν ατραπεί.

«Το Χαμόγελο του Παι-
διού» παραμέν ει στο
πλευρό της οικογέν ειας
για οτιδήποτε μπορεί ν α
χ ρειαστούν  σε αυτές τις
δύσκολες στιγμές.

Περισσότερες πληρο-
φορίες:«Το Χαμόγελο του
Παιδιού»

Γραφείο Τύπου
Τηλ.11040

press@hamogelo.gr

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» 
σχετικά με την δολοφονία  της 17χρονης

Νικολέτας στο Περιστέρι

Ο «χάρτης» των πληρωμών 
από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για την 
εβδομάδα 8-12 Αυγούστου

Σ
χ εδόν  55 εκατ. ευρώ θα «πληρώσουν » ΕΦΚΑ
και ΔΥΠΑ για την  εβδομάδα 8-12 Αυγούστου σε
σχ εδόν  50.000 δικαιούχ ους.

ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ θα «πληρώσουν » σχ εδόν  55 εκα-
τομμύρια ευρώ σε 49.600 δικαιούχ ους κατά την  εβδο-
μάδα 8-12 Αυγούστου στο πλαίσιο των  προγραμματι-
σμέν ων  καταβολών  του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας
Υπηρεσίας Απασχ όλησης.Ειδικότερα:

Από τον  e-ΕΦΚΑ θα καταβληθούν  17,2 εκατ. ευρώ
σε 600 δικαιούχ ους σε συν έχ εια έκδοσης αποφά-
σεων  για εφάπαξ.
Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν  14 εκατ. ευρώ σε

36.000 δικαιούχ ους για καταβολή επιδομάτων  αν ε-
ργίας και λοιπών  επιδομάτων , 16 εκατ. ευρώ σε 9.000
δικαιούχ ους στο πλαίσιο επιδοτούμεν ων  προγραμμά-
των  απασχ όλησης, 6 εκατ. ευρώ σε 1.000 δικαιούχο-
υς για Προγράμματα Κοιν ωφελούς Χαρακτήρα και 1,5
εκατ. ευρώ σε 3.000 μητέρες για επιδοτούμεν η άδεια
μητρότητας. Συν ολικά θα καταβληθούν  54,7 εκατ.
ευρώ.



Καύσιμα: Ελπίδες για αποκλιμάκωση των τιμών - Κάτω από 2 ευρώ
 η βενζίνη την επόμενη εβδομάδα στην Αττική

Σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου σε διεθνές
επίπεδο, δημιουργούν προσδοκίες ότι σύντομα θα δούμε και στην
αντλία σοβαρές μειώσεις.
Παράγοντες της αγοράς των καυσίμων εκτιμούν ότι μέσα στην
επόμενη εβδομάδα θα δούμε σοβαρές μειώσεις.
Ήδη μάλιστα κάποια πρατήρια στην Αττική, όχι από αυτά που για
τους δικούς τους λόγους πωλούν φθηνά, έχουν τιμή στην αντλία που
είναι κάτω των 2 ευρώ για την αμόλυβδη βενζίνη.  
Όπως σημειώνουν μάλιστα απαντώντας στην κριτική των τελευ-
ταίων ημερών ότι η μεγάλη πτώση των τιμών δεν αποτυπώνεται

και στα πρατήρια, αναφέρουν ότι αυτό οφείλεται σε δύο βασικούς παράγοντες. Ο ένας είναι ότι πάντα υπάρχει
καθυστέρηση, τόσο στην άνοδο όσο και στην πτώση, στην μεταφορά στην αντλία των τιμών, ενώ επίσης θα
πρέπει να συνεκτιμηθεί η σημαντική πτώση που έχει παρουσιάσει το ευρώ έναντι του δολαρίου, μία πτώση
κοντά στο 10% το τελευταίο 6μηνο.Να σημειωθεί επίσης ότι μέσα στο καλοκαίρι παρατηρούνται σημαντικά
αυξημένες τιμές στο τελικό προϊόν στην λεκάνη της Μεσογείου.

Πτώση γύρω στα 5 λεπτά χθες
Από σήμερα το πρωί, ειδικά μετά τις νέες παραλαβές έχουν υπάρξει σημαντικές μειώσεις στις τιμές των καυ-
σίμων, με αποτέλεσμα αρκετά πλέον πρατήρια να πωλούν την αμόλυβδη τιμή ακόμη και οριακά κάτω των δύο
ευρώ και συγκεκριμένα στην περιοχή των 1,998 ευρώ το λίτρο. Σε μέσα επίπεδα η σημερινή υποχώρηση των
τιμών για την βενζίνη ήταν περίπου 4 λεπτά.Αλλά ακόμη και αυτά που συνεχίζουν να την πωλούν άνω των 2
ευρώ έχουν ιδιαίτερα σημαντικές μειώσεις. Οι ίδιοι παράγοντες της αγοράς αναφέρουν ότι οι μειώσεις αυτές
θα φανούν ακόμη καλύτερα από την επόμενη εβδομάδα και η κυρίαρχη τιμή στην αμόλυβδη θα είναι μικρότερη
από τα δύο ευρώ.
Ανάλογη κίνηση αναμένεται και για το diesel κίνησης, που είναι το καύσιμο εκείνο που έχει σημειώσει την
μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο και παράλληλα υποχωρεί με μεγαλύτερη καθυστέρηση σε σχέση με την βεν-
ζίνη. Η σημερινή τάση πτώσης είναι της τάξεως των περίπου 5 λεπτών το λίτρο.
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Τα χρέη πνίγουν το εμπόριοΤα χρέη πνίγουν το εμπόριο
– Μία στις δύο επιχειρήσεις αδυνατεί να αποπληρώσει οφειλές

Την εικόνα που επικρατεί στην αγορά περι-
έγραψε με μελανά χρώματα ο πρόεδρος του
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάν-
νης Χατζηθεοδοσίου, μιλώντας στην εκπομπή
«Ωρα Ελλάδος»,.

«Βάσει έρευνας που κάναμε, το 50% των
επιχειρήσεων το προσεχές φθινόπωρο θα
έχουν τεράστια χρέη. 

Εχουμε 800.000 καθυστερούμενους λογαρια-
σμούς στην Εφορία. Αυτό σημαίνει ότι το πρόβ-
λημα σε ό,τι αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις είναι πάρα πολύ μεγάλο», υπογράμμισε ο
κ. Χατζηθεοδοσίου.

Στη χειρότερη κατάσταση, όπως είπε, είναι
οι επιχειρήσεις ένδυσης και υπόδησης: «Πέρα
από τα είδη πρώτης ανάγκης που έχουμε μείω-
ση 15% του τζίρου, σε ένδυση και υπόδηση η
μείωση του τζίρου φθάνει το 40%. Είναι λοιπόν
μια πολύ δύσκολη χρονιά ».

Αποκαρδιωτική έρευνα για τις επιχειρήσεις
εστίασης

Ληξιπρόθεσμα χρέη έχουν οι περισσότερες
επιχειρήσεις εστίασης, σύμφωνα με στοιχεία
από έρευνα του Ινστιτούτου Μικρομεσαίων της
ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ).

Συγκεκριμένα, περισσότερες από 1 στις 2
επιχειρήσεις έχουν καθυστερημένες οφειλές
σε τουλάχιστον 3 κατηγορίες υποχρεώσεων
ενώ, 4 στις 10 επιχειρήσεις έχουν παράλληλα
ληξιπρόθεσμες οφειλές τόσο προς την εφορία
όσο και προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

Τα κυριότερα ευρήματα της έρευνας
Περισσότερες από 6 στις 10 επιχειρήσεις

του δείγματος έκλεισαν το 2021 με ζημιές.
Ο αριθμός των πελατών καθώς και οι ποσότ-

ητες των παραγγελιών μειώθηκαν το πρώτο
εξάμηνο του 2022 για το 52,9% και το 63,7%
των επιχειρήσεων  του δείγματος, αντίστοιχα,
σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο.

Το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων
εστίασης αυξήθηκε μεσοσταθμικά τους τελευ

ταίους 12 μήνες κατά 41,7%, λόγω της
αύξησης των  σημαντικότερων από τα επιμέρ-
ους κόστη τους (ενέργειας, προμήθειας
πρώτων υλών/εμπορευμάτων, καύσιμων,
εργασίας, ενοικίου). Ειδικότερα, τους τελευ-
ταίους 12 μήνες αυξήθηκε μεσοσταθμικά :

- το κόστος ενέργειας κατά 87,2%,
- το κόστος προμήθειας πρώτων υλών και

εμπορευμάτων κατά 37,9%,
- το κόστος καυσίμων κατά 50,8%,
- το κόστος εργασίας κατά 15%,
- το κόστος ενοικίου κατά 6,8%.
Περισσότερες από 8 στις 10 επιχειρήσεις

του δείγματος αύξησαν τις τιμές τους κατά τους
τελευταίους 12 μήνες. Μεσοσταθμικά η αύξηση
των τιμών πώλησης αγαθών/υπηρεσιών ανή-
λθε στο 10,7%.

Περισσότερες από 1 στις 2 επιχειρήσεις
αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ρευ-
στότητας. Συγκεκριμένα περισσότερες από 4
στις 10 επιχειρήσεις δήλωσαν ότι δεν έχουν

καθόλου ταμειακά διαθέσιμα, ενώ περισσότε-
ρες από 1 στις 10 επιχειρήσεις δήλωσαν πως
τα ταμειακά τους διαθέσιμα επαρκούν για λιγό-
τερο από 1 μήνα.

Το αυξημένο κόστος λειτουργίας, η έλλειψη
ρευστότητας και η μείωση της ζήτησης φαίνε-
ται ότι έχουν οδηγήσει την συντριπτική πλει-
ονότητα των μικρών και πολύ μικρών επιχειρή-
σεων του κλάδου της εστίασης σε αδυναμία
εξυπηρέτησης των υποχρεώσεων τους.

Σχεδόν 8 στις 10 επιχειρήσεις του δείγματος
έχουν καθυστερημένες οφειλές προς το Δημό-
σιο ή σε ιδιώτες. Για το 83,2% των επιχειρή-
σεων αυτών οι οφειλές δημιουργήθηκαν κατά
τη διάρκεια της πανδημίας. Ειδικότερα από το
σύνολο των επιχειρήσεων εστίασης του
δείγματος:

- το 46,6% έχει καθυστερημένες οφειλές
προς τον πρώην ΟΑΕΕ,

- το 46,6% έχει καθυστερημένες οφειλές σε
λογαριασμούς ενέργειας

- το 43,2% έχει καθυστερημένες οφειλές
προς το πρώην ΙΚΑ,

- το 35,9% έχει καθυστερημένες οφειλές
προς την εφορία,

- το 30,6% έχει καθυστερημένες οφειλές
προς προμηθευτές,

- το 22,8% έχει καθυστερημένες οφειλές σε
λοιπούς λογαριασμούς (τηλέφωνο, ύδρευση
κ.α.),

- το 18,4% έχει καθυστερημένες οφειλές
ενοικίου,

- το 16% έχει καθυστερημένες οφειλές προς
τις τράπεζες.

Ο ίδιος τόνισε ότι η ίδια έρευνα έδειξε πως το
66% των Ελλήνων θα κάνει λίγες ή καθόλου
διακοπές στη χώρα του, σε μια χρονιά που
έχουμε ρεκόρ αφίξεων.

«Σε ό,τι αφορά τα ξενοδοχεία, υπάρχει και
μία αδικία. Όντως οι ξένοι κατάφεραν να πάρ-
ουν τα ξενοδοχεία σε άλλη τιμή, εδώ κι επτά
μήνες, ενώ οι Έλληνες πληρώνουν τρεις
φορές παραπάνω από τον μέσο Ευρωπαίο»,
σχολίασε.Μάλιστα, σύμφωνα με την εκπομπή,
νησιώτες επαγγελματίες αναφέρουν ότι μπορ-
εί τα νησιά να «βουλιάζουν» από κόσμο, ωστό-
σο ο τζίρος στις επιχειρήσεις εστίασης είναι
μειωμένος.

Δύσκολος προμηνύεται ο προσεχής χειμώνας για τουλάχιστον μία στις δύο επιχειρήσεις, 

καθώς αδυνατούν να αποπληρώσουν τα χρέη τους προς την Εφορία.

Δασαρχείο Πάρνηθας:
Απαγορεύεται 
το τάισμα 
αγριογούρουνων

Απαγόρευση  χορήγησης
τροφής σε ημίαιμους μη
δεσποζόμενους χοίρους και
αγριόχοιρους

Α
νακοίνωση με θέμα τη
δασική απαγορευτική διά-
ταξη χορήγησης τροφής

σε ημίαιμους μη δεσποζόμε-
νους χοίρους και αγριόχοιρο-
υς εξέδωσε το Δασαρχείο
Πάρνηθας.
Όπως αναφέρει, απαγορεύο-
υμε την χορήγηση τροφής και
γενικότερα έκθεσης στο περι-
βάλλον υπολειμμάτων τροφής
και απορριμμάτων σε ημιαιμο

υς μη δεσποζόμενους χοίρο-
υς και αγριόχοιρους σε όλον
τον αστικό ημιαστικό ή περια-
στικό ιστό και στις περιοχές
που θα δρουν τα συνεργεία
δίωξης ημίαιμων μη δεσποζό-
μενων χοίρων και αγριόχοιρ-
ων καθ’ όλη την διάρκεια του
έτους.
Η τήρηση της ΔΑΔ ανατίθεται

στα όργανα της Δασικής Υπηρ-
εσίας, της Ελληνικής
Αστυνομίας, στους Ιδιωτικού
Φύλακες Θήρας, στα Μέλη
Κυνηγετικών Οργανώσεων και
σε κάθε φιλόνομο και φιλοπρ-
όοδο πολίτη.
Οι παραβάτες διώκονται και
τιμωρούνται με τις διατάξειςς
του ν.δ. 86/69 “περί Δασικού
Κώδικος”.
Η ισχύς της αρχίζει από την

δημοσίευση της και μέχρι την
αντικατάσταση ή κατάργησή της.



Κρίσιμη εβδομάδα ξεκιν ά άπό σήμε-
ρα  Δευτέρα, 8 Αυγούστου, με τα

ερωτήματα που έχ ουν  προκύψει από
την  υπόθεση υποκλοπής του προέδρ-
ου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Αν δρουλάκη, ν α
επιβάλλουν  συν θήκες «καύσων α» στο
πολιτικό σκην ικό της χ ώρας.

Αν αμέν εται με ιδιαίτερο εν διαφέρον  η
δήλωση του πρωθυπουργού, Κυριάκου
Μητσοτάκη, για την  υπόθεση και την
στάση που θα κρατήσει ο ίδιος.

Συγκεκριμέν α, αν αμέν ον ται οι πρωτο-
βουλίες που θα αν ακοιν ώσει για ν α διο-
ρθωθεί και ν α μην  επαν αληφθεί κάποιο
αν άλογο «λάθος», με δεδομέν ο ότι «δεν
γν ώριζε την  υποκλοπή και δεν  θα
επέτρεπε ποτέ την  παρακολούθηση
τηλεφών ου πολιτικού προσώπου».

Παράλληλα, ήδη από την  κυβέρν ηση
έχ ει ειπωθεί (μέσω του Γιάν ν η Οικον ό-
μου) το «ν αι» σε Εξεταστική, πρόταση
που κατέθεσαν  ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ,
εν ώ αν αμέν εται ν α υπάρξει σύγκληση
εκ ν έου της Επιτροπής Θεσμών  και
Διαφάν ειας – για ν α δοθούν  απαν τή-
σεις στο πώς και το γιατί της υποκλο-
πής.

Δεν  αποκλείεται ν α επεκταθεί το χ ρο-
ν ικό διάστημα που θα προτείν ει ο

πρωθυπουργός για τη σύσταση Εξετα-
στικής, με τον  κ. Οικον όμου ν α αν αφ-
έρει μεταξύ άλλων  ότι «η Κυβέρν ηση
επιδιώκει την  απόλυτη αποσαφήν ιση
των  συγκεκριμέν ων  ζητημάτων  διαχ ρο-
ν ικά».

Επιπλέον , ο ν εός Διοικητής της ΕΥΠ,
κ. Θεμιστοκλής Δεμίρης, θα κληθεί ν α
δώσει στον  πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ κ.
Νίκο Αν δρουλάκη όσες εξηγήσεις του
ζητηθούν .

Παράλληλα, με μεγάλο εν διαφέρον
αν αμέν ον ται οι αν τιδράσεις των  κομμά-
των  της αν τιπολίτευσης στα όσα πει ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όλοι «συμφων ούν » στην  αν άγκη
σύστασης εξεταστικής επιτροπής, και
το χ ρον ικό διάστημα που θα εξεταστεί
ίσως προκαλέσει επιπλέον  τριβές, όμως
δεν  θα αρκεί αυτό.

Ήδη ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά παραίτηση της
κυβέρν ησης και «δεσμεύεται» για προα-
ν ακριτική επιτροπή στην  επόμεν η
Βουλή, εάν  το επιτρέπει η πλειοψηφία
που θα προκύψει από τις εκλογές.

Το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, επιμέν ει πως το
σημαν τικό ερώτημα είν αι πόσα γν ώριζε

ο πρωθυπουργός και από πότε,
ερώτημα που πρέπει ν α απαν τηθεί
«όπως ορίζει ο Νόμος και το Σύν ταγ-
μα».

Με το αίτημα συγκρότησης εξεταστικής
επιτροπής συν τάχ θηκε και ο Γεν ικός
Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κου-
τσούμπας, που αν έφερε ότι «το σκάν -

δαλο των  παρακολουθήσεων  δεν  παρ-
αγράφεται ούτε ακυρών εται με κάποιες
συγγν ώμες και μερικές κυβερν ητικές
παραιτήσεις».

Όπως και ν α χ ει, το πολιτικό «θερμό-
μετρο» της χ ώρας αν αμέν εται ν α αν έ-
βει… κατακόρυφα
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Τ
ο Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων  αν ακοίν ωσε
τις σχ ολικές μον ά-

δες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
(Δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτι-
κά) οι οποίες θα εφαρμόσουν  πιλο-
τικά κατά το σχ ολικό έτος 2022-23
το ν έο, αν αβαθμισμέν ο πρόγραμ-
μα ολοήμερου μέχ ρι τις 17:30 (αν τί
16:00 που ίσχ υε μέχ ρι σήμερα).

Αν άμεσα στα σχ ολεία που θα λει-
τουργήσουν  με το ν έο διευρυμέν ο
πρόγραμμα τη ν έα χ ρον ιά, περι-
λαμβάν ον ται συν ολικά 32 Νηπια

γωγεία και 39 Δημοτικά στην  περ-
ιοχ ή της Δυτικής Αττικής.

Με αφορμή την  αν ακοίν ωση του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκε-
υμάτων , για τη λειτουργία των  ολο-
ήμερων  σχ ολικών  μον άδων  Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης, ο Υφυπο-
υργός Δικαιοσύν ης και Βουλευτής
Δυτικής Αττικής της Ν.Δ., κ. Γιώρ-
γος Κώτσηρας, δήλωσε:«Η εν ημέρ-
ωση του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων  σχ ετικά με τη διε-
υρυμέν η λειτουργία του Ολοήμερου
Σχ ολείου, περιλαμβάν ει συν ολικά
71 σχ ολικές μον άδες στην  περι-

οχ ή της Δυτικής Αττικής.Στόχ ος
της Κυβέρν ησης είν αι η διαρκής
αν αβάθμιση της δημόσιας δωρεάν
παιδείας, μέσα από ν έες εκπαιδευ-
τικές δραστηριότητες και δράσεις,
καθώς και η στήριξη των  εργαζόμε-
ν ων  γον έων .

Η λειτουργία των  ολοήμερων
Νηπιαγωγείων  και Δημοτικών
στους πέν τε Δήμους της Δυτικής
Αττικής, αποτελεί ακόμα μία έμπρ-
ακτη απόδειξη στήριξης, βρισκόμε-
ν οι συν εχ ώς δίπλα στους
συμπολίτες μας και στις οικογέν ειές
τους».

Πολιτικό «καύσωνα» φέρνουν οι υποκλοπές
Δηλώσεις Μητσοτάκη σήμερα, σε θέση «μάχης» η αντιπολίτευση

ΓΓ..  ΚΚώώττσσηηρρααςς::  ««ΗΗ  λλεειιττοουυρργγίίαα  7711  οολλοοήήμμεερρωωνν  ΝΝηηππιιααγγωωγγεείίωωνν  
κκααιι  ΔΔηημμοοττιικκώώνν  σσττοουυςς  ππέέννττεε  ΔΔήήμμοουυςς  ττηηςς  ΔΔυυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς,,  
ααπποοττεελλεείί  αακκόόμμαα  μμίίαα  έέμμππρραακκττηη  σσττήήρριιξξηη  σσττοουυςς  σσυυμμπποολλίίττεεςς  
μμααςς  κκααιι  σσττιιςς  οοιικκοογγέέννεειιέέςς  ττοουυςς»»

Συνεδριάζει αύριο 9/8 το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων

Σ
το Δημαρχ ιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων
(Γ.Μαυρουκάκη & Χρ. Μωραίτου – Μέγαρα) θα
πραγματοποιηθεί την  Τρίτη και ώρα 20:30η  τακ-

τική συν εδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτ-
ηση και λήψη αποφάσεων  επί των  κάτωθι θεμάτων :

1. Περί συζήτησης σχ ετικά με τις εξελίξεις στα Ναυ-
πηγεία Ελευσίν ας.

2. Περί έγκρισης Μν ημον ίου Συν εργασίας μεταξύ του
Δήμου Μεγαρέων , του Σωματείου με την  επων υμία
«Εταιρεία Προαγωγής Ψυχ οκοιν ων ικής Υγείας Παιδιών
& Εν ηλίκων » με το δ.τ «ΙΡΙΣ» και της Αστικής Μη Κερ-
δοσκοπικής Εταιρείας με τίτλο «Ελλην ική Εταιρεία Ιατρ-
ικής Ψυχ ολογίας».

3. Περί επιχ ορήγησης στη Νεαν ική Εστία Μεγαρίδος
(Ν.Ε.Μ.).

4. Περί γν ωμοδότησης του Δημοτικού Συμβουλίου για
την  Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλον τικών  Επιπτώσεων
(Σ.Μ.Π.Ε.) του Στρατηγικού Σχ εδίου Κοιν ής Γεωργικής
Πολιτικής 2023-2027.

5. Περί έγκρισης μίας θέσης στάθμευσης για τον  κ.
Μιχ αλάκη Κων /ν ο μπροστά από την  ιδιοκτησία του
επί της οδού Θεοκρίτου αρ.11.

6. Περί έγκρισης μίας θέσης στάθμευσης για την  κα
Μαζιώτη Αγγελική μπροστά από την  ιδιοκτησία της επί
της οδού Σιθν ιδών  αρ.98.

7. Περί έγκρισης μίας θέσης στάθμευσης για τον  κ.
Κακαγή Σπυρίδων α μπροστά από την  ιδιοκτησία του
επί της οδού Ελασσών ος αρ. 3.

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Ιωάν ν ης Δ. Δήμας



Ο Κώστας Τσέκας στον Μανδραικό

Το ρόστερ της ομάδας του
Μανδραικού ΑΟ
συμπληρώνεται πλέον μόνο
με εξαιρετικές περιπτώσεις.
Μια τέτοια είναι ο Κώστας
Τσέκας, 22 ετών, με εμπειρία
αλλά κυρίως λαμπρό μέλλον
μπροστά του!

Καλώς ήρθες Κώστα στην
ιστορική ομάδα του Μανδραϊ-
κού. Η πλούσια τροπαιοθήκη
μας δίπλα σου αναμένεται και
με τη δική σου συμβολή να γίνει πλουσιότερη. —

Ξεκίνησε από τις (Ακαδημίες Πανελευσινιακού), και αγωνίστηκε στην
συνέχεια στον Ηρακλή Ελευσίνας και ΠΑΟΚ Μάνδρας. Αγωνίζεται σαν αρι-
στερό εξτρεμ και πίσω από τον επιθετικό.
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Ξεκινάει σήμερα την
προετοιμασία 

του ο Μανδραικός
Από την  διοίκηση του ΑΟ Μαν δραικός

λάβαμε επιστολή(δελτίο τύπου) που
μεταξύ άλλων  αν αφέρει τα εξής:

Σήμερα Δευτέρα ο Μανδραϊκός σε ρυθ-
μούς… ροκ! ξεκινά την προετοιμασία για
τη νέα σεζόν.

Το ρόστερ της ομάδας σχεδόν ολοκ-
ληρώθηκε και περιλαμβάνει 26 παίκτες.
Έμφαση και πάλι στην εντοπιότητα, στα
νέα ταλέντα από πέρυσι και με φετινή
ενίσχυση συγκεκριμένων έμπειρων και
διακεκριμένων ποδοσφαιριστών.

Υπό τις οδηγίες του προπονητή Γιώρ-
γου Σωτήρχου θα ξεκινήσει στις 8
Αυγούστου η προετοιμασία τους για τη
νέα αγωνιστική χρονιά. Οι προπονήσεις
θα διεξαχθούν στο νέο γήπεδο Μάνδρας,
στις παρυφές του δάσους της Κιάφας.
Ήδη έχουν προγραμματιστεί φιλικοί
αγώνες με τον Απόλλωνα Ποντίων, τον
Μεγαρικό, την Μικρασιατική και την
Δάφνη Ερυθρών.

Δίπλα στον Γιώργο Σωτήρχο θα
βρίσκονται ο προπονητής τερματοφυλά-
κων Θανάσης Ρούτης και οι φυσικοθερα-
πευτές Γιώργος Καλογράνης και
Λεωνίδας Μαρούγκας. Καθημερινά στον
χώρο προπόνησης και στα αποδυτήρια
θα είναι Γενικός Αρχηγός Γιάννης
Καλούδας. Κοντά στους παίκτες θα είναι
και μια σειρά από εξωτερικοί συνεργάτες
σε θέματα υγείας, διατροφής, πρόληψης
και αποκατάστασης, όπως δημοσιοποίησε
ήδη η διοίκηση.

Επίσης έχει εξασφαλιστεί ο απαραίτητος
αθλητικός εξοπλισμός, μπάλες, όργανα

γυμναστικής καθώς και ένα πλήρες σετ
ρουχισμού για όλη τη χρονιά και για όλες
τις συνθήκες. 

Σύντομα μάλιστα θα ανακοινωθεί η
επίσημη συνεργασία με τη ΝΙΚΕ και θα
παρουσιαστούν οι νέες εμφανίσεις.

Η διοίκηση του Μανδραϊκού κατάφερε
να είναι από τις πρώτες ομάδες που
πήραν επίσημη αναγνώριση και
προχώρησε αμέσως στις απαραίτητες
ενέργειες για τη συμμετοχή της στο πρω-
τάθλημα και το κύπελλο της ΕΠΣΔΑ.

Δείγμα της υγείας και της οργάνωσης
της νέας διοίκησης είναι το γεγονός ότι
δεν οφείλει ούτε μισό ευρώ σε οποιονδή-
ποτε! Κι έτσι θα προχωρήσει και την επό-
μενη χρονιά. Με απόλυτο σεβασμό σε
προπονητές, παίκτες, συνεργάτες, προμ-
ηθευτές κλπ

Με ευχές για μια χρονιά με υγεία,
χωρίς τραυματισμούς, όμορφο ποδόσφαι-
ρο και πολλές επιτυχίες. 

Ο Μανδραϊκός έρχεται από πολύ μακρ-
ιά και στοχεύει να προχωρήσει ακόμη
μακρύτερα και ψηλότερα. 

Με βήματα σταθερά, με υπομονή και
σχέδιο, με πρότυπη οργάνωση και με τις
δικές του δυνάμεις, φιλοδοξεί να ανοίξει
νέους δρόμους στο ερασιτεχνικό ποδόσφ-
αιρο. ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ!

Λαμπερή Α.Σ. Ελευσίνας: Ανανεώσεις και μεταγραφές
Για ακόμα έν α χ ρόν ο στην  ομάδα της
Λαμπερής θα βρίσκεται ο έμπειρος επιθε-
τικός και επί σειρά ετών  αρχ ηγός Παν α-
γιώτης Τζάν ος!

Στην  Λαμπερή θα αγων ίζον ται για την
επόμεν η χ ρον ιά ο Γιάν ν ης Καλομεν ίδης
και ο Ιωσήφ Ταμπακάκης! Οι δυο ν εαροί
αθλητές έκαν αν  το πρωτα τους βήματα με
τεράστια επιτυχ ία στα τμήματα υποδομής
της Soccer Land εν ώ αποτελούν  και μέλη
της μεικτής ομάδας της Έν ωσης μας!

Ενίσχυση στον Άσσο
Σε συμφων ία με τους Βαγγέλη Τούρτα και
Νίκο Πεπων ή ήρθε η διοίκηση της Λαμπε-
ρής!  Οι δύο ν εαροί αθλητές έκαν αν  τα πρώτα τους ποδοσφαιρικά βήματα στην
Ακαδημία του Παν ελευσιν ιακού!  Καλη επιτυχ ία
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Ελεύθερος ο Ανδρέας Γαλανός
Τον  επόμεν ο σταθμό της ποδοσφαιρικής του καρι-

έρας αν αζητά ο 34 χ ρον ος στόπερ Αν δρέας Γαλαν ός
που έμειν ε ελεύθερος από τον  ΑΟ Μίμα Μικρασιατική.

Ο εν  λόγω ποδοσφαιριστής έχ ει τεράστια εμπειρία
στην  ΕΠΣΔΑ-ΕΠΣΑ και όχ ι μόν ο.

Έχ ει αγων ιστεί στις εξής ομάδες : Άγιο Ιερόθεο.
Ολυμπιακό Νέων  Λιοσίων ,Αθην αϊκό ,ΠΑΟ Καματερό,
Δόξα Μεγαλόπολης , Άτταλο Νέας Περάμου ,Νέα Πέρ-
αμο και ΠΑΟΚ Μάν δρας.

ΑΝ.ΤΣ

Συνεργασία Μεγαρικού-Σχολής 
Ολυμπιακού Μεγάρων

Ο ΑΣ Μεγαρικός
ανακοίνωσε την
ένωση δύο αξιόλο-
γων & δυνατών
ακαδημιών της περ-
ιοχής μας, αλλά και
της Δυτικής Αττικής.
Οι ακαδημίες ποδο-
σφαίρου του Α.Σ.
Μεγαρικός και της 

Σχολης Ολυμπια-
κού Μεγάρων, θα ενώσουν τις δυνάμεις τους, με σκοπό την
δημιουργία μιας ακόμα πιο δυνατής και ανταγωνιστικής ακαδ-

ημίας, στην οποία τα παιδιά μας θα μπορούν να αθλούνται με
ασφάλεια και να διασκεδάζουν, παίζοντας το αγαπημένο τους
παιχνίδι, το ποδόσφαιρο.

Ένας ακόμα μεγάλος στόχος είναι τα παιδιά μας να
συνεχίσουν να στελεχώνουν και να ενισχύουν αγωνιστικά, το
ανδρικό τμήμα του Μεγαρικού, που συμμετέχει στην
Α΄κατηγορία ΕΠΣΔΑ. Αυτό άλλωστε συνέβη ήδη με 10 παιδιά
της ακαδημίας του Μεγαρικού, που αγωνίστηκαν την προη-
γούμενη αγωνιστική περίοδο στην ανδρική ομάδα. Επιθυμία
μας είναι έπειτα από 3-4 χρόνια το ρόστερ της ομάδας μας να
αποτελείται αποκλειστικά από παιδιά της ακαδημίας μας.

Κλείνοντας ευχόμαστε σε όλους σας, γονείς και παιδιά, καλή
ποδοσφαιρική χρονιά με υγεία χωρίς τραυματισμούς.

Ελπίζουμε να είσαστε δίπλα μας και να στηρίξετε την προ-
σπάθειά μας.

ΑΝ.ΤΣΑΚ.

Ο ΠΑΟΚ Μάνδρας έκλεισε τον
Θοδωρή Βαλλιάνο

Μια πολύ σημαντική προσθήκη για την ομάδα του
ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ  καθώς απέκτησε τον Θοδωρή
Βαλλιάνο έναν παίχτη πολυεργαλείο που μπορεί
να παίξει σε όλες τις θέσεις πίσω από τον σέντερ
φορ . Ο Βαλλιάνος είναι προσωπική  εισήγηση
του Μιχάλη Κάσδαγλη όπου γνωρίζονται από την
κοινή τους θητεία την περσινή περίοδο στην
ομάδα του Πυρριχιου , επίσης έχει παίξει
στην γ εθνική με τον Αχαρναϊκό και για 3.5 χρόνια
στον Παναιγιάλειο πάλι στην  Γ εθνική.

Καλό παράδεισο πρόεδρε…

«Μια πολύ
δ υ σ ά ρ ε σ τ η
είδηση για τον
αθλητισμό στην
πόλη μας: έφυγε
από τη ζωή ο
σύζυγος,ο πατέρ-
ας, ο παππούς, ο
πρ ο πο νη τή ς ,ο
δάσκαλος ,ο
Μελέτης Λάσκος!
Ενας άνθρωπος
ταυτισμένος με
τον αθλητισμό και
το χώρο του
ποδοσφαίρου στην Ελευσίνα.Ένας άνθρωπος
που είχε προπονήσει σχεδόν όλες τις ομάδες της 

περιοχής και είχε μεγαλώσει ποδοσφαιρικά
πολλές γενιές αθλητών, ενώ υπήρξε κα ιδρυτής
της ομάδας μας και  μεγάλης του αγάπης
ΛΑΜΠΕΡΗ Α.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ!

Συλλυπητήρια στην οικογένεια του και τους
οικείους του. Καλό σου ταξίδι κυρ Μελέτη»

ΕΠΣΔΑ: Συλλυπητήρια...

Το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο θρηνεί  την
απώλεια του Μελέτη Λιάσκου , ενός ακούραστου
εργάτη του ποδοσφαίρου χρόνια  και ιδρυτή της
ομάδας Λαμπερή Ελευσίνας . 

Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. Της Ένωσης εκφράζουν
τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια
του , ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπά-
σει .

Ήττα του Πανελευσινιακού από τον Ηρακλή στα 3-5 Πηγάδια
Στο δεύτερο φιλικό παιχ ν ίδι προε-
τοιμασίας στα 3-5 Πηγάδια ο Παν ε-
λευσιν ιακός γν ώρισε την  ήττα με 2-
0 από τον  Ηρακλή Θεσσαλον ίκης.
Ο προπον ητής του γηραιού Κώστας
Γεωργιάδης είχ ε την  ευκαιρία ν α
τεστάρει την  ετοιμότητα των  παικ-
τών  του μετά από περίπου δύο
εβδομάδες σκληρών  προπον ήσεων
και ν α δοκιμάσει πρόσωπα και
σχ ήματα.
Από την  άλλη πλευρά ο προπον -
ητής του Παν ελευσιν ιακού Αν δρέας
Σκέν τζος είχ ε την  ευκαρία ν α βγά-
λει κάποια συμπεράσματα.
Τα τέρματα του γηραιού σημείωσαν  οι Χρουσιέλ 11′ Σιούτα 77‘(υποδοκιμή)
ΗΡΑΚΛΗΣ : Βελλίδης, Παν άγου, Α. Παπαστεριαν ός, Βιτλής, Χρουσιέλ, Σίλβα, Τότσκα, Πατράλης, Κουν τουρ-
ιώτης, Γιουμπιτάν α, Άλεξιτς.
Έπαιξαν  και οι: Παλαβράκης, Κωστούλας, Δόρης, Πέλκας, Κραγιόπουλος, Δοϊραν λής, Σιούτας, Σεν γκέργκης.

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ: Γκόλτζος, Αρν αούτογλου, Βοσν ακίδης, Συριόπουλος, Παπαθαν ασίου, Τεγγούσης, Μαρής,
Γεμιστός, Μίσκου, Κρητικός, Μητρογιάν ν ης.
Στο δεύτερο ημίχ ρον ο αγων ίστηκαν  και οι Χατζηγιαν ν ακίδης, Ζαφείρης, Λάμπρου, Μπούσης, Πορφυρόπουλος,
Σαβουιδάκης, Ταπουραν τζής και Σερέπας.

ΑΝ.ΤΣΑΚ.
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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 Σκα-
ραμαγκά.Μόνον σοβαρές προτάσεις από Έλληνες. Τηλέφωνο :

6944636483 https://goo.gl/maps/kkWQfjRaYpAocVF16 

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ -
ΣΙΔΗΡΙΚΑ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ - ΧΤΙΣΙΜΑΤΑ -

ΣΟΒΑΤΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΡΕΜΕΤΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

6989748621 (ΝΙΚΟΣ)

ZΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
Η εταιρία ανταλλακτικών αυτοκινήτου

Lagios Parts αναζητά κοπέλα
υπάλληλο γραφείου για την περιοχή του

Ασπροπύργου
Επικοινωνία στο  6951959360

lagiosparts@gmail.com

Πωλείται Οικόπεδο 350 τ.μ.
(20μ. Πρόσοψη x 17,5 μ. Βάθος) 

στην οδό Ηρακλείου – Άνω Ελευσίνα
Τιμή 150.000 ευρώ

Τηλ. 6973221912 & 6977650730                            
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Η συν έχεια από τη σελ. 3

Τ
ο 1ο Φεστιβάλ
Κιν ηματογράφου
Περιφέρειας Αττι-

κής “Σιν έ-Θέογν ις” είν αι
γεγον ός και διοργαν ών ε-
ται στον  παλιό Σιδηρο-
δρομικό Σταθμό των
Μεγάρων  στις 28-30
Αυγούστου 2022, από
την  Περιφέρεια Αττικής
και τον  Πολιτιστικό
Σύλλογο Μεγάρων  «Ο
Θέογν ις».

Με ταιν ίες που
αν τέχ ουν  στο χ ρόν ο
όσο και με βραδιά αφιερ-
ωμέν η σε ν έους δημιο-
υργούς, η πρώτη αυτή
διοργάν ωση σκοπεύει
ν α γίν ει έν ας θεσμός
στην  καρδιά της πόλης,
στην  καρδιά του καλο-
καιριού.

Η φιλοσοφία του
φεστιβάλ  “Σιν έ-Θέογν ις”
είν αι ο αν οιχ τός πολιτι-

σμός για όλους: η αξιο-
ποίηση των  δημόσιων
χ ώρων  στην  πόλη των
Μεγάρων  προς όφελος
του πολιτισμού και όλων
των  πολιτών .

Η ιδέα της διοργάν ω-
σης εν ός φεστιβάλ θερι-
ν ού κιν ηματογράφου -
στο ύφος του open air
cinema- στο κέν τρο των
Μεγάρων  αν ήκει και
οργαν ώθηκε από τον
Πολιτιστικό Σύλλογο
Μεγάρων  «Ο Θέογν ις»
και υλοποιείται με
χ ρηματοδότηση της
Περιφέρειας Αττικής,
καθώς εν τάχ θηκε στο
πρόγραμμα εκδηλώσεων
της Περιφέρειας στην
Δυτική Αττική.

Οι ταιν ίες στην  πρώτη
διοργάν ωση του «Σιν έ-
Θέογν ις» επιλέχ θηκαν
ώστε ν α αποτελούν  κλα-
σικές επιλογές, αλλά και
για ν α καλύψουν  τις
προτιμήσεις του μεγάλου
κοιν ού στην  πόλη.
Επιπλέον , μια βραδιά
από τις 3 του φεστιβάλ
αφιερών εται σε ν έους
δημιουργούς, με σκοπό
ν α προβληθούν  κιν ημα-
τογραφικά ν έων  Ελλή-
ν ων  δημιουργών  με
ορίζον τα ν α αποκτήσει
η διοργάν ωση τον  χ αρ-

ακτήρα του 

φεστιβάλ, αν οιχ τού σε
ν έες ιδέες και καλλι-
τεχ ν ικές τάσεις.

Το 1ο Φεστιβάλ Κιν -
ηματογράφου Περιφέρει-
ας Αττικής “Σιν έ-Θέογ-
ν ις” έρχ εται ν α αλλάξει
το κλίμα στο κέν τρο των
Μεγάρων  με τρεις βραδι-
ές open air cinema, με
το παρακάτω πρόγραμ-
μα:

Πρόγραμμα προ-
βολών

Κυριακή 28
Αυγούστου : 

"Καζαμπλάνκα"
Δευτέρα 29

Αυγούστου: 
Βραδιά Νέου Δημιο-

υργού με προβολή της
ταινίας «Σελήνη, 66
Ερωτήσεις

Τρίτη 30 Αυγούστου: 
"Θεέ μου τι σου

κάναμε"
ώρα έναρξης προ-

βολών : 9.00 μ.μ.
είσοδος ελεύθερη
με την υποστήριξη

της Περιφέρειας Αττι-
κής

Σας περιμένουμε!

1ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Περιφέρειας
Αττικής “Σινέ-Θέογνις” 

Στον παλιό Σιδηροδρομικό Σταθμό Μεγάρων στις 28-30 Αυγούστου

Με μεγαλοπρέπεια η λιτάνευση της Ιερής Εικόνας της
Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στη Ζωφριά

Με θρησκευτική λαμπρότητα και
κατάν υξη γιορτάστηκε φέτος, μετά από
δυο χ ρόν ια παν δημίας και περιορι-
σμών , η Μεταμόρφωση του Σωτήρος
Ιησού Χριστού στον  ομών υμο Ιερό Ναό
της Ζωφριάς, παρουσία πλήθους
πιστών , δεκάδων  κληρικών , εκπρ-
οσώπων  του Κοιν οβουλίου, μελών  του
Δημοτικού Συμβουλίου και του
Δημάρχ ου Φυλής Χρήστου Παππού. 

Στον  Παν ηγυρικό Εσπεριν ό μετ΄
αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγματος προ-
εξήρχ ε ο Ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητρ-
οπόλεως Ιλίου Αχ αρν ών  και Πετρουπό-
λεως Αρχ ιμαν δρίτης Αγαθάγγελος Κόκλας
συν επικουρούμεν ος από πληθώρα
ιερέων  από όλους τους Ιερούς Ναούς
του Δήμου. 

Την  εικόν α συν όδεψε πλήθος πιστών  με επικεφαλής της πομπής τη Δημοτική Αστυν ομία που φρόν τισε για
την  ασφάλεια των  πιστών  κατά τη λιτάν ευση της εικόν ας στην  Λεωφόρο .Μ. Αλεξάν ρου και την  Φιλαρμον ική
του Δήμου Φυλής που παιάν ιζε υπό την  μπαγκέτα του μαέστρου Νίκου Καλομοίρη. 

Την  εικόν α προσκύν ησαν  και συν όδευσαν  ο Αν τιπρόεδρος της Βουλής Θαν άσης Μπούρας, ο Βουλευτής Δ.
Αττικής Ευάγγελος Λιάκος, ο Δήμαρχ ος Φυλής Χρήστος Παππούς, οι Αν τιδήμαρχ οι Φυλής και Εσόδων  Ελέν η
Λιάκου και Γιώργος Αβράμης αν τίστοιχ α, ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ “Η Πάρν ηθα” Γιώργος Μαυροειδής, ο Πρόεδρ-
ος των  Παιδικών  Σταθμών  Άν ω Λιοσίων  Παν αγιώτης Καμαριν όπουλος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Σταμάτης
Σερέπας και Δημήτρης Καμπόλης.

Αμέσως μετά το τέλος  της αρτοκλασίας ακολούθησε κέρασμα που πρόσφερε σε ιερείς και επισήμους ο
πατέρας Γεώργιος και ετοίμασαν  οι κυρίες του ν αού.  Αν ήμερα της εορτής, τελέστηκε από τον  εφημέριο του
Ι.Ν. πατέρα Γεώργιο Όρθρος και εν  συν εχ εία η Παν ηγυρική Θεία Λειτουργία, εν ώ το απόγευμα εψάλλη η
παράκληση της Παν αγίας.

εφόσον  τα καταφύγια είν αι αδειοδοτημέν α ή
πληρούν  τις προδιαγραφές της ν ομοθεσίας.

Το ΥποΜητρώο Επαγγελματιών  και Ερασιτεχ ν ών
Εκτροφέων  όπου καταγράφον ται οι επαγγελματίες
και ερασιτέχ ν ες εκτροφείς σκύλων  και γατών .

Την  Παν ελλήν ια Πλατφόρμα Υ ιοθεσίας
Αδέσποτων  Ζώων  Συν τροφιάς όπου θα
καταχ ωρούν ται όλα τα αδέσποτα προς υιοθεσία ζώα
με το όν ομα, τη φωτογραφία, την  περιγραφή, τα
στοιχ εία του υπεύθυν ου προς υιοθεσία και λοιπά
στοιχ εία.

Μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές του ν έου πλαισίου
είν αι η υποχ ρέωση στείρωσης των  δεσποζόμεν ων
ζώων  συν τροφιάς, η οποία αν  και επρόκειτο ν α
ξεκιν ήσει από τον  περασμέν ο Μάρτιο ώστε τα
σχ ετικά πρόστιμα ν α αρχ ίσουν  ν α επιβάλλον ται
από τον  Σεπτέμβριο του 2022, τελικώς η
υποχ ρεωτική ισχ ύς της μεταφέρθηκε αόριστα στο
μέλλον  και συν δέθηκε με την  ολοκλήρωση του
Μητρώου για τα Ζώα Συν τροφιάς, ο διαγων ισμός για
το οποίο μόλις δημοσιεύτηκε.

Το ΥποΜητρώο Εθελον τικής Αιμοδοσίας Ζώων
Συν τροφιάς όπου θα καταγράφον ται οι ιδιοκτήτες
ζώων  συν τροφιάς που επιθυμούν  εθελον τικά ν α
συν εισφέρουν  στις Τράπεζες Αίματος που
λειτουργούν  για τα ζώα, καθώς και τα ζώα συν τροφ-
ιάς που διαθέτουν  για εθελον τική αιμοδοσία.

Το Αποθετήριο διαβατηρίων  που διαν έμον ται από
τον  Παν ελλήν ιο Κτην ιατρικό Σύλλογο στους εξου-
σιοδοτημέν ους κτην ιάτρους με σκοπό τη διάθεσή
τους στους ιδιοκτήτες ζώων  συν τροφιάς.
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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 

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
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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 Δευτέρα 8 Αυγούστου 2022      


