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ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Αθλητικό Πανόραμα από τον

Μπαίν ει μπρος και ο Προαστιακός Σιδηρόδρομος Δυτικής Αττικής

Κώστας Καραμανλής, «4+4
κινήσεις για το κυκλοφοριακό
πρόβλημα της Αττικής»

Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. 26 με 29 Μαΐου

Πυρκαγιά σε
επιβλαβές πλοίο
στο Λιμάνι
Ελευσίνας
Αυτοψία από στελέχη του Κεντρικού
Λιμεναρχείου Ελευσίνας και Π.Υ.
για την εξακρίβσωη των αιτιών

σελ. 2

Κ 2239

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

«Διά
πυρός
2022»
σελ.7

σελ. 8

ΜΕΓΑΛΗ ΑΣΚΗΣΗ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ
ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

σελ. 9

Τετ-Α-Τετ Γιώργου Τσίπρα
- Χρήστου Παππού
Στο επίκεντρο η Φοιτητούπολη &, το
νέο Επιχειρηματικό Πάρκο

σελ. 3

Ελευσίνα: Ανατροπή
αυτοκινήτου
στη Λεωφόρο ΝΑΤΟσελ. 2

Δωρεάν Προληπτικές
Εξετάσεις για Παιδιά
από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»
στον Δήμο Ασπροπύργου

σελ. 3

Ευλογιά των πιθήκων:
Έκτακτη ανακοίνωση

- Ποιοι θα κάνουν το εμβόλιο στην
Ελλάδα
σελ. 16

Η Ακαδημία του
Μανδραϊκού στο τουρνουα για
τα 91 χρόνια του ΑΟ Αιγάλεω
Δωρεάν εκπαιδευτικό
σεμινάριο Προεθνικών Ομάδων
Δυτικής Αττικής σελ. 10-11
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2-θριάσιο

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Συμεωνίδου Νίνα Κ.Θρασυβούλου & Αγίου
Σπυρίδωνος, 2155453833
ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΓΚΟΛΕΜΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Ιερά Οδός 22, 2105546448
MANΔΡΑ

ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δήλου 12 &
Κοροπούλη Βαγγέλη, 2105551232
ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Κυριακοπούλου Θεοδώρα Κ.

Λεωφόρος Φυλής 110,2130990064
ΑΧΑΡΝΕΣ

ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Φιλαδελφείας 237-239 - Κόκκινος Μύλος,
2102316737

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Γενικά αίθριος . Η θερμοκρασία
από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Παγκόσμια Ημέρα Σκλήρυν σης Κατά Πλάκας
Μν ήμη της τρίτης ευρέσεως της τίμιας κεφαλής του
βαπτιστού Ιωάν ν ου Προδρόμου, Μαρτύρων Κελεστίν ου και Παγχ αρίου, Οσίου Ολβιαν ού

ΘΡΙΑΣΙΟ

ιδιοκτησία:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις
Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης
Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος
τηλ.: 6977982173
Διεύθυνση: Σ. Μακρυγιάννη & Θερμοπυλών
- Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν:
6908604269,6977410968
Συνδρομές Ετήσιες: 20€
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000
20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου
Γρηγορίου 4, 19300 Ασπρόπυργος
Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφονται. Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της εφημερίδας

Ελευσίνα: Ανατροπή αυτοκινήτου στη
Λεωφόρο ΝΑΤΟ

Τ

ροχαίο υπό άγνωστες μέχρι στιγμής
αιτίες προκλήθηκε
στις 9 το πρωί της Τρίτης
επι της Λεωφόρου ΝΑΤΟ
στην Ελευσίνα, και συγκεκριμένα έξω από την 112
Π.Μ.
Συγκεκριμένα, στο ρεύμα
προς Ασπρόπυργο, ένα ΙΧ
αναποδογύρισε με συνέπει α να τραυματι στεί ο
οδηγός του αυτοκινήτου.
Στο σημείο προκλήθηκε
ανάσχεση της κυκλοφορίας η οποία αποκαταστάθηκε σταδιακά. Στο σημείο
έσπευσαν δυνάμει ς της
πυροσβεστι κής
και
η
τροχαία.
Δεί τε
το
βι ντεο

στο

:https://w w w .thri assi o.gr/el eysi na-anatropi aytokinitoy-sti-leoforo-nato-foto-vinteo/

Πυρκαγιά σε επιβλαβές πλοίο στο Λιμάνι
Ελευσίνας - Έρευνα από το Λιμεναρχείο

Τ

ην 24-05-2022 και
π ερί
ώρα
00:05
εκδηλώθηκε πυρκαγιά
απ ό άγν ωστο λόγο σε
π λοίο, π ου ελλιμεν ίζεται
στην
Αμερικάν ικη
π ροβλήτα στον
λιμέν α
Ελευσίν ας.
Το παραπάν ω πλοίο έχ ει
χ αρακτηριστεί
ως
επικίν δυν ο και επιβλαβές
σύμφων α με τις διατάξεις
του Ν. 2881/2001, όπως
ισχ ύει.
Μετά από συν τον ισμέν ες
π ροσπ άθειες
του
Κεν τρικού
Λιμεν αρχ είου
Ελευσίν ας
ξεκίν ησε
η
διαδικασία κατάσβεσης από
την Π.Υ . Ελευσίν ας, που
κατέφθασε
με
τρία
π υροσβεστικά
και
προσωπικό, από ξηράς και
απ ό θαλάσσης με Ρ/Κ
πυροσβεστικό σκάφος που
ζητήθηκε
απ ό
τις
εγκαταστάσεις των ΕΛ.ΠΕ.
Ελευσίν ας.
Περίπ ου στις 03:30 η
π υρκαγιά
τέθηκε
υπ ό
μερικό έλεγχ ο και στη συν έχ εια στελέχ η της Π.Υ .
Ελευσίν ας προέβησαν σε έλεγχ ο επί του πλοίου,
όπου αυτό κατέστη δυν ατό, δίχ ως ν α εν τοπιστούν
ευρήματα.
Η κατάσβεση συν εχ ίστηκε μέχ ρι τις πρωιν ές ώρες.
Σε π ρώτο έλεγχ ο απ ό ΠΛΣ-108 Κεν τρικού
Λιμεν αρχ είου Ελευσίν ας δεν εν τοπίστηκε ρύπαν ση
θαλασσίου χ ώρου και π αράλληλα π ον τίστηκε
προληπτικά πλωτό φράγμα περιμετρικά του πλοίου.
Από το Κεν τρικό Λιμεν αρχ είο Ελευσίν ας διεν εργείται
π ροαν άκριση,
εν ώ στελέχ η
του
Κεν τρικού
Λιμεν αρχ είου Ελευσίν ας και Π.Υ . Ελευσίν ας πρόκειται
διεν εργήσουν ν έο έλεγχ ο επί του πλοίου και θα
π ραγματοπ οιηθεί αυτοψία π ρος διακρίβωση των

αιτιών -συν θηκών εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Από πλευράς Δήμου Ελευσίν ας και δεδομέν ης της
δικαιοδοσίας του Ο.Λ.Ε. στο σημείο, ο Δήμαρχ ος
Αργύρης Οικον όμου απέστειλε επιστολή προς τον
Διευθύν ον τα Σύμβουλο του Οργαν ισμού Λιμέν α
Ελευσίν ας & π ρος το Υ π ουργείο Ναυτιλίας
προκειμέν ου ν α γίν ουν άμεσα όλα τα ν όμιμα για την
αν έλκυση και απομάκρυν σή του με την διαδικασία της
απευθείας αν άθεσης, σε συν έχ εια μάλιστα, και της
σχ ετικής εισαγγελικής παραγγελίας και τόν ισε «Για εμάς
είν αι αδήριτη αν άγκη η απομάκρυν ση και η αν έλκυση
όλων των επιβλαβών πλοίων που βρίσκον ται στον
κόλπο της Ελευσίν ας καθώς επίσης και στην Βλύχ α,
λόγω της περιβαλλον τικής επιβάρυν σης που υφίσταται
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Δωρεάν Προληπτικές Εξετάσεις για Παιδιά

θριάσιο-3

από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στον Δήμο Ασπροπύργου

Ο

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

Το Πρόγραμμα της Κινητής Μονάδας
Προληπτικής
Παιδιατρικής/Ακοολογικής του Οργανισμού:
Δευτέρα 30/5 στην Πλατεία Ηρώων
Τρίτη 31/5 στη περιοχή Αγροκήπιο:
Αγίας Μαρίνης 21
Τετάρτη 1/6 στην Πλατεία Γενοκτονίας: Θέση Γκορυτσά-Ποντιακό
Θέατρο
Πέμπτη 2/6 στην Παραλία: Σωκράτους και Σόλωνος
Παρασκευή 3/6 στην περιοχή Γερμανικά: Αθανασίου και Νίκης

ρυγγολόγος και Παιδίατρος) που εθελοντικά συμμετέχουν στο προληπτικό πρόγραμμα θα εξετάσουν δωρεάν όλα τα
παιδιά που θα επισκεφτούν την Κινητή
Μονάδα του Οργανισμού, κατόπιν

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

Τετ-Α-Τετ Γιώργου Τσίπρα - Χρήστου Παππού
Στο επίκεντρο η Φοιτητούπολη, το νέο Επιχειρηματικό
Πάρκο και το πρόγραμμα ενεργειακής και υδρολογικής
αυτοτέλειας του Δήμου Φυλής

Ε

πί σκεψη στο Δημαρχείο Φυλής, στα Άνω
Λ
ι
ό
σια,πραγματοποίησε τη Δευτέρα 23 Μαΐου 2022, ο Βουλευτής Δυτ. Αττι κής του
ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Τσίπρας.
Τ ον υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς, ο οποίος τον ενημέρωσε για το αναπτυξιακό πρόγραμμα του Δήμου και την εξέλιξη
των νέων έργων, όπως η Φοιτητούπολη, το νέο Επιχειρηματικό Πάρκο και το πρόγραμμα
ενεργειακής και υδρολογικής
αυτοτέλειας του Δήμου Φυλής,
με στόχο την παροχή δωρεάν
ηλεκτρι κού ρεύματος στους
δημότες.
Ο Βουλευτής έδειξε ιδιαίτερο
ενδιαφέρον για το πρόγραμμα
αποκατάστασης της Χωματερής
και τη μετατροπή της σε Πάρκο
Πρασί νου και Ανανεώσι μων
Πηγών Ενέργειας. Πρόκειται
για ένα έργο για το οποίο είχε
πρωτοστατήσει ο ίδιος και είχε

ενταχθεί, με εισήγησή του, για
χρηματοδότηση, στο Πρόγραμμα Δημοσί ων Επενδύσεων
(ΠΔΕ), το 2019. Ο Δήμαρχος
τον ενημέρωσε ότι το έργο
προχωράει, με τη βοήθεια της
σημερινής Κυβέρνησης και ότι
έχουν υπογραφεί, από τις 19
Οκτωβρίου 2021, οι σχετικές
συμβάσεις με τους αναδόχους.
Αναφερόμενος
στην
επίσκεψη ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς τόνισε ότι υποδέχθηκε με χαρά τον Γιώργο

Τ σίπρα. “Οι Βουλευτές μας
είναι οι εκπρόσωποί μας στη
Βουλή των Ελλήνων, όπου σε
πολλές περι πτώσει ς έχουν
ψηφιστεί κρίσιμες διατάξεις για
το Δήμο μας. Βρίσκονται στο
πλευρό μας και μας στηρίζουν.
Τ ους ενημερώνουμε γι α τα
θέματα που αφορούν στο Δήμο
μας, για να κάνουν ακόμα πιο
αποδοτικά τη δουλειά τους. Θα
συνεχίσουμε να δουλεύουμε,
όλοι μαζί, για το καλό των
συνδημοτών μας”, πρόσθεσε.

Τηλέφωνο επικοινωνίας για πληροφορίες και ραντεβού: 2132006742 ώρες
7:00-14:30.
Ωράριο Λειτουργίας της Κινητής Μονάδας: 9:00π.μ.- 4:30 μ.μ.

Η Δράση της Προληπτικής Ιατρικής/Οδοντιατρικής «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» θα
πραγματοποιηθεί με απόλυτη τήρηση
όλων των μέτρων ασφάλειας κατά της
covid19.
Συνεχίζεται στη σελ. 12

Ψηφιακή κάρτα εργασίας:

Σε εφαρμογή από 1η Ιουλίου στις
τράπεζες και τα σούπερ μάρκετ

Η

«ψηφιακή εποχ ή» στην εργασία ξεκιν ά την 1η
Ιουλίου με την έν ταξη στην ψηφιακή κάρτα
εργασίας των εργαζόμεν ων σε τράπεζες και
σούπερ μάρκετ εν ώ το πρόγραμμα αυτό φιλοδοξεί έως
το τέλος του 2022 ν α επεκταθεί στο σύν ολο της οικον ομίας.
Πρόκειται για
τη
σημαν τικότερη καιν οτομία των
τ ε λε υ τ α ί ων
ετών ,
στο
χ ώρο
της
α γ ο ρ ά ς
εργασ ίας.
Στην ψηφιακή απεικόν ιση της παρεχ όμεν ης εργασίας, των ωρών απασχ όλησης, των ρεπό αλλά και των αμοιβών , θα έχ ουν
άμεση πρόσβαση εργοδότες και εργαζόμεν οι.
Σε συν έν τευξη Τύπου ο υπουργός Εργασίας, Κωστής
Χατζηδάκης και η γεν ική γραμματέας του υπουργείου,
Άν ν α Στρατιν άκη, παρουσίασαν την υπουργική
απόφαση και τον οδηγό εφαρμογής της κάρτας
εργασίας. Η απαρχ ή του ν έου θεσμού ξεκιν ά με την
λειτουργία του ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ από την 1η Ιουν ίου.
«Είν αι η βάση πάν ω στην οποία θα πατήσει η ν έα
ψηφιακή κάρτα», σημείωσε ο υπουργός Εργασίας,
εν ώ ξεκιν ά η απογραφή των εργαζομέν ων στις
επιχ ειρήσεις στις οποίες θα ισχ ύσει η κάρτα από τον
Ιούλιο (τράπεζες και σούπερ μάρκετ).

Τι θα αφορά η απογραφή
Η απογραφή θα αφορά ωράρια, υπερωρίες, άδειες.
Όλα τα στοιχ εία θα εισέρχ ον ται ψηφιακά στο ν έο
σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.
Το επόμεν ο διάστημα θα εκδοθεί αν αλυτικός οδηγός
για την προσαρμογή των λογιστηρίων και των τμημά
Συνεχίζεται στη σελ. 4
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4-θριάσιο

ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΣΥ ΝΤΑΞΙΟΥ ΧΩΝ ΙΚΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Προς όλους τους
συνταξιούχους Ελε υσίνας,
Μάνδρας & Μαγούλας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας
σας καλεί σε ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
την 01 Ιουνίου 2022 ώρα 19.00 το απόγευμα
στο Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας

Θέματα της Γενικής Συνέλευσης είναι :
1. Οικονομικός απολογισμός για τον τελευταίο
χρόνο και έγκρισή του προϋπολογισμού για τον
επόμενο χρόνο.
2. Διοικητικός απολογισμός και πρόγραμμα
δράσης του σωματείου μας.
3. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής για τις
αρχαιρεσίες του σωματείου μας.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Η κυβέρνηση , οι εταίροι της στην ευρωπαϊκή
Ένωση , σε συμπαιγνία με τα άλλα αστικά κόμματα ετοιμάζονται να πάρουν και νέα μέτρα σε
βάρος όλων των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων, με σκοπό την πλήρη ιδιωτικοποίηση
και την κατάργηση του κοινωνικού χαρακτήρα
της ασφάλισης. Σκοπό τους έχουν να «ληστέψουν» τα ταμεία και να τα παραχωρήσουν
στους κεφαλαιοκράτες. Αυτά τα ζητήματα πρέπει
να τα εκτιμήσουμε όλοι μαζί , μαζί να χαράξουμε και τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε. Δεν παραιτούμαστε από όσα τα τελευταία
χρόνια μας έχουν αφαιρέσει. Τα διεκδικούμε
μέχρι τέλους για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε
να ζούμε σαν άνθρωποι. Θεωρούμε παραπάνω
από απαραίτητη την συμμετοχή όλων μας στη
γενική συνέλευση. Λόγω των μέτρων που
ισχύουν για τον κορωνοϊό , πραγματοποιούμε
την γενική μας συνέλευση με όλα τα μέτρα προστασίας που απαιτούνται.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δ. ΓΚΑΤΖΗΣ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΓΙΑ ΠΙΑΝΟ ΚΑΙ ΒΙΟΛΙ

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΜΑΪΟΥ 2022 ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Η Πρόεδρος του Πνευµατικού
Κέντρου, κ. Γεωργία Πηλιχού
σας προσκαλεί το Σάββατο, 28
Μαΐου 2022 και ώρα 20:30, σε
µια ξεχωριστή συναυλία, µε
προσκεκληµένους δύο δεξιοτέχνες µουσικούς ... Την διακεκριµένη πιανίστα κ. Τζένια
Μανουσάκη - που έλκει την
καταγωγή της από τον Ασπρόπυργο – και τον επίσης
διακεκριµένο βιολονίστα
εξάρχοντα της Ορχήστρας
"Φιλαρµόνια Αθηνών"
κ. Γιάροσλαβ Τόκαρεβ.
H κ. Μανουσάκη έχει εµφανιστεί µε µεγάλη επιτυχία σε
εκδηλώσεις του ∆ήµου Ασπροπύργου, τόσο στο εγγύς παρελθόν (ΘΡΙΑΣΙΑ 2021), όσο και
παλαιότερα, συµπράττοντας µε
εξέχουσες προσωπικότητες της
µουσικής σκηνής, όπως ο Τσέχος
διεθνής αστέρας του τσέλλου
Jiri Barta, o πρώτος κλαρινετίστας της Κρατικής
Ορχήστρας Αθηνών
Σπύρος Μουρίκης κ.ά.
Στην παρουσίαση και ανάλυση
των κοµµατιών, ο δηµοφιλής
ραδιοτηλεοπτικός παραγωγός
της ΕΡΤ κος Χρίστος
Παπαγεωργίου.
Θα ακουστούν έργα των SCHUMANN, MONTI, FAURE,
RACHMANINOFF,
PIAZZOLLA, ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΗ.
Αποχαιρετάµε την Άνοιξη µε
µια βραδιά υψηλού καλλιτεχνικού περιεχοµένου.
Συν εχ ιζεται από τη σελ. 3

των αν θρώπ ιν ου δυν αμικού των
επιχ ειρήσεων στο ν έο πληροφοριακό
σύστημα.

Πρόσβαση για τους εργαζομέν ους
Οι εργαζόμεν οι θα μπορούν ν α «βλέπουν » τα δεδομέν α της ατομικής τους
Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, μέσα από
την εφαρμογή my Ergani mobile app,
καθώς και μέσα από το my Ergani web
portal (https://my Ergani.gov .gr).
Η εφαρμογή αυτή, μπορεί ν α εγκατασταθεί στο κιν ητό τηλέφων ο ή στον
ηλεκτρον ικό υπολογιστή του εν διαφερόμεν ου και θα τον καθιστά – άμεσα –
συν δεδεμέν ο με τα στοιχ εία, π ου
«φαίν ον ται» στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. Η
παρακολούθηση των στοιχ είων αυτών
θα γίν εται σε πραγματικό χ ρόν ο.
Οι εργοδότες, μέσα από το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, θα έχ ουν πρόσβαση στο σύν ολο των υποβληθέν των
στοιχ είων από τον μηχ αν ισμό της
Κάρτας Εργασίας, για το σύν ολο των
Εργαζόμεν ων , καθώς και εργαλεία επε-

ξεργασίας/αν αζήτησης
στοιχ είων .

αυτών

των

Τα στοιχ εία που θα δηλών ει ο εργοδότης για κάθε εργαζόμεν ο είν αι:

– Γεν ικά στοιχ εία που αφορούν την
σχ έση εργασίας ως προς το χ ρόν ο
απασχ όλησης

– Ωράριο Απασχ όλησης, σε δύο βασικές κατηγορίες: Σταθερό εβδομαδιαίο
(Δήλωση ωραρίου για εβδομάδα αν αφοράς, Δευτέρα – Κυριακή). Μεταβαλλόμεν ο αν ά ημέρα

– Πρόγραμμα εργασίας. (Δήλωση ωραρίου αν αλυτικά για κάθε ημέρα, από –
έως).
-Έκτακτες τροποποιήσεις ωραρίου.

-Υ περωρίες.
-Άδειες.
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ΑΚΡΙΒΕΙΑ: Νέα μέτρα στήριξης για τα νοικοκυριά το καλοκαίρι

Δ

εύτερο συμπληρωματικό προϋπολογισμό έως τον Σεπτέμβριο ετοιμάζεται να καταθέσει η κυβέρνηση, όπως
αποκαλύπτεται στην έκθεση για την 14η
αξιολόγηση, προκειμένου να λάβει νέα μέτρα
για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων
από το ράλι της ακρίβειας.
Από το οικονομικό επιτελείο σχεδιάζουν να
κάνουν χρήση από τα ταμειακά διαθέσιμα,
που ανέρχονται αυτή τη στιγμή σε 38 δισ.
ευρώ, σε ποσοστό 0,4% του ΑΕΠ για το 2022,
ήτοι 740 εκατομμύρια ευρώ, την ώρα που οι
ανάγκες για μέτρα ολοένα και αυξάνονται.

Ηδη, όπως ανέφεραν τις προηγούμενες
ημέρες στελέχη του οικονομικού επιτελείου,
αναζητείται δημοσιονομικός χώρος για μια
παρέμβαση ώστε να μειωθούν οι τιμές στη
βενζίνη, κυρίως στα νησιά.
Οι τιμές σε Δωδεκάνησα και Κυκλάδες
έχουν φτάσει σε επίπεδα-ρεκόρ, ενώ λίγο
χαμηλότερες τιμές σε καύσιμα πληρώνουν
μόνο οι καταναλωτές σε Χίο, Λέσβο, Σάμο, Κω
και Λέρο, όπου έχει διατηρηθεί ο μειωμένος
συντελεστής φόρου 17%.
Ταυτόχρονα στην έκθεση της Κομισιόν,
παρά το γεγονός ότι επισημαίνεται ότι «η

κυβέρνηση σχεδιάζει να στηρίξει την ανάπτυξη κάνοντας μόνιμη τη μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης και τις φορολογικές και
ασφαλιστικές εισφορές που εφαρμόστηκαν
κατά τη διάρκεια της πανδημίας», στο κεφάλαιο για τις Δημοσιονομικές Εξελίξεις υπογραμμίζεται ότι η εφαρμογή αυτών των μέτρων,
που έχουν δημοσιονομικό κόστος 0,8% του
ΑΕΠ, «εξαρτάται από τη συμμόρφωση με τους
ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες που
ισχύουν από το 2023 και μετά». Αυτό σημαίνει
ότι η μονιμοποίηση αυτών των δύο μέτρων θα
είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ
της κυβέρνησης και των θεσμών το επόμενο
διάστημα, ενόψει της κατάθεσης του προϋπολογισμού του επόμενου έτους.
Κλιμάκωση του πληθωρισμού

Σύμφωνα με την έκθεση, η ραγδαία αύξηση
των τιμών στην ενέργεια αναμένεται να κλιμακώσει τις εγχώριες πληθωριστικές πιέσεις
και να επηρεάσει το πραγματικό διαθέσιμο
εισόδημα των νοικοκυριών. Επιπλέον, όπως
σημειώνεται, η αβεβαιότητα γύρω από την
αγορά ενέργειας αποτελεί τον μεγαλύτερο
κίνδυνο για τις προβλέψεις, διότι μπορεί να
αυξήσει το κόστος των ενεργειακών επιδοτήσεων και να δημιουργήσει πιέσεις για πρόσθετα μέτρα στήριξης.
Σχετικά με την πανδημία, ενώ ο βραχυπρόθεσμος κίνδυνος περαιτέρω παράτασης των
υφιστάμενων έκτακτων μέτρων εξασθενεί, ο
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κίνδυνος κατάπτωσης εγγυήσεων για μέτρα
στήριξης παραμένει. Κίνδυνοι υπάρχουν και
για τον φορέα ακινήτων, που ενδέχεται να
έχει επιπτώσεις στο έλλειμμα και στην αύξηση
του χρέους ανάλογα με την τελική στατιστική
του
ταξινόμηση.
Πρόσθετοι
κίνδυνοι
προκύπτουν από τις εκκρεμείς δικαστικές
υποθέσεις, με κυριότερο το θέμα της ΕΤΑΔ.
Υψηλά τα πρωτογενή πλεονάσματα μετά το
2023

Το βασικό σενάριο της έκθεσης προβλέπει
υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, με τον πήχη
να τοποθετείται στο 2,6% του ΑΕΠ. Σύμφωνα
με τους νέους υπολογισμούς της ΕΕ, προκειμένου να παραμείνει βιώσιμο το χρέος, το πρωτογενές πλεόνασμα το 2023 θα ανέλθει στο
1,3% του ΑΕΠ, για να ψηλώσει το 2024 και το
2025 στο 2,7% και στο 3,4% του ΑΕΠ,
αντίστοιχα.

Αθ. Μπούρας : «∆ιατύπωση γνώµης για τον διορισµό
µελών του Συµβουλίου ∆ιοίκησης της Ανεξάρτητης
Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων»

Σ

το πλαίσιο του θεσµικού της ρόλου, η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Θεσµών και
∆ιαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων, υπό την προεδρία του Αντιπρόεδρου της
Βουλής και Βουλευτή ∆υτικής Αττικής, κ. Θανάση Μπούρα, συνεδρίασε για να
εκφράσει γνώµη επί του διορισµού των κ.κ. Αιµίλιου Γαλαριώτη, Κωνσταντίνου Ελευθερίου, Ελευθέριου Κρητικού, Χρήστου Κωτσόγιαννη και Νικόλαου Μυλωνά στις
θέσεις των µελών του Συµβουλίου ∆ιοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων (ΑΑ∆Ε), όπως προτάθηκαν από τον Υπουργό Οικονοµικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα.
Σηµειώνεται ότι το
Σ υ µ β ο ύ λ ι ο
∆ιοίκησης
της
ΑΑ∆Ε συστάθηκε
µε τον Ν4389/2016
και
παρέχει,
µεταξύ άλλων, τις
κατευθυντήριες
αρχές για το στρατηγικό σχέδιο της
Αρχής,
εκφράζει
γνώµη
για
το
επιχειρησιακό σχέδιο και για ζητήµατα προσωπικού, και
ειδικά σε ότι αφορά
στα
συµβολαίου
απόδοσης, ελέγχει
και αποφαίνεται για
τη σκοπιµότητα των
δαπανών, παρέχει
σύµφωνη γνώµη για
την ένταξη των
έργων στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων και στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών
κ.α. Η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Θεσµών και ∆ιαφάνειας, αφού ακροάστηκε τόσο τον
Υπουργό κ. Σταϊκούρα όσο και τα προτεινόµενα µέλη, διατύπωσε κατά πλειοψηφία
θετική γνώµη για το διορισµό των κ.κ Αιµίλιου Γαλαριώτη, Κωνσταντίνου Ελευθερίου, Ελευθέριου Κρητικού, Χρήστου Κωτσόγιαννη και Νικόλαου Μυλωνά στις θέσεις
µελών του Συµβουλίου ∆ιοίκησης της ΑΑ∆Ε.
Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής εξέφρασε την πεποίθηση ότι τα νέα µέλη του Συµβουλίου της ∆ιοίκησης θα ανταποκριθούν πλήρως στα νέα τους καθήκοντα, καθώς διαθέτουν την απαιτούµενη κατάρτιση αλλά και την εµπειρία, µάλιστα ένας εκ των προτεινόµενων διετέλεσε Πρόεδρος του Συµβουλίου από το 2017.
Ο κ. Μπούρας ευχήθηκε καλή δύναµη στα µέλη του νέου Συµβουλίου ∆ιοίκησης,
καθώς το έργο τους άπτεται της εµπέδωσης φορολογικής συνείδησης των Ελλήνων
πολιτών και της εν γένει διασφάλισης των φορολογικών εσόδων της χώρας.
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Rapid test σήμερα
στον Δήμο Αχαρνών

Εύρος Εργασιών Καθαριότητας & Πρασίνου στη Μαγούλα

σημάνσεων από τους πολίτες, οι οποίες και συμβάλ
λουν τα μέγιστα στο έργο του Δήμου.
Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες στη Δημοτική Ενότητα Μαγούλας, πέραν τον
προγραμματισμένων και καθιερωμένων εργασιών καθαριότητας, σε όλο το εύρος της Δ.Ε. είναι οι εξής:
Κούρεμα γκαζόν στα Πλατάνια (Πάτημα)
Κόψιμο χόρτων παραπλεύρως, σε οδούς (Καμπόλη,
Μπάρδη κ.α. - Πάτημα)
Εργασίες αποκατάστασης ποτιστικών συστημάτων
Καθαρισμοί οδών, πλατειών & κοινοχρήστων χώρων
Ευπρεπισμός παλαιών στεγάστρων (στάσεις λεωφορείων)
Ταυτόχρονα, στη Δημοτική Ενότητα Μαγούλας
βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη αντιπλημμυρικά έργα,
έργα ασφαλτοστρώσεων και κατασκευής πεζοδρομίων.

Σ

Σ

το πλαίσιο της καθημερινής επικοινωνίας με
τους πολίτες, ο Δήμος Ελευσίνας , ενημερώνει
για τις καθημερινές ή/και εβδομαδιαίες
εργασίες που πραγματοποιούνται σε όλο το εύρος της
Ελευσίνας και της Μαγούλας, τόσο για τη γνώση των
προγραμματισμένων και εκτελεσθέντων ενεργειών όσο
και για τον ενδεχόμενο εντοπισμό οποιονδήποτε επι

Συνάντηση εργασίας της Πολιτικής Προστασίας Αχαρνών

Τ

και εθελοντικών οµάδων εν όψει της αντιπυρικής περιόδου

ην Πέµπτη 19 Μαΐου
το Αυτοτελές Τµήµα
Πολιτικής
Προστασίας του ∆ήµου Αχαρνών
και ο επικεφαλής Αντιδήµαρχος Γιώργος Σιδηρόπουλος,
συγκάλεσε
συνάντηση
εργασίας εν όψει της αντιπυρικής περιόδου.

Στη συνάντηση το παρών
έδωσαν µέσω των εκπροσώπων
τους οι εθελοντικές οµάδες:
Πυροφυλάκιο Θρακοµακεδόνων ΠΑΡΝΑ (Νίκος Ματθαίου), Εθελοντική οµάδα

Ε∆ΥΣΑ (Πέτρος Παπαδόπουλος) και Πυροφυλάκιο Αγίας
Παρασκευής
(Παρασκευάς
Γαρυφάλλου). Από την πλευρά
του ∆ήµου παρευρέθηκαν ο
Αντιδήµαρχος ∆ιοίκησης, Ανθρώπινου ∆υναµικού και ∆.Ε.
Θρακοµακεδόνων ∆ηµήτρης
Κωφός και ο προϊστάµενος
Πολιτικής
Προστασίας
Βασίλης Παπαδόπουλος.
Η ατζέντα της συνάντησης
περιλάµβανε τον συντονισµό
των δράσεων προφύλαξης περιοχών στα όρια του ∆ήµου, οι

48

ήμερα Τετάρτη 25 Μαΐου ο ΕΟΔΥ θα διενεργήσει
δωρεάν Rapid Test σε εμβολιασμένους και
ανεμβολίαστους για την ανίχνευση του Covid-19 στο
Δημαρχείο Αχαρνών (φουαγιέ της αίθουσας
εκδηλώσεων) από τις 09:30 έως τις 15:00.
Οι δημότες θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:
Θα πρέπει να έχουν μαζί τους το ΑΜΚΑ και την
αστυνομική τους ταυτότητα.
Θα πρέπει να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες που
προβλέπονται από τα υγειονομικά πρωτόκολλα
(μάσκες, αποστάσεις ασφαλείας κτλ). έκδοση
ψηφιακής βεβαίωσης αποτελέσματος για τους
διαγνωστικούς ελέγχους πραγματοποιείται από
την ψηφιακή πύλη gov.gr

οποίες θα φυλάσσονται καθηµερινά από το µεσηµέρι έως
αργά το βράδυ.
Παράλληλα σε περιόδους
ακραίων θερµοκρασιών ή
ισχυρών ανέµων η φύλαξη θα
µετατρέπεται σε 24ωρη µε την
πολύτιµη αρωγή των εθελοντών.

Παράλληλα συζητήθηκαν
θέµατα οργάνωσης και επικοινωνίας µε τους συναρµόδιους
φορείς που εµπλέκονται στη
διαχείριση και την προφύλαξη.

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

Tετάρτη 25 Μαϊου 2022
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ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Αθλητικό Πανόραμα από τον
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. 26 με 29 Μαΐου

Ο

Δήμαρχος Ασπροπύργου,
κ.
Νικόλαος
Μελετίου και ο Πρόεδρος
του Οργανισμού Άθλησης και
Φροντίδας, Νεολαίας και Τρίτης
Ηλικίας, κ. Ιωάννης Κατσαρός σας
προσκαλούν στο
Αθλητικό
Πανόραμα 2022, που διοργανώνει
το Γραφείο Αθλητισμού του
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η.
Κατά τη διάρκεια του Αθλητικού
Πανοράματος θα πραγματοποιηθούν τα εξής:

2023 Ελευσίν α Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης Εγκαιν ιάζει την Έκθεση Μυστήριο 12_Ελευσίν α + Επαν άσταση, την Παρασκευή 3 Ιουν ίου 2022 στις
19.30 στο Πάρκιν γκ του Παλαιού Ελαιουργείου (Καν ελλοπούλου 1, Ελευσίν α)

Την Παρασκευή, 27 Μαΐου 2022
και ώρα 19:00 στο Κλειστό Γυμναστήριο «Γεώργιος Θ. Τσόκας» θα
λάβουν χώρα επιδείξεις στίβου
από τα τμήματα του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η.
καθώς και επιδείξεις Ρυθμικής,
Ενόργανης, Αγωνιστικής Αεροβικής και Ακροβατικής Γυμναστικής
από τα τμήματα του Συλλόγου
«Αγία Άννα Ασπροπύργου».

Βασισμέν η σε σπάν ιο αρχ ειακό υλικό τοπικών
ερευν ητών και συλλεκτών , η αφηγηματική εγκατάσταση πραγματεύεται τη σχ έση της Ελευσίν ας με την
Επαν άσταση του 1821, εν ώ παράλληλα το εμβληματικό έργο του Διον ύσιου Σολωμού “Ελεύθεροι Πολιορκημέν οι” ζων ταν εύει μέσα από μία πρωτότυπη in
situ εγκατάσταση.

γίνουν οι Βραβεύσεις των Διακριθέντων Ασπροπύργιων Αθλητών καθώς και οι Απονομές του
7ου Διασχολικού Πρωταθλήματος.

Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής

«Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές 2022»
δρα και βότανα που συναντάμε
στον αρχαιολογικό χώρο.

Η

Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής
Αττικής,στοπλαίσιοτης επικοινωνιακής δράσης «Πράσινες ΠολιτιστικέςΔιαδρομές2022»απότις26
έως και 29 Μαΐου 2022, διοργανώνει τις εξής
δράσεις:
1. Πέμπτη 26/5/2022

«Περίπατος στο Αρχαίο
Φρούριο των Αιγοσθένων»
Περίπατος με ξενάγηση από
αρχαιολόγους
στο Αρχαίο
Φρούριο των Αιγοσθένων, ένα
από τα εντυπωσιακότερα και
καλύτερα διατηρημένα αρχαία
φρούρια στον ελλαδικό χώρο, κτισμένο σε ένα τοπίο μοναδικού
φυσικού κάλλους.
Ο περίπατος θα συνδυαστεί με
αφήγηση μύθων σχετικών με δέν-

Η ξενάγηση θα συμπεριλάβει
επίσκεψη στο εσωτερικό του αναστηλωμένου ΝΑ πύργου της ακρόπολης που συγκαταλέγεται στα
σπουδαιότερα μνημεία της
αρχαίας οχυρωματικής τέχνης.

Η δράση απευθύνεται σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Συνεργαζόμενοι φορείς: Σχολικές Μονάδες Δήμου ΜάνδραςΕιδυλλίας,
Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής
Ώρα έναρξης εκδήλωσης:
10:00
Διάρκεια εκδήλωσης: Κατ’
εκτίμηση 2 ώρες
Σημείο συνάντησης: Ακρόπολη
αρχαίου φρουρίου Αιγοσθένων
Πληροφορίες: Ευγενία Τσάλκου, Ειρήνη Σβανά (τηλ. 210
3213571 εσωτ.104, 210 3313343
εσωτ.106).
2. Παρασκευή 27/5/2022

- Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022

Η

Την Πέμπτη, 26 Μαΐου 2022 και
ώρα 17:00 θα πραγματοποιηθούν
οι τελικοί αγώνες Μπάσκετ (2ο
Δημοτικό - 10ο Δημοτικό) και Βόλλεϋ (2ο Δημοτικό - 9ο Δημοτικό).

Τέλος την Κυριακή, 29 Μαΐου
2022 στις 17:00 θα πραγματοποιηθούν αγώνες
στίβου με τη συμμετοχή παιδιών Δημοτικών,
Γυμνασίων και Λυκείων και έπειτα στις 19:30 θα

Εγκαίνια της Έκθεσης
Μυστήριο 12_Ελευσίνα +
Επανάσταση

«Ξενάγηση στο Αδριάνειο Υδραγωγείο Δήμου Αχαρνών»
Εκδήλωση στο Αδριάνειο Υδραγωγείο στο Ολυμπιακό Χωριό
του Δήμου Αχαρνών, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής
Αττικής.
Η εκδήλωση εντάσσεται στο
πλαίσιο Περιβαλλοντικών και
Πολιτιστικών Προγραμμάτων
Εκπαίδευσης για μαθητές Δημοτικών Σχολείων. Θα περιλαμβάνει ξενάγηση από αρχαιολόγο,
καθώς και βιωματικές παιδαγωγικές δραστηριότητες σύνδεσης
του πολιτιστικού αποθέματος με το
φυσικό περιβάλλον.
Συνεργαζόμενοι
φορείς:
Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής
Ώρα έναρξης εκδήλωσης: 9:00
Διάρκεια εκδήλωσης: Κατ’
εκτίμηση 3 ώρες
Σημείο συνάντησης: Στη διασταύρωση των οδών Σπ. Λούη και
Κ. Κεντέρη στο Ολυμπιακό Χωριό

του Δήμου Αχαρνών
Πληροφορίες: Δώρα Γεωργουσοπούλου (τηλ. 210 2466122)
3. Σάββατο 28/5/2022

«Ξενάγηση σε χώρους αρχαιολογικού ενδιαφέροντος του Δήμου
Μεγαρέων»
Η ξενάγηση από αρχαιολόγους θα ξεκινήσει από την Κρήνη του
Θεαγένους, θα συνεχιστεί στον
λίθινο αρχαίο αγωγό, που πρόσφατα ανέδειξε η Υπηρεσία μας στη
βόρεια επέκταση της πόλης και
θα καταλήξει στο αρχαίο υδραγωγείο του Ορκού.
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε
τα Εκκλησιαστικά Μνημεία του
Ελαιώνα. Η δράση θα ολοκληρωθεί με μικρής διάρκειας, μουσική
εκδήλωση, στον προαύλειο χώρο
του Αγ. Αθανασίου, από τον κ.
Σπύρο Παπανικόλα από το
MUSICart School Μεγάρων (ώρα
έναρξης κατ’ εκτίμηση: 20:00).

Η ιστορικού περιεχ οµέν ου έκθεση “Ελευσίν α &
Επαν άσταση”, σε επιμέλεια της Ερατούς Κουτσουδάκη και επιστημον ική επιμέλεια του Στέφαν ου
Καβαλλιεράκη, με την πολύτιμη συμβολή τοπικών
ιστοριοδιφών και συλλεκτών , αν απτύσσεται σε δύο
μέρη που συν ομιλούν και αλληλοσυμπληρών ον ται:
την in situ εικαστική εγκατάσταση “Θραύσματα” και
την αφηγηματική ιστορική εγκατάσταση “Πολεμική
Σκην ή”.

Η in situ εικαστική εγκατάσταση “Θραύσματα”
επιχ ειρεί ν α συν θέσει το ίχ ν ος της παράστασης
“Ελεύθεροι Πολιορκημέν οι” του Διον ύσιου Σολωμού,
σε σκην οθεσία Ελέν ης Ευθυμίου, που παρουσιάστηκε στον ίδιο ακριβώς τόπο, τον Ιούν ιο 2021.
Οι στίχ οι του ποιήματος που χ ρησιμοποιήθηκαν
τότε, διαμοιράζον ται σε 60 στήλες από καθρέπτη,
παραπέμπον τας σε στρατιωτική μον άδα παραταγμέν η ή και σε κοιμητήριο.
Μεταφέρον τας στον χ ρόν ο και τον χ ώρο τους
στίχ ους του κορυφαίου, οδυν ηρά επίκαιρου ποιητικού έργου του Σολωμού, προσφέρουν μια σπάν ια
ευκαιρία στους επισκέπτες, ν α δουν τον εαυτό τους
ως πολιορκημέν ους Μεσολογγίτες και ν α στοχ αστούν
πάν ω στη δική τους πραγματικότητα, αν η ζωή τους
τοποθετούσε σε εκείν η την ιστορική συγκυρία. Μια
σημαν τική αφορμή για προβληματισμό πάν ω στη διαλεκτική της Ιστορίας, μέσα στη ζοφερή συγκυρία της
τρέχ ουσας επικαιρότητας του πολέμου.
Επιμέλεια: Ερατώ Κουτσουδάκη
Επιστημον ική επιμέλεια: Στέφαν ος Καβαλλιεράκης
Διοργάν ωση, π αραγωγή & συν επ ιμέλεια: 2023
Ελευσίν α Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης

8-θριάσιο

Tετάρτη 25 Μαϊου 2022

Μπαίνει μπρος και ο Προαστιακός Σιδηρόδρομος Δυτικής Αττικής

Κώστας Καραμανλής, « 4+4 κινήσεις για το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αττικής»

Το σχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού στο
Λεκανοπέδιο της Αττικής παρουσίασε o Υπουργός Υποδομών και
Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής,
μιλώντας στο 5ο Autoforum.
Όπως εξήγησε ο κ. Κώστας Καραμανλής, το σχέδιο αυτό απαντάει
στα προβλήματα του σήμερα, αλλά
αντιμετωπίζει και τις ανάγκες του
αύριο. Βάζει τα θεμέλια για μια Αττική πιο εύκολη, πιο προσβάσιμη,
πιο ανθρώπινη. Και αναπτύσσεται
σε 4+4 κινήσεις:

Οι τέσσερις κινήσεις με άμεσα
αποτελέσματα
1. «Καθαρός Δακτύλιος». Ένα
μέτρο δραστικό, που αποφασίστηκε
όταν αυξήθηκε ξανά η κίνηση μετά
την καραντίνα και το οποίο απέδωσε κάποια άμεσα αποτελέσματα.
«Μειώσαμε τα οχήματα στο κέντρο
της πόλης και κλείσαμε τα παραθυράκια για υπερβολικές και
καταχρηστικές εξαιρέσεις. Το μόνιμο γαϊτανάκι του ελληνικού πολιτικού συστήματος: Να βγάζουμε σε
όλο τον κόσμο άδειες για να κυκλοφορούν. Κι έτσι έχει ήδη δοθεί μια
κυκλοφοριακή ανάσα στο κέντρο,
αλλά έχει μειωθεί σημαντικά και η
περιβαλλοντική
επιβάρυνση»,
σημείωσε ο κ. Καραμανλής.
2. Περισσότερα λεωφορεία στο
δρόμο. Η Αθήνα -όπως και η Θεσσαλονίκη- είναι από τις ελάχιστες
πόλεις στον κόσμο, που ενίσχυσε
τους στόλους των αστικών συγκοινωνιών εν μέσω πανδημίας. «Παραλάβαμε περίπου 850 λεωφορεία

στο δρόμο και σήμερα έχουμε
1.350», επισήμανε ο Υπουργός
Υποδομών και Μεταφορών.

3. Ενίσχυση και των μέσων
σταθερής τροχιάς.

Ο κ. Καραμανλής υπενθύμισε ότι:
Παραδώσαμε τρεις νέους σταθμούς μετρό στην επέκταση προς
Πειραιά.
Στις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό,
έχουμε 39 συρμούς από 32 το
2019.
Είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός
για την αναβάθμιση 70 οχημάτων
της Γραμμής 1.
Ενισχύουμε σταθερά το Τραμ: το
επαναφέραμε στο Σύνταγμα, παραδώσαμε 12 νέες στάσεις στο κέντρο του Πειραιά, έχουμε δρομολογήσει 25 επιπλέον, νέους, υπερσύγχρονους συρμούς στο δίκτυο.
4. Σύγχρονο πλαίσιο για τη
μικροκινητικότητα και την αστική
κινητικότητα.
Με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, άνοιξε ο δρόμος ώστε η
Τοπική Αυτοδιοίκηση να προχωρήσει χωρίς εμπόδια και
«Είναι αυτά αρκετά για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού; Σίγουρα όχι. Είναι όμως ανάσες. Βήματα, έστω και μικρά, αλλά έστω προς
τη σωστή κατεύθυνση. Και το κυριότερο, δεν είναι αποσπασματικές
κινήσεις αλλά τμήματα ενός καλά
μελετημένου,
ολοκληρωμένου
σχεδίου», τόνισε ο κ. Καραμανλής.

Οι τέσσερις κινήσεις για το
αύριο της Αττικής
1. Έρχονται και νέα, φιλικά προς
το περιβάλλον λεωφορεία. “Είμαστε
σε τελικό στάδιο για την προμήθεια
των πρώτων 650 νέων, σύγχρονων
οχημάτων, έχοντας δώσει ιδιαίτερη
έμφαση στην ηλεκτροκίνηση. Θα
ξεκινήσουν να ενισχύουν τον στόλο
από τις αρχές του 2023”, δήλωσε ο
κ. Καραμανλής.
2. Μεγάλα έργα μετρό γίνονται
ξανά στην Αττική.
Γραμμή 4 του Μετρό. Το
μεγαλύτερο δημόσιο έργο υποδομής που υλοποιείται αυτή τη στιγμή
στην Ευρώπη, ύψους 1,2 δισ. Η
πρώτη νέα γραμμή υπό κατασκευή
στην πρωτεύουσα έπειτα από είκοσι ολόκληρα χρόνια. Το πρώτο
τμήμα, από το Άλσος Βεΐκου στο
Γουδή, με 15 νέους σταθμούς, θα
εξυπηρετεί μερικές από τις πιο
πυκνοκατοικημένες γειτονιές της
Αθήνας. Διασφαλίζεται δε ότι το
πράσινο ισοζύγιο στην πόλη όχι
μόνο δε θα μειωθεί, αλλά θα αυξηθεί.

Ταυτόχρονα, προχωρά η μελετητική ωριμότητα και για τις μελλοντικές επεκτάσεις της Γραμμής 4, με
προτεραιότητα προς Μαρούσι και
Βόρεια Προάστια, περιοχές με
μεγάλη ροή εργαζομένων και τεράστιο κυκλοφοριακό φόρτο.
Σε λίγους μήνες παραδίδονται και
οι τρεις τελευταίοι νέοι σταθμοί της
επέκτασης της Γραμμής 3 προς
Πειραιά: Μανιάτικα, Δημοτικό Θέατρο και Πειραιά. «Επιτέλους ενώνουμε το μεγαλύτερο αεροδρόμιο με
το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας»,
τόνισε ο κ. Καραμανλής.
Επέκταση Γραμμής 2 προς Δυτικά Προάστια: «Προχωράμε με
ταχύτατους ρυθμούς τις μελέτες
ώστε να καταφέρουμε να δημοπρατήσουμε ως το τέλος της χρονιάς
τους τρεις νέους σταθμούς, Παλατιανή, Ίλιον και Άγιο Νικόλαο»,
σημείωσε ο Υπουργός Υποδομών
και Μεταφορών.
Παράλληλα, μπαίνει μπρος και ο
Προαστιακός Σιδηρόδρομος Δυτικής Αττικής. Ένα έργο με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το
Ταμείο Ανάκαμψης, που θα συμβασιοποιηθεί το επόμενο εξάμηνο

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΔΜΗΕ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΣΤΑ ΄΄ΝΕΑ΄΄
ΓΙΑ ΦΩΤΙΑ ΣΕ ΤΑΤΟΙ - ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ
Αθήνα, 24/5/2022

Σε απάν τηση σημεριν ού δημοσιεύματος στην
εφημερίδα «Τ Α Ν ΕΑ», ο ΑΔΜ Η Ε ξεκ αθαρίζει ότι:
Η πυρκ αγ ιά εκ δηλώθηκ ε σε μεγ άλη απόσταση
από τους πυλών ες του ΑΔΜ Η Ε, όπως προκ ύπτει
από όλο το διαθέσιμο οπτικ οακ ουστικ ό υλικ ό, κ αι
ακ ολούθως άρχισε ν α πλησιάζει το δίκ τυο του
ΑΔΜ Η Ε κ αι ν α θέτει διαδοχικ ά εκ τός λειτουργ ίας
τα κ υκ λώματά του.
Όταν το τεχν ικ ό προσωπικ ό του ΑΔΜ Η Ε εν τόπισε οπτικ ά την πρώτη εστία κ αι ειδοποίησε αμέσως την Π υροσβεστικ ή, δεν είχε κ αταγ ραφεί
ακ όμη λειτουργ ία των ηλεκ τρον όμων κ αι του διακ οπτικ ού υλικ ού. Όταν η φωτιά πλησιάζει, λόγ ω
των κ αυσαερίων που προσεγ γ ίζουν τους
πυλών ες κ αι τους αγ ωγ ούς, δημιουργ είται ιον ισμός ο οποίος παράγ ει ηλεκ τρικ ά τόξα κ αι άρα
βραχυκ υκ λώματα στο δίκ τυο.
Τ ο πρώτο βραχυκ ύκ λωμα στο δίκ τυο του
ΑΔΜ Η Ε σημειώθηκ ε τουλάχιστον μισή ώρα μετά
την εκ δήλωση της πυρκ αγ ιάς το μεσημέρι της
3/ 8/ 2021, γ εγ ον ός που οδηγ εί στο ασφαλές
συμπέρασμα ότι η φωτιά κ αι οι κ απν οί προκ άλεσαν το βραχυκ ύκ λωμα στο δίκ τυο του ΑΔΜ Η Ε
κ αι όχι το αν τίθετο.
Ο ΑΔΜ Η Ε διεξάγ ει όλες τις απαραίτητες
συν τηρήσεις στο δίκ τυό του, σύμφων α με τις
προβλεπόμεν ες διαδικ ασίες κ αι διαθέτει πιστοποιημέν α συστήματα γ ια τον άμεσο εν τοπισμό κ αι
την αποκ ατάσταση τυχόν βλαβών .
Οι πυλών ες του ΑΔΜ Η Ε άν τεξαν τη φωτιά,
λόγ ω της κ αλής συν τήρησής τους, με αποτέλεσμα
ν α επαν έρχον ται τακ τικ ά σε λειτουργ ία κ ατά τη

διάρκ εια της φωτιάς κ αι ν α διατηρηθεί η ηλεκ τροδότηση του λεκ αν οπεδίου Αττικ ής.
Επίσης, ο ΑΔΜ Η Ε κ αι φέτος, όπως κ αι όλες τις
προηγ ούμεν ες χρον ιές, έχει λάβει όλα τα απαραίτητα προληπτικ ά μέτρα κ αθαρισμών ώστε ν α
διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργ ία του Συστήματος κ ατά τη διάρκ εια του κ αλοκ αιριού, ακ όμη κ αι
σε περίπτωση πυρκ αγ ιών .
Ο Διαχειριστής βρίσκ εται σε συν εργ ασία με τις
αρμόδιες εισαγ γ ελικ ές αρχές, που συν εχίζουν ν α
διεξάγ ουν έρευν α γ ια το θέμα της περυσιν ής
πυρκ αγ ιάς κ αι τους παρέχει όλα τα στοιχεία που
διαθέτει.
Οι εισαγ γ ελικ ές έρευν ες που έχουν διεξαχθεί
στο παρελθόν δεν έχουν αποδώσει τις πυρκ αγ ιές
που αν αφέρον ται στο δημοσίευμα, στο δίκ τυο
μεταφοράς ή διαν ομής ηλεκ τρικ ής εν έργ ειας.
Ο ΑΔΜ Η Ε ουδέποτε εν ημερώθηκ ε από την
εφημερίδα γ ια οποιοδήποτε θέμα που σχετίζεται
με την περυσιν ή πυρκ αγ ιά, εν ώ η εφημερίδα δεν
ζήτησε την άποψ ή του, όπως θα όφειλε, πριν από
τη δημοσίευση του ρεπορτάζ.
Ως εκ τούτου ο ΑΔΜ Η Ε επιφυλάσσεται γ ια κ άθε
ν όμιμο δικ αίωμά του.

και θα εξυπηρετεί τις περιοχές
από τα Άνω Λιόσια ως τα Μέγαρα.
Αντίστοιχα, προχωράει ικανοποιητικά και η διαδικασία του
Ανταγωνιστικού Διαλόγου για την
Επέκταση του Προαστιακού προς
τα Ανατολικά, δηλαδή προς τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου.
3.
Μεγάλα
οδικά
έργα
φτιάχνουν τον νέο οδικό χάρτη
της Αττικής.
Η επέκταση της Λεωφόρου
Κύμης έχει ήδη δημοπρατηθεί και
αναμένεται να αρχίσει η υλοποίησή
της ως τις αρχές του 2023.
Προχωρούν οι διαδικασίες για τις
επεκτάσεις Αττικής Οδού προς
Λαύριο και Ραφήνα.
Αντίστοιχα, προχωρούν και οι
μελέτες για την υπογειοποίηση της
σήραγγας της Ηλιουπόλεως, που
θα δώσει ανάσα στα Νότια Προάστια.
Στα Δυτικά Προάστια, είναι σε
προχωρημένο στάδιο διαδικασιών
το έργο της ολοκλήρωσης της Περιφερειακής του Αιγάλεω και του
Κόμβου Σκαραμαγκά, που θα αποφορτίσει σημαντικά την Λεωφόρο
Αθηνών αλλά και την Λεωφόρου
Σχιστού.
4. Σύσταση Μητροπολιτικού
Φορέα. Για να αντιμετωπιστεί η
πολυδιάσπαση των αρμοδιοτήτων,
το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανέλαβε πρωτοβουλία υιοθετώντας την πρόταση του
Συλλόγου Συγκοινωνιολόγων Ελλάδας- για τη σύστασή του Μητροπολιτικού Φορέα. Ώστε επιτέλους,
όπως γίνεται και σε άλλες χώρες
της Ευρώπης, όλοι οι συναρμόδιοι
φορείς να κάθονται σε ένα τραπέζι
και να λύνουν όλα τα ζητήματα που
αφορούν το κυκλοφοριακό.

Προς παράταση οι φορολογικές
δηλώσεις 2022 – Μέχρι πότε

Μ

ε ρυθμούς χελώνας κάνουν οι φορολογούμενοι
τι ς
φορολογι κές
δηλώσεις 2022 και όλα δείχνουν
παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους.
Από τα 6,5 εκατ. φορολογουμένων μόλις 1
εκατομμύριο έχει υποβάλει φορολογική δήλωση 2022 στο Taxisnet.
Με την καταληκτική ημερομηνία να ορίζεται η
30η Ιουνίου, σύμφωνα με τον Ελεύθερο
Τύπο, είναι σχεδόν σίγουρο ότι η υποβολή
τους θα πάρει παράταση, όπως κάθε χρόνο.
Μέχρι τις 17 Mαΐου είχαν αποσταλεί και
εκκαθαρι στεί συνολι κά μόλι ς 1.099.559
δηλώσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το
17,1% του συνόλου των 6,444 εκατ.
δηλώσεων που θα πρέπει να έχουν υποβληθεί έως τις 30 Ιουνίου.
Μέχρι πότε η παράταση των φορολογικών
δηλώσεων

Είναι σχεδόν βέβαιο ότι περί τα τέλη Ιουνίου
η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών θα αποφασίσει την πολυήμερη παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων
τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Ιουλίου, σε πρώτη
φάση.

«Διά πυρός 2022»
Tετάρτη 25 Μαϊου 2022
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Μεγάλη άσκηση αντιμετώπισης δασικής
πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο

Ά

σκηση αντιμετώπισης δασικής πυρκαγι άς μεγάλης
έκτασης, με την κωδική ονομασία "Διά Πυρός", πραγματοποιήθηκε στη θέση «Ξηρόρεμα - Ήμερος Τόπος», στον Ασπρόπυργο,
την Τρίτη 24 Μαΐου 2022, παρουσί α του υπουργού Κλι ματι κής
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας,
Χρήστου Στυλιανίδη.

Δηλώσεις έκανε ο νέος αρχηγός
του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Αλέξιος Ράπανος.
Η άσκηση διοργανώθηκε από την
Περι φερει ακή
Πυροσβεστι κή
Διοίκηση Αττικής και τους Δήμους
Ασπροπύργου, Ελευσί νας και
Μεγάρων.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτ. Αττικής Λ. Κοσμόπουλος δήλωσε σχε

τι κά: «Η Περι φέρει α Αττι κής
συμμετέχει ενεργά στην άσκηση αντι
μετώπι σης δασι κής πυρκαγι άς
στον Ασπρόπυργο με την κωδική
ονομασία «Διά πυρός 2022».
Εί μαστε σε ετοι μότητα, στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, με
τη συνδρομή όλων των στελεχών
μας και υπό τον συντονισμό του
Περιφερειάρχη Γιώργου Πατούλη
για κάθε ενδεχόμενο περιστατικό».

Υπουργείο Υγείας: Δεν υπάρχει
δεύτερο κρούσμα λέπρας στη χώρα

Το κρούσμα λέπρας είναι μέχρι στιγμής ένα και
εντοπίστηκε στη χώρα μας την περασμένη εβδομάδα
στο Αττικόν νοσοκομείο.

Ένα παραμένει το κρούσμα λέπρας στη
χώρα μας, με αποτέλεσμα οι πληροφορίες για δεύτερο κρούσμα στο Νοσοκομείο του Ρίο να μην ισχύουν σύμφωνα με
πληροφορίες του υπουργείου Υγείας.
Συγκεκριμένα το κρούσμα λέπρας στην
Ελλάδα είναι μέχρι στιγμής ένα και
εντοπίστηκε στη χώρα μας την περασμένη εβδομάδα στο Αττικόν νοσοκομείο.«Το περιστατικό ήταν από την
Πελοπόννησο, δεν ήταν από την Αθήνα»,

είχε πει ο καθηγητής Μικροβιολογίας
του νοσοκομείου, Σπυρίδων Πουρνάρας.
«Βρήκαμε ότι υπάρχει μικροβακτηρίδιο
λέπρας.
Είχαμε βρει και πρόπερσι το 2020 άλλο
ένα κρούσμα. Θέλω να σας πω ότι
υπάρχουν κρούσματα παλιών ασθενειών,
υπάρχουν από λίγα σποραδικά. Πρέπει να
είμαστε σε επαγρύπνηση να τα βρούμε,
για να μην διασπαστούν», πρόσθεσε,
μιλώντας στο OPEN.

10 -θριάσιο

Δωρεάν εκπαιδευτικό
σεμινάριο Προεθνικών
Ομάδων Δυτικής Αττικής
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Η ακαδημία του Μανδραικού συμμετείχε στο
τουρνουα για τα 91 χρόνια του ΑΟ Αιγάλεω

Μ

ε μεγάλη επιτυχία
ολοκληρώθηκε το
1ο τουρνουά ποδοσφαίρου αφιερωμένο στα
90+1 χρόνια του Αιγάλεω ΑΟ
που πραγματοποιήθηκε στο
δημοτικό στάδιο Σταύρος
Μ α υρ οθα λλα σί της .Π ά νω
από 700 παιδιά
πήραν
μέρος.
Η ΠΑΕ Αιγάλεω ευχαριστεί τα δημοτικά σχολεία του
Δήμου που έλαβαν μέρος
καθώς και τις ομάδες των :
Θρασύβουλου, Χαϊδαρίου,
Αγίας Ελεουσας, Μανδραικού, Κηπούπολης, Ορφέα
Αιγάλεω, Διαγόρα Αιγάλεω,
Ζέφυρου Αιγάλεω, Θεμιστοκλή, ΠΑΣ Γαλατσίου,
ΠΑΕ Αιγάλεω καθώς και των
ΠΑΕ Παναθηναϊκου και ΠΑΕ
ΑΕΚ.
Ο πρόεδρος της ΠΑΕ
Αιγάλεω Άρης Παλτόγλου, ο
πρόεδρος του ερασιτέχνη
Αιγάλεω ΑΟ Αντώνης Τιρ-

τιράκης καθώς και ο
υπεύθυνος
ακαδημιών
Σπύρος Κολοκοτρώνης ήταν
παρόν σε όλη τη διάρκεια
του τουρνουά και τους ευχαριστούμε για τη σημαντική
συμβολή τους. Ευχαριστούμε επίσης όσους μας
τίμησαν με την παρουσία
τους το δήμαρχο Αιγάλεω
Γιάννη Γκίκα και τους αντιδημάρχους Παναγιώτη Μανδραφλή και Νίκο Ασημακόπουλο οι οποίοι βράβευσαν
το νεαρο αθλητή του ΠΑΣ
Γαλατσίου Γαλανή Τάσο που
είχε
τραυματιστεί
στο
μεταξύ μας παιχνίδι για το
πρωτάθλημα της Κ16 ΕΠΣΑ.
Είχαμε επίσης τη χαρά να
δούμε μεγάλα ονόματα του
παρελθόντος από κοντά
όπως τους : Χρήστος Κωστή,
Κοπιτσή Χάρη, Λαγωνικάκη
Ανδρέα,
Τζωρτζόπουλο
Σταύρο, Παπαναγή Σταύρο,

Τριποτσέρη Θοδωρή, Σάμιο
Βαγγέλη, Καλοπίτα Ηλία και
Κολοκοτρώνη Θοδωρή.
Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ
στον Αντιπρόεδρο του ερασιτέχνη Αιγάλεω ΑΟ Αποστόλη Μιχαλόπουλο για όλη
τη βοήθεια στην οργάνωση
των εκδηλώσεων.
Τέλος θέλουμε να ευχαριστήσουμε το Δήμο Αιγάλεω

για όλη τη συνεργασία
καθώς και τον φίλος μας
Γιοχάλα Νίκο (εταιρία Νικολάκη) για τα φρούτα που
πρόσφερε στους αθλητές.
Το Αιγάλεω ήταν, είναι και
θα είναι μια μεγάλη ομάδα
με μια μεγάλη ιστορία. Τα
καλύτερα έρχονται.

Ο Βύζας Μεγάρων τίμησε την γυναίκα
παράγοντα

Στο πλαίσιο εκπαίδευσης Γον έων - Αθλητων διοργαν ών ουμε σεμιν άριο στο Στρατουδάκειο πολιτιστικό κέν τρο Μεγάρων το
Σάββατο 28/5/2022 με ομιλητές τον Διευθυν τή εκπαίδευσης του δικτύου ακαδημιών
της ΑΕΚ και μέχρι πρότιν ος βοηθός προπον ητή στην Α ομάδα της ΠΑΕ ΑΕΚ κ. Ηλία
Κυριακίδη και τον Ψυχολόγο - Επιστημον ικό συν εργάτη σχολών προπον ητών
Uefa της ΕΠΟ και των μικρών Εθν ικών
Ομάδων κ. Αχιλλέα Υφαν τίδη!
Οφείλουμε ν α παρέχουμε στα παιδιά και
στους γον είς που μας τα εμπιστεύον ται την
καλύτερη δυν ατή εκπαίδευση και είμαστε
πολύ χαρούμεν οι που 2 αξιόλογοι επαγγελματίες σε αυτό που κάν ουν θα παρευρεθούν στην Δυτική Αττική και θα μοιραστούν
μαζί μας την γν ώση τους!
Δικαίωμα συμμετοχής στο σεμιν άριο θα
έχουν όσοι αθλητές προσκληθούν ον ομαστικά με λίστα γεν ν ημέν οι 2005-2006-20072008 και τουλάχιστον έν ας γον έας.
Κάθε ομάδα της Δυτικής Αττικής έχει δικαίωμα ν α στείλει μέχρι 2 άτομα από το προσωπικό της αφού πρώτα τηλεφων ήσει στα γραφεία της έν ωσης 2105565101 και δηλώσει
στην γραμματεία τα 2 ον όματα.
Οι λίστες θα αν αρτηθούν στο site της
ΕΠΣΔΑ http://w w w .epsda.gr/ .

Η διοίκηση του Βύζα Μεγάρων τίμησε την γυναίκα – παράγοντα. Συγκεκριμένα τιμήθηκαν οι κυρίες Ελευθερία Βαρδάλα από τη Μικρασιατική, Αναστασία Ηλιοπούλου από
τον Μεγαρικό και η πρόεδρος του Βύζα, Γιάννα Ρήγα.
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Κούρος: <<Ο 21ος ποδηλατικός γύρος των Μεγάρων»

Δ

ιοργανώθηκε ο 21ος Ποδηλατικός
Γύρος των Μεγάρων. Η εκκίνηση
δόθηκε όπως συμβαίνει πάντα
στα γραφεία στον «Φόρο» (αρχή Λ. Αλεποχωρίου) και ο τερματισμός στο χώρο
του παλιού σταθμού του ΟΣΕ πίσω από
την κεντρική πλατεία των Μεγάρων.
Η περίπου είκοσι χιλιομέτρων διαδρομή έγινε κυρίως μέσα στον αστικό ιστό
των Μεγάρων. Το πέρασμα μέσα από
τους κεντρικούς δρόμους και τις γειτονιές έχει σαν σκοπό να περάσει το μήνυμα ότι το ποδήλατο ως εναλλακτικό
μεταφορικό μέσο πρέπει να γίνει
αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας μας και ότι οι ποδηλάτες αξίζουν
σεβασμό όπως όλοι οι χρήστες των
οδών.
Οι συμμετέχοντες ξεπέρασαν τους
150. Βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή εκτός από το ποδήλατο ήταν και το
κράνος όπως αυτό γίνεται σε κάθε ποδηλατική βόλτα που διοργανώνεται από
την ομάδα μας.

Στη συνέχεια του δελτίου τύπου της
εθελοντικής ομάδας Μεγάρων ο Κούρος
επισημαίνεται ότι με γνώμονα την
ομαλή λειτουργία της εκδήλωσης και
θέλοντας να παρέχουμε κάθε αίσθημα
ασφάλειας στους συμμετέχοντες ποδηλάτες, προκειμένου να παρασχεθούν
οι πρώτες βοήθειες σε περίπτωση
ατυχήματος, ένα ιδιωτικό ασθενοφόρο
επανδρωμένο με δύο πιστοποιημένους
διασώστες και πλήρως εξοπλισμένο,
ήταν σε ετοιμότητα να επέμβει ακολουθώντας σε όλη την διαδρομή.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε
θερμά:
– τον διοικητή του Γ’ Τμήματος
Τροχαίας Δυτικής Αττικής,
– τη Λέσχη Μοτοσικλετιστών Μεγάρων (Λ.Ε.Μ.Μ.) για τη διαφύλαξη της οδικής ασφάλειας,
– τον πρόσκοπο Ιωάννη Παπαγιάννη
για την αμέριστη προσφορά του,
– το περίπτερο Θωμά και Κωνσταν

τίνας Λάμψα για την χορηγία πόσιμου
νερού, το κατάστημα εμπορίου και
επισκευής
ποδηλάτων
“Cycle”
(Βυζαντίου 61, Μέγαρα) ιδιοκτησίας
Παναγιώτη Πάντου και την εταιρία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών
“Your Consulting Partner Ltd” ιδιοκτησίας Γεώργιου Χαλόφτη για τη χορηγία
δώρων που δόθηκαν στον τερματισμό
έπειτα από κλήρωση.
– τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αστικής Ποδηλασίας κ. Παναγιώτη Πιτσιλό για την παρουσία του,
– τα έντυπα και ηλεκτρονικά Μέσα
Μαζικής Ενημέρωσης για την απεριόριστη και δωρεάν προβολή της δράσης
μας,
και τέλος τα μέλη μας για την άψογη
διοργάνωση.
Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για
τον επόμενο Ποδηλατικό Γύρο το φθινόπωρο του 2022 με κέφι και δύναμη.
πηγή: MegaraTV

Οι διαιτητές
των σημερινών αγώνων
μπαράζ 5η αγωνιστική

6ος ΟΜΙΛΟΣ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ – ΑΙΟΛΟΣ ΠΡΟΦ.
ΗΛΙΑ: Δημητρακόπουλος, Μημίδης-Μπακογιάννης
(Αθηνών)
ΤΕΝΕΑΤΗΣ ΑΘΙΚΙΩΝ – ΑΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ: Φωστέρης, Αλεξοπούλου-Πυκνής (Ανατολικής Αττικής)
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ: Μαράνος, Μπεκιάρι-Τσελεπίδης (Αθηνών)

7ος ΟΜΙΛΟΣ
ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ – ΝΙΚΗ ΣΗΤΕΙΑΣ: Αλαφογιάννης (Βοιωτίας), Ιωάννου (Εύβοιας)-Καούρας (Βοιωτίας)
ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ – ΑΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ: Ρούτσης,
Θεοδωρόπουλος-Σπηλιώτης (Κορίνθου)
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ:
Μαυραντωνάκης, Πετρίδης-Τραουδάς (Χίου)
8ος ΟΜΙΛΟΣ
ΜΑΡΚΟ – ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ: Αλατσάκης, Μουμπογιατζόγλου-Πετρίδης (Πειραιά)
ΑΕΤΟΣ ΛΟΥΤΡΩΝ – ΙΑΛΥΣΟΣ: Ξηρογιάννης (Βοιωτίας), Λαμπροπούλου-Λεκαράκος (Πειραιά)
ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ. – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ:
Σπήλιος (Κορίνθου), Τσαγανού-Μανούρας (Δυτικής
Αττικής)
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12-θριάσιο
Φόρτωση και εκφόρτωση
εμπορευμάτων
Παραλαβή και τακτοποίηση
εμπορευμάτων

ZHTOYNTAI
ΑΠΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
1)Περιγραφή θέσης: Βοηθός
Λογιστή
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
Προϋπηρεσία σε ανάλογη
θέσηΠτυχίο Οικονομικής Λογιστικής
Κατεύθυνσης
( Α Ε Ι - Τ Ε Ι ) Γ ν ώ σ η
ΑγγλικώνΕυχέρεια χρήσης
λογιστικών προγραμμάτων
2)Περιγραφή θέσης: Εργάτες
Αποθήκης
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις
Κύρια καθήκοντα:
Φόρτωση και εκφόρτωση
εμπορευμάτων
Παραλαβή και τακτοποίηση
εμπορευμάτων
ZHTOYNTAI ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ LOGISTICS

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

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

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

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

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

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

Απαραίτητα προσόντα:
Προϋπηρεσία σε ανάλογη
θέσηΠτυχίο Οικονομικής Λογιστικής
Κατεύθυνσης
( Α Ε Ι - Τ Ε Ι ) Γ ν ώ σ η
ΑγγλικώνΕυχέρεια χρήσης
λογιστικών προγραμμάτων
2)Περιγραφή θέσης: Εργάτες
Αποθήκης
Ηλικιακό όριο: Έως 35 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις
Κύρια καθήκοντα:

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΑΠΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ
Περιγραφή θέσης: Οδηγοί Γ’
κατηγορίας
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
Κάτοχοι
διπλώματος
οδήγησης Γ’ κατηγορίας
Ψηφιακός Ταχογράφος

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΑΠΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΚΑΙ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α Ν Υ Ψ Ω Τ Ι Κ Ω Ν
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
1)Περιγραφή
θέσης:
Χειριστής
Ανυψωτικού
Μηχανήματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

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

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

αποθήκης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος
3)Περιγραφή
θέσης:
Ανειδίκευτοι
Εργάτες
Αποθήκης
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις

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

Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις
Γνώσεις Picking,Scanner
Κύρια καθήκοντα:
Φόρτωση και εκφόρτωση
εμπορευμάτων
Παραλαβή και τακτοποίηση
εμπορευμάτων
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ε Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Υ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
Περιγραφή θέσης: Τεχνίτης
για επεξεργασία μετάλλων
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
Άριστη γνώση σε στράτζα,
ψαλίδι, πρέσσες
Άριστη γνώση χειρισμού
CNC μηχανημάτων (punching, laser)
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΑΠΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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

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

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

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

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

Απαραίτητα προσόντα:
Προϋπηρεσία στην χρήση
REACHTRUCK
Γνώση χρήσης RF SCANNER
4)Περιγραφή
θέσης:
Χειριστές κλάρκ
Ηλικιακό όριο: Έως 45 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
ραίτητα προσόντα:
Άδεια
χειριστή
REACHTRUCK
Προϋπηρεσία στη χρήση
REACHTRUCK
Γνώση χρήσης RF SCANNER
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Περιγραφή θέσης: Φύλακες
Ασφαλείας
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
Άδεια εργασίας προσωπικού
ασφαλείας
Απόφοιτοι
Μέσης
Εκπαίδευσης
Βασικές Γνώσεις Αγγλικών
Βασικές Γνώσεις Η/Υ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ,ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Σ
ΚΑΙ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ

Περιγραφή θέσης: Εργάτες
Παραγωγής
Ηλικιακό όριο: Έως 40 ετών
Είδος Απασχόλησης: Πλήρης
Απασχόληση
Κύρια Καθήκοντα:
Καθαρισμός, φιλετοποίηση
και
συσκευασία
κατεψυγμένων και νωπών
ψαριών.

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης Δήμου Ασπροπύργου, Σαλαμίνος 20, Όπισθεν Δημαρχείου.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2132006489 & 2105576704 Email για αποστολή Βιογραφικών: info@apasxolisiasp.gr
Συν εχ ίζεται από τη σελ. 3

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

τιατρικές εξετάσεις σε όλα τα παιδιά, με
έμφαση σε όσα ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές, δεν έχουν πρόσβαση σε
ιατρικά κέντρα, βιώνουν τον κοινωνικό
αποκλεισμό ή λόγω οικονομικών/άλλων
δυσκολιών δεν έχουν κατάλληλη ιατρική
παρακολούθηση και φροντίδα. Από την
έναρξη της δράσης (2002) μέχρι σήμερα
έχουν υποστηριχθεί 148.050 παιδιά. Το
Πρόγραμμα Προληπτικής Ιατρικής και
Οδοντιατρικής λειτουργεί υπό την αιγίδα
του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και
Θρησκευμάτων και του Υπουργείου
Υγείας, βάσει μνημονίων συνεργασίας
που έχει υπογράψει «Το Χαμόγελο του
Παιδιού» με τα ως άνω Υπουργεία, και

σε συνεργασία πάντα με περιφερειακούς και τοπικούς φορείς και συλλόγους,
με στόχο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών πρόληψης και ευαισθητοποίησης
στα παιδιά.
Η Δράση Προληπτικής Ιατρικής, για
μία ακόμη χρονιά, εντάσσεται στο Πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας
«ΟΠΑΠ στη Γειτονιά», που ως στόχο
έχει να ανταποκριθεί σε βασικές ανάγκες
των τοπικών κοινωνιών, όπως η προαγωγή και η διασφάλιση της υγείας
ενηλίκων και παιδιών μέσω προληπτικών διαγνωστικών εξετάσεων. Ο
ΟΠΑΠ αποτελεί διαχρονικά σταθερό
υποστηρικτή της ελληνικής κοινωνίας

και οικονομίας.
Με επίκεντρο τη νέα γενιά, η στρατηγική Εταιρικής Υπευθυνότητας της εταιρείας βασίζεται στους πυλώνες της
Υγείας, του Αθλητισμού και της
Απασχόλησης, εξυπηρετώντας ουσιαστικές ανάγκες και υλοποιώντας αποτελεσματικές παρεμβάσεις.
Περισσότερες πληροφορίες:
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» Τηλ.
11040
ippokratis@hamogelo.gr

Tετάρτη 25 Μαϊου 2022

θριάσιο-13
ΤΗΛΕΦΩΝΟ :2132030156
FAX :2102691865
URL:www.ilion.gr
Ε - MAIL:xzisi@ilion.gr
ΑΡ. ΠΡΩΤ: 36551
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/05/22

ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ IΛIΟΥ
ΤΜΗΜΑ : ΣΧΕΔΙΟΥ
ΠΟΛΗΣ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ
&
Κ Υ Κ Λ Ο ΦΟ Ρ Ι Α Κ Ω Ν
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ :Κάλχου 48-50
Τ.Κ.:13122
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Χ. ΖΗΣΗ

Γ Ν Ω Σ ΤΟ Π Ο Ι Η Σ Η
Ο Δήμαρχος ΙΛΙΟΥ

Γν ωστοποιεί ότι :
Με την υπ’ αριθ. 043 / 2704-2021 απόφ αση του Δημοτικού μας Συμβουλίου εγκρίν εται η πρόταση τροποποίησης
σχεδίου για την έγκριση ως
πεζοδρόμου της μη εγκεκριμέν ης παρόδου Αγ. Άν ν ης στο Ο.Τ.

479 περιοχής ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ κατόπιν αιτήματος του Πολιτικού Μηχαν ικού
Σακελλαρίδη Γεώργιου.
Γι’ αυτό καλούμε όλους
τους εν διαφ ερόμεν ους ιδιοκτήτες ν α προσέλθουν από την
Τεχν ική Υπηρεσία του Δήμου
μας μέσα στις δεκαπέν τε ( 15
) επόμεν ες ημέρες από τη
δημοσίευση
της
γν ωστοποίησης αυτής για ν α λάβουν
γν ώση
του
αν αρτημέν ου
σχεδίου και ν α υποβάλλουν
τις τυχόν εν στάσεις τους.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ν Ι Κ Ο Σ Ζ Ε Ν Ε ΤΟ Σ

14-θριάσιο

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο
ΧΛΜ, 193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΥΓΕΙΑΣ Κοντούλη και Δραγούμη Ίωνος,
Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
213 200640
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
Αστυνομικό Τμήμα
674 - 210 55 46 285
Τροχαία Δήμητρος & Εθν.
210 55 46 579 - 210 55 46
Λιμεναρχείο
210 55

213 2140410
210 55 46
Αντιστάσεως
930
42 454

Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόμιο Ελευσίνας
210 55 05
000
Ειρηνοδικείο
210 55 46 055
Ο. Σ. Ε.
210 55 46 521
Τελωνείο
210 55 46 502
Δασονομείο
210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας Δυτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας
210 55 48
046
Ο. Α. Ε. Δ.
210 55 42
412
Δ. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108
210 55 46 227
Δ. Ε. Η. ( Βλάβες )
10507
Ε.Υ.Δ.ΑΠ. ( Βλάβες )
1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου
210 55 42
299 - 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14
210 55 46
564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο Διανομής ) Κ υ π ρ α ί ο υ
146
210 55 62 769
Εφορία Αρχαιοτήτων
210 32 19
776
Αρχαιολογικό Μουσείο
210 55 46
019
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 213 2014950-51 fax:2132014952

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100

ΙΚΑ 22960 21537
ΚΕΠ 22960 83270

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47
215, FAX : 210 58 19 841, email :
gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263 , 213 20
47 262 , 213 20 47 269 FAX : 210 58 11
621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253 , 213
20 47 254 , 213 20 47 258 FAX : 210 58
11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ :
213 20 47 265 , 213 20 47 266 ,
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268
, 213 20 47 269 , 213 20 47 270
ΤΜΗΜΑ
ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
&
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
: 213 20 47 204, 213 20 47 255, 213 20
47 344
Δ/ΝΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
&
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ :
213 20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47
364 , 213 20 47 367
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47
251 , 213 20 47 249 , 213 20 47 250
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210
53 23 090
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 210 58
22 074
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ
1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ζητούνται πωλήτριες
σε αρτοζαχαροπλαστείο
στην περιοχή του Ασπροπύργου
για πλήρη απασχόληση.
Η προϋπηρεσία θα ήταν
επιθυμητή.
Επικοινωνιακές δεξιότητες
-Ομαδικότητα - Ευελιξία ωραρίου
Παρέχεται πλήρης ασφάλιση.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6937427107
Κα Κωνσταντίνα.

Ωράριο επικοινωνίας:
06:00-18:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ

ΣΕ ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.ΤΗΛΕΦ ΩΝΟ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2105575342,
6973236156

ΑΝΑΛΑΜ ΒΑΝΟΥΜ Ε ΕΡΓ ΑΣΙΕΣ:

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

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

Τ ΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

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

ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΒΑΡΔΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΠΡΟΦΙΛ
ΕΠΙΘΥΜΗΤ ΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
Προϋπηρεσία 1-3 έτη σε βιομηχανικό
περιβάλλον
Απόφοιτοι ΣΕΛΕΤΕ, ΙΕΚ, ΤΕΕ, ΤΕΙ
Ηλεκτρολογίας με γνώσεις κλασικής
ηλεκτρολογίας, αυτοματισμοί, PLC
Επιθυμητά κάτοχοι άδειας ηλεκτρολόγου
Επιθυμητή γνώση αγγλικής γλώσσας
Γνώση χρήσης Η/Υ (M/S OFFICE,
ηλεκτρονική αλληλογραφία)
Αναπτυγμένες οργανωτικές και συντονιστικές ικανότητες
Διάθεση για συνεχή μάθηση και άριστες ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας
Δυνατότητα εργασίας σε σύστημα βαρδιών

ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
Παρακολούθηση αυτοματοποιημένων
λει τουργι ών μονάδας παραγωγής
(PLC)
Έλεγχος οργάνων και ρυθμού παραγωγής
Καταγραφή συμβάντων και αντιμετώπισης ζημιών
Καταχώρηση δεδομένων
Η θέση προσφέρει δυναμι κό και
ευχάρι στο περι βάλλον εργασί ας,
δυνατότητες εξέλιξης και συνεχή εκπαίδευση.
Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα, με
κωδικό θέσης ΧΒΠ,
στο email: dida@iokal.com
ή στον αριθμό fax: 210 55 52 396
ΘΑ
ΤΗΡΗΘΕΙ
ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ

ΑΠΟΛΥΤΗ

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

Κύριες αρμοδιότητες και καθήκον τα

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

6 9 8 9 7 4 8 6 2 1 (ΝΙΚΟΣ)

ZHTEITAI
ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

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

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

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
2104898644 – 2104898520,
6974402644 – 6974402520
Email:
HumanResources@etem.com
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ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή
κατάσταση γκαρσονιέρα
35 τ.μ., ισόγεια, 1 υ/δ, κατασκευή '08, μπάνιο, επιπλωμένη, θέρμανση:
αυτόνομη θέρμανση με
κεντρική εγκατάσταση, μέσο θέρμανσης: πετρέλαιο,
νυχτερινό ρεύμα, χωρίς
κοινόχρηστα, ελεύθερη, ιδανική για φοιτητές, τιμή
400€ 6948750875
ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητο
διαμέρισμα 63 τ.μ., 4ου, 1
υ/δ, κατασκευή '10, μπάνιο, ενεργ. κλ. Α+, ζώνη οικιστική, τιμή 410€, 09:0021:00 6908419263

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατάσταση οροφοδιαμέρισμα
90 τ.μ., ισόγειο, προσόψεως, 2 υ/δ, κατασκευή
'97, μπάνιο, σε οικόπεδο
650 τ.μ., θέρμανση: αυτόνομη θέρμανση με ατομική εγκατάσταση, μέσο θέρμανσης: πετρέλαιο, τζάκι, πάρκιν πιλοτής, κουφώματα αλουμινίου,
χωρίς ασανσέρ, ζώνη οικιστική, δάπεδα: μάρμαρο,
πολύ καλή κατοικία με δύο

θριάσιο-15

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη
γκαρσονιέρα 45 τ.μ., ισόγεια, διαμπερής, 1 υ/δ, αυτόνομη θέρμανση, πόρτα
ασφαλείας, ηλιακός, ανοικτό πάρκιν, κήπος,
χωρίς ασανσέρ, χωρίς
κοινόχρηστα, όχι μεσίτες,
είναι ένας μεγάλος χώρος
με κουζίνα και μπάνιο, τιμή 300€, συζητήσιμη
6947045353

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατάσταση οροφοδιαμέρισμα
170 τ.μ., 1 επίπεδο, 1ου,
προσόψεως, 3 υ/δ, κατασκευή '80, μπάνιο, 2 wc,
θέρμανση: αυτόνομη θέρμανση με κεντρική εγκατάσταση, πόρτα ασφαλείας,
ηλιακός, χωρίς κοινόχρηστα, ενεργ. κλ. Ε, ///Μαγούλα, οροφοδιαμέρισμα
170 τ.μ., 1ου ορόφου κατασκευής 1980, προσό-

ψεως και διαμπερές. Διαθέτει 3 υ/δ, σαλόνι μεγάλο,
κουζίνα, μπάνιο, 2 wc,
πόρτα ασφαλείας, αυτ. θέρμανση πετρελαίου και
λέβητας, ηλιακό. Κοντά
στο κέντρο της πόλης.
6/5/2022 10:36 πμ, τιμή
600€ (e-agents1327401).
ASPIS REAL ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220
ΕΛΕΥΣΙΝΑ οικία 110
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή '79, 2 μπάνια, ανακαινισμένη, ανακαίνιση
'20, τιμή 450€, 09:0021:00
6945153906

ΜΑΝΔΡΑ Μακρυάμμος,
μονοκατοικία 72 τ.μ., υπερυψωμένη ισόγεια, 1 υ/δ,
ενεργ. κλ. Γ, ανακαινισμένη, τιμή 300€
6946983366
ΟΙΝΟΗ νεόδμητη μονοκατοικία 60 τ.μ., ισόγεια, 2
υ/δ, μπάνιο, ανακαίνιση
'10, τιμή 250€, 07:0022:00
6945605024

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

ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ

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

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Απαραίτητα Προσόντα:
§ Απολυτήριος τίτλος τριτάξιου Γυμνασίου ή
άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή ανώτερος
§ Άδεια χειριστή ηλεκτροκίνητου ανυψωτικού περονοφόρου μηχανήματος (κλαρκ)
§ Επαγγελματική εμπειρίατουλάχιστον τριών
(3) ετών σε αντίστοιχη θέση χειριστή reach
truck
§ Γνώση και εμπειρία στη χρήση φορητών
τερματικών barcode (RF scanner)
§ Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας
και ευκολίαστην επικοινωνία
§ Επιθυμητή γνώση λειτουργίας συστημάτων WMS

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν
βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
hr@beinoglou.gr ή στο τηλ. 210-9466204

ΒΙΛΙΑ ανακαινισμένη
μονοκατοικία 144 τ.μ., 2
επίπεδα, 1ου, διαμπερής,
προσόψεως, 3 υ/δ, 2
μπάνια, πέτρινη, σε οικόπεδο 409 τ.μ., θέρμανση:
αυτόνομη θέρμανση με ατομική εγκατάσταση, μέσο
θέρμανσης: πετρέλαιο, ρεύμα, τζάκι, θέα βουνό, αποθήκη, κήπος, κουφώματα αλουμινίου,
σίτες, νυχτερινό ρεύμα, ελεύθερη, ζώνη οικιστική,
κατάλληλη για εξοχική κατοικία, δάπεδα: παρκέ,
πλακάκι, μάρμαρο, ενοίκιο
περιλαμβάνει:
κοινόχρηστα, Οδός: 25 ης
Μαρτίου 26. Διάφορα χαρακτηριστικά: αλουμίνια,
διπλά τζάμια, εντοιχισμένες ντουλάπες, κοντά στο
κέντρο & συγκοινωνίες,
δύο μπαλκόνια (εμπρός &
πίσω), ξύλινα & μαρμάρινα δάπεδα, φωτεινό, φρεσκοβαμμένο, μεγάλος
χώρος αποθήκευσης
(σκεπή & υπόγειο), ανακαίνιση '21 , καλή διαρρύθμιση, τριφασικό,
ψηλοτάβανο, με πρόσβαση σε κοινόχρηστη σκε-

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

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ανακαινισμένο διαμέρισμα 50
τ.μ., 1 επίπεδο, 1ου, 1 υ/δ,
κατασκευή '90, μπάνιο,
κλιματισμός, ενεργ. κλ. Δ,
ανακαίνιση '00, 3 δωμάτια, 1 κουζίνα/ες, κουζίνα
(αυτόνομη),
studio
6/5/2022 11:43 πμ, τιμή
300€ (e-agents1066076).
ASPIS REAL ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Κέντρο, καλή κατάσταση διαμέρισμα 40 τ.μ., 1 επίπεδο, ισόγειο, 1 υ/δ, κατασκευή '85, μπάνιο, θέρμανση: κεντρική θέρμανση, ενεργ. κλ. Ζ, ανακαίνιση
'00, 3 δωμάτια, 1 κουζίνα/ες, 6/5/2022 11:43
πμ, τιμή 300€ (e-agents1066075). ASPIS
REAL
ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220

Η εταιρεία Eye Facility
Management αναζητά:

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

Απαραίτητα Προσόντα:

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

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

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

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

Ευλογιά των
πιθήκων:

την ευλογιά)
Ρίγος
Καταβολή δυν άμεων
Εξάν θημα (συν ήθως παρουσιάζεται 1 με
3 ημέρες μετά την εμφάν ιση του πυρετού).

Έκτακτη ανακοίνωση
- Ποιοι θα κάνουν το
εμβόλιο στην Ελλάδα

Η Ε θ ν ικ ή Ε πιτροπή Ε μβολια σμών αποφάσισε να χορηγηθεί
το εμβόλιο για την ευλογιά με φφόντο τις εξελίξεις και τα αυξανόαυξανόμεν α κ ρούσματα της ευλογ ιάς
των πιθήκων.
Σύμφων α με την επίσημη αν ακοίν ωση,
δεν θα γίν ει μαζικός εμβολιασμός του
πληθυσμού αλλά εμβόλιο θα επιλεκτικά
μπορούν ν α κάν ουν :
Προληπτικά, τα άτομα που εργάζον ται
σε χ ώρους με αυξημέν ο επαγγελματικό
κίν δυν ο έκθεσης στον ιό της ευλογιάς των
πιθήκων , όπως ερευν ητικά εργαστήρια.
Οι στεν ές επαφές των επιβεβαιωμέν ων
κρουσμάτων , όπως άτομα του στεν ού περιβάλλον τος και ιατρον οσηλευτικό προσωπικό. Η χ ορήγηση του εμβολίου θα πρέπει
ν α γίν ει εν τός 4 ημερών από την έκθεση.
Υπεν θυμίζεται πως το εμβόλιο της ευλογιάς μπορεί ν α χ ορηγείται εν τός τεσσάρων ημερών από την έκθεση προκειμέν ου
ν α αποφευχ θεί η εμφάν ιση της ν όσου.
Εάν χ ορηγηθεί μεταξύ 4-14 ημερών μετά
την έκθεση, ο εμβολιασμός μειών ει τα
συμπτώματα, αλλά συν ήθως δεν μπορεί
ν α αποτρέψει τη ν όσο.

Ποιο είν αι το εμβόλιο της ευλογιάς

Σύμφων α με το ECDC, το εμβόλιο που
διατίθεται στην Ε.Ε. είν αι από τη δαν έζικη
φαρμακοβιομηχ αν ία Bav arian Nordic’s
Imv anex, δεν είν αι εγκεκριμέν ο για χ ρήση κατά της ευλογιάς των πιθήκων και δεν
υπ άρχ ουν δεδομέν α ασφάλειας για τη
χ ρήση του σε άτομα με αν οσοκαταστολή
ή σε μικρά παιδιά, εκείν α που διατρέχ ουν
υψηλότερο κίν δυν ο από τη ν όσο.

Τα συμπτώματα της ευλογιάς των πιθήκων
Από τη στιγμή της μόλυν σης θα περάσουν από 5 έως 21 μέρες για ν α εμφαν ιστούν τα πρώτα συμπτώματα, τα οποία
είν αι:
Πυρετός
Κεφαλαλγία
Μυαλγίες
Οσφυαλγία
Διογκωμέν οι λεμφαδέν ες (χ αρακτηριστικό σημείο διαφορικής διάγν ωσης από

Συχ ν ά προηγείται το δερματικού εξαν θήματος, εμφάν ιση βλαβών σε βλεν ν ογόν ους, όπως του στόματος. Το εξάν θημα
εν τοπίζεται αρχ ικά στο κεφάλι και στο πρόσωπο και στη συν έχ εια επεκτείν εται σε
άλλα σημεία του σώματος συμπεριλαμβαν ομέν ων των παλαμών και των πελμάτων . Αρχ ικά έχ ει μορφή κηλίδων και
βλατίδων , οι οποίες εξελίσσον ται σε μικρές
φυσαλίδες, φλύκταιν ες και έπειτα σε εφελκίδες που τελικά υποχ ωρούν .) Το εξάν θημα αυτό μερικές φορές συγχ έεται με το εξάν θημα της αν εμοβλογιάς.
Η ευλογιά των πιθήκων είν αι συν ήθως ήπια, με τους περισσότερους αν θρώπους
ν α αν αρρών ουν χ ωρίς θεραπεία σε 14
έως 28 ημέρες.
Η λοίμωξη μπορεί ν α χ ωριστεί σε δύο
περιόδους:
π ερίοδος εισβολής (π ου διαρκεί ως 5
ημέρες) και χ αρακτηρίζεται από πυρετό,
έν τον ο πον οκέφαλο, πρήξιμο των λεμφαδέν ων , πόν ο στην πλάτη, μυϊκοί πόν οι
και έν τον η εξασθέν ηση (έλλειψη εν έργειας).
Αυτό το πρήξιμο των λεμφαδέν ων είν αι
χ αρακτηριστικό γν ώρισμα της ευλογιάς
των πιθήκων σε σύγκριση με άλλες ασθέν ειες που μπορεί αρχ ικά ν α εμφαν ίζον ται
παρόμοιες (όπως αν εμοβλογιά, ιλαρά, ευλογιά).
εξάν θημα στο δέρμα αρχ ίζει συν ήθως
εν τός 1-3 ημερών από την εμφάν ιση πυρ

ετού. Το εξάν θημα τείν ει ν α συγκεν τρών εται περισσότερο στο πρόσωπο και
τα άκρα παρά στον κορμό.
Επ ίσης επ ηρεάζον ται οι στοματικοί
βλεν ν ογόν οι (στο 70% των π εριπτώσεων ), τα γεν ν ητικά όργαν α (30%),
τα μάτια (επιπεφυκότες κατά 20%), καθώς
και ο κερατοειδής. Το εξάν θημα εξελίσσεται διαδοχ ικά από κηλίδες, που σταδιακά
εξελίσσον ται σε κυστίδια (γεμάτα με διαυγές υγρό), φλύκταιν ες (γεμάτες με κιτριν ωπ ό υγρό) και κρούστες π ου στεγν ών ουν και πέφτουν .
Πώς μεταδίδεται η ευλογιά

Ο Εθν ικός Οργαν ισμός Δημόσιας Υγείας
(ΕΟΔΥ) αποσαφην ίζει πως η ευλογιά των
πιθήκων μπορεί ν α μεταδοθεί μέσω του αν απν ευστικού συστήματος κατόπιν εισπν οής μεγάλου μεγέθους σταγον ιδίων
και μέσω επαφής με δερματικές βλάβες
πάσχ ον τος ή μολυσμέν α υλικά (π.χ . κλιν οσκεπάσματα ή πετσέτες που έχ ει χ ρησιμοποιήσει ασθεν ής.
Μετάδοση καταγράφεται, επίσης, μέσω
της επαφής με άγρια ζώα, συν ήθως πρωτεύον τα και τρωκτικά, όπως αρουραίοι,
πον τίκια και σκίουροι ή ακόμα και με ζώα
συν τροφιάς που έχ ουν μολυν θεί από τα
προηγούμεν α.

Υπεν θυμίζεται πως το ύποπτο κρούσμα
ευλογιάς των πιθήκων που καταγράφηκε
το περασμέν ο Σάββατο και στη χ ώρα μας
σήμαν ε επισήμως στις αρχ ές. Το ευτυχ ές
ήταν πως ο Άγγλος τουρίστας ν οσούσε τελικά από αν εμοβλογιά. Ωστόσο καν είς δεν
μπορεί ν α αποκλείσει πως η Ελλάδα το
επόμεν ο διάστημα δεν θα καταγρέψει κρούσμα.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

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

Στην εκδήλωση θα τιμηθεί ο
μόνος επιζών του ολοκαυτώματος των Λιγκιάδων Παναγιώτης Μπαμπούσκας. Στην πλάτη του είναι στηλωμένη η αξιοπρέπεια της Ελλάδας.Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.

Ο Πρόεδρος
Παππάς Βασίλειος

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η Γενική Γραμματέας
Παππά Αρχοντία

