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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

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

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου 
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Παροδικές νεφώσεις  . Η θερμοκρασία 

από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ιερομάρτυρος Τιμοθέου επισκόπου Προύσσης,

Μαρτύρων Αλεξάνδρου και Αντωνίνης

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

ΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Λεωφόρος Δημοκρατίας & Παναγούλη, 2105575614

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Καρατζάς Γεώργιος Ε.

Ηρώων Πολυτεχνείου 17-19, 2105549375

MANΔΡΑ
Πέππας Ιωάννης, Υψηλάντου 1 & Στρατηγού 

Ρόκα Νικολάου, 2105555236

ΆΝΩ  ΛΙΟΣΙΑ 
Δεληστάθη Μαρία Σ.

28ης Οκτωβρίου 21, Ζεφύρι, 2102322141

ΑΧΑΡΝΕΣ
Μπουντζάν Ρουσλάν Μ., Αγίου Διονυσίου 82,

2102444771

Την 09-06-2022
πρωινές ώρες μετά
από επιχείρηση που
στήθηκε υπό το
συντονισμό της Λιμε-
νικής Αρχής Ελευ-
σίνας , σε συνεργασία
με την Πυροσβεστική
Υπηρεσία Ελευσίνας
και  κλιμάκιο της
ΕΜΑΚ απεγ-
κλωβίστηκε  φύλακας
που υπηρετούσε σε
παροπλισμένο πλοίο,
που παραμένει
α γ κ υ ρ ο β ο λ η μέν ο
στον κόλπο Ελευ-
σίνας. 

Ο εν λόγω μεταφέρθηκε ασφαλής από το
πλοίο με πλωτό μέσο στον Κεντρικό Λιμένα 

Ελευσίνας, όπου και παρελήφθη από όχημα με
προσωπικό ΕΚΑΒ και διεκομίσθη στο «Θριάσ-
σιο» Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας προς εξέτα-
ση- νοσηλεία.

Ο Δήμος Χαϊδαρίου ενημερώνει ότι, σύμφωνα
με το ΦΕΚ 2567/24-05-2022/τ.Β΄, δέχεται αιτή-
σεις για την επανασύνδεση του ηλεκτρικού
ρεύματος ευάλωτων νοικοκυριών τα οποία έχουν
αποσυνδεθεί από το δίκτυο λόγω ληξιπρόθε-
σμων οφειλών έως και τις 30/06/2022.

Πληροφορίες Κοινωνική Υπηρεσία, 213-
2047370, 213-2047248

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση
2. Φωτοτυπία ταυτότητας/διαβατηρίου ή φωτοτ-

υπία άδειας διαμονής Δικαιούχου

3 Ε1 και εκκαθαριστικό όλων των μελών του
νοικοκυριού

4. Ε9 όλων των μελών του νοικοκυριού
5.Εκκαθαριστικό ΕΝ.Φ.Ι.Α όλων των μελών του

νοικοκυριού
6. Μισθωτήριο συμβόλαιο
7. Σε περίπτωση φιλοξενίας υπεύθυνες

δηλώσεις
8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
9. Λογαριασμό ΔΕΗ ή άλλου παρόχου
10. Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από

ΚΕ.Π.Α.
11. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού

Νοσοκομείου (σε περίπτωση κατ’ οίκον χρήσης
συσκευής μηχανικής υποστήριξης)

ΔΔήήμμοοςς  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ::  
ΑΑιιττήήσσεειιςς  εεππαανναασσύύννδδεεσσηηςς

ηηλλεεκκττρριικκοούύ  ρρεεύύμμααττοοςς

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ ΦΥΛΑΚΑ ΠΛΟΙΟΥ
Από την Λιμενική Αρχή Ελευσίνας 



Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022     θριάσιο-3

ΘΘρρίίλλεερρ  μμεε  εεξξααφφάάννιισσηη
1166χχρροοννηηςς  σσττοο  ΧΧααϊϊδδάάρριι  

––  ΑΑππααγγωωγγήή  κκααττααγγγγέέλλλλεειι  ηη
μμηηττέέρραα  ττηηςς

ΈΈνναα  θθρρίίλλεερρ  εείίννααιι  σσεε  εεξξέέλλιιξξηη  γγύύρρωω
ααππόό  ττηηνν  υυππόόθθεεσσηη  εεξξααφφάάννιισσηηςς  ττηηςς
1166χχρροοννηηςς  ΓΓεεωωρργγίίααςς  ααππόό  ττοο  ΧΧααϊϊ--

δδάάρριι..
ΗΗ  κκοοππέέλλαα  ήήτταανν  έέγγκκλλεειισσττηη  σσττοο  ψψυυχχιιααττρρ--

ιικκόό  κκααττάάσσττηημμαα  σσττοο  ΔΔααφφννίί  κκααιι  ττοο  ππρρωωίί  ττοο
δδωωμμάάττιιόό  ττηηςς  ββρρέέθθηηκκεε  άάδδεειιοο..

ΣΣύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοο  tteemmppoo2244,,  ηη  κκοοππέέλλαα
μμεεττααφφέέρρθθηηκκεε  ππρροοχχθθέέςς  ααππόό  ττηηνν  ΠΠάάττρραα
σσττοο  ΔΔααφφννίί,,  κκααθθώώςς  ααννττιιμμεεττωωππίίζζεειι  ψψυυχχοολλοο--
γγιικκάά  ππρροοββλλήήμμαατταα  εεννώώ  εείίχχεε  κκααιι  σσττοο  ππααρρεε--
λλθθόόνν  ννοοσσηηλλεευυττεείί..  ΠΠρροοχχθθεεςς  ββρράάδδυυ,,  όόμμωωςς,,
φφααίίννεεττααιι  όόττιι  ττηηνν  ααππήήγγααγγαανν,,  όόππωωςς  κκααττααγγ--
γγέέλλλλεειι  ηη  μμηηττέέρραα  ττηηςς..

ΤΤοο  ίίδδιιοο  μμέέσσοο  ααννααφφέέρρεειι  όόττιι  ηη  κκοοππέέλλαα  εείίχχεε
φφύύγγεειι  ααρρκκεεττέέςς  φφοορρέέςς  ααππόό  ττοο  σσππίίττιι  ττηηςς
αακκοολλοουυθθώώννττααςς  ννεεααρρόό  ΡΡοομμάά..  ΩΩςς  ααπποοττέέλλεε--
σσμμαα  ηη  μμηηττέέρραα  ττηηςς  εείίχχεε  κκααττααθθέέσσεειι  μμήήννυυσσηη
σσττηηνν  ππρροοσσππάάθθεειιαα  νναα  έέχχεειι  μμααζζίί  ττηηςς  ττοο
ππααιιδδίί  ττηηςς..

ΠΠρρόόσσφφαατταα  ηη  ννεεααρρήή  ββγγήήκκεε  ββόόλλτταα  κκααιι  εεξξαα--
φφααννίίσσττηηκκεε  γγιιαα  μμιιαα  αακκόόμμαα  φφοορράά..  ΣΣττηη
σσυυννέέχχεειιαα  ββρρέέθθηηκκεε  ξξυυλλοοκκοοππηημμέέννηη  κκααιι
μμεεττααφφέέρρθθηηκκεε  σσττοο  ννοοσσοοκκοομμεείίοο..  ΓΓιιαα  ααυυττόό
κκααιι  υυππάάρρχχεειι  μμεεγγάάλληη  ααννηησσυυχχίίαα  γγιιαα  ττηηνν  ννέέαα
ττηηςς  εεξξααφφάάννιισσηη..

ΜΜεεττάά  ττηηνν  ππααρρέέμμββαασσηη  ττηηςς  αασσττυυννοομμίίααςς
σσττηηνν  ππρροοηηγγοούύμμεεννηη  εεξξααφφάάννιισσήή  ττηηςς,,  ηη
1166χχρροοννηη  νναα  μμεεττααφφεερρθθεείί  σσττοο  ΔΔααφφννίί  γγιιαα
ππααρραακκοολλοούύθθηησσηη..  ΣΣύύμμφφωωνναα  όόμμωωςς  μμεε  ττηηνν
κκααττααγγγγεελλίίαα  ττηηςς  μμηηττέέρρααςς  ττηηςς,,  κκόόββοοννττααςς  τταα
κκάάγγκκεελλαα  πποουυ  υυππήήρρχχαανν  σσττοονν  χχώώρροο  άάγγννωω--
σσττοοιι  μμππήήκκαανν  σσττοο  δδωωμμάάττιιοο  ττηηςς  κκοοππέέλλααςς
κκααιι  ττηηνν  ππήήρραανν,,  κκάάττιι  πποουυ  αανναακκάάλλυυψψαανν  οοιι
υυππεεύύθθυυννοοιι  ττοουυ  ννοοσσηηλλεευυττηηρρίίοουυ  ααρργγόόττεερραα..

ΗΗ  μμηηττέέρραα  ττηηςς  πποουυ  ααγγωωννιιάά  γγιιαα  ττηηνν  ττύύχχηη
ττοουυ  ππααιιδδιιοούύ  ττηηςς  εεννηημμέέρρωωσσεε  ττοο  ««ΧΧααμμόόγγεε--
λλοο  ττοουυ  ΠΠααιιδδιιοούύ»»  γγιιαα  ττηηνν  εεξξααφφάάννιισσηη  ττηηςς
ααννήήλλιικκηηςς  ττοο  οοπποοίίοο  ππρροοέέββηη  άάμμεεσσαα  σσττηη
δδηημμοοσσιιοοπποοίίηησσηη  ττωωνν  σσττοοιιχχεείίωωνν
ττηηςς,,κκααττόόππιινν  ααιιττήήμμααττοοςς  ττηηςς  οοιικκοογγέέννεειιάάςς
ττηηςς,,  κκααθθώώςς  ηη  ζζωωήή  ττηηςς  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσεε
κκίίννδδυυννοο..

ΗΗ  ΓΓεεωωρργγίίαα  έέχχεειι  ύύψψοοςς  11..6655  μμ..,,  ζζυυγγίίζζεειι  5599
κκιιλλάά,,  έέχχεειι  κκαασσττααννάά  σσκκοούύρραα  μμααλλλλιιάά  κκααιι

Βίλια: Το κατώφλι του Εισαγγελέα 
πέρασε ο ηγούμενος που πυροβόλησε
πιστό γιατί του ζητούσε μεροκάματα

Τ
ο κατώφλι του Εισαγγελέα πέρασε ο
ηγούμενος, ο οποίος το απόγευμα της
Δευτέρας,  πυροβόλησε με κυνηγετικό

όπλο έναν πιστό, που του ζητούσε χρήματα για
τα μεροκάματα που έκανε στην Ιερά
μονή.Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 45χρονος
είχε πάει να μονάσει για 15 ημέρες στην Ιερά
Μονή που βρίσκεται στα όρια της Αττικής με τη
Βοιωτία. Όσο καιρό έμενε εκεί, δούλευε και
βοηθούσε σε εργασίες τους μοναχούς.

Χωρίς χειροπέδες έφτασε στον εισαγγελέα ο
ηγούμενος.

Εκτός από τον πάτερ Μιχαήλ συνελήφθη και
ο τραυματίας, καθώς ο ηγούμενος υπέβαλε μήν-
υση σε βάρος του, για τις φθορές που προκά-
λεσε στο μοναστήρι. 

Ο ηγούμενος κατηγορείται για «επικίνδυνη
σωματική βλάβη» και παράβαση του Νόμου
«Περί Όπλων», ενώ ο 45χρονος για «φθορά
ξένης ιδιοκτησίας». Τόσο ο ηγούμενος, όσο και
ο 45χρονος ζήτησαν και πήραν τριήμερη ανα-
βολή στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Είναι υποκράτηση και οι δύο και θα απολογ-
ηθούν σήμερα Παρασκευή.

Σ
το «σφυρί» βγαίν ουν  τα
γραφεία της Νεώριον  Συμμε-
τοχ ών , δηλαδή των  Ναυ-

πηγείων  Ελευσίν ας, στο κέν τρο του
Πειραιά.

Συγκεκριμέν α, ο ηλεκτρον ικός
πλειστηριασμός έχ ει προγραμματι-
στεί για τις 29 Ιουν ίου, με επι-
σπεύδον τα ιδιώτη και με την  συν ο-
λική τιμή εκκίν ησης ν α διαμορφών ε-
ται σε 307.500 ευρώ.

Το σφυρί αφορά την  οριζόν τια
ιδιοκτησία 7ου ορόφου, του μεγάρου
το οποίο φέρει την  ον ομασία της
εταιρείας («Μέγαρο Νεωρίου
Σύρου») στην  Ακτή Μιαούλη 67, με
τιμή πρώτης προσφοράς 259.000
ευρώ.

Η συγκεκριμέν η ιδιοκτησία κατα-
λαμβάν ει ολόκληρο τον  όροφο και
έχ ει επιφάν εια 297,38 τ.μ.

Μαζί βγαίν ουν  χ ώρος ημιωρόφου,
εμβαδού 37,90 τ.μ., με τιμή
εκκίν ησης 28.000 ευρώ, δώμα 19,56
τ.μ. με τιμή εκκίν ησης 14.000 ευρώ,
και δύο χ ώροι υπογείου, εμβαδού
20,13 τ.μ. και 5,29 τ.μ., με τιμές
πρώτης προσφοράς 5.000 ευρώ και
1.500 ευρώ, αν τίστοιχ α.

Θα πρέπει ν α σημειωθεί ότι πρό-
κειται για την  έδρα της εταιρείας
Νεώριον  Συμμετοχ ών , η οποία

ελέγχ ει τα Ναυπηγεία Ελευσίν ας
που αυτή την  περίοδο βρίσκον ται
εν όψει της εφαρμογής του σχ εδίου
για την  εξυγιάν σή τους.

Όπως προκύπτει από την  έκθε-
ση του πλειστηριασμού, η κατάσχ ε-
ση έγιν ε για ποσό 142.050,32 ευρώ
«εν τόκως, μετά των  εξόδων  εκτελέ-
σεως έως την  πλήρη εξόφληση».

Το πολυώροφο κτίριο της δεκα-
ετίας του ’70 είν αι χ τισμέν ο σε
οικόπεδο εμβαδού 505,68 τ.μ., που

βρίσκεται εν τός του σχ εδίου πόλης
του Πειραιά, –επί των  οδών  Αγίου
Νικολάου και Ακτής Μιαούλη-, στην
Υδραίικη Συν οικία, έν αν τι του ν έου
επιβατικού σταθμού του ΟΛΠ.

Οι συγκεκριμέν ες ιδιοκτησίες περ-
ιήλθαν  στην  κυριότητα της οφει-
λέτριας εταιρείας από τον  Σεπτέμ-
βριο του 1994, εν ώ οι δύο σημαν -
τικότερες εξ αυτών  βαρύν ον ται και
με προσημειώσεις συν ολικού
ποσού 1,6 εκατ. ευρώ, υπέρ της
Alpha Bank, που εγγράφηκαν  το
2010.

Συνεχίζεται στη σελ.13

Στο «σφυρί»  τα γραφεία των Ναυπηγείων Ελευσίνας
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Η τουρκική πλευρά προσπαθεί να
επικοινωνήσει τη στρατιωτική άσκηση
ως απάντηση στα διπλωματικά
«ραπίσματα» που δέχεται από ΗΠΑ και
ΕΕ

Επιμένοντας στη ρητορική έντασης με
την Ελλάδα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
βρέθηκε στη Σμύρνη μαζί με τον ακρο-
δεξιό κυβερνητικό εταίρο του, Ντεβλέτ
Μπαχτσελί, και πλειάδα υπουργών προ-
κειμένου να παρακολουθήσουν την
άσκηση «Εfes 2022».

Φορώντας μπλε τζόκεϊ και ένα μπο-
υφάν του Ναυτικού, ο Ερντογάν
συνομίλησε για λίγο με υπουργούς
Άμυνας χωρών που παρευρέθηκαν,
καθώς και με τους αρχηγούς των επιτε-
λείων.

Ο τούρκος, σε μια καλοστημένη φιέ-
στα, εμφανίστηκε στην περιοχή άσκησης

με ελικόπτερο CH-47 Chinook, το οποίο
περιέγραψε ως «ιπτάμενο φρούριο».

Στη συνέχεια, μετά την ενημέρωση
που του παρείχε ο Διοικητής των Χερ-
σαίων Δυνάμεων για την άσκηση, οι
τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις ξεκίνησαν
να βάλουν κατά των στόχων στο πλαίσιο
της άσκησης, ενώ ο τούρκος πρόεδρος
δεν έχασε την ευκαιρία να τοποθετηθεί
στο τέλος εξαπολύοντας εκτός ορίων
απειλές μαζί με τον εκπρόσωπο της
τουρκικής προεδρίας.

Η αλήθεια είναι πως η τουρκική πλε-
υρά προσπαθεί να επικοινωνήσει τη
στρατιωτική άσκηση ως απάντηση στα
διπλωματικά «ραπίσματα» που δέχεται
από ΗΠΑ και ΕΕ, οι οποίες σταθερά
τάσσονται στο πλευρό της Ελλάδας και
ζητούν από την Αγκυρα να σταματήσει
τις προκλήσεις.

Την ίδια ώρα, σε απαντήσεις στην
ακραία τουρκική προκλητικότητα έδινε
το υπουργείο  Εξωτερικών με την παρ-
ουσίαση 16 χαρτών στην προσπάθεια
βαθύτερης κατανόησης από το ευρύτερο
κοινό του τουρκικού αναθεωρητισμού. 

Ερντογάν: «Δεν αστειευόμαστε – Στα-
ματήσετε να εξοπλίζετε τα νησιά»

Ο Ερντογάν, επιμένοντας στους
έωλους ισχυρισμούς του, κάλεσε την
Ελλάδα να σταματήσει να εξοπλίζει τα
νησιά, λέγοντας πως… δεν αστειεύεται,
ενώ για ακόμη μια φορά επιτέθηκε προ-
σωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη. «Δεν
κάνω πλάκα, μιλάω σοβαρά. Αυτοί οι
άνθρωποι (σ.σ. οι ένοπλες δυνάμεις της
Τουρκίας) είναι αποφασισμένοι, αν
πουν κάτι, κρατούν τον λόγο τους».

«Οι προσπάθειες να εντάξουν τα απο-
στρατιωτικοποιημένα νησιά σε ασκήσεις
του ΝΑΤΟ και τρίτες χώρες και να
εμπλέξουν κι αυτές, δεν σημαίνει τίποτα
πέρα από μια προσπάθεια που θα έχει
καταστροφικό τέλος. Φαίνεται πως ο κ.
Μητσοτάκης κάνει τουριστική απόβαση
στα νησιά. Δεν μπορεί να φτάσει
κάπου» είπε, μεταξύ άλλων, προσθέ-
τοντας:

«Τις προκλήσεις της Ελλάδας τις αντι-
μετωπίσαμε με ψυχραιμία, Ομως βλέπο-
υμε πως αυτή η ψυχραιμία μας παρεξ-
ηγήθηκε απο την άλλη πλευρά. Η
Τουρκία δεν καταπατά το δικαίωμα και
το δίκαιο κανενός. Αλλα δεν επιτρέπει
και να της καταπατηθούν και τα
δικαιώματά της απο κανέναν. Αυτή η
χώρα (η Ελλάδα) από την ίδρυση της,
βασιζόμενη στις πλάτες άλλων χωρών,
εμπλέκεται στους υπολογισμούς άλλων
χωρών. 

Καλούμε την Ελλάδα να συμμαζέψει
τα μυαλά της, να μείνει μακριά από τα
όνειρα, τις δηλώσεις και τις ενέργειες
που θα την οδηγήσουν σε αποτελέσμα-
τα που θα μετανιώσει, όπως συνέβη
πριν από έναν αιώνα. Συνέλθετε! Η
Τουρκία δεν θα απεμπολήσει τα
δικαιώματα της στο Αιγαίο. Όπως δεν θα
σταματήσει, όταν χρειαστεί, να κάνει
χρήση των δικαιωμάτων που της δίνει το
διεθνές δίκαιο στο ζήτημα της στρατιωτι-
κοποίησης των νησιών».

«Καλούμε την Ελλάδα να σταματήσει
να εξοπλίζει τα νησιά και να ενεργήσει
σύμφωνα με τις διεθνείς συμφωνίες. Ο
κ. Μητσοτάκης μάλλον κάνει τουριστικά
ταξίδια στα νησιά» κατέληξε.

«Δεν αστειευόμαστε, μια νύχτα 
θα έρθουμε ξαφνικά»: Αδιανόητες
απειλές Ερντογάν – Τσελίκ από το

Αιγαίο



ΈΈρργγαα  πποουυ  ββρρίίσσκκοοννττααιι  σσεε  εεξξέέλλιιξξηη  
σσεε  ΕΕλλεευυσσίίνναα  &&  ΜΜααγγοούύλλαα  &&  έέρργγαα  

πποουυ  μμππααίίννοουυνν  σσεε  ττρροοχχιιάά  υυλλοοπποοίίηησσηηςς  

Με αφορμή τη 2η τροπο-
ποίηση του Τεχνικού
Προγράμματος του

Δήμου Ελευσίνας, για την οποία
και υπήρξε εκτενής αναφορά στο
Δημοτικό Συμβούλιο, από τον
αρμόδιο Αντιδήμαρχο Θανάση
Μαυρογιάννη και για την πλήρη
ενημέρωση των πολιτών, αξίζει να
αναφερθούν τα κάτωθι: 

Έργα που βρίσκονται αυτήν την
περίοδο σε εξέλιξη:

Επισκευή και συντήρηση Δημο-
τικών Κτηρίων Δημοτικής Ενότ-
ητας Ελευσίνας, συμπεριλαμβα-
νομένων και των σχολικών μονά-
δων

Επισκευή και συντήρηση Δημο-
τικών Κτηρίων Δημοτικής Ενότ-
ητας Μαγούλας, συμπεριλαμβα-
νομένων και των σχολικών μονά-
δων

Ανάπλαση Πλατείας Ηρώων
Ελευσίνας

Αποκατάσταση κτηριακού
συγκροτήματος ΙΡΙΣ και αλλαγή
χρήσης σε χώρο πολιτιστικών λει-
τουργιών (κτήρια 1 και 2)

Διαμόρφωση κοινόχρηστου
χώρου – κατασκευή παιδικής
χαράς στην περιοχή του Αεροδρ-
ομίου (Ο.Τ.422)

Ασφαλτοστρώσεις 2021
Συνδέσεις Αποχέτευσης 2021
Κατασκευή πεζοδρομίων Δημο-

τικής Ενότητας Μαγούλας
Κατασκευή πεζοδρομίων Δημο-

τικής Ενότητας Ελευσίνας
Συντήρηση, επισκευή και

διαμόρφωση πεζοδρόμων
Συντήρηση-Επισκευή κοινόχρη-

στων χώρων – πλατειών
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κιν-

ητικότητας 
Κατεδάφιση περίφραξης βοηθη-

τικού γηπέδου ποδοσφαίρου
(Ο.Τ.258)

Συντήρηση οδών στη Δημοτική
Ενότητα Ελευσίνας

Συντήρηση οδών στη Δημοτική
Ενότητα Μαγούλας

Διανοίξεις δρόμων και κατασκε-
υή πεζοδρομίων στην Πολεοδομι-
κή Ενότητα Αεροδρομίου

Επέκταση υπάρχοντος δικτύου
αποχέτευσης αγωγών ομβρίων
στην περιοχή του Αεροδρομίου

Μελέτες που βρίσκονται σε εξέ-
λιξη:

Εκπόνηση μελετών και κατάρτι-
ση τευχών Δημοπράτησης της
αποκατάστασης του Διατηρητέου
Συγκροτήματος του κτήματος Κ.Β.
Μορφόπουλου (Ο.Τ123) για
χρήση πολιτιστικών εκδηλώσεων

Μελέτη κατασκευής νέου βιοκλι-
ματικού βρεφονηπιακού σταθμού
(Ο.Τ 386) στην περιοχή του Αερο-
δρομίου

Μελέτη αποπεράτωσης δευτερ-
οβάθμιου δικτύου αποχέτευσης
κάτω Ελευσίνας

Έργα για τα οποία έχει ξεκινήσει
η διαδικασία σύναψης σύμβασης:

Αντικατάσταση χλοοτάπητα του
γηπέδου Δημοτικού Σταδίου Ελευ-
σίνας

Κατασκευή πεζοδρομίων Δημο-
τικής Ενότητας Ελευσίνας

Κατασκευή νέου χώρου πολιτι-
σμού στο (Ο.Τ. 162) στην Άνω
Ελευσίνα

Αναπλάσεις στη Δημοτική Ενότ-
ητα Ελευσίνας

Ανάπλαση κοινόχρηστων
χώρων, χώρου Αναψυχής και
πρασίνου, αθλητικών εγκαταστά-
σεων & παιδικής χαράς Δημοτικής
Ενότητας Μαγούλας (η εκπόνηση
μελέτης βρίσκεται στο τελικό στά-
διο, προκειμένου να προχωρήσει
η σύναψη σύμβασης).

Ακίνητα που βρίσκονται στο
τελικό στάδιο μεταβίβασης στον
Δήμο Ελευσίνας:

Ακίνητο στο Ο.Τ. 73 (Β. Λάσκου-
Παγκάλου-Ιάκχου-Κοντούλη)

Ακίνητο στο Ο.Τ. 185-185Α
(Αγάθου-Δήμητρος-Κουγιουμτζόγ-
λου-Βελουχιώτη)

Ακίνητο «Διέλευση»
Ακίνητο στο Ο.Τ.4 (Καραϊσκάκη-

Μιαούλη-Δραγούμη-Κανελλο-
πούλου)

Ακίνητο στο Ο.Τ. 10 (Δραγούμη-
Κοντούλη-Χαριλάου-Καραϊσκάκη
– πρώην ΙΚΑ)

Ακίνητο στο Ο.Τ. 197 (Κινηματο-
γράφος Ελευσίς)

Εγκρίσεις χρηματοδότησης
μέσω του προγράμματος Αντώνης
Τρίτσης:

Μελέτη Κατασκευής Μουσικού 

Γυμνασίου – Λυκείου 
Συντήρηση Δημοτικών Σχο-

λικών Μονάδων (1ο – 3ο Γυμνά-
σιο Ελευσίνας)

Εργασίες Ανοικτού Γηπέδου
Καλαθοσφαίρισης στο Δημοτικό
Γυμναστήριο Ανδρέας Δασκαλάκ-
ης

Με την υπογραφή της προβ-
λεπόμενης σύμβασης με το
ΤΠ&Δ, ο Δήμος μας θα ξεκινήσει
τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
για όλα τα ανωτέρω.

Σε αναμονή έγκρισης προτά-
σεων του Δήμου προς χρημα-
τοδότηση από το Αντώνης
Τρίτσης:

Προμήθεια και εγκατάσταση
εξοπλισμού για τη δημιουργία
γωνιών ανακύκλωσης

Smartech Elefsina: Έξυπνος
κόμβος νέων τεχνολογιών, ψηφιο-
ποίησης και καινοτομίας 

Μελέτη κατασκευής Κτηρίου
Πολιτισμού-Βιβλιοθήκης (Ο.Τ.
41Ε)

Πρωτοβάθμιος Προσεισμικός
έλεγχος δημοσίων κτηριακών
Υποδομών

Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημά-
των Δήμου Ελευσίνας

Σχέδιο Ολοκληρωμένης Προ-
σβασιμότητας και παρεμβάσεις
για την ενίσχυση της βαδισιμότ-
ητας και του ποδηλάτου στον
Δήμο Ελευσίνας, στο πλαίσιο της
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας (Φάση
Β)

5500  ννέέεεςς  θθέέσσεειιςς
εερργγαασσίίααςς  σσττηηνν

εεττααιιρρεείίαα  
Παπαστράτος 

50 νέες θέσεις εργασίας Μηχανικών Παραγω-
γής ανοίγει η Παπαστράτος για το εργοστάσιό
της στον Ασπρόπυργο και σε περιμένει να γρά-
ψεις τη δική σου ιστορία.

Είσαι τελειόφοιτος ή πρόσφατα απόφοιτος
σχολής Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων Μηχα-
νικών ή σχολής Μηχανικών Αυτοματισμού;

Έχεις εκπληρωμένες τις στρατιωτικές σου
υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους);

Αναζητάς την επόμενη επαγγελματική σου
εμπειρία;

Θέλεις να εξελιχθείς δουλεύοντας στη μεγαλύτε-
ρη εταιρεία παραγωγής προϊόντων καπνού
στην Ελλάδα;

Τότε το Beyond Talent by Papastratos είναι
για εσένα!

Εάν ενδιαφέρεσαι δήλωσε συμμετοχή έως τις
24/6.

Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα έγινε
διασύνδεση με τη μεγαλύτερη κοινότητα πράσιν-
ης καινοτομίας GreenTechChallenge, η οποία
απαρτίζεται από απόφοιτους μηχανικούς και
επαγγελματίες πολυτεχνικών σχολών (Μηχα-
νολόγους, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και
Μηχανικούς Αυτοματισμού) με όραμα μια πιο
βιώσιμη Ελλάδα.

Προσλήψεις 28 ατόμων 
στον Δήμο Χαϊδαρίου
Η κοινωφελής επιχείρηση Δήμου Χαϊδαίου

σύμφωνα με την με αριθ. 25/2022 απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου, ανακοινώνει ότι
θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρό-
νου, συνολικού αριθμού είκοσι οχτώ (28) ατό-
μων, προς κάλυψη των αναγκών της επιχείρη-
σης για το Πρόγραμμα Θερινής Απασχόλησης
Παιδιών , για χρονικό διάστημα ενός μήνα.
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Η 2023 Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύου-
σα της Ευρώπης σας προσκαλεί στην
επίσηµη παρουσίαση της Σύνθετης ∆ράσης
Μυστήριο 57_ Ακροβατώντας στην Ελευ-
σίνα, το Σάββατο 18 Ιουνίου στις 20:00, στο
Παλαιό Ελαιουργείο (Κανελλοπούλου 1,
Ελευσίνα)

Το Ακροβατώντας στην Ελευσίνα φέρνει
κοντά τρεις Έλληνες καλλιτέχνες σύγχρο-
νου χορού και τσίρκου από την οµάδα Κι
Όµως Κινείται µε πέντε Γάλλους καλλι-
τέχνες τσίρκου και τρεις µουσικούς από το
Le Plus Petit Cirque du Monde, τη διάσηµη
σχολή «τεχνών κινδύνου» και διεθνών καλ

λιτεχνικών ανταλλαγών. Καρπός της
συλλογικής αυτής δράσης, είναι ένα έργο σε
εξέλιξη, εµπνευσµένο από τους κατοίκους
και το αστικό τοπίο της Ελευσίνας και του
Bagneux της Γαλλίας.

Μια παραγωγή της 2023 Ελευσίνα Πολιτι-
στική Πρωτεύουσα της Ευρώπης.

Συµπαραγωγή: PPCM Productions I Le
Plus Petit Cirque du Monde

Με την υποστήριξη της Πρεσβείας της
Γαλλίας στην Ελλάδα και του Γαλλικού
Ινστιτούτου.

ΜΜυυσσττήήρριιοο  5577__  ΑΑκκρροοββααττώώννττααςς  
σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα
ττοο  ΣΣάάββββααττοο  1188  ΙΙοουυννίίοουυ  σσττιιςς  2200::0000,,  σσττοο  ΠΠααλλααιιόό  ΕΕλλααιιοουυρργγεείίοο  
((ΚΚααννεελλλλοοπποούύλλοουυ  11,,  ΕΕλλεευυσσίίνναα)) Ξ

εκιν ούν  οι αιτήσεις
προεγγραφής στο Κοι-
ν ων ικό Φρον τιστήριο

του Δήμου Αχ αρν ών , μια
σύγχ ρον η δομή εκπαίδευσης
με σκοπό τη στήριξη των
ευπαθών  ν οικοκυριών , που
προσφέρει ευκαιρίες
εν ίσχ υσης της γν ώσης σε
όλα παιδιά της.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ

A’ περίοδος 07/06/2022 έως
30/06/2022

Β’ περίοδος από
29/08/2022 έως και
10/09/2022

Προεγγραφές στα γραφεία
του Κοιν ων ικού φρον τι-
στηρίου και τις ώρες 14.00 – 18.00 ή
μέσω ηλεκτρον ικού ταχ υδρομείου
( m a i l ) :
koin.f rontistirio.acharnes@gmail.com

(Απαραίτητη προϋπόθεση για την
ολοκλήρωση μιας προ-εγγραφής είν αι η
συμπλήρωση και κατάθεση του συν ό-
λου των  δικαιολογητικών  και ΜΟΝΟΝ
τότε θα ληφθεί  στην  αίτηση σχ ετικός
αρ. πρωτοκόλλου)

Κοιν ων ικό Φρον τιστήριο: Δευτέρα
έως  Παρασκευή: 10:00 π.μ -15:00 μ.μ
στα γραφεία: Παύλου Μελά 47 & Παγ-
κάλου, 2ος όροφος (τηλ:210-2440004)

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Τα δικαιολογητικά προ-εγγραφής είν αι
τα παρακάτω:

1)Αίτηση εγγραφής στο Κοιν ων ικό
Φρον τιστήριο / Δήλωση των  μαθημά-
των  που ο μαθητής επιθυμεί ν α παρα-
κολουθήσει.

2)Φωτοτυπία αστυν ομικής ταυτότ-
ητας γον έα -κηδεμόν α ή διαβατηρίου

3)Πιστοποιητικό οικογεν ειακής κατά-
στασης

4)Βεβαίωση μόν ιμης κατοικίας (με
κατάθεση λογαριασμού ΔΕΚΟ (ΔΕΗ,
ΕΥΔΑΠ))

5)Φωτοτυπία εκκαθαριστικού
σημειώματος του τελευταίου οικον ομι-
κού έτους 2021.

Η Φωτογραφική Λέσχη Ελευσίνας προσκαλεί
τον φωτογράφο Κώστα Μασσέρα να παρου-
σιάσει το νέο φωτογραφικό του λεύκωμα με
τίτλο: “Exotic Summer” στον ειδικά διαμορφ-
ωμένο χώρο του Namaste - café-bar (Άνω
Ελευσίνα - Ιατρού Παπαγιάννη 61) το Σάββα-
το 18 Ιουνίου 2022 στις 20:30. 
Μετά το τέλος της παρουσίασης θα ακολουθ-
ήσει συζήτηση µε το κοινό.
Το “Εxotic Summer” είναι μια συλλογή φωτο-
γραφιών από καλοκαίρια των τριών τελευ-
ταίων δεκαετιών σε διάφορα μέρη της Ελλά-
δας και από την Δυτική Αττική.
Πληροφορίες:
Φωτογραφική Λέσχη Ελευσίνας
https://photoclub-elefsina.gr/
Τηλ: 6955 28 48 59

---------------------

Λίγα λόγια για τον καλεσμένο φωτογράφο
Ο Κώστας Μασσέρας γεννήθηκε στον Πειραιά
στις 9-4-1965.
Παρακολούθησε τετράμηνο σεμινάριο καλλι-
τεχνικής φωτογραφίας (τεχνική, ιστορία,
αισθητική) του Φωτογραφικού Κύκλου από
τον Πλάτωνα Ριβέλλη.
Συμμετείχε στο σεμινάριο (workshop) του
φωτογράφου του διεθνούς πρακτορείου
Magnum Νίκου Οικονομόπουλου, τον
Σεπτέμβριο του 2014.
Πολλές φωτογραφίες και συνεντεύξεις του
έχουν δημοσιευθεί στον ελληνικό τύπο καθώς
και σε ελληνικούς και ξένους ιστότοπους.
Εργάστηκε για είκοσι συναπτά έτη σε φωτο-
γραφικά καταστήματα ενώ παράλληλα δημιο-
υργούσε προσωπικό καλλιτεχνικό έργο το
οποίο παρουσίασε σε πολλές εκθέσεις.

Ξεκινούν οι αιτήσεις προεγγραφής 
στο Κοινωνικό Φροντιστήριο

του Δήμου Αχαρνών 
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Η επιστολή παραίτησης του Δημοτικού Συμβούλου Η επιστολή παραίτησης του Δημοτικού Συμβούλου 
Χαράλαμπου Σεμερτζίδη προς τον Δήμαρχο Ελευσίνας Χαράλαμπου Σεμερτζίδη προς τον Δήμαρχο Ελευσίνας 
Η επιστολή αναγνώσθηκε από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δ.Σ.Η επιστολή αναγνώσθηκε από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δ.Σ.

Ελευσίνα, 02/06/2022Ελευσίνα, 02/06/2022

Αξιότιμε Κε Δημαρχε,
Με την παρούσα επιστολή μου, σας γνωστοποιω την οριστική μου απόφ-

αση για την παραίτηση μου από την Δημοτική παράταξη  <<Συμφωνία
Πολιτών >>. Σας εκφράζω, παράλληλα, την απόφαση μου να παραμείνω
ανεξάρτητος Δημοτικός σύμβουλος, εως την λήξη της θητείας μου. Οι λόγοι
της παραίτησης  μου σας είναι γνωστοί, τόσο από τις κατ' ιδιαν επικοι-
νωνίες μας, όσο και με εμπιστευτικές επιστολές και διαφωνίες που είχαμε
στην Δημοτική ομάδα, αλλά και στα Δημοτικά συμβούλια. Η συμμετοχή μου
στα κοινά δεν αφορούσε στις προσωπικές μου φιλοδοξίες, πάρα μόνο στην

έξοδο της πόλης μας από το τέλμα και την στασιμότητα.
Πίστεψα στα λόγια σας για αναβάθμιση της πόλης. Στο να γίνει μια είσοδος πόλης, να ολοκληρ-

ωθεί η αποχέτευση, ένα πάρκο, ένα θέατρο, να φτιάξουμε τους δρόμους και τα πεζοδρόμια, το
μεγαλο θέμα του Νεκροταφείου.... ΤΙ ΑΠ' ΟΛΑ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΝΕΙ, ΚΥΡΙΕ ΔΗΜΑΡΧΕ, ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ
ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ; 

Το χειρότερο απ'ολα είναι ο εμπαιγμός και η κοροϊδία, τόσο μέσα από την  Δημοτική ομάδα (με
όσους παρόντες), όσο και στα Δημοτικά συμβούλια. Εγώ, κε Δήμαρχε, δεν κοιτούσα το Εγώ, αλλά
το Εμείς, και λειτουργούσα ως μοχλός πίεσης, για να υλοποιηθουν κάποια πράγματα αυτονόητα.
Δυστυχώς, δεν υπήρχαν άλλες φωνές γιατί η καρέκλα, που μου προσφερατε δυο φορες και εγώ
αρνήθηκα, είναι "γλυκιά".

Παρά τις διενέξεις μας, διατήρησα, μέχρι την τελευταία στιγμή, την καλή μου πίστη, απέναντι στις
δεσμεύσεις σας, τόσο προς εμένα, οσο  και προς το λαό Ελευσίνας-Μαγουλας.

Γνωρίζετε ότι, εκτός από τα προαναφερόμενα, υπάρχουν πολλά περισσότερα θέματα, στα οποία
δεν κρίνω σκόπιμο να εστιάσω στην παρούσα επιστολή μου, αλλά θα τοποθετηθώ επ' αυτών,
ενώπιον προσεχούς συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, για λόγους διαφάνειας, δημοσι-
ότητας και σφαιρικής ενημέρωσης του συλλογικού οργάνου. 

Με τιμή, Με τιμή, 
Σεμερτζίδης Χαράλαμπος, Δημοτικός σύμβουλος Ελευσίνας-ΜαγουλαςΣεμερτζίδης Χαράλαμπος, Δημοτικός σύμβουλος Ελευσίνας-Μαγουλας

Υ.Γ. : Παρακαλώ όπως μου αποσταλε ί ο σχετικός αριθμός πρωτοκόλλου.Υ.Γ. : Παρακαλώ όπως μου αποσταλε ί ο σχετικός αριθμός πρωτοκόλλου.

Ο Σ.Ε.Π.Π.Μ.Ε.
ΠΑΤΕΡΑΣ διαθέτει στην
δύναμη του 19 πιστοποι-
ημένους Εθελοντές δασο-
προστασίας και δασοπυρ-
όσβεσης.
Η εκπαίδευση και οι εξε-

τάσεις ολοκληρώθηκαν
με επιτυχία σήμερα 29/5
στην Π.Υ. Μεγάρων.
Ευχαριστούμε τα άξια

στελέχη του Πυροσβεστι-
κού Σώματος για την
εκπαίδευση και τη γνώση
που μας μετέδωσαν.
Δηλώνουμε έτοιμοι να

συνδράμουμε στο δύσκο-
λο έργο τους όποτε χρει-
αστεί.
Τα μέσα και ο εξοπλι-

σμός μας είναι ελάχιστα,
η ψυχή μας και η διάθεση
να βοηθήσουμε στη προ-
στασία του φυσικού μας
πλούτου απεριόριστη.
Ευχαριστούμε ξεχωρι-

στά τους φίλους μας της
ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
ΜΕΓΑΡΙΤΩΝ (O.E.M)  που
χωρίς τη στήριξη τους
δεν θα είχαμε καταφέρει
πολλά.

ΔΕΚΑ ΝΕΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΘΥΡΙΔΕΣ ΤΟΥ ΚΕΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

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

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

Σ
ας εν ημερών ουμε ότι από
τις 17 Ιουν ίου 2022,  στο
ΚΕΠ του Δήμου Ασπρ-

οπύργου, θα είν αι διαθέσιμες
στους πολίτες, μέσω της Εν ιαίας
Ψηφιακής Πύλης (gov .gr), δέκα
(10) ηλεκτρον ικές αιτήσεις (ψηφ-
ιακές υπηρεσίες) που αφορούν
στην  έκδοση πιστοποιητικών
δημοτολογίου και αποσπασμά-
των  ληξιαρχ ικών  πράξεων , τα
οποία δεν  μπορούν  ν α εκδοθ-
ούν  απευθείας ηλεκτρον ικά από
τους πολίτες.

Συγκεκριμέν α από το gov .gr θα
δρομολογούν ται προς τους Δήμο-
υς που έχ ουν  εν εργοποιήσει
Θυρίδες στο gov .gr:

Στη Θυρίδα Δημοτολογίου, αιτή-
σεις πολιτών  για:

o Έκδοση πιστοποιητικού οικο-
γεν ειακής κατάστασης

o Έκδοση πιστοποιητικού γέν -
ν ησης

o Έκδοση πιστοποιητικού ιθα-
γέν ειας

o Έκδοση πιστοποιητικού
εγγυτέρων  συγγεν ών

o Έκδοση πιστοποιητικού εν το-
πιότητας

o Έκδοση πιστοποιητικού εγγρ-
αφής στο Μητρώο Αρρέν ων

Στη Θυρίδα Ληξιαρχ είου, αιτή-
σεις πολιτών  για:

o Έκδοση ληξιαρχ ικής πράξης
γέν ν ησης

o Έκδοση ληξιαρχ ικής πράξης
γάμου

o Έκδοση ληξιαρχ ικής πράξης
συμφών ου συμβίωσης

o Έκδοση ληξιαρχ ικής πράξης
θαν άτου

Στην  απάν τηση στον  πολίτη

για τα παραπάν ω 10 πιστοποιη-
τικά / ληξιαρχ ικές πράξεις, δεν
απαιτείται ν α υπογράφεται ιδι-
όχ ειρα το έγγραφο ή ν α φέρει την
στρογγυλή σφραγίδα του Φορέα
δεδομέν ου ότι με την  αν άρτηση
στη Θυρίδα αποκτά τα χ αρακτηρ-
ιστικά εγκυρότητας εγγράφων  του
gov .gr.

Σύμφων α με δηλώσεις του
Δημάρχ ου Ασπροπύργου, κ.
Νικόλαου Μελετίου: «Ο Δήμος
Ασπροπύργου εν τάσσει τις
υπηρεσίες του στην  ψηφιακή
εποχ ή, με μείωση του χ ρόν ου
εξυπηρέτησης του πολίτη, και
απασχ όλησης των  υπηρεσιών
του. 

Μειών ει το κόστος περίπου 5,45
ευρώ για κάθε διαδικασία. Ο
πολίτης δεν  χ ρειάζεται πλέον  ν α
αποθηκεύει, ή ν α εκτυπών ει από
το ηλεκτρον ικό ταχ υδρομείο, δεν
χ ρειάζεται ν α στέλν ει χ αρτιά.
Εξυπηρετείται χ ωρίς ουρές, ταλαι-
πωρίες και στο χ ρόν ο που χ ρειά-
ζεται τα πάσης φύσεως έγγραφα.
Η ψηφιακή μας πολιτική
συν εχ ίζεται σε όλες τις υπηρεσίες
και τα ν ομικά πρόσωπα,  έτσι
ώστε οι πολίτες ν α εξυπηρε-
τούν ται πλέον  άμεσα, επι-
ταχ ύν ον τας τους στόχ ους της
εθν ικής στρατηγικής για τον  ψηφ-
ιακό μετασχ ηματισμό της Χώρας.

Σύλλογος Εθελοντών 
Πολιτικής Προστασίας 

Μάνδρας Ειδυλλίας "Πατέρας"

19 πιστοποιημένοι Εθελοντές
δασοπροστασίας και 

δασοπυροσβεσης στο 
δυναμικό του 
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Δωρεάν μαστογραφίες: 
Σήμερα τα πρώτα μηνύματα στις 
δικαιούχες του προγράμματος 
«Φώφη Γεννηματά»

Σ
ε μια εκδήλωση με προσωπικές ιστορίες
γυναικών που έχουν επιζήσει του καρκίνου
του μαστού, στον κήπο του Κέντρου Πολιτι-

σμού «Στ. Νιάρχος», ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε
την έναρξη του προγράμματος προληπτικών εξετά-
σεων κατά του καρκίνου του μαστού, που φέρει το
όνομα της Φώφης Γεννηματά, η οικογένεια της οποίας
συμμετείχε στην εκδήλωση.

Τα πρώτα μηνύματα για δωρεάν εξετάσεις μαστού
αναμένεται να αποσταλούν από σήμερα αύριο, όπως
έγραψε το News4Health, στις δικαιούχους του προ-
γράμματος ηλικίας 50-69 ετών. Η διαδικασία θα ολοκ-
ληρωθεί σταδιακά τις επόμενες εβδομάδες.

Ιστορική στιγμή χαρακτήρισε την έναρξη του προ-
γράμματος η Γ.Γ. Δημόσιας Υγείας, Ειρ. Αγαπηδάκη,
σημειώνοντας πως άλλες ευρωπαϊκές χώρες τέτοια
προγράμματα εφαρμόζονται από τη δεκαετία του ’70. Η
ηλικιακή ομάδα 50-69 ετών είναι κρίσιμη, καθώς τα
τελευταία χρόνια ρυθμός μείωσης των θανάτων για την
ομάδα αυτή είναι μικρότερος σε σχέση με την ομάδα
65-79. Στην Ελλάδα έχουμε 2,15 ανά 100 χιλιάδες
διαγνώσεις καρκίνου μαστού.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης μοιράστηκαν τις
προσωπικές τους ιστορίες 3 γυναίκες, που έχουν επι-
ζήσει του καρκίνου του μαστού, σε μια συζήτηση από
με τη Γενική Γραμματέα, κατά την οποία ανέδειξαν τη
σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης. 

«Με τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης
ξεκινάμε το πρώτο πρόγραμμα προσυμπωματικού
ελέγχου στη χώρα μας», ανέφερε ο Πρωθυπουργός.
Όπως εξήγησε, η αρχή γίνεται με τον καρκίνο του
μαστού τόσο γιατί είναι ο πιο συχνός στο γυναικείο
πληθυσμό αλλά και γιατί γνωρίζουμε πια ότι η έγκαιρη
διάγνωση μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στην ίαση
του. Είναι ένα πλήρες πρόγραμμα που αξιοποιεί δημό-
σιες και ιδιωτικές δομές, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκ-
ης

Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό είναι το πρώτο βήμα
σε μια ευρύτερη προσπάθεια να αποκτήσει η χώρα
πολιτικές δημόσιας υγείας. «Είναι πέντε πράγματα τα
οποία μπορούμε να κάνουμε προς όφελος της υγείας
μας», ανέφερε ο Κ. Μητσοτάκης. «Πρώτον να μην
καπνίζουμε, να περιορίσουμε την κατανάλωση αλκοόλ,
να ασκούμαστε και να τρώμε υγιεινά», ανέφερε
συμπληρώνοντας πως όποιος τις ακολουθεί μπορεί να
προσθέσει έως και 18 χρόνια ζωής επιπλέον.

«Τόσο απλά αλλά και τόσο δύσκολα να πείσουμε
τους πολίτες πως με μικρές αλλαγές στην καθημερινότ-
ητα μας μπορούμε να κάνουμε μεγάλη αλλαγή στη
δημόσια υγεία, βελτιώνοντας προσδόκιμο και ποιότητα
της ζωής μας. Ειδικά προς τα πιο ευάλωτα μέλη της
κοινωνίας μας, τα παιδιά. Είναι αδιανόητο ότι στη χώρα
μας έχουμε τόσο υψηλά ποσοστά παιδικής παχυσα-
ρκίας», σημείωσε. Θυμήθηκε μάλιστα μια δήλωση της
μητέρας του, η οποία είχε διαγνωστεί με καρκίνο του
μαστού.

«Γιατί να το κρύψω; Δεν φοβάμαι να το πω. Γιατί να
τον κρύψουμε τον καρκίνο; Μήπως έτσι τον καταρ-
γούμε; Αν φοβάσαι πεθαίνεις γιατί ο φόβος είναι ο χει-
ρότερος σύμβουλος», είχε αναφέρει η μητέρα του
Πρωθυπουργού.

Στο τραπέζι αλλαγές στον ΚΟΚ:Στο τραπέζι αλλαγές στον ΚΟΚ: Μειώνονται τα όρια
ταχύτητας στα 30 χλμ. σε Αττική και μεγάλες πόλεις

Όπως αποκάλυψε ο υπουργός
Υποδομών  και Μεταφορών
Κώστας Καραμαν λής. υπάρχ ουν
σκέψεις για μείωση στο όριο
ταχ ύτητας στα 30 χ λμ/ώρα στις
μεγάλες πόλεις.

Στο Regional Growth Conf erence
στην  Πάτρα, ο υπουργός Υπο-
δομών  και Μεταφορών  Κώστας
Καραμαν λής, αν αφέρθηκε στο
οδικό έργο Πάτρας-Πύργου, το
οποίο όπως είπε έχ ει ταλαιπωρήσει
για πάν ω από 15 χ ρόν ια την  τοπι-
κή κοιν ων ία. 

Ο υπουργός επεσήμαν ε πως ήδη
είν αι στημέν α τα εργοτάξια και πως
το έργο θα είν αι έτοιμο σε 36
μήν ες, εν ώ μπορεί ν α παραδίδεται
και τμηματικά στο κοιν ό.

Επίσης, υποστήριξε πως μεγάλος
στόχ ος της κυβέρν ησης είν αι η
υπογειοποίηση του μεγαλύτερου
μέρους της σιδηροδρομικής γραμ-
μής που διασχ ίζει την  Πάτρα.

Όπως τόν ισε, έν α σοβαρό και
σύγχ ρον ο υπουργείο πρέπει ν α
δώσει έμφαση σε έργα που αφορ-
ούν  υδάτιν ους πόρους και φυσικές
καταστροφές.

Ερωτώμεν ος για την  Οδική Ασφά-
λεια, απάν τησε πως υλοποιείται
έν α εθν ικό στρατηγικό σχ έδιο, το
οποίο περιλαμβάν ει μεγάλα έργα 

υποδομής, αν αμόρφωση του
ΚΟΚ, τη σκέψη ν α μειωθεί το όριο
ταχ ύτητας στα 30 χ λμ/ώρα στα
μεγάλα αστικά κέν τρα, εν ώ
προέτρεψε τους δικυκλιστές ν α
φορούν  κράν ος.

Τέλος, εκτίμησε πως σε λίγο καιρό
θα δούμε τα πρώτα ηλεκτρικά λεω-
φορεία σε Αθήν α και Θεσσαλον ίκη.

Εκδήλωση στη μνήμη του αδικοχαμένου Μάριου
Δημήτριου Σουλούκου.

ΣΠ. ΒΡΕΤΤΟΣ: ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. 
ΤΟ ΧΡΩΣΤΑΜΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ 

Τ
ην  αποφασιστική στάση
της δημοτικής αρχ ής
απέν αν τι στην  παραβα-

τικότητα εξέφρασε, για μια
ακόμη φορά, ο Δήμαρχος Αχ α-
ρν ών  Σπύρος Βρεττός κατά
την  ομιλία του στην  εκδήλωση
του 6ου Δημοτικού Αχ αρν ών ,
στη μν ήμη του αδικοχ αμέν ου
Μάριου Δημήτριου Σουλούκου.

Χωρίς ν α “μασήσει” τα λόγια
του ο Δήμαρχ ος μίλησε για τη
δολοφον ία του Μάριου
Δημήτριου και έκαν ε σαφές ότι
η δημοτική αρχ ή καταβάλει
καθημεριν ή προσπάθεια ώστε
ν α περιοριστεί το φαιν όμεν ο
και ν α ελεγχ θούν  οι έκν ομες
συμπεριοφές.

Απόσπασμα της
ομιλίας:Σήμερα βρεθήκαμε στην  αίθουσα εκδηλώσεων  «Μάριος Σουλούκος» για ν α γιορτάσουμε τη σχ ολική γιο-
ρτή του 6ου Δημοτικού Σχολείου, στο πλαίσιο του 25ου Παιδικού φεστιβάλ και ν α τιμήσουμε τη μν ήμη του
μικρού Μάριου.Σαν  σήμερα, πριν  5 χ ρόν ια, δολοφον ήθηκε ο μικρός Μάριος Σουλούκος και ακόμα δυστυχ ώς
δεν  έχ ει συλληφθεί ο δολοφόν ος του. Λύση στο μεγάλο πρόβλημα της παραβατικότητας δεν  έχ ει ακόμη δοθεί.
Όμως, καταβάλλουμε καθημεριν ά κάθε δυν ατή προσπάθεια για την  αν τιμετώπισή της και θα συν εχ ίσουμε ν α
το κάν ουμε. Το χ ρωστάμε στα παιδιά μας. 

Το χ ρωστάμε στον  Μάριο τον  οποίο δεν  θα ξεχ άσουμε ποτέ. Γιατί ο Μάριος είν αι το παιδί όλων  των  Αχ α-
ρν ών .Σε αυτό τον  αγών α δεν  χ ωράν ε πολιτικές σκοπιμότητες και μικροπολιτική. Ας παλέψουμε όλοι μαζί για
ν α αλλάξουμε τον  τόπο μας. Όλοι μαζί, ν α επεν δύσουμε στη ν έα γεν ιά των  Αχ αρν ών  και ν α αλλάξουμε το
μέλλον  μας.



Έ
να νέο περιστατικό επίθε-
σης συνοδού ασθενή σε
υγειονομικό, αυτή τη φορά

σε μια ειδικευόμενη παιδίατρο στο
Παιδιατρικό Τμήμα επειγόντων
Περιστατικών του «Θριάσιου
Νοσοκομείου», καταγγέλλει σε ανα-
κοίνωσή του το σωματείο εργαζο-
μένων στο Γ.Ν.Ε. Θριάσιο.

Οι εργαζόμενοι σημειώνουν μάλι-
στα ότι τα περιστατικά επιθέσεων
σε υγειονομικούς κατά τη διάρκεια
της εργασίας τους αυξάνονται και
ζητούν μέτρα για την ενίσχυση της
φύλαξης του νοσοκομείου και
συνολικά των δημόσιων μονάδων
υγείας».

Αξίζει να σημειωθεί, ότι αυτή
είναι η τέταρτη επίθεση σε βάρος
εργαζομένου από τον Αύγουστο
του 2021 στο Θριάσιο.

«Το πρόσφατο (στις 5 Ιουνίου
2022) απαράδεκτο περιστατικό
επίθεσης συνοδού ασθενή σε ειδι-
κευόμενη παιδίατρο στο Παιδιατρ-
ικό ΤΕΠ του ΘΡΙΑΣΙΟΥ νοσοκο-
μείου, με αποτέλεσμα το τραυματι

σμό της, επιβεβαιώνει, για άλλη
μια φορά, την ανάγκη για την εξα-
σφάλιση, με κρατική ευθύνη, πλήρ-
ους νομικής κάλυψης και στήριξης
στους υγειονομικούς, που δέχον-
ται επίθεση κατά τη διάρκεια της
εργασίας τους, καθώς και για 

ενίσχυση της φύλαξης του νοσο-
κομείου μας και  συνολικά των
δημόσιων μονάδων υγείας», αναφ-
έρει η ανακοίνωσή του για το πρό-
σφατο περιστατικό.

Ακολούθως το σωματείο επι-
σημαίνει πως: «Για να μην επαναλ

ηφθούν παρόμοια απαράδεκτα
περιστατικά επιθέσεων σε συναδέ-
λφους, προχωράμε σε Στάση
Εργασίας (12 μ. – 1 μ.μ.) την Πέμ-
πτη 16 Ιουνίου και μαζική παρέμ-
βαση στη διοίκηση του ΘΡΙΑΣΙΟΥ
νοσοκομείου
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Συνοδός ασθενή επιτέθηκε και τραυμάτισε ειδικευόμενη
παιδίατρο στο Θριάσιο νοσοκομείο

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 172,7% στο φυσικό
αέριο, 12% στα τρόφιμα

Σ
το 11,3% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός του Μαΐου, έναντι
10,2% που ήταν τον Απρίλιο, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της στατιστικής υπηρ-
εσίας, οι τιμές των τροφίμων και ποτών αυξήθηκαν
τον τελευταίο χρόνο κατά 12,1%, με ανατιμήσεις
23,2% στα έλαια, 13,4% στο ψωμί, 13,8% στο κρέας
και 14,1% στα γαλακτοκομικά και αυγά.

Στο ενεργειακό κόστος, οι τιμές του φυσικού αερίου
έχουν αυξηθεί τον τελευταίο χρόνο κατά 172,7%, του
ηλεκτρικού ρεύματος κατά 80,2%, του πετρελαίου
θέρμανσης κατά 65,1% και των καυσίμων και λιπαν-
τικών κατά 36,6%.

Σε μηνιαία βάση, ο γενικός δείκτης τιμών κατανα-
λωτή παρουσίασε αύξηση 0,7% έναντι μείωσης
0,4% που είχε σημειώσει αντίστοιχα πέρυσι.

Η ανοδική πορεία
Την προηγούμενη εβδομάδα, τα στοιχεία της

Eurostat έδειξαν ότι ο πληθωρισμός προσαρμοσμέ-
νος στη δική της μέθοδο μέτρησης έτρεξε στην Ελλά-
δα με ρυθμό 10,7%, ανεβάζοντας περαιτέρω
ταχύτητα σε σχέση με τον Απρίλιο όταν και κατέγρ-
αψε ρυθμό 9,1%.

Υπενθυμίζεται, ότι ο εθνικός πληθωρισμός από την
αρχή του έτους έχει καταγράψει: 6,2% τον Ιανουάρ-
ιο, 7,2% τον Φεβρουάριο, 8,9% τον Μάρτιο και 9,1%.
Ωστόσο η ανοδική αυτή περιδίνηση, έχει τις βάσεις
από πιο νωρίς και συγκεκριμένα από τον Ιούνιο του
2021, όταν έκανε την πρώτη του δειλή ανοδική
αντίδραση καταγράφοντας ρυθμό 0,1%. Είχε προη-
γηθεί ένα αρνητικό σπιράλ αρχής γενομένης από
τον Μάιο του 2020.

Οι εκτιμήσεις για το έτος
Με τον πληθωρισμό να καταγράφει το ένα ρεκόρ

μετά το άλλο γίνεται ολοένα και πιο ξεκάθαρο πως
το 2022 θα κλείσει με μεγαλύτερη άνοδο από τις
επίσημες προβλέψεις του οικονομικού επιτελείου και
μάλλον θα επιβεβαιωθούν πιο δυσοίωνες προβλέ-
ψεις όπως αυτή του ΟΟΣΑ για πληθωρισμό 8,8%
εφέτος.

Υπενθυμίζεται ότι η Κομισιόν εκτιμά ότι ο πληθωρι-
σμός στη χώρα μας θα διαμορφωθεί στο 6,3%, η

Τράπεζα της Ελλάδας στο ακραίο της σενάριο
προβλέπει πάνω από 7%, ενώ το Γραφείο Προϋπο-
λογισμού του Κράτους στη Βουλή έχει πρόβλεψη
ακόμη και για ποσοστό πάνω από 11%.

Αναζητείται φόρμουλα για τα μέτρα
Σε αυτό το πλαίσιο στο οικονομικό επιτελείο αναζ-

ητείται η φόρμουλα που θα επιτρέψει την παράταση
των μέτρων στήριξης έναντι της ακρίβειας.
Ενισχυτικά λειτουργεί ο ρυθμός ανάπτυξης της
ελληνικής οικονομίας που τουλάχιστον το πρώτο
τρίμηνο ξεπέρασε τις προσδοκίες με 7% και
αντίστοιχα καλές επιδόσεις αναμένονται και το
δεύτερο και τρίτο τρίμηνο λόγω και του τουρισμού.

«Από την ανάπτυξη δημιουργείται δημοσιονομικός
χώρος για να βοηθήσουμε κυρίως τους ευάλωτο-
υς… υπάρχει προσπάθεια να δημιουργηθεί δημο-
σιονομικός χώρος για συνταξιούχους και δημοσίους
υπαλλήλους για την απάλειψη και από αυτούς της
εισφοράς αλληλεγγύης, δημοσιονομικό χώρος για
τις αυξήσεις στις συντάξεις από 1/1/2023 και να μπο-
ρέσουμε να διατηρήσουμε τις μειώσεις φόρων που
έχουμε κάνει», δήλωσε χθες ο αναπληρωτής υπο-
υργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης.

Στο επίκεντρο των μέτρων στήριξης θα βρεθεί το
θέμα των καυσίμων. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται η
παράταση της επιδότησης βενζίνης από 30 έως 50
ευρώ για όλους και μετά τον Ιούνιο αλλά και η παρά-
ταση της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης στην
αντλία με 15 λεπτά το λίτρο.
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Βasket League: Το Σάββατο ο πρώτος τελικός του
Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό

Η αναμέτρηση στο ΣΕΦ θα ξεκινήσει στις 21.00
Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα αναμετρηθούν στους τελικούς της Βas-
ket League, με το πρώτο ματς να διεξάγεται το Σάββατο (11/6) στο ΣΕΦ.
Αυτό έγινε γνωστό πολύ αργά το βράδυ της Τετάρτης (8/6), με το παιχνίδι
να ξεκινά στις 21.00 κι ενώ την Πέμπτη (9/6) ο ΕΣΑΚΕ θα ανακοινώσει το
αναλυτικό πρόγραμμα των τελικών.
Απ' ό,τι φαίνεται, πάντως, ο δεύτερος αγώνας θα γίνει την Τρίτη (14/6) στο
κλειστό του ΟΑΚΑ, ενώ ο τρίτος τελικός θα πραγματοποιηθεί στις 17 Ιου-
νίου στο ΣΕΦ, ημέρα Παρασκευή.

Γυναικείο Πρωτάθλ-
ημα :  Μεγάλη Επιτ-

υχία το Τουρνουά 5x5

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε το
Τουρνουά WST 5x5 της ΜΑΙΡΗΣ
ΓΑΒΑΛΑ που διεξήχθει στα Γήπε-
δα

Orion Sports Club στη Γλυφάδα
Πρωταθλήτρια Ομάδα:Α. Σ.

ΠΟΝΤΙΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
(Coach: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΒΑΝΕ)
Δευτεραθλήτρια Ομάδα: IRON
Τριταθλήτρια Ομάδα: The

Defenders

Πρώτη Σκόρερ:
Άννα Μπαλάτζια  (ΙRON):  13

Γκολ
Καλύτερη Τερματοφύλακας:
Μαρίνα Κουζέλη

(Α. Σ. ΠΟΝΤΙΩΝ
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ)

Ομάδα Ευ Αγωνίζεσθαι:
ΤΖΕΡΤΖΕΛΙΝΕΣ

Συγχαρητήρια σε όλες τις ομά-
δες για την συμμετοχή σας στο
Γυναικείο Τουρνουά WST 5Χ5
που διεξηχθει στα γήπεδα Orion
Sports Club!!!

Πρωταθλήτρια ομάδα : Οι Πον-
τιες

Δευτεραθλητρια ομαδα: Iron
Τριταθλητρια ομαδα: The

Defenders
Πρώτη σκορερ : Άννα Μπαλατζια

με 13 γκολ
Καλύτερη τερματοφύλακας:

Μαρίνα Κουζελη
Ομάδα Εύ Αγωνιζεσθαι : Τζερτ-

ζελινες
Συντονιστείτε υπάρχει  και

συνέχεια αυτό το καλοκαίρι
⚽⚽⚽!!

NEM BC : Ανοιχτές
προπονήσεις

Αν οιχτές προπον ήσεις για τη
συμμετοχή στη μεγάλη
οικογέν εια της ΝΕΜ

Με χαρά αν ακοιν ών ουμε τη
διεξαγωγή αν οικτών
προπον ήσεων  από τον
Οργαν ισμό μας για αθλητές
ηλικιών  2004-06 και 2007-09, με
σκοπό ν α πλαισιώσουν  τα ήδη
αν ταγων ιστικά αγων ιστικά
τμήματά μας, που αγων ίζον ται το
μεν  ΠΑΙΔΙΚΟ στην  Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΣΚΑΝΑ, το δε ΕΦΗΒΙΚΟ στην  Β’
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΚΑΝΑ!

Εσύ θα αφήσεις την  ευκαιρία
ν α πάει χαμέν η;

Οι προπον ήσεις θα διεξαχθούν
υπό την  επίβλεψη του
Superv isor and coaching coordi-
nator of NEM BASKETBALL 

SCHOOL Coach Τσαουσίδη και
του General Director Coach
Κορώση τις εξής ημερομην ίες και
ώρες:

Τρίτη 14/6
2004-2006 : 20:30 – 22:00
2007-2009 : 19:00 -20:30
Τετάρτη 15/6
2004-2006 : 20:30 – 22:00
2007-2009 : 19:00 -20:30
Παρασκευή 17/6
2004-2006 : 20:30 – 22:00
2007-2009 : 19:00 -20:30
Όλες οι προπον ήσεις θα

διεξαχθούν  στη κλιματιζόμεν η
ΝΕΜ BC ARENA!

Πληροφορίες στα τηλέφων α:
6947807637 Coach

Τσαουσίδης
6982816917 Coach Υφαν τής
6972174214 Coach Μπούρης
6970667026 Coach Κορώσης



Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022 θριάσιο-11 

Γεωργαλάς, Ζαρκαδούλας, 
Μηνάς Παπαγιάννης στη ΝΕΜ
Η Νεανική Εστία Μεγαρίδος έμπλεος χαράς ανακοινώνει αλφ-

αβητικώς την εγκόλπωσιν εις τας τάξεις της των καλαθοσφαιρι-
στών Φωτίου Γεωργαλά, Βασιλείου Ζαρκαδούλα και Μηνά
Παπαγιάννη! Καλώς ήλθατε!

MANΔΡΑΙΚΟΣ ΑΟ:  2ο SOCCER CUP της 
Ακαδημίας Ποδοσφαίρου (16-17-18-19/6)

Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού!
Στις (16-17-18-19/6) θα πραγματοποιηθεί το 2ο SOCCER CUP
της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου.
24 Σύλλογοι, εκατοντάδες παιδιά και συνοδοί, θα πάρουν
μέρος σε αυτή τη μεγάλη καλοκαιρινή ποδοσφαιρική γιορτή.

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ:
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021-22

-ΑΝΤΡΕΣ : Στο δύσκολο και πολύ αν ταγω-
ν ιστικό Πρωτάθλημα της Β' Εθν ικής, για 7η
χ ρον ιά τιμήσαμε την  Ομάδα μας, τα 90
χ ρόν ια Ιστορίας του Συλλόγου και την  Πόλη
μας, παραμέν ον τας στην  Κατηγορία, τερ-
ματίζον τας μάλιστα στην  5η θέση, αν  και οι
δυν ατότητές μας ήταν  για ακόμα πιο ψηλά!
Οι τραυματισμοι όμως απο την  αρχ ή κιόλας
της σεζόν  δυστυχ ώς δεν  μας άφησαν . Μας
μέν ουν  οι εκπληκτικές, ορισμέν ες φορές,
εν τός έδρας εμφαν ίσεις και το εξαιρετικό
κλίμα μέσα στην  Ομάδα μας.
-ΓΥΝΑΙΚΕΣ: Για το πρωτάθλημα της
Α΄Κατηγορίας ΕΣΚΑΝΑ, οι Γυν αίκες, παρά
την  προσδοκία μας για κάτι καλύτερο
τερμάτισαν  στην  6η Θέση, όμως κέρδισαν
ν έα κορίτσια και αυξησαν  τη δίψα τους για
την  επόμεν η χ ρον ιά.

-ΕΦΗΒΟΙ: Αυτα τα παιδιά έβγαλαν  μάτια!
Τερμάτησαν  1οι στον  Ομιλό τους, ν ίκησαν
τα 4 πρώτα παιχ ν ίδια τους στο φάιν αλ6 και
αφού εξασφάλισαν  την  ΑΝΟΔΟ στην  Α'
Κατηγορία, έχ ασαν  απο μια εξίσου δυν ατή

Ομάδα, την  Δραπετσών α την  τελευταία
αγων ιστική και αν έβηκαμε σαν  2οι! Μια
σημαν τική φουρν ια παικτών , που μας
γεμίζει αισιοδοξία!

-ΝΕΑΝΙΔΕΣ:΄Οι Νεάν ιδες μας είχ αν  συν ιθ-
ισει σε καλύτερες εμφαν ίσεις, όμως πάν τα
σ ατες τις ηλικίες, εξαιτίας των  εξετάσεων
και αποχ ωρήσεων  λόγω σπουδών , δημιο-
υργουν αι απρόβλεπτες μεταπτώσεις. Ομως,
με πολύ ν εώτερα κορίτσια, στάθηκαν  αν τα-
γων ιστικά και του χ ρόν ου πιο έτοιμες για
τον  Ισχ υρό Ομιλο!

-ΠΑΙΔΙΚΟ: Μάχ η έδωσε το Παιδικό μας
στην  Ά Κατηγορία, αγων ισόμεν ο ουσιαστι-
κά με 9/12 Παμπαιδες! Η παραμον ή η όχ ι
κρίθηκε στο τέλος. Ομως αυτά τα παιδιά
αξίζουν  περα για πέρα το χ ειροκρότημά
μας!

-ΚΟΡΑΣΊΔΕΣ: Πέρα από κάθε προσδοκία,
οι Κορασίδες μας, πλαισιωμέν ες με εξαιρετι-
κά ταλέν τα Παγκορασίδες και Μίν ι, τερμάτι-
σαν  στην  5η θέση της Α'ΕΣΚΑΝΑ!
Εν τυπωσιακή πραγματικά η παρουσία
τους!
-ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ και ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ:
Εν τυπωσίασαν  και οι δύο αυτές Ομάδες
μας! Σ αυτες τις ηλικίες και τα Πρωταθλήμα-

τα δεν  υπάρχ ουν  σκορ και βαθμολογίες
(σωστα!), ομως είμαστε έτοιμοι ν α χ ειροκρ-
οτήσουμε ν έα αστεράκια!!!

-ΜΙΝΙ και JOUNIORS: Εδώ πραγματι περι-
σεύει το ταλέν το!!Το Μίν ι έδωσε πλήθος
αγών ων  σε πρωτάθλημα και τουρν ουά, εν ώ
τα jouniors στα πρώτα τους παιχ ν ίδια
εν τυπωσίασαν !

-ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ: Πλήθος παιδιών , ειδικά μετά
τον  Κορον οιο, συμμετείχ αν  φέτος στις
Ακαδημίες μας. Η Εξαιρετική προπον ητική
δουλειά και το Αν θρώπιν ο πρόσωπο του
Παν ελευσιν ιακού, φάν ηκε προς το τέλος,
οπου πήραν  το "βάπτισμα του πυρός" στο
τουρν ουα του Ευκλείδη στα Μέγαρα και
΄΄εφυγαν  όλα ευτυχ ισμέν α!!

-Υ.Γ. Σε επόμεν η αν άρτηση θα γίν ει ο Κοι-
ν ων ικός Απολογισμός της Ομάδας μας!!!

Ακαδημία 
Ποδοσφαίρου Ερμής 

Ανω Λιοσίων:  
Αξιολόγησης 
αθλητών για 

αγωνιστικά τμήματα

Συνεχίζονται οι δωρεάν
αξιολογήσεις αθλητών
για νέες εγγραφές για
την ένταξη τους στα
αγωνιστικά τμήματα
της ακαδημίας μας

μέχρι και 30 Ιουνίου.
Συμμετοχή αθλητών

στο Πρωτάθλημα της
ΕΠΣΔΑ & Attica Cup !
Δικαίωμα συμμετοχής
των αθλητών στις Προ-
εθνικές Ομάδες Δυτι-

κής Αττικής .
6939836529.
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ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: 
ENOIKIAZONTAI ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΩΤΟΥ 

ΟΡΟΦΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6936780360

4488

ΓΑΜΟΣ
Ο ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΦΡΑΝΤΣΕΒΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΚΑΙ Η ΑΜΠΝΤΟΥΚΑΓΙΟΥΜΟΒΑ ΜΑΝΤΙΝΑ - ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΑΚΡΑΜΖΟΝ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ
ΣΤΟ ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ

ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ   ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 

Χαϊδάρι  :  9/6/2022
ΑΡ. ΠΡΩΤ: 33558

Τμήμα Προμηθειών                                                                                                                            
τηλ : 213 2047330

e mail :  mageiria@haidari.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
Διακηρύσσει
Αν οικτό Διεθν ή Ηλεκτρον ικό

Διαγων ισμό άν ω των  ορίων
για τη προμήθεια με τίτλο
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΙΣΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED, ΣΕ
ΔΡΟΜΟΥΣ, ΠΛΑΤΕΙΕΣ,
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΑΓΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ».

(CPV: 34928520-9, 31527200-
8)

Ο προϋπολογισμός της
Προμήθειας, ανέρχεται στο
ποσόν των 307.632,84 € (συμπ.
του ΦΠΑ) και αναλύεται ως
ακολούθως: Ποσόν προ ΦΠΑ
248.091,00 €, ΦΠΑ 59.541,84 €.

Η εν λόγω προμήθεια,
αποτελεί το Υποέργο 1 της
Πράξης με τον εν θέματι τίτλο,
συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ) με MIS 5050594 και έχει
ενταχθεί στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»
(ΑΔΑ: 60ΞΤΟΡΕΓ-ΕΓ0). 

Από τον συνολικό
προϋπολογισμό της προμήθειας
(307.632,84 €)  που αποτελεί τη
συνολική Δημόσια Δαπάνη,
ποσόν 250.000,00 € αποτελεί
την επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη
και χρηματοδοτείται από το
προαναφερθέν Πρόγραμμα, με
Φορέα Χρηματοδότησης την
Περιφέρεια Αττικής, το δε
υπόλοιπο ποσό των 57.632,84
€ καλύπτεται από πόρους του
Δήμου- ΚΑΠ επενδυτικών
δαπανών (Κ.Α.: 62.7135.0001
και Κ.Α.: 30.7135.0026 του
προϋπολογισμού του Δήμου
Χαϊδαρίου οικονομικού έτους
2022).

Η διενέργεια της παρούσας
προμήθειας, θα διενεργηθεί
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στο Ν.4412/2016 όπως ισχύει,
καθώς και στο πλαίσιο της με
αριθ. πρωτ. 33539/2022
Διακήρυξης και της Προκήρυξης
στην υπηρεσία Εκδόσεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης με Αριθμό
Αναφοράς Αποστολής για
Δημοσίευση 2022-084958.
Επίσης της υπ. αριθ. 12/2022
Μελέτης (Επικαιροποίηση της
αριθ. 34/2021 Μελέτης), τεύχη
στα οποία καθορίζονται οι
τεχνικές προδιαγραφές και οι
όροι της προμήθειας.   

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το
κριτήριο της πλέον

συμφέρουσας από οικονομική
άποψη προσφοράς, βάσει  τιμής.

Η διαδικασία δημοπράτησης
θα διενεργηθεί με χρήση του
Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημόσιων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
Προμήθειες και Υπηρεσίες του
ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή
Πύλη www.promitheus.gov.gr),
με Αρ. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ:
158594 και η καταληκτική
ημερομηνία ηλεκτρονικής
υποβολής των προσφορών είναι
η 11/07/2022 και ώρα 15:00 μ.μ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση
των προσφορών θα γίνει την
15/07/2022 και ώρα 14:00 μ.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στη
διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης έχουν
φυσικά ή νομικά πρόσωπα και,
σε περίπτωση ενώσεων
οικονομικών φορέων, τα μέλη
αυτών, που είναι εγκατεστημένα
σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες
που έχουν υπογράψει και
κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που
η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα
Παραρτήματα 1, 2, 4,5, 6 και
7και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω
Συμφωνίας, καθώς και  δ) σε
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν
στην περίπτωση γ΄ της
παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή
πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Στο βαθμό που καλύπτονται
από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και
5, 6 και 7 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της
ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές
διεθνείς συμφωνίες από τις
οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι
αναθέτουσες αρχές
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα
αγαθά, τις υπηρεσίες και τους
οικονομικούς φορείς των χωρών
που έχουν υπογράψει τις εν
λόγω συμφωνίες μεταχείρισης
εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα
αγαθά, τις υπηρεσίες και τους
οικονομικούς φορείς της
Ένωσης

Οικονομικός φορέας
συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε
ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις
οικονομικών φορέων,
συμπεριλαμβανομένων και των
προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν
συγκεκριμένη νομική μορφή για
την υποβολή προσφοράς. Η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να
απαιτήσει από τις ενώσεις
οικονομικών φορέων να
περιβληθούν συγκεκριμένη
νομική μορφή, εφόσον τους
ανατεθεί η σύμβαση.

Στις περιπτώσεις υποβολής
προσφοράς από ένωση
οικονομικών φορέων, όλα τα
μέλη της ευθύνονται έναντι της

αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα
και εις ολόκληρον..

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα
υποβάλλουν προσφορά στην
Ελληνική γλώσσα. Οι
ενδιαφερόμενοι έχουν την
δυνατότητα να υποβάλλουν
προσφορά για το σύνολο των
υπό προμήθεια ειδών. Οι
προσφορές ισχύουν και
δεσμεύουν τους οικονομικούς
φορείς για διάστημα δέκα
(10)μηνών από την επόμενη της
καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής προσφορών.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται
δεκτές.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη
διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης,
κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς
φορείς (προσφέροντες),
εγγυητική επιστολή συμμετοχής
υπολογιζόμενη σε ποσοστό 2%
επί της εκτιμώμενης αξίας εκτός
ΦΠΑ, του συνόλου της
προμήθειας και συγκεκριμένα
ποσού τεσσάρων χιλιάδων
εννιακοσίων εξήντα ενός ευρώ
και ογδόντα δύο λεπτών
(4.961,82).

Η διάρκεια της σύμβασης
ορίζεται σε πέντε  (5) μήνες από
την υπογραφή της και την
ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ.

Τα έγγραφα της σύμβασης
είναι διαθέσιμα για ελεύθερη,
πλήρη, άμεση & δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση  μέσω
της διαδικτυακής πύλης
(www.promitheus.gov.gr) του
ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Κάθε είδους
επικοινωνία και ανταλλαγή
πληροφοριών πραγματοποιείται
μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. Περαιτέρω
πληροφορίες είναι διαθέσιμες
στην ιστοσελίδα της
Αναθέτουσας Αρχής
www.haidari.gr, ενώ η
Διακήρυξη έχει αναρτηθεί και
στη σελίδα του ΕΦΔ ΑΣΔΑ
http://efd.asda.gr

Όλα τα σχετικά των τευχών
του διαγωνισμού βρίσκονται στα
γραφεία του Δήμου Χαϊδαρίου
όπου οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες να λαμβάνουν γνώση
(Τμήμα Προμηθειών, Στρ.
Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως,
Τ.Κ. 12461, 2ος όροφος, τηλ.
2132047330 -317) 

Το πλήρες σώμα της
Διακήρυξης του διαγωνισμού θα
αναρτηθεί σε ηλεκτρονική
μορφή (.pdf) στην διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr
του ΕΣΗΔΗΣ και του ΚΗΜΔΗΣ.
Επίσης θα παρέχεται ελεύθερη,
άμεση και πλήρης πρόσβαση
στη Συγγραφή Υποχρεώσεων
και τα λοιπά τεύχη του
παρόντος διαγωνισμού στην
ιστοσελίδα του Δήμου
Χαϊδαρίου www.haidari.gr.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
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Φωτιές: Καθημερινή ενημέρωση των πολιτών στο viber με τον 
Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς

Καθημερινά θα στέλνεται στους
πολίτες, μέσω της κοινότητας της
ελληνικής κυβέρνησης στo viber, ο
Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου
Πυρκαγιάς

Την δυνατότητα να λαμβάνουν
καθημερινή ενημέρωση μέσω viber
για τις περιοχές της χώρας με
υψηλή επικινδυνότητα σε πυρκα-
γιές θα έχουν από σήμερα οι

πολίτες. Το μόνο που πρέπει να
κάνουν οι ενδιαφερόμενοι είναι να
εγγραφούν στην κοινότητα της
ελληνικής κυβέρνησης.

Πιο συγκεκριμένα, οι πολίτες,
μέσω της κοινότητας της ελληνι-
κής κυβέρνησης στo viber, θα λαμ-
βάνουν καθημερινά, ώστε να είναι
ενημερωμένοι, τον Χάρτη Πρόβ-

λεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς για
όλη τη χώρα και πληροφορίες για
τον βαθμό επικινδυνότητας σε κάθε
περιοχή.

Εχθες μάλιστα εστάλη επεξ-
ηγηματικό βίντεο με τις κατηγορίες
κινδύνου και τι σημαίνει αυτό για
την επικινδυνότητα εκδήλωσης
πυρκαγιάς.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 3

Υπεν θυμίζεται ότι μετά τον  θάν ατο, πέρυσι το φθιν όπωρο, του
πρώην  βασικού μετόχ ου και Προέδρου της Νεώριον  Συμμετοχ ών
Νίκου Ταβουλάρη, εξελέγη ν έο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με
τη συμμετοχ ή των  Ιωάν ν η Στεφάν ου, ως Προέδρου και Διευθύν ον -
τος Συμβούλου, και των  Γεώργιου Στεφάν ου, Στυλιαν ού Γιαμαλάκη,
Νικόλαου Δεσύπρη και Φώτη Αγαδάκου ως μελών .



ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων για
τεχνική υποστήριξη συνεργείου

διασκευής οχημάτων σε 
υγραεριοκίνητα με έδρα την

Μαγούλα Αττικής. 6949227491  
ΚΑΙ  6934551633

email  n.fotiadis@sime.gr

14-θριάσιο Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022 

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

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

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

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

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

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

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

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100

ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

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

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

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ

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

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

ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΠΟΛΥΤΗ
ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 

ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

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

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

Κύριες αρμοδιότητες και καθή-
κον τα

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

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

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

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

ZHTEITAI  
ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

- ΣΙΔΗΡΙΚΑ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ -- ΣΙΔΗΡΙΚΑ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ -
ΧΤ ΙΣΙΜΑΤΑ - ΣΟΒΑΤ ΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙΧΤ ΙΣΙΜΑΤΑ - ΣΟΒΑΤ ΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ

ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΡΕΜΕΤΙΑΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΡΕΜΕΤΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

6989748621 (ΝΙΚΟΣ)6989748621 (ΝΙΚΟΣ)

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..



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

Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022 θριάσιο-15  

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

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



16-θριάσιο Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022 

Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής, Θανάσης Μπούρας, σε ευρεία
σύσκεψη στο Τοπικό Κατάστημα της Κινέτας 

- Διαρκείς οι παρεμβάσεις του για ζητήματα και προβλήματα που απασχολούν τη Δυτική Αττική 

Ο
Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Δυτικής Αττικής, Θανάσης Μπούρ-
ας, επισκέφθηκε το Τοπικό Κατάστημα της Κινέτας, όπου και πραγματοποι-
ήθηκε ευρεία σύσκεψη.  Στην σύσκεψη συμμετείχαν η Πρόεδρος του Τοπι-
κού Συμβουλίου Κινέτας, κα. Αλεξάνδρα Μπαλτσιώτου, και τα μέλη του Τοπι-

κού Συμβουλίου. 
Την συνάντηση απασχόλησαν η ανέγερση του Δημοτικού Σχολείου Κινέτας και η

ρύθμιση των εκκρεμοτήτων, με σκοπό τη διευκόλυνση της διαδικασίας από την πλε-
υρά του Δήμου Μεγαρέων. Ο κ. Μπούρας επικοινώνησε με τον  διευθυντή Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Μεγαρέων, κ. Κωνσταντίνο Κάμπαξη, ο οποίος τον ενημέρωσε
για την εξέλιξη του ζητήματος. 

Ακολούθως, έλαβε χώρα εκτενής αναφορά για την παράταση  προθεσμίας υποβολής
αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου δασικών χαρτών που αναρτήθηκαν εντός του
έτους 2021 και παρατείνεται έως τη 15η Ιουλίου του 2022, σύμφωνα με τον Νόμο
4938, Τεύχος Α’ 109/06.06.2022 (Επισυνάπτεται). Ο κ. Μπούρας είχε συνεχή και δια-
ρκή επικοινωνία με τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Κώστα Σκρέκα, και
με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Γιώργο Αμυρά, για τη μέγιστη
παράταση της υποβολής των αντιρρήσεων. 

Στην συνέχεια, οι παριστάμενοι υπέδειξαν στον κ. Μπούρα ένα συγκεκριμένο σημείο
στον χάρτη της περιοχής που χρήζει διάνοιξης δρόμου διαφυγής σε περίπτωση πυρ-
καγιάς. Ο κ. Μπούρας ζήτησε και επισκέφθηκε το σημείο της περιοχής Μπαλαλάι και
είχε επικοινωνία με στελέχη του Δασαρχείου, με σκοπό τον συντονισμό των υπηρε-
σιών, της Περιφέρειας, του Δασαρχείου και του Δήμου Μεγαρέων

Ο κ. Μπούρας, παρακολουθεί στενά τα ζητήματα της περιοχής και με τις διαρκείς
παρεμβάσεις του, βρίσκεται κοντά στους κατοίκους δίνοντας οριστικές λύσεις στα
προβλήματα,  όχι μόνο της Κινέτας, αλλά όλης της Δυτικής Αττικής. 

Για την καλύτερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων επισυνάπτεται η σχετική τοποθέτ-
ηση τόσο του κ. Μπούρα, όσο και του Υπουργού, για τη διευκόλυνση των κατοίκων.


