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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Παροδικές νεφώσεις  . Η θερμοκρασία 

από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ελισσαίος, Ελισσώ, Ελισώ, Νήφων  
Παγκόσμια Ημέρα Εθελον τή Αιμοδότη
Προφήτη Ελισσαίου, Οσίου Νήφων ος εν  Άθω

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

Γκιόκα Άννα -  Λεωφόρος Δημοκρατίας 20, 
2105573243

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΟΛΩΝΑ ΚΑΤΣΙΒΕΛΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΜΠΑ Λεωφ.
Γεννηματά Γεωργίου 3, Μαγούλα, 2105558731

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

ΆΝΩ  ΛΙΟΣΙΑ 
Σανιδά Χρυσούλα Δ., Λεωφόρος Φυλής 47

- Χασιά, 2102411522

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Λ. Θρακομακεδόνων 22, 2102466608

Εμπρηστική επίθε-
ση έξω από το σπίτι
αξιωματικού της
ΕΛ.ΑΣ με στόχο τη
μηχανή του, εξαπέλ-
υσαν άγνωστοι στις
03:15 τα ξημερώματα
της περασμένης Πέμ-
πτης στη Δυτική Αττι-
κή. Οι  δράστες
τοποθέτησαν τον
εμπρηστικό μηχανι-
σμό στη μοτοσικλέτα,
και έβαλαν φωτιά.

Σύμφωνα με πληρο-
φορίες, τα γκαζάκια
εξερράγησαν και η μοτοσικλέτα τυλίχτηκε στις
φλόγες. Ο θόρυβος ήταν τόσο δυνατός που οι
γείτονες βγήκαν στο δρόμο, και είδαν τις φλόγες
να έχουν επεκταθεί  και  σε σταθμευμένο
αυτοκίνητο.

Αμέσως, με πυροσβεστήρες και λάστιχα προ-
σπάθησαν να σβήσουν τη φωτιά, ενώ η μηχανή
καταστράφηκε ολοκληρωτικά. Μετά από λίγο
έφτασαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ κλι-

μάκιο του ανακριτικού τμήματός εντόπισαν υπο-
λείμματα από τρία γκαζάκια και πλαστικό δοχείο
κατά την έρευνα.

Το θύμα είναι ενεργό μέλος του διοικητικού
συμβουλίου της Ένωσης Αξιωματικών Αττικής,
ενώ η Κρατική Ασφάλεια έχει αναλάβει την έρευ-
να για τον εντοπισμό των δραστών. Καμία οργά-
νωση δεν έχει αναλάβει την επίθεση, ενώ δύο
παρόμοιες επιθέσεις σημειώθηκαν στα Βόρεια
Προάστια το προηγούμενο διάστημα.

Α
γριο σκηνικό εκτυλίχθηκε το μεσημέρι
της Δευτέρας στα Ανω Λιόσια καθώς  δύο
ΙΧ με άγνωστο αριθμό επιβαινόντων πέρ-

ασαν έξω από σπίτι επί των οδών Σχολαρίου και
Φραντζή κι άνοιξαν πυρ, προκαλώντας ευτυχώς
μόνο υλικές ζημιές. 

Αμεσως έσπευσαν στο συμβάν περιπολικά της
Αμεσης Δράσης και διαπίστωσαν ότι υπήρχαν
σημάδια από κάλυκες στους τοίχους τους σπιτιού
και σε σταθμευμένα οχήματα έξω από το σπίτι.

Οι αξιωματικοί της Ασφάλειας νοτιοανατολικής

Αττικής που ερευνούν την υπόθεση παίρνουν
κατάθεση από τον ιδιοκτήτη του σπιτιού για να
διαπιστώσουν το κίνητρο των δραστών των πυρ-
οβολισμών, ενώ αναζητούνται στη γύρω περιοχή
οι δράστες με τα ΙΧ που «γάζωσαν» το σπίτι.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο
γαμπρός πυροβόλησε το σπίτι του πρώην πεθε-
ρού, με τον οποίον είχε προσωπικές και οικογε-
νειακές διαφορές.

Ήταν παντρεμένος επτά χρόνια με την κόρη του
και την γύρισε πίσω.
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Ανατίναξαν με γκαζάκια μηχανή 
αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ στη Δυτική Αττική
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Δήμος Χαϊδαρίου: Αυλαία
των καλοκαιρινών  

πολιτιστικών εκδηλώσεων 
· 

Ηαυλαία των καλοκαιρινών  Πολιτιστικών
Εκδηλώσεων του Δήμου Χαϊδαρίου ανοίγει
την Πέμπτη με το 4ήμερο Πολιτιστικό Ταξίδι

στην Ήπειρο,  που διοργανώνεται σε συνεργασία
με τον Σύλλογο Ηπειρωτών Χαϊδαρίου. 
Πέμπτη 16 Ιουνίου έως και Κυριακή 19 Ιουνίου,
ώρες 18:30-23:30. 
Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου στο Δάσος Χαϊδα-
ρίου.
Μπορείτε να  βρείτε το πρόγραμμα των
εκδηλώσεων  και στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο: 
https://drive.google.com/.../1ZtxOP0gHNΠολιτιστι
κές Εκδηλώσεις Ιούνιος – Ιούλιος 2022

Καραγιάννης: Μέσα στο καλοκαίρι 
η δημοπράτηση του προαστιακού

Δυτικής Αττικής
Ο Γιώργος Καραγιάννης μίλησε, επίσης, για

το μεγαλύτερο έργο συγκοινωνιακής υποδομής
που υλοποιείται και αφορά τη νέα Γραμμή του
Μετρό

Ε
ντός του καλοκαιριού αναμένεται  η
δημοπράτηση του Προαστιακού Σιδηρο-
δρόμου Δυτικής Αττικής, όπως έκανε

γνωστό ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφο-
ρών, αρμόδιος για τις υποδομές, κ. Γιώργος
Καραγιάννης αναφερόμενος στα έργα που θα
αλλάξουν τις μετακινήσεις στο Λεκανοπέδιο, σε
συνέντευξή του στην ΕΡΤ .

«Ο Προαστιακός Δυτικής Αττικής αναμένεται
να φέρει πιο κοντά στο κέντρο της Αθήνας τους
κατοίκους των περιοχών από τα Λιόσια έως τα
Μέγαρα», τόνισε ο Υφυπουργός Υποδομών και
πρόσθεσε ότι «θα εξασφαλίσει τη διασύνδεση
περιοχών της Δυτικής Αττικής μεταξύ τους και
ταυτόχρονα θα τις συνδέει με το αεροδρόμιο,
τον Πειραιά και το υπόλοιπο σιδηροδρομικό
δίκτυο».

«Τόσο η Δυτική Αττική όσο και η Δυτική
Αθήνα χρειάζονται  ενίσχυση ως προς τις
συγκοινωνιακές υποδομές τους», τόνισε ο κ.
Καραγιάννης και σε αυτή την κατεύθυνση ανα-
μένεται να συμβάλλει και η επέκταση της Γραμ-
μής 2 προς Ίλιον, με τρεις νέους σταθμούς σε
Παλατιανή, Ίλιον και Άγιο Νικόλαο. 

Η συγκεκριμένη επέκταση θα είναι το επόμενο
έργο Μετρό που θα προκηρυχθεί έως το τέλος
του έτους, ενώ εκτιμάται ότι η επιβατική κίνηση
των τριών νέων σταθμών θα ανέρχεται συνολικά
σε 51.000 επιβάτες ημερησίως.

Μένοντας στα έργα Μετρό, ο Υφυπουργός
Υποδομών σημείωσε ότι στις αρχές του Σεπτεμ-
βρίου θα δοθεί στο επιβατικό κοινό η επέκταση
της Γραμμής 3 προς Πειραιά.

Π
ροχ ωρούν  με εν τατικούς
ρυθμούς οι εργασίες επέκτα-
σης του δικτύου διαν ομής

φυσικού αερίου της Εταιρείας Διαν ο-
μής Αερίου Αττικής, συν ολικού μήκο-
υς 2.6 χ λμ., με σκοπό τη σύν δεση
σχ ολείων  και δημοτικών  κτιρίων
στον  Δήμο Αχ αρν ών .

Η σύμβαση έργου που υπογράφη-
κε από τον  Εκτελεστικό Πρόεδρο
Δ.Σ. της ΕΔΑ Αττικής, Πιέρρο Χατ-
ζηγιάν ν η και τον  Δήμαρχ ο Αχ α-
ρν ών , Σπύρο Βρεττό, αφορά στην
επέκταση του δικτύου διαν ομής
φυσικού αερίου εν τός των  ορίων  του
Δήμου Αχ αρν ών  και σύν δεση του
ν έου δικτύου με το υφιστάμεν ο
δίκτυο της ΕΔΑ Αττικής στο Νομό
Αττικής.

Η υπογραφή της σύμβασης υπογραμμίζει την  αγαστή
συν εργασία σε πν εύμα αλληλοκαταν όησης των  δύο
πλευρών  και έχ ει ως στόχ ο ν α καλύψει τις εν εργειακές
αν άγκες ν οικοκυριών  και επιχ ειρήσεων  σε περιοχ ές
που μέχ ρι πρότιν ος δεν  είχ αν  πρόσβαση στο δίκτυο
φυσικού αερίου.

Ο κ Πιέρρος Χατζηγιάν ν ης, Εκτελεστικός Πρόεδρος
Δ.Σ. της ΕΔΑ Αττικής, τόν ισε ότι «Η ΕΔΑ Αττικής με
συν έπεια και συγκροτημέν ο σχ έδιο υλοποιεί με ταχ είς
ρυθμούς την  αν άπτυξη του δικτύου διαν ομής φυσικού 

αερίου στον  Δήμο Αχ αρν ών  και όλη την  Περιφέρεια
Αττικής. Στην  πρώτη φάση υλοποίησης της συν ερ-
γασίας μας με τον  Δήμο Αχ αρν ών  θα πραγματοποιηθεί
η σύν δεση 11 σχ ολικών  κτηρίων  και του ΚΕΠ Αχ α-
ρν ών  στο δίκτυο διαν ομής φυσικού αερίου. 

Είμαστε περήφαν οι που όλο και περισσότερες τοπι-
κές κοιν ων ίες αν αγν ωρίζουν  τα πλεον εκτήματα του
φυσικού αερίου και τη σημαν τικότητα της χ ρήσης του,
συμβάλλον τας παράλληλα θετικά στην  εθν ική προσπά-
θεια για μείωση του περιβαλλον τικού αποτυπώματος 

και επίτευξης των  εθν ικών
στόχ ων  για το κλίμα»

Ο Δήμαρχ ος Αχ αρν ών
Σπύρος Βρεττός, σε σχ ετική
δήλωσή του αν έφερε ότι «Η
σύν δεση 11 σχ ολικών  μον ά-
δων  και του ΚΕΠ Αχ αρν ών
στο δίκτυο διαν ομής φυσικού
αερίου της ΕΔΑ Αττικής, αποτε-
λεί έργο εκσυγχ ρον ισμού των
δημόσιων  υποδομών  και αστι-
κής αν άπτυξης για τον  Δήμο
μας.

Είμαστε πολύ χ αρούμεν οι
για την  υλοποίηση του έργου
αυτού, το οποίο θα συμβάλλει
στην  καλή λειτουργία,
συν τήρηση και αν αβάθμιση
των  σχ ολικών  μον άδων  και
των  δημοσίων  κτιρίων  της περ-

ιοχ ής μας. Δεσμευόμαστε ότι θα συν εχ ίσουμε ν α είμα-
στε δίπλα στις τοπικές κοιν ων ίες, υλοποιών τας έργα για
το κοιν ό καλό με όρους βιωσιμότητας σε οικον ομικό,
κοιν ων ικό και περιβαλλον τικό επίπεδο».

Στη συν άν τηση για την  υπογραφή της προγραμματι-
κής σύμβασης έργου παραβρέθηκαν  επίσης, ο κ Ιωάν -
ν ης Ντρούκας, Διευθυν τής Δραστηριοτήτων  Έργων  της
ΕΔΑ Αττικής και ο Αν τιδήμαρχ ος Τεχ ν ικών  Υπηρεσιών
του Δήμου Αχ αρν ών , κ Νικόλαος Δαμάσκος.

Συνεχίζεται στη σελ.13

Με το φυσικό αέριο συνδέονται 11 σχολεία και δημοτικά κτίρια των Αχαρνών
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ΗΗ  λλύύσσηη  εείίννααιι  ηη
ππρρόόλληηψψηη  κκααιι  όόχχιι  ηη
ααπποοδδοοχχήή..  ΑΑγγώώννααςς  
γγιιαα  εελλεεύύθθεερρηη  ααππόό

οουυσσίίεεςς  ζζωωήή
Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Κατά των

Ναρκωτικών αποκτά ιδιαίτερη σημασία
καθώς είναι παρόντες όλοι οι οικονομικοί,
κοινωνικοί και ψυχολογικοί παράγοντες που
ευνοούν την έναρξη ή την επιδείνωση της
χρήσης και της εξάρτησης :

Δυόμιση χρόνια πανδημίας, που σηματο-
δοτήθηκαν από το άγχος για την ίδια τη ζωή,
από κοινωνική απομόνωση και αναστολή
κάθε είδους δημιουργικής δραστηριότητας. Με
αντιλαϊκά μέτρα που επιδείνωσαν δραματικά
το βιοτικό επίπεδο και εντείνουν την οικονο-
μική και εργασιακή αβεβαιότητα. Με αποθ-
έωση της ατομικής ευθύνης, έναντι της συλλο-
γικής κρατικής, και αυξημένη καταστολή.
Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, όλοι οι επίσημοι
οργανισμοί κατέγραψαν αύξηση της χρήσης
ουσιών διεθνώς και στη χώρα μας. Είχαμε
πενταπλασιασμό της ημερήσιας κατανάλωσης
κοκαΐνης, αύξηση 600% στη χρήση μεθαμφ-
εταμίνης («κοκαΐνη των φτωχών»), αύξηση
στη χρήση κάνναβης που έφτασε το Μάρτιο
του 2021 να αντιστοιχεί στο 10% του πληθυ-
σμού της Αττικής. Την ίδια ώρα, καμία ουσια-
στική στήριξη δεν δόθηκε στα θεραπευτικά
προγράμματα και στα κέντρα πρόληψης των

εξαρτήσεων, ώστε να ανταπεξέλθουν στις
αυξημένες απαιτήσεις που διαμορφώθηκαν.  

Πολιτικές συρρίκνωσης του λαϊκού εισοδή-
ματος, συντήρησης κοινωνικών ανισοτήτων
και αποκλεισμών που στερούν την κάλυψη
στοιχειωδών αναγκών, πόσο μάλλον δημιο-
υργικών επιλογών, μέσα στις οποίες η
«φυγή» από τη δυσβάστακτη πραγματικότητα
παίρνει χαρακτήρα «εκτόνωσης», «διεξό-
δου», «αυτοΐασης», κλπ. Είναι συνεχείς οι
αναφορές του ΟΗΕ στη συσχέτιση που
υπάρχει ανάμεσα στη φτώχεια, την ανεργία,
την περιθωριοποίηση και τη χρήση ουσιών,
πείρα που επιβεβαιώθηκε άλλωστε με τραγικό
τρόπο και μέσα στα χρόνια της τελευταίας
οικονομικής κρίσης.     

Οι πολεμικές εξελίξεις στην Ουκρανία και
σε άλλες χώρες, διαμορφώνουν ανθρωπιστι-
κή κρίση και συνεχείς ροές προσφύγων, οι
οποίοι έχουν αποδειχτεί πιο ευάλωτοι στη
χρήση και την εξάρτηση. Άλλωστε η ιστορία
έχει αποκαλύψει πολλές φορές το πώς ναρ-
κωτικές ουσίες αξιοποιούνται στους πολέμους
για να αντέξουν τις θηριωδίες όσοι στέλνονται
βορά στα κανόνια, για να «επουλωθεί» η
φρίκη και ο πόνος, αλλά και για να χειρα-
γωγηθεί η αντίσταση των λαών απέναντι σε
όλα αυτά.   

Δεν κλείνουμε τα μάτια! Δε μένουμε απαθ-
είς!

Το ΕΣΥΝ σας καλεί να παλέψουμε για :
Ολόπλευρη στήριξη της δουλειάς των Κέν-

τρων Πρόληψης, με μαζικές προσλήψεις 

μόνιμου προσωπικού και πολλαπλασιασμό 
των προγραμμάτων πρωτογενούς πρόλ-

ηψης σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, στο
στρατό, σε μαζικούς χώρους εργασίας ώστε
να μη φτάνουμε στο σημείο να συναντιούνται
οι νέοι με τις ουσίες.  

Στήριξη και αύξηση των προγραμμάτων
στεγνής θεραπείας με εξειδικευμένες δομές
και μόνιμο προσωπικό ως κύριο μοντέλο
θεραπείας. Κατάργηση της Πράξης Νομοθετι-
κού Περιεχομένου και επαναφορά του αυτο-
διοίκητου του ΚΕΘΕΑ.

Ανάπτυξη προγραμμάτων έγκαιρης
παρέμβασης τα οποία θα απευθύνονται
στους νέους που πειραματίζονται με τις ουσίες
αλλά δεν έχουν ακόμα μεταβεί στην εξάρτηση.  

Μέτρα για την αντιμετώπιση της σχολικής
διαρροής, για την προστασία των ανέργων
και των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων όπου
παρατηρείται υψηλή συσχέτιση με τη χρήση
ουσιών. Ενίσχυση της δωρεάν μορφωτικής,
αθλητικής και πολιτιστικής δραστηριότητας των
νέων ανθρώπων.

Μέτρα στήριξης του λαϊκού εισοδήματος,
κατάργηση όλων των αντιλαϊκών - αντεργα-
τικών νόμων που διαμορφώνουν έναν βίο
αβίωτο, όπου βρίσκει έφορο έδαφος η χρήση
ουσιών.  

Εισαγωγή μαθημάτων σχετικών με την
αντιμετώπιση της τοξικοεξάρτησης στις σχολές
κοινωνικών επιστημών, επιστημών υγείας,
νομικές, παιδαγωγικές. Στελέχωση των σχο-
λείων με ειδικούς, επιμόρφωση καθηγητών
και γονέων σε θέματα που σχετίζονται με τη
χρήση ναρκωτικών.

Απόσυρση του μνημονίου συνεργασίας για

τις κινητές μονάδες εποπτευόμενης χρήσης
στο Δήμο Αθηναίων και κατάργηση του 

νόμου για τη λειτουργία χώρων εποπτευό-
μενης χρήσης. 

Πολλαπλασιασμό των κέντρων ενημέρω-
σης, των σταθμών φροντίδας εξαρτημένων,
των ξενώνων φιλοξενίας, των προγραμμά-
των street work στην κατεύθυνση ενίσχυσης
του κινήτρου για θεραπεία, ενταγμένων στα
πλαίσια δράσης των θεραπευτικών προγραμ-
μάτων. Ενίσχυση των δημόσιων υγειονο-
μικών μονάδων για την αντιμετώπιση των
ιατρικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν
οι χρήστες και διασύνδεσή τους με τα θερα-
πευτικά προγράμματα κατά των εξαρτήσεων.

Να σταματήσει κάθε επιχειρηματική δρα-
στηριότητα ιδιωτικών φορέων και ΜΚΟ στους
τομείς της Πρόληψης και της Απεξάρτησης.
Πρόληψη – Θεραπεία – Επανένταξη αποκ-
λειστικά δημόσια και δωρεάν με αύξηση της
χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολο-
γισμό. 

Καμία σκέψη για νομιμοποίηση της ψυχα-
γωγικής χρήσης της κάνναβης. Να μπει
φρένο στην ανεξέλεγκτη κατάσταση διαφήμι-
σης της κάνναβης ως φάρμακο «δια πάσα
νόσο», καθώς και στις αντιεπιστημονικές,
επικίνδυνες αναφορές που κατακλύζουν το
διαδίκτυο και αθωώνουν τη χρήση της ως
ναρκωτικό. 

Αυστηροποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου
παραγωγής, διάθεσης και χορήγησης για
ιατρική χρήση σκευασμάτων κάνναβης, στα
πρότυπα που ισχύουν για όλα τα φαρμακευ-
τικά σκευάσματα που εμπεριέχουν ουσίες με
ψυχοτρόπο δράση στη χώρα μας. 

Διακήρυξη του Ε.ΣΥ.Ν. 
για την 26η Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέρα

κατά των Ναρκωτικών



ΔΔήήμμοοςς  ΜΜάάννδδρρααςς--ΕΕιιδδυυλλλλίίααςς::  ΕΕθθεελλοοννττιικκήή  
ααιιμμοοδδοοσσίίαα  γγιιαα  ττηη  ΔΔηημμοοττιικκήή  ΤΤρράάππεεζζαα  
16 Ιουνίου στο Πολιτιστικό-Πνευματικό Κέντρο "Μίμης Δούκας"

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ΤΗΝ 
ΑΠΟΛΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ “ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ”

Ο Σύλλογος Γυναικών Ελευσίνας- Μέλος
της Ο.Γ.Ε. καταγγέλλει την απόλυση
εργαζόμενου, από την εταιρεία «Διακίνησης»
που πρωτοστάτησε σε διεκδίκηση
δικαιωμάτων. 

Όπως καταγγέλλει το Σωματείο Ιδιωτικών
Υπαλλήλων και  Εμποροϋπαλλήλων Δυτικής Αττικής “ Η εργοδοσία της ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ προχώρησε
στην απόλυση του εργαζόμενου σε μια περίοδο που όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι της εταιρείας
με συλλογικές αποφάσεις βάζουν μπροστά την αγωνιστική διεκδίκηση για αυξήσεις στους μισθούς,
για καλύτερες συνθήκες εργασίας και διεκδίκηση μέτρων προστασίας από την ακρίβεια στα καύσιμα
και στα είδη λαϊκής κατανάλωσης. 

Μάλιστα στην τελευταία Γενική Συνέλευση του ΣΕΔΑΕ, πριν λίγες μέρες, ο εργαζόμενος μπήκε
μπροστά μαζί με άλλους συναδέλφους, για να παρθούν αποφάσεις αγωνιστικής διεκδίκησης και
κινητοποιήσεων για τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων.”

Για ακόμα μία φορά η εργοδοσία αξιοποιώντας όλο το αντεργατικό οπλοστάσιο της σημερινής και
των προηγούμενων κυβερνήσεων βάζει στο στόχαστρο την συνδικαλιστική δράση και την
οργανωμένη διεκδίκηση.

Ο Σύλλογος Γυναικών Ελευσίνας εκφράζει τη συμπαράστασή του στον απολυμένο εργαζόμενο και
απαιτεί την άμεση και πλήρη επαναπρόσληψη του.

Ο συλλογικός μας αγώνας ενάντια στους εκμεταλλευτές του μόχθου μας είναι η μόνη απάντηση στα
μέτρα που τσακίζουν τη ζωή μας, που μας καταδικάζουν σε μια ζωή χωρίς δικαιώματα στην εργασία.
Οργανωνόμαστε στα εργατικά σωματεία και στους συλλόγους της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας
για να διεκδικήσουμε τα δικαιώματα μας στην εργασία. 

Δε συμβιβαζόμαστε να τσακίζουν οι εκμεταλλευτές του μόχθου μας τις ανάγκες μας και τις ζωές μας.

ΟΔήμος Μάνδρας-Ειδ-
υλλίας-Ερυθρών-Οινόης
και η Κοινωνική Υπηρ-

εσία, σας καλούν στην 6η εθελοντι-
κή αιμοδοσία για τη Δημοτική Τρά-
πεζα αίματος που θα πραγματοποι-
ηθεί την Πέμπτη, 16-6-2022 από
τις 9:30πμ μέχρι τις 02:00μμ στο
Πολιτιστικό-Πνευματικό Κέντρο
"Μίμης Δούκας".

Για τη συμμετοχή σας και τον
προγραμματισμό της διαδικασίας
μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα
213 201 4931 και 213 2014 924
κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις
9:00 π.μ  έως  τις 02:00 μ.μ

Παρά τις δεδομένες δυσκολίες
των ημερών ενώνουμε  ξανά τις
δυνάμεις μας για να βοηθήσουμε
όσους έχουν ανάγκη.

Το Θριάσιο Νοσοκομείο, ανταπο-
κρίθηκε σε ακόμη μία περίπτωση
στο αίτημα του Δήμου και πραγμα-
τοποιεί την έκτη, δεύτερη για το
2022.

Θα χρειαστεί να έχετε μαζί σας
Αστυνομική Ταυτότητα, αριθμό
Α.Μ.Κ.Α, να έχετε φάει και να έχετε
κοιμηθεί κανονικά.

Η  ανάγκη για αίμα και προσφο-
ρά στον συνάνθρωπο είναι πάντα
μεγάλη και χωρίς όρια....Να προ-
σφέρουμε το ελάχιστο που μπορ-
ούμε αυτή την στιγμή και για άλλη

μία φορά!
Υπενθυμίζουμε ότι η τήρηση των

προβλεπόμενων μέτρων για την
αντιμετώπιση διασποράς της
Covid-19 κατά την προσέλευση
σας είναι απαραίτητη. 

Στους δύσκολους καιρούς που

ζούμε, ας στείλουμε το ελπιδοφόρο 
μήνυμα της προσφοράς στο

συνάνθρωπο χωρίς ανταπόδοση. 
Είναι η αυτονόητη υποχρέωση

μας προς τον ίδιο μας τον εαυτό.
Ευχαριστούμε για την προσφο-

ρά σας

ΕΕππιιββοολλήή  δδιιοοιικκηηττιικκοούύ  
ππρροοσσττίίμμοουυ  γγιιαα  ππρρόόκκλληησσηη

ππυυρρκκααγγιιάάςς  σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο
ΔΔιιοοιικκηηττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  εεππιιββλλήήθθηηκκεε  σσεε

γγυυννααίίκκαα  γγιιαα  ππυυρρκκααγγιιάά  πποουυ  εεκκδδηηλλώώθθηηκκεε  σσεε
ξξηηρράά  χχόόρρτταα  εεννττόόςς  οοιικκοοππεεδδιικκοούύ  χχώώρροουυ
σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο  ΑΑττττιικκήήςς..

ΤΤοο  δδιιοοιικκηηττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  εεππιιββλλήήθθηηκκεε
σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττηηνν  υυππ’’  ααρριιθθμμ..  1199//22002200  ΠΠυυρροο--
σσββεεσσττιικκήή  ΔΔιιάάττααξξηη  γγιιαα  ππααρράάββαασσηη  ττηηςς  υυππ’’
ααρριιθθμμ  99//22002211  ΠΠυυρροοσσββεεσσττιικκήήςς  ΔΔιιάάττααξξηηςς
ααππόό  αανναακκρριιττιικκοούύςς  υυππααλλλλήήλλοουυςς  ττηηςς  ΠΠ..ΥΥ..
ΕΕλλεευυσσίίννααςς..

ΚΚυυκκλλοοφφοορριιαακκέέςς  ρρυυθθμμίίσσεειιςς  σσεε  
ΣΣχχιισσττόό  κκααιι  ΠΠέέρρααμμαα

Στο πλαίσιο των εργασιών του έργου ¨Υπό-
γεια Οδική Σύνδεση Σταθμού Διακίνησης
Αυτοκινήτων με πρώην χώρο ΟΔΔΥ¨, επί

της Λ. Δημοκρατίας, της παρόδου της Λ. Σχιστού
και των εγγύς περιοχών τους, περιοχής Δήμου
Περάματος… κατά το χρονικό διάστημα από
11.06.2022 έως την 11.12.2022 και καθ΄ όλη τη
διάρκεια του 24ώρου, θα πραγματοποιηθούν οι
ακόλουθες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

– Αύξηση από μία σε δύο των λωρίδων κυκλοφο-
ρίας στο ρεύμα κατεύθυνσης από Πέραμα προς
Πειραιά, με κατάληψη της μίας εκ των δύο λωρίδων
κυκλοφορίας της παράλληλης σε αυτή οδό εντός
Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης ΟΛΠ Α.Ε., στην
κατεύθυνση από Πειραιά προς Σταθμό Εμπορε-
υματοκιβωτίων Πειραιά ή/και προς Περιφερειακό
Σχιστού.

– Μείωση του καταλαμβανόμενου χώρου του
εργοταξίου στο ρεύμα κατεύθυνσης από Πειραιά
προς Πέραμα στη Δυτική πλευρά. Το όριο του εργο-
ταξιακού χώρου θα τερματίζει στο όριο του διαχωρ-
ιστικού διαζώματος πριν την έξοδο της οδού
«ανώνυμη οδός» στη Λ. Δημοκρατίας με κατεύθυ-
νση προς Πέραμα. Η απαγόρευση στροφής προς
τα αριστερά από την οδό «ανώνυμη οδός» στη Λ.
Δημοκρατίας με κατεύθυνση προς Πειραιά θα
συνεχίσει να υφίσταται.

– Εναλλακτική όδευση προς Πέραμα μόνον των
ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων (όχι των φορτηγών)
μέσω της οδού Μαρία Κιουρή, με την τοποθέτηση
πληροφοριακών πινακίδων στην κατεύθυνση από
Πειραιά προς Πέραμα στο ύψος του καταστήματος
«Σκλαβενίτης».

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να
είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή
τους από τα σημεία των εργασιών και να ακο-
λουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.
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ΤΤεεττάάρρττηη  88  ΙΙοουυννίίοουυ  22002222..  ΜΜεε  µµεεγγάάλληη
εεππιιττυυχχίίαα  ππααρροουυσσιιάάσσττηηκκεε  σσττοονν  ΑΑρρχχααιιοο--
λλοογγιικκόό  ΧΧώώρροο  ττηηςς  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  ηη  όόππεερραα
««ΙΙλλιιάάδδαα»»  ααππόό  ττοονν  ΌΌµµιιλλοο  γγιιαα  ττηηνν
UUNNEESSCCOO  ΠΠεειιρρααιιώώςς  &&  ΝΝήήσσωωνν  κκααιι  ττοο
ΙΙnntteerrnnaattiioonnaall  ΑΑccttiioonn  ΑΑrrtt  µµεε  κκεεννττρριικκόό
χχααιιρρεεττιισσµµόό  ττοουυ  ππρροοέέδδρροουυ  ΙΙωωάάννννηη  ΜΜααρρ--
ωωννίίττηη..  ΗΗ  όόππεερραα  ««ΙΙλλιιάάδδαα»»  ττοουυ  ΟΟµµήήρροουυ  σσεε
λλιιµµππρρέέττοο  κκααιι  µµοουυσσιικκήή  ττοουυ  ΠΠααννααγγιιώώττηη
ΚΚααρροούύσσοουυ  κκααιι  σσκκηηννοοθθεεσσίίαα  ΒΒααννέέσσσσααςς
ΚΚααλλκκάάννηη  έέχχεειι  ππααρροουυσσιιαασσττεείί  µµεε  µµεεγγάάλληη
εεππιιττυυχχίίαα  σσττοο  ∆∆ηηµµοοττιικκόό  ΘΘέέααττρροο  ΠΠεειιρρααιιάά,,
σσττοο  ΑΑλλεεξξάάννδδρρεειιοο  ΣΣυυννεεδδρριιαακκόό  ΚΚέέννττρροο
ΛΛοουυττρραακκίίοουυ  κκααιι  σσττοο  44οο  ΛΛύύκκεειιοο  ΚΚοορρίίννθθ--
οουυ..  

Το κοινό ενθουσιασµένο καταχειροκρ-
ότησε τους καλλιτέχνες που ερµήνευ-
σαν υπέροχα τις µελωδίες της όπερας.
Ωραία Ελένη: Βανέσσα Καλκάνη, Ανδρ-
οµάχη: Ρέα Βουδούρη, Πάρις: Γιώργος
Χουσάκος, Χρυσηίδα: Νίνα Γιατρά,
Εκάβη/Θέτις: Βίβιαν Ιωάννου, Βρι-
σηίδα: Μαρία Κιόρογλου, Πρίαµος:
Παναγιώτης ∆ιπλάρος, Αχιλλέας:
Αργύρης Κοντονικολάου, Νικόλαος
∆έδες, πιάνο.  

Ο Πανηπειρωτικός Σύνδεσµος Ελευ-
σίνας παρουσίασε υπέροχες χορογρα-
φίες αρχαίας όρχησης της Ελένης Γκόγ-

κου. Χαιρετισµός και απονοµές έκανε ο
Ιωάννης Μαρωνίτης, Πρόεδρος του
Οµίλου για την UNESCO Πειραιώς &
Νήσων και Πρόεδρος της INTERNA-
TIONAL ACTION ART. Επίσης χαιρε-
τισµό απηύθυνε ο κ. Φώτιος Τατάκης
Αντιδήµαρχος Πολιτισµού και για
Θέµατα Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της
Ευρώπης "Ελευσίνα 2023". 

Η παρουσίαση της όπερας «Ιλιάδα»
του Οµήρου σε λιµπρέτο και µουσική
του Παναγιώτη Καρούσου που πραγµα-
τοποιήθηκε στα Μεγάλα Προπύλαια και
της Ρωµαϊκής αυλής του Αρχαιολογικού
Χώρου της Ελευσίνας έφερε το Έπος του
Οµήρου Ιλιάδα στον εµβληµατικό
αρχαιολογικό χώρο των Ελευσίνιων
Μυστηρίων σε µια ευφάνταστη σκηνοθ-
εσία της πρωταγωνίστριας της όπερας
σοπράνο Βανέσσας Καλκάνη µε άξιους
λυρικούς τραγουδιστές.  

Την παράσταση τίµησαν µε την παρ-
ουσία τους ο Ελευθέριος Καλκάνης,
Αρχιµουσικός της Συµφωνικής Ορχή-
στρας του ∆ήµου Αθηναίων, η Αγγελική
Μακρυωνίτου, καθηγήτρια µουσικής
και διευθύντρια του Ωδείου Ε. Καλκάν-
ης, κ.α. 

  ΚΚααττααχχεειιρροοκκρροοττήήθθηηκκεε  ηη  όόππεερραα  
««ΙΙλλιιάάδδαα»»  ττοουυ  ΟΟµµήήρροουυ  σσττοονν  
ΑΑρρχχααιιοολλοογγιικκόό  ΧΧώώρροο  ττηηςς  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  

Μ
ε παλμό και μεγάλη συμμετοχ ή
αθλητών  ξεκίν ησε προχ θες  το
απόγευμα στην  κεν τρική

πλατεία Άν ω Λιοσίων , το Παν ελλήν ιο
Τουρν ουά μπάσκετ 3x3 (GR National
Tour 2022) που διοργαν ών ουν  ο
Οργαν ισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού
του Δήμου Φυλής “Η Πάρν ηθα” με την
Ελλην ική Ομοσπον δία
Καλαθοσφαίρισης.

60 ομάδες και συν ολικά περίπου 240
αθλητές και αθλήτριες -μαζί με τους
αν απληρωματικούς- δίν ουν  τον
καλύτερό τους εαυτό χ αρίζον τας
πλούσιο θέαμα σε μικρούς και
μεγάλους. 

Την  ικαν οποίησή του για τη μεγάλη
συμμετοχ ή αθλητών  εξέφρασε ο
Πρόεδρος του ΝΠΔΔ “Η Πάρν ηθα
Γιώργος Μαυροειδής. “Στη Φυλή έχ ουμε
ρεκόρ συμμετοχ ών  στις γυν αικείες
ομάδες, αφού συν ολικά αγων ίζον ται 10
ομάδες και 12 «guest» και αυτό μας
χ αροποιεί ιδιαίτερα. Είν αι τιμή μας
επίσης ότι έχ ουμε και 4 ομάδες
μπάσκετ με αμαξίδια. Εύχ ομαι σε όλους
τους αθλητές καλή επιτυχ ία και καλώ
τον  κόσμο ν α έρθει στην  πλατεία
Ηρώων  ν α τους απολαύσει”
υπογράμμισε ο Γιώργος Μαυροειδής. 

Την  πρώτη ημέρα του τουρν ουά
έγιν αν  συν ολικά 30 αγών ες οι οποίοι
διεξήχ θησαν  σε δυο διαφορετικά τερέν
και αν ά εικοσάλεπτο διεξάγον ταν  δυο
αγών ες διαφορετικών  κατηγοριών
ταυτόχ ρον α. 

Στην  κατηγορία under 15
συμμετείχ αν   6 ομάδες και έγιν αν  6

αγών ες 

κατάταξης στην  και 4 αγών ες knock-
out. Στην  κατηγορία under 18
συμμετείχ αν  7 ομάδες και έγιν αν  9
αγών ες κατάταξης και 4 αγών ες knock-
out. Στην  κατηγορία wheelchair –
μπάσκετ με αμαξίδιο – συμμετείχ αν  4
ομάδες και έγιν αν  6 αγών ες κατάταξης
και έν ας τελικός. 

Στις τέσσερις ομάδες με τους αθλητές
του μπάσκετ με αμαξίδιο απον εμήθηκε
αν αμν ηστικό κύπελλο για τη
συμμετοχ ή τους τιμής έν εκεν . Τις
απον ομές έκαν αν  ο Πρόεδρος του
ΝΠΔΔ η Πάρν ηθα Γιώργος Μαυροειδής,
ο Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας
Σχ ολικής Επιτροπής Νίκος
Χατζητρακόσιας, ο Πρόεδρος του
Εύν ικου Χρήστος Κ. Παππούς και το
μέλος της Ε.Ο.Κ Βασίλης Ντάκουρης.
Σε όλους τους αθλητές το Νομικό
Πρόσωπο Πολιτισμού και αθλητισμού
προσφέρει επίσης μπλουζάκια με το
λογότυπο του Δήμου Φυλής και της
Ελλην ικής Ομοσπον δίας
Καλαθοσφαίρισης.

Η διοργάν ωση Φυλή 2022 – 3×3 GR
National Tour είν αι μέρος του Quest
που διοργαν ών εται στο πλαίσιο του
Παν ελλήν ιου Τουρν ουά 3×3 στη χ ώρα
μας και οδηγεί τον  ν ικητή στους
τελικούς αγών ες της Αθήν ας και
ακολούθως στο World Tour του
Παρισιού.

Ο Δήμος Φυλής φιλοξεν εί το τέταρτο
ev ent μετά από αυτά της
Θεσσαλον ίκης, της Κομοτην ής και της

Στα Άνω Λιόσια για τρεις μέρες 
η ‘’καρδιά’’ του μπάσκετ 3x3 

Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής , Θανάσης Μπούρας, σε μουσικές
και θρησκευτικές εκδηλώσει στα Άνω Λιόσια 

Ο
Αν τιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Δυτικής Αττικής, Θαν άσης Μπούρας,
είχ ε τη χ αρά ν α παρευρεθεί στο μουσικό αφιέρωμα προς τιμήν  του μεγάλου
Μουσικοσυν θέτη Μίκη Θεοδωράκη που πραγματοποίησε το 1ο Δημοτικό Σχ ο-

λείο Άν ω Λιοσίων  στο προαύλιο χ ώρο του σχ ολείου.
Στην  εκδήλωση, στην  οποία παρέστη και ο Δήμαρχ ος Φυλής, Χρήστος Παππούς,

συμμετείχ αν  οι μαθητές και οι μαθήτριες, ερμην εύον τας τραγούδια που αγαπηθήκαν
από όλους μας. Ο κ. Μπούρας συν εχ άρη τη Διευθύν τρια του Σχ ολείου, Σοφία Παπ-
πού και το Σύλλογο Διδασκόν των  για την  άρτια οργάν ωση και φυσικά τους μαθητές
για τις εξαιρετικές ερμην είες τους.
Ο Αν τιπρόεδρος παρέστη και στο Μέγα Αρχ ιερατικό Εσπεριν ό στον  Ιερό Ναό

Αγίου Λουκά του Ιατρού στα Άν ω Λιόσια, προεξάρχ ον τος του σεβασμιότατου Μητρο-
πολίτη κ.κ. Αθην αγόρα. 
Τη Λιτάν ευση της Ιερής Εικόν ας, η οποία κρατήθηκε από τα Μέλη του Συλλόγου

Κρητών , ακολούθησαν  ο Δήμαρχ ος Φυλής, Χρήστος Παππούς, μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου, Ιερείς, η Φιλαρμον ική του Δήμου και πλήθος πιστών . 
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Συγκροτείται Ειδική 
Γραμματεία για την 
Προστασία των Ζώων
Συντροφιάς

Η
προστασία των ζώων συντροφιάς, η
εξασφάλιση της ευζωίας τους και η υλο-
ποίηση του στόχου: κανένα ζώο κακοποι-

ημένο, κανένα ζώο αδέσποτο, είναι ο σκοπός
της συγκρότησης, με απόφαση του πρωθυπουρ-
γού Κυριάκου Μητσοτάκη, Ειδικής Γραμματείας
με αυτό το αντικείμενο, στο υπουργείο Εσωτερ-
ικών.
Συγκεκριμένα η Ειδική Γραμματεία για την Προ-
στασία των Ζώων Συντροφιάς έχει σκοπό την 

παρακολούθηση και απαρέγκλιτη εφαρμογή του
κανονιστικού πλαισίου, που δημιουργήθηκε με
τον ν. 4830/2021 για την προστασία των ζώων
συντροφιάς και την εξασφάλιση της ευζωίας
τους, καθώς και τη διαχείριση των αδέσποτων
ζώων συντροφιάς, με αυστηρή τήρηση των
κανόνων ευζωίας. 
Επίσης, σκοπός είναι η συγκρότηση ελεγκτικού
μηχανισμού και η συνεργασία με τους συναρμό-
διους φορείς, με στόχο: κανένα ζώο κακοποι-
ημένο, κανένα ζώο αδέσποτο.

Επικεφαλής της Ειδικής Γραμματείας η Μαριά-
νθη Δημοπούλου
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση από το Γρα-
φείο Τύπου του πρωθυπουργού, επικεφαλής της
Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία των
Ζώων Συντροφιάς αναλαμβάνει η κ. Μαριάνθη 

Δημοπούλου, δικηγόρος, με επιστημονική
εξειδίκευση και μακρά εμπειρία σε θέματα
Δικαίου των ζώων.
Η Μαριάνθη Δημοπούλου είναι δικηγόρος με

εξειδίκευση στο Δίκαιο των ζώων, ακτιβίστρια
για τα δικαιώματα τους και καθηγήτρια στο μάθ-
ημα «Νομικά (II)» του Zero Stray Academy.
Συνεργάζεται με φιλοζωικά σωματεία και
οργανισμούς σε όλη τη χώρα καθώς και με
δήμους συμβουλευτικά σε θέματα διαχείρισης
των αδέσποτων ζώων. 
Είναι Auditor/ Lead Auditor, με γνώσεις στη Δια-
πραγμάτευση και με μεταπτυχιακό στη Διοίκηση
Ανθρώπινου Δυναμικού (Human Resources).
Συμμετέχει στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών «Ζώα: Ηθική, Δίκαιο,
Ευζωία».

Επί 12 συναπτά χρόνια ο
Σύλλογος μας πραγματοποι-
εί μια εκδήλωση για την
Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλ-
λοντος με την συμμετοχή
των Αθλητικών & Χορευ-
τικών τμημάτων του Οργα-
νισμού Άθλησης & Φρον-
τίδας Νεολαίας & 3ης
Ηλικίας του Δήμου Ασπρ-
οπύργου & του Συλλόγου
μας...

Φέτος για τρίτη χρονιά η
πανδημία του κορονωιού
δεν μας επέτρεψε να προε-
τοιμαστούν κατάλληλα τα
παιδιά μας και να τα απο-
λαύσουμε όπως τα προη-
γούμενα χρόνια...

Δεν θα τους στερήσουμε
όμως την δράση....

Αποφασ ίσαμε . . . όπως
πέρσι και πρόπερσι...
τηρώντας όλα τα μέτρα
ασφαλείας (γάντια, μάσκες, 

αντισηπτικά)... να πραγ-
ματοποιήσουμε μια διαφορ-
ετική δράση...όπου τα παι-
διά θα ζωγραφίσουν και θα
μας πουν την άποψη τους
για ένα καλύτερο Περιβάλ-
λον... ενώ φεύγοντας
κάποια παιδιά θα κερδίσουν
μετά από κλήρωση ένα
δώρο... 

Παράλληλα για την απο-
φυγή του συνωστισμού η
δράση θα γίνει στα Γραφεία
του Συλλόγου μας (δίπλα
στο Κ.Α.Π.Η. Παραλίας),
όπου ο χώρος είναι
μεγαλύτερος και θα διαρκέ-
σει τουλάχιστον από τις
17:00 - 19:00 ... 

Σας περιμένουμε την
Τετάρτη 15/06 για να τιμή-
σουμε την Παγκόσμια
Ημέρα Περιβάλλοντος... με
ασφάλεια και ελπίδα για ένα
καλύτερο περιβάλλον...

ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΗΣΕ Ο ΟΑΦΝΤΗ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΗΣΕ Ο ΟΑΦΝΤΗ 
ΤΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΑΟ ΣΕΙΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥΤΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΑΟ ΣΕΙΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

"ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΣ""ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΣ"

Μ
ε επιτυχία φιλοξένησε ο
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. του Δήμου Ασπρ-
οπύργου τη Διημερίδα του Α.Ο.

ΣΕΙΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ «Οι Αξίες του
Αθλητισμού στην Κοινωνία μας», στις 4
& 5 Ιουνίου 2022, στο Κλειστό Γυμνα-
στήριο Ασπροπύργου, «Γεώργιος Θ.
Τσόκας».  Οι αθλητές του συλλόγου, οι
γονείς, μα και όλοι οι θεατές είχαν την
ευκαιρία να παρακολουθήσουν ομιλίες
γεμάτες έμπνευση, να συμμετέχουν σε
αθλητικές δραστηριότητες, να
γνωρίσουν νέα δημιουργικά μονοπάτια
και να εμπεδώσουν τα αθλητικά

ιδεώδη, σε μία καινοτόμα εκδήλωση για
τα τοπικά αθλητικά δρώμενα. 

Την διημερίδα τίμησαν με την παρου-
σία τους οι κκ. Γεώργιος Κώτσηρας,
Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Βουλευτής
Β’ Δυτικής Αττικής , Χρήστος Θεοδωρό-
πουλος, Πρόεδρος Περιφερειακού
Συμβουλίου Αττικής, Δημοσθένης Ταμ-
πάκος, επισμηναγός, Χρυσός & Αργ-
υρός Ολυμπιονίκης ενόργανης γυμνα-
στικής, Κέλλυ Λουφάκη , παγκόσμια
πρωταθλήτρια ξιφασκίας σε αμαξίδιο
& πρέσβειρα #BeActiveHellas, Γιώρ-
γος Ανυφαντής,  πρωταθλητής στίβου

παραολυμπιακών αγώνων, Πανα-
γιώτης Πελεκούδας, διεθνής αθλητής
πετοσφαίρισης & πρόεδρος
Π.Α.Σ.Α.Π., Γεωργία Παράσχου,
ιδρύτρια της ΜΚΟ Humanity Greece &
Πρόεδρο Νεολαίας & Πολιτισμού
UNESCO Πειραιώς & Νήσων, καθώς
και πλειάδα άλλων αθλητικών προσω-
πικοτήτων. 

Άξια αναφοράς είναι η συμβολή στα
εργαστήρια της 1ης ημέρας των αξιότι-
μων καθηγητριών φυσικής αγωγής του
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η.,  κ. Δέσποινας  Μπέτσου
και κ.  Ευαγγελίας Φωτοπούλου (ασκή-
σεις στίβου) καθώς και   της κ. Κατε-
ρίνας Καλλιακούδη (βόλεϊ καθιστών)
προπονήτρια του Συλλόγου.

Σε δήλωσή τους τόσο ο Δήμαρχος
Ασπροπύργου κ. Νικόλαος Μελετίου
όσο και ο Πρόεδρος του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η.,
κ. Ιωάννης Κατσαρός τόνισαν ότι,
«Κάθε αθλητικός σύλλογος της πόλης
με δημιουργικές και παραγωγικές
ιδέες θα μας βρει αρωγούς και συμμέ-
τοχους  στις προσπάθειες του. Άλλω-
στε η Δημοτική Αρχή, εδώ και 15 συνα-
πτά έτη, έχει θέσει τον αθλητισμό στο
επίκεντρο του στρατηγικού σχεδιασμού
της, και αυτό βρίθει αποδείξεων και
παραδειγμάτων. Συγχαρητήρια στον
Α.Ο. ΣΕΙΡΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ για το
κίνητρο,  που παρείχε στους νέους μας
και στις οικογένειες τους, ώστε να
εμπλακούν εμπράκτως με τον αθλητι-
σμό! Θα είμαστε πάντα δίπλα τους.» 

Εκδήλωση Συλλόγου
Κατοίκων Παραλίας

Ασπροπύργου για Ημέρα
Περιβάλλοντος
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Μωβ μέδουσες: Μεγάλη προσοχή! Εμφανίστηκαν σεΜωβ μέδουσες: Μεγάλη προσοχή! Εμφανίστηκαν σε
παραλίες στα Μέγαρα & την Ελευσίνα παραλίες στα Μέγαρα & την Ελευσίνα 

Οι πληθυσμοί μεδουσών
αυξάν ον ται σε όλη την
Ελλάδα και το γαλάζιο των
ελλην ικών  παραλιών ...
χ άν εται στο μωβ. Αρχ ικά οι
μωβ μέδουσες εμφ-
αν ίστηκαν  στο Ιόν ιο Πέλα-
γος αλλά τα θαλάσσια
ρεύματα τις παρέσυραν  στο
Αιγαίο, στον  Θερμαϊκό και
τη Χαλκιδική, στον  Παγα-
σητικό και τις Σποράδες,
ν ότια της Εύβοιας και στις Κυκλά-
δες αλλά και στον  Αργοσαρων ικό.

Στην  Αττική ήδη έχ ουν  κάν ει την
εμφάν ισή τους πληθυσμοί μωβ
μεδουσών  σε:

Μέγαρα
Ελευσίν α
Αγιο Κοσμά
Γλυφάδα
Αν άβυσσο
Βάρη

Βουλιαγμέν η
Σαρων ίδα

Οι ειδικοί προειδοποιούν  ότι το
τσίμπημα της μωβ μέδουσας δεν
αν τιμετωπίζεται με αμμων ία αλλά
θέλει διαφορετική προσέγγιση. Το
πρώτο πράγμα που αισθάν εται
κάποιος είν αι τσούξιμο και πόν ος
από το τσίμπημα της μωβ μέδου-
σας. Το σημείο αυτό πρέπει ν α
πλυθεί με άφθον ο θαλασσιν ό
ν ερό. «Στη συν έχ εια θα πρέπει ν α
βγει έξω από τη θάλασσα και ν α
αφαιρέσει όχ ι με γυμν ό χ έρι αλλά

είτε με κάποια πλαστική
τηλεκάρτα πιστωτική
κάρτα ή ακόμη καλύτερα
και με γάν τι πλαστικό αν
υπάρχ ουν  κάποια υπο-
λείμματα από τα πλοκά-
μια» αν έφερε η δερμα-
τολόγος Πέν ν υ Δαλαμ-
πούρα στην  τηλεόραση
του MEGA.

«Έχ ει μία αμυδρή
κίν ηση δεν  μπορεί δυν αμικά μετα-
φερθεί από έν α μέρος σε κάποιο
άλλο σε τέτοιες περιπτώσεις περι-
μέν ουμε τα ρεύματα και το θεό
άν εμο» υπογράμμισε ο ωκεαν ολό-
γος Χαρίτων  Χιν τήρογλου. Οι ειδικοί
συλλέγουν  στοιχ εία προκείμεν ου
ν α ερευν ήσουν  τους λόγους της
πληθυσμιακής έξαρσης του φαιν ο-
μέν ου. Κυριότερες αιτίες η κλιματι-
κή αλλαγή και η υπεραλίευση μεγά-
λων  ψαριών  καθώς εκτός από τις
χ ελών ες θηρευτές των  μεδουσών
είν αι ο ξιφίας, ο τόν ος και το φεγ-
γαρόψαρο.

ΡΡεεύύμμαα::  ΤΤηηνν  ΠΠέέμμππττηη  ααννοοίίγγεειι  ηη  ππλλααττφφόόρρμμαα  
γγιιαα  ααπποοζζηημμιιώώσσεειιςς  έέωωςς  660000  εευυρρώώ
Οι δικαιούχοι και το ύψος αποζημίωσης 

Τ
ην   Πέμπτη 16 Ιουν ίου αν αμέν ε-
ται ν α αν οίξει η ηλεκτρον ική πλα-
τφόρμα για την  υποβολή των  αιτή-

σεων  για την  λήψη αποζημίωσης από
τις επιπλέον  χ ρεώσεις στο ηλεκτρικό
ρεύμα.

Ωστόσο όπως δήλωσε ο αν απληρωτής
υπουργός Οικον ομικών  Θεόδωρος
Σκυλακάκης καταβάλλεται προσπάθεια
ώστε η πλατφόρμα ν α αν οίξει μία ημέρα
ν ωρίτερα, δηλαδή την  Τετάρτη 15 Ιου-
ν ίου. Σύμφων α με τα όσα προβλέπον -
ται στο σχ ετικό ΦΕΚ η πλατφόρμα θα
παραμείν ει αν οιχ τή μέχ ρι και την  τελευ-
ταία μέρα του Ιουν ίου, όπως αν αφέρει
το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η καταβολή των  ποσών  θα πραγματο-
ποιηθεί το πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου.

H αποζημίωση για το Power Pass θα
είν αι ξεκιν άει από τα 18 ευρώ και θα
αν έρχ εται ως τα 600 ευρώ, αν ά μετρητή
που είν αι και το αν ώτερο όριο και θα
αφορά τους λογαριασμούς εκείν ους που
έχ ουν  εκδοθεί από την  1η Δεκεμβρίου
του 2021 έως και τις 31 Μαΐου του 2022.

Η αποζημίωση καταβάλλεται για το
60% των  επιπλέον  χ ρεώσεων , αφού
από αυτές αφαιρεθούν  οι επιδοτήσεις
του κράτους και πιθαν όν  των  παρόχ ων
και ως του ποσού των  600 ευρώ.

Παραδείγματα
1. Αν  κάποιος έχ ει επιπλέον

χ ρεώσεις, μετά την  αφαίρεση των  επι-
δοτήσεων  για το εν  λόγω διάστημα,
συν ολικού ύψους 600 ευρώ, θα λάβει
αποζημίωση 360 ευρώ.

2. Αν  οι επιπλέον  χ ρεώσεις αν έρχ ον -
ται σε 800 ευρώ, η αποζημίωση θα δια-
μορφωθεί στα 480 ευρώ.

3. Αν  οι επιπλέον  χ ρεώσεις είν αι
1.000 ευρώ, η αποζημίωση θα είν αι 600
ευρώ, εν ώ αν

4. Οι χ ρεώσεις είν αι από 1.000 ευρώ
και πάν ω και πάλι η αποζημίωση θα
είν αι 600 ευρώ.

– Ποιοι είν αι δικαιούχ οι: Δικαιούχ οι
της εν ίσχ υσης είν αι οι οικιακοί καταν α-
λωτές ηλεκτρικής εν έργειας, οι οποίοι
είν αι συμβεβλημέν οι σε κυμαιν όμεν α
τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής εν έρ-
γειας που αν απροσαρμόζον ται με βάση
τη χ ον δρεμπορική τιμή αγοράς ηλεκτρι-
κής εν έργειας. Η εν ίσχ υση αφορά τον
λογαριασμό καταν άλωσης της κύριας
κατοικίας των  δικαιούχ ων , καθώς και
της μισθωμέν ης κατοικίας των  παιδιών
τους που σπουδάζουν .

– Οικον ομική εν ίσχ υση: Για τη λήψη
της οικον ομικής εν ίσχ υσης, κάθε
αριθμός παροχ ής ρεύματος, για κάθε
μήν α, δηλών εται από έν αν  μόν ο δικαι-
ούχ ο. Σε περίπτωση που έν ας αριθμός
παροχ ής ρεύματος για κάποιον  μήν α
τυχ όν  δηλωθεί από δύο η περισσότερ-
ους δικαιούχ ους, ακολουθείται η διαδι-
κασία καταμερισμού της εν ίσχ υσης αν ά
δικαιούχ ο.

– Ύψος αποζημίωσης: Το ποσό της
εν ίσχ υσης αν ά λογαριασμό ρεύματος
υπολογίζεται στο 60% επί του θετικού

υπολοίπου που
προκύπτει μετά
την  αφαίρεση
από το ποσό της
ρήτρας αν απρο-
σαρμογής του
λογαριασμού και
των  ποσών
έκπτωσης.

– Εξαιρέσεις:
Σε περίπτωση που ο λογαριασμός δεν
αφορά κυμαιν όμεν ο τιμολόγιο ο αιτών
δεν  δικαιούται τη λήψη εν ίσχ υσης.
Επίσης, σε περίπτωση που ο λογαρια-
σμός δεν  αφορά παροχ ή οικιακής χ ρή-
σης, ο αιτών  δεν  δικαιούται τη λήψη
εν ίσχ υσης.

– Υπολογισμός: Για κυμαιν όμεν α
τιμολόγια, τα οποία δεν  αν αγράφουν
ξεχ ωριστά στις χ ρεώσεις τους το ποσό
που αν τιστοιχ εί στη ρήτρα αν απροσα-
ρμογής, αυτό υπολογίζεται τεκμαρτά
από τον  προμηθευτή εν έργειας (το
ποσό που προκύπτει μετά την  αφαίρε-
ση από το ποσό της χ ρέωσης προμήθ-
ειας εν έργειας με βάση την  καταν άλω-
ση, τεκμαρτού ποσού χ ρέωσης εν έργει-
ας για το οποίο λαμβάν εται υπόψη η
τιμή 120 ευρώ αν ά MWh).

– Εκπτώσεις: Ως εκπτώσεις που
έχ ουν  χ ορηγηθεί από τους προμηθευ-
τές ηλεκτρικής εν έργειας λαμβάν ον ται
κάθε μορφής εκπτώσεις, το ύψος των
οποίων  εξαρτάται από την  καταν άλωση
εν έργειας του λογαριασμού. Εξαιρούν ται
οι εκπτώσεις σταθερού ύψους που δεν

υπολογίζον ται επί της εν έργειας που
καταν αλώθηκε.

– Ποσά εν ίσχ υσης: Η οικον ομική
εν ίσχ υση χ ορηγείται σε δικαιούχ ους οι
οποίοι επιβαρύν θηκαν  με συν ολική
αύξηση των  λογαριασμών  ρεύματος που
έχ ουν  εκδοθεί για ποσό άν ω των  30
ευρώ και δεν  μπορεί ν α υπερβαίν ει τα
600 ευρώ αν ά δικαιούχο. Το ποσό της
οικον ομικής εν ίσχ υσης είν αι αφορολόγ-
ητο, αν εκχ ώρητο και ακατάσχ ετο στα
χ έρια του Δημοσίου ή τρίτων .

– Που θα πιστωθούν : Το ποσό της
οικον ομικής εν ίσχ υσης πιστών εται
στον  τραπεζικό λογαριασμό του δικαι-
ούχ ου που έχ ει δηλώσει στην  αίτηση.

– Ψευδή στοιχ εία: Σε περίπτωση που
κατά τον  έλεγχ ο του αιτούν τος από τη
φορολογική διοίκηση ή άλλο αρμόδιο
όργαν ο ελέγχ ου, διαπιστωθεί υποβολή
ψευδών  ή αν ακριβών  στοιχ είων  στην
αίτηση για τη λήψη της οικον ομικής
εν ίσχ υσης, είν αι άμεσα απαιτητό το
διπλάσιο ποσό της χ ορηγηθείσας
εν ίσχ υσης.

“Πρώτο ένσημο”: Τριπλασιάζεται το ποσό
της επιδότησης για το πρόγραμμα

Ένα πολύ ισχυρό κίνητρο, με τροπολογία του υπουρ-
γείου Εργασίας, για προσλήψεις νέων από 18 έως 29
ετών, χωρίς προηγούμενη εργασιακή εμπειρία, για να
πιάσουν την πρώτη τους δουλειά, δίνεται με το πρόγραμ-
μα “Πρώτο ένσημο”, με τριπλασιασμό του ποσού της
επιδότησης, για τους πρώτους έξι (6) μήνες από την πρό-
σληψή τους.

Σημαντικές βελτιώσεις στο πρόγραμμα επιδότησης
6μηνης πρόσληψης ανέργων νέων χωρίς προϋπηρεσία
προβλέπει τροπολογία που έφερε στη Βουλή την περα-
σμένη Παρασκευή ο υπουργός Εργασίας, κος Κωστής
Χατζηδάκης

Αυτές συνοψίζονται στον τριπλασιασμό στο ποσό της
εξάμηνης επιδότησης τόσο προς τον εργοδότη όσο και
στον άνεργο ο οποίος θα προσληφθεί. Συγκεκριμένα, ο
εργοδότης θα εισπράξει το ποσό των 1.800 ευρώ (αντί για
600 ευρώ) για την κάλυψη του μισθολογικού κόστους του
νέου εργαζόμενου του, ενώ ο προσληφθείς θα εισπράξει
το ποσό των 1.800 ευρώ, πέραν του μισθού του.

Έτσι, για παράδειγμα, αν ένας εργοδότης συμφωνήσει
με έναν νέο άνεργο χωρίς προϋπηρεσία μισθό ίσο με τον
κατώτατο μισθό (613 ευρώ καθαρά), μέσω της κρατικής
επιδότησης των 1.800 ευρώ για 6 μήνες, ο εργοδότης θα
καλύψει σχεδόν 3 από τους 6 μισθούς του εργαζόμενου
του, δηλαδή το 1/2 του μισθολογικού κόστους. Με βάση
το προηγούμενο καθεστώς του ίδιου προγράμματος, η
επιδότηση των 600 ευρώ στον εργοδότη κάλυπτε μετά
βίας το κόστος ενός και μόνο καθαρού μισθού.



Ο
λοκληρώθηκε την  Παρ-
ασκευή 10 Ιουνίου
2022, η πρακτική και
θεωρητική εκπαίδευση

των Πυροσβεστών που θα στε-
λεχώσουν τις Ειδικές Μονάδες
Δασικών Επιχειρήσεων
(Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) και η τελετή αποφ-
οίτησής τους, πραγματοποιήθηκε
στις έξι (6) συνολικά Υπηρεσίες με
έδρες σε Ελευσίνα, Θεσσαλονίκη,
Ηράκλειο, Λαμία, Ιωάννινα και
Πάτρα.

Στην 1η Ε.ΜΟ.Δ.Ε. με έδρα την
Ελευσίνα, η τελετή πραγματοποι-
ήθηκε παρουσία του Συντονιστή
Επιχειρήσεων Αττικής, Υποστράτ-
ηγου ΠΣ Παναγιώτη Νιάφα και του
Διοικητή της Υπηρεσίας, Αντιπύρ-
αρχου Ιωάννη Κολοβού.

Στην 2η Ε.ΜΟ.Δ.Ε. που εδρεύει
εντός του Πολεμικού Αερολιμένα
ΣΕΔΕΣ (350 ΠΒΚ), στη Θέρμη
Θεσσαλονίκης, η τελετή πραγματο-
ποιήθηκε παρουσία του Συντονι-
στή Επιχειρήσεων Κεντρικής Μακε-

δονίας και  Ανατολικής Μακε-
δονίας και Θράκης, Υποστράτ-
ηγου ΠΣ Μάριου Αποστολίδη, του
Διοικητή Περιφερειακής Πυροσβε-
στικής Διοίκησης Κεντρικής Μακε-
δονίας, Αρχιπύραρχου Νικόλαου
Αθάνατου, του Διοικητή της 2ης
Ε.Μ.Α.Κ., Αρχιπύραρχου Θεόδωρ-
ου Κοσμίδη και του Διοικητή της
2ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., Αντιπύραρχου
Αργύριου Ρεγκά.

Στην 3η Ε.ΜΟ.Δ.Ε. που εδρεύει
εντός της ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου Κρήτ-
ης, η τελετή πραγματοποιήθηκε
παρουσία του Διοικητή της Περιφ-
ερειακής Πυροσβεστικής
Διοίκησης Κρήτης, Αρχιπύραρχου
Γεώργιου Τσικαλά και του Διοικ-
ητή της Υπηρεσίας, Επιπυραγού
Εμμανουήλ Ροβυθάκη.

Στην 4η Ε.ΜΟ.Δ.Ε. που εδρεύει
εντός της ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας, η τελετή
πραγματοποιήθηκε παρουσία του
Συντονιστή Επιχειρήσεων Στερεάς
Ελλάδας και  Θεσσαλίας, Υπο-
στράτηγου ΠΣ Δημήτριου Καρα-
σαββίδη, του Διοικητή της Π.Υ.
ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας, Αντιπύραρχου

Λάμπρου Καλοπήτα, του Διοικητή
της 7ης Ε.Μ.Α.Κ., Αντιπύραρχου
Χρήστου Πλουμάκη και του Διοικ-
ητή της 4ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., Επιπυρα-
γού Ιωάννη Παπαμίχου.

Στην 5η Ε.ΜΟ.Δ.Ε. που εδρεύει
εντός της ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων η τελε-
τή πραγματοποιήθηκε παρουσία
του Συντονιστή Επιχειρήσεων
Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας και
Νήσων (Κέρκυρα, Λευκάδα,
Παξοί), Υποστράτηγου ΠΣ Δημήτρ-
ιου Κοντογιάννη και του Διοικητή
της Υπηρεσίας, Επιπυραγού
Γεώργιου Βλέτσα.

Στην 6η Ε.ΜΟ.Δ.Ε., που εδρεύει
στην Νέα Ε.Ο. Πατρών, η τελετή
πραγματοποιήθηκε παρουσία του

Συντονιστή Επιχειρήσεων Πελο-
ποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και
Νήσων (Κεφαλονιά, Ζάκυνθος,
Ιθάκη), Υποστράτηγου ΠΣ Νικόλα-
ου Ρουμελιώτη, του Διοικητή Περ-
ιφερειακής Πυροσβεστικής
Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας,
Αρχιπύραρχου Χριστόφορου
Μπόκα και του Διοικητή της 6ης
Ε.ΜΟ.Δ.Ε., Επιπυραγού Ανδρέα 

Λούρμπα. Την τελετή τίμησε με
την παρουσία της η Βουλευτής
Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας,
Χριστίνα Αλεξοπούλου.

Οι πεντακόσιοι (500) πυροσβέ-
στες, τοποθετήθηκαν στις αερομε-
ταφερόμενες Ειδικές Μονάδες
Δασικών Επιχειρήσεων
(Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) με σχέση εργασίας
δημοσίου δικαίου, επί θητεία διάρ-
κειας επτά (7) ετών, με την ειδικότ-
ητα του πυροσβεστικού τεχνικού
προσωπικού και την ειδικότητα
πυροσβεστικού επιστημονικού
προσωπικού. 

Αρμοδιότητά τους, είναι  η
συνδρομή στην εκτέλεση έργων
δασοπροστασίας έναντι κινδύνου
εκδήλωσης πυρκαγιάς, η υπο-

στήριξη κατά τη διενέργεια των
επιχειρήσεων κατάσβεσης, μέσω
εξειδικευμένων πεζοπόρων και
αερομεταφερόμενων τμημάτων και
χρήσης ειδικών μηχανοκίνητων
μέσων και μηχανημάτων έργου και
η συνδρομή στην αντιμετώπιση
των συνεπειών από φυσικές,
τεχνολογικές και λοιπές καταστρο-
φές.
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Στην Ελευσίνα η έδρα της 1ης Ειδικής μονάδας Δασικών 
Επιχειρήσεων της πυροσβεστικής
Αρμοδιότητά τους, είναι η συνδρομή στην εκτέλεση έργων δασοπροστασίας και η υποστήριξη κατά τη διενέργεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης
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Ολοκληρώνει τις προπονήσεις ο Πήγασος
Θριασίου 2012

Η Σχολη του 'Α.Ο
ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
2012' θα ολοκ-
ληρώσει τις προπο-
νήσεις  στις 19/6
ημέρα Κυριακή σε ενα
Μινι Τουρνουά Ποδο-
σφαίρου ακαδημιών
στο Χαϊδάρι. 
Η ομάδα του Θριάμ-
βου Χαϊδαρίου εχει
αναλάβει την δημιο-
υργία της εκδήλωσης.

Smaragda Dempegiotou Αλέξανδρος Σγλς
Τα παιδια θα παίξουν , θα διασκεδάσουν
Και στο τέλος θα τους απονεμηθούν μετάλλια και τιμητική έπαινοι για ολη την
προσπάθεια τους.  Οι προπονήσεις συνεχίζονται στο γήπεδο μας Γ. Ρουμε-
λιωτης στην Ελευσίνα.  Όποια νεα μικρή αθλήτρια θέλει  μπορεί να έρθει &
να δοκιμάσει το ταλέντο της  εντελώς ΔΩΡΕΑΝ.
Το Δ.Σ αποφάσισε να ειναι Εντελώς ΔΩΡΕΑΝ ο μηνας Ιούνιος Για ολες τις
αθλήτριες μας.

Τεχνική Διευθύντρια Σχολής , Ρεντούμη Αθηνά
Τηλ επικοινωνίας: 694 08 09 408.

ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ:  Ανακοίνωσε τον 
Αλέξανδρο Κηπουρό…

Η Διοίκηση του ΠΑΟ Ηρακλή Ελευσινας ανακοινωνει την συνεργασία
με τον Αλέξανδρο Κηπουρό. Εντασσεται στο team του ανδρικού τμημα-
τος της ομάδας μας ,με την ιδιότητα του γυμναστή. Ο Αλέξανδρος ,είναι
μελος της οικογενειας του Ηρακλή Ελευσινας τα τελευταία δυο χρονια ως
προπονητής σε τμήματα των Ακαδημιών. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στον
καινούργιο του ρολο.

Ανακοίνωσε τον
Δημήτρη Μακρή ο 

Πανελευσινιακός ΑΟΚ

Ο Πανελευσινιακός ΑΟΚ είναι
στην ευχάριστη θέση να
ανακοινώσει  την απόκτηση του
Δημήτρη Μακρή.

Ο Δημήτρης είναι 28 ετών, έχει
ύψος 197 cm και αγωνίζεται στη
θέση του Forward.

Ο Έλληνας Forward, ξεκίνησε τα
πρώτα του βήματα στο μπάσκετ απ
την ομάδα του Διαγόρα Βέλου και
στη συνέχεια έπαιξε στον Έσπερο

ΑΟΠΑ, ΚΑΟ Κορίνθου , Οίακα
Ναυπλίου (Α2) και την περσινή
χρόνια αγωνίστηκε πάλι με τον ΚΑΟ
Κορίνθου όπου είχε 14π Μ.Ο
(325π / 25 εύστοχα σουτ 3π) .

Η συνεργασία με τον Δημήτρη
Μακρή θα διαρκέσει μέχρι το τέλος
της αγωνιστικής περιόδου 2022-
2023.

Καλωσορίζουμε τον Δημήτρη
στην μεγάλη οικογένεια
Πανελευσινιακού. Του ευχόμαστε
να παραμείνει υγιής και δυνατός
ώστε να βοηθήσει την ομάδα μας ,
στην επίτευξη των στόχων της.

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ:  Συγχαρητήρια στονΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ:  Συγχαρητήρια στον
Προοδευτική για την  άνοδό της στην  Προοδευτική για την  άνοδό της στην  SL2SL2

Ο πρόεδρος και το Δ.Σ του ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΎ ΑΟ εκφάζουν
τα θερμά τους συγχαρητήρια στην ομάδα
της Προοδευτικής για την άνοδό της στην SL2.

Ανανέωσε με τον Γιάννη Χλωρό ο ΑΟ Χαιδαρίου

Η Διοί κηση Α.Ο. ΧαϊδαρίουΗ Διοί κηση Α.Ο. Χαϊδαρίου
ανακοινώνει  την ανανέωσηανακοινώνει  την ανανέωση
συνεργασίας με το προπονσυνεργασίας με το προπον--
ητι κό επι τελε ίο της ομάδαςητι κό επι τελε ίο της ομάδας
του οποίου θα ηγε ί ται  καιτου οποίου θα ηγε ί ται  και
φέτος ο Γιάννης Χλωρός. Στοφέτος ο Γιάννης Χλωρός. Στο

πλευρό του θα βρίσκεται  οπλευρό του θα βρίσκεται  ο
Λευτέρης Άννινος (βοηθός)Λευτέρης Άννινος (βοηθός)
και  ο Παναγιώτης Τσαγκαράτοςκαι  ο Παναγιώτης Τσαγκαράτος
(γυμναστής).Αναμένεται  σύντο(γυμναστής).Αναμένεται  σύντο --
μα να προστεθεί  και  ο Προμα να προστεθεί  και  ο Προ --
πονητής Τερματοφυλάκων.πονητής Τερματοφυλάκων.
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Απονομή κυπέλλου 
και μεταλλίων ο Ικαρος

Νεοκτίστων την Τετάρτη 15/6

Αύριο στις 19:30 στο δημοτικό στάδιο Ασπρ-
οπύργου θα γίνει η απονομή κυπέλλου και
αναμνηστικών μεταλλίων για την άνοδο της
ομάδας στην Α κατηγορία της ΕΠΣΔΑ στον

Ικαρο Νεοκτίστων Ασπροπύργου. Θα ακολο-
υθήσει φιλικό παιχνίδι με την Ενωση Ασπρ-

οπύργου-Δόξας.

Γιορτή λήξης ακαδημιών 18/6
Μαζί με το τέλος της
Σχ ολικής Χρον ιάς,
χ τυπάει και το κου-
δούν ι για τις Ακαδ-
ημίες του ΑΟΚ Παν ε-
λευσιν ιακός!!

Το Σάββατο λοιπόν
στις 18/6 , 18.30,
στο “Τάκης Βογιατ-
ζής” ΟΛΑ τα τμήματά
μας γιορτάζουν  το
τέλος της χ ρον ιάς.
Με τον  αγων ιστικό
απολογισμο της χ ρο-
ν ιάς, με βραβεύσεις,
με παιχ ν ίδια!! Ολα
τα Παιδιά και οι
Γον είς. Ολοι οι Προ-
πον ητες, ολοι οι
φίλοι της Ομάδας γιο-
ρτάζουν  σαν  μια
Οικογέν εια! Βέβαια

τα αγων ιστικά τμήματα συν εχ ίζουν  μέχ ρι τα μέσα Ιουλίου και στις
20/6 αν οίγει για 2 Εβδομάδες το πιο φιλόδοξο Καμπ των  τελευ-
ταίων  ετών ! Να είμαστε όλοι εκεί!!

Α.Γ.Σ. ΒΥΖΑΣ
ΜΕΓΑΡΩΝ: Φιέστα
την  Τετάρτη 15/6 στα
Μέγαρα για την
άν οδο του στην
Γ΄Εθν ική

Φιέστα με αφορμή την
άν οδο στην  Γ’ Εθν ική
και την  επιστροφή μετά
από 6 χ ρόν ια 
στα Εθν ικά Πρωταθλή-
ματα, διοργαν ών ει η
διοίκηση του Βύζαν τα. 
Στην  φιέστα που θα
πραγματοποιηθεί την
Τετάρτη 15 Ιουν ίου 2022
και ώρα 
18:30 στο δημοτικό
γήπεδο Μεγάρων  (γήπε-
δο Βύζα), θα διεξαχ θεί
αρχ ικά 
φιλικός αγών ας αν άμεσα
στον  Βύζαν τα και σε
ομάδα Επίλεκτων  
Ποδοσφαιριστών  από
τις τοπικές ομάδες της
περιοχ ής.
Θα ακολουθήσει απο-

ν ομή κυπέλλου στην
ομάδα του Βύζαν τα από
τον  Δήμαρχ ο 
Μεγαρέων  κ. Γρηγόρη
Σταμούλη και πολλά
happening με την  

συν δρομή της 
διοίκησης του Δήμου
Μεγαρέων .
Από την  πλευρά της η
διοίκηση του Α.Γ.Σ.
ΒΥΖΑΣ θα απον είμει
κύπελλο στον  
ΜΕΓΑΛΟ ΧΟΡΗΓΟ την
εταιρεία MEGARA
RESINS S.A. και τιμητι-
κές 
πλακέτες στην  οικογέ-
ν εια του αείμν ηστου
Μάκη Παν ταζή και στον
παλαίμαχ ο 
τερματοφύλακα Αν δρέα
Μαυροειδή. 
Η φιέστα αν όδου θα
έχ ει και φιλαν θρωπικό
χ αρακτήρα, καθώς τα
έσοδα που θα 
μαζευτούν  από το
συμβολικό εισιτήριο των
5 €,  θα διατεθούν  σε
παλαίμαχ ο 
ποδοσφαιριστή του
Βύζαν τα που χ ρήζει
αν άγκη για σοβαρή
εγχ είριση. 
Καλούμε όλους τους
φιλάθλους του
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΒΥΖΑΝΤΑ
ν α κατακλύσουν  το 
γήπεδο για ν α αποθ-
εώσουν  τους πρωταγω-
ν ιστές της αν όδου. 
Ο ΒΥΖΑΣ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ! 

Τελετή λήξης στις γυναίκες και την 
Ακαδημία του Θριάμου Χαιδαρίου 19/6

Την  ερχ όμεν η Κυρ-
ιακή 19/6 ολοκληρών ε-
ται η ποδοσφαιρική
σεζόν  για τη γυν αικεία
ομάδα του Θρίαμβου
Χαϊδαρίου και της
Ακαδημίας της μια χ ρο-
ν ιά δύσκολη μετα την
μεγαλη αδράν εια λόγω
cov id αλλά με ιδιαίτερη
αν άπτυξη στις μικρές
ηλικίες και αν ακατατά-
ξεις στη γυν αικεία
ομάδα με πολύ καλό
κλίμα και μεγάλη προ-
σπάθεια σ όλη τη διάρ-
κεια της χ ρον ιάς.

Το ν ήμα της σεζόν
θα κόψουν  τα δύο τμήματα της Ακαδημίας που θα συμμετέχ ουν  σε
τουρν ουά που διοργαν ών ει ο Θρίαμβος στο Χαϊδάρι 18:00μμ με τη
συμμετοχ ή αν τίστοιχ ων  τμημάτων  κοριτσιών  απ τα σωματεία
Ολυμπιάδα Υμηττού, Πήγασος Θριασίου, ΠΑΣ Αθην ών , Νεο Ικό-
ν ιο!

Θα ακολουθήσουν  απον ομές μεταλλίων  και επαίν ων  για όλες τις
μικρές αθλήτριες καθώς και βραβεύσεις! Θα είν αι τιμή για το σωμα-
τείο η παρουσία ολων  των  εμπλεκομέν ων  στο ποδόσφαιρο
γυν αικών  ν α παραβρεθούν  στη τελετή λήξης και ν α γιορτάσουν
μαζι μας αποχ αιρετώτας για λίγο τα γήπεδα, για λίγο θάλασσα και
ξεκούραση απολαμβάν ον τας το καλοκαίρι!

Ακαδημία Ποδοσφαίρου
Ερμής Ανω Λιοσίων: SUMMER
CAMP 2022

Η Ακαδημία Ποδοσφαίρου Ερμής Ανω
Λιοσίων ανακοινώνει την πραγματο-
ποίηση του καλοκαιρινού Camp για 7η
συνεχόμενη φορά με αλλαγή Ονομασίας
“ Διονύσιος Κυριακόπουλος ” ” Βλέπουμε
με το μυαλό…όχι με τα μάτια…” το διά-
στημα 4-15 Ιουλίου!
Ηλικιακές κατηγορίες γεννημένοι αθλ-
ητές 2007 έως 2013 & 2014 έως 2017.
Τερματοφύλακες γεννημένοι 2006 –
2014.
Η ηλικιακή κατηγορία 2007 – 2013 θα
κάνει 2.30 ώρες προπόνηση για 2 εβδο-
μάδες ( Δευτέρα – Παρασκευή ) 30′
λεπτά παρακολούθηση βίντεο και 2 ώρες
πρακτικό κομμάτι.
Η ηλικιακή κατηγορία 2014 – 2017 θα
κάνει 1.15 ώρα προπόνηση για 2 εβδο-
μάδες ( Δευτέρα – Παρασκευή ).
Οι τερματοφύλακες θα χωριστούν σε 2
γκρουπ με 1.15 λεπτά προπόνηση για
το κάθε γκρούπ για 2 εβδομάδες ( Δευ-
τέρα – Παρασκευή ).
Για δήλωση συμμετοχής στα τηλέφωνα
που αναγράφονται ή στην γραμματεία
του γηπέδου Ermis Athletic Club.
Μπορούν να συμμετέχουν αθλητές του
Ερμή & αθλητές οι οποίοι δεν παίζουν
στην ακαδημία του Ερμή!
Σε κάθε προπόνηση θα υπάρχει παρου-
σία ιατρού και θα χορηγούνται στους
αθλητές στο διάλειμμα χυμός!

Σε συζητήσεις με ομάδες
βρίσκεται ο Γιώργος Αξιώτης
που έμεινε ελεύθερος

Ελεύθερος να διαπραγματευτεί την
νέα του ποδοσφαιρική στέγη είναι
ο σκληροτράχηλος αμυντικός Γιώρ-
γος Αξιώτης.Εχει αγωνιστεί στον
Ηρακλή Ελευσίνας, ΠΑΟΚ Μάνδρ-
ας, Ενωση Ασπροπύργου κ.α.



Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Α.Π. 10700 , 10/06/2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Βύρων α προκηρύσσει
αν οικτό ηλεκτρον ικό διαγων ι-
σμό «άν ω των  ορίων » με κρι-
τήριο κατακύρωσης την  πλέον
συμφ έρουσα από οικον ομική
άποψη προσφ ορά βάσει τιμής
για την  προμήθεια «Ειδών  Κρεο-
πωλείου 2022-2024», εκτιμώμεν -
ης αξίας 62.407,00 € πλέον

Φ.Π.Α.  13 %  ποσού 8.112,91 €,
ήτοι σύν ολο 70.519,91€  .
Η προμήθεια ταξιν ομείται υπό
CPV : 15110000-2: Κρέας .
Ο διαγων ισμός θα διεξαχθεί με
χρήση της πλατφ όρμας του
Εθν ικού Συστήματος Ηλεκτρο-
ν ικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικ-
τυακής πύλης
www.promitheus.gov .gr του ως
άν ω συστήματος (Α/Α : 161373
). 
Καταληκτική ημερομην ία υποβο-
λής προσφ ορών  ορίζεται η 13
μην ός Ιουλίου 2022 ημέρα
Τετάρτη  και ώρα 15:00 .
Οι εν διαφ ερόμεν οι για ν α
λάβουν  μέρος στο διαγων ισμό,
πρέπει ν α καταθέσουν  εγγύηση
συμμετοχής 1.248,14 € .

Παρέχεται πλήρης πρόσβαση σε
όλα τα τεύχη – στοιχεία του δια-
γων ισμού, μέσω της Διαδικτυα-
κής πύλης
www.promitheus.gov .gr, δια της
οποίας υποβάλλον ται ηλεκτρον ι-
κά τυχόν  αιτήματα παροχής διευ-
κριν ίσεων .

Για περαιτέρω πληροφ ορίες, οι
εν διαφ ερόμεν οι οικον ομικοί
φ ορείς μπορούν  ν α  απε-
υθύν ον ται στο Δήμο, καθημερι-
ν ά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες (αρμόδιος υπάλληλος:
Ζαφ είρη Ελέν η,email:
promitheies@dimosbyrona.gr
τηλ.: 213-2008668).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ

12-θριάσιο Τρίτη 14 Ιουνίου 2022 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: 
ENOIKIAZONTAI ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΩΤΟΥ 

ΟΡΟΦΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6936780360

4488

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

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166
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Επτά οι υποψήφιοι για τους "έξυπνους" μετρητές του ΔΕΔΔΗΕ

Ε
πτά εταιρείες εκδήλωσαν ενδιαφ-
έρον συμμετοχής στον διαγωνι-
σμό του ΔΕΔΔΗΕ για την εγκα-

τάσταση έξυπνων μετρητών κατανάλω-
σης ρεύματος στο σύνολο των κατανα-
λωτών της χώρας. Σύμφωνα με την
ενημέρωση από τον ΔΕΔΔΗΕ, οι προ-
σφορές θα αποσφραγιστούν αύριο
Τρίτη, προκειμένου να ξεκινήσουν οι
διαδικασίες αξιολόγησης.

Η εγκατάσταση έξυπνων μετρητών
επιφέρει μεγάλες αλλαγές στη λειτουργία
της αγοράς ενέργειας και στην
εξυπηρέτηση των καταναλωτών. Όπως
σημειώνεται σχετικά, με τους έξυπνους
μετρητές:

- Θα υπάρχει η δυνατότητα εφαρμο-
γής διαφορετικών τιμολογίων στη διάρ-
κεια του 24ώρου, ανάλογα με τη
διακύμανση του κόστους του ρεύματος
(σήμερα υπάρχει η δυνατότητα μόνο για
χαμηλή νυχτερινή χρέωση με ξεχωριστό
μετρητή) με συνέπεια καλύτερη διαχείρ-
ιση του φορτίου αιχμής που διευκολύνει
την ομαλή διείσδυση της ηλεκτρ-
οκίνησης και ωφελεί τη λειτουργία του
δικτύου.

- Καταργούνται οι "έναντι" λογαρια-
σμοί.

- Οι διακοπές και επανασυνδέσεις
καθώς και η μέτρηση της κατανάλωσης
θα γίνεται εξ αποστάσεως. Έτσι μειώνε-
ται το λειτουργικό κόστος του Διαχειρι-
στή.

- Δημιουργούνται προϋποθέσεις
μείωσης των ρευματοκλοπών που
επίσης επιβαρύνουν τους καταναλωτές.

- Διευκολύνεται σημαντικά το άνοιγμα
της αγοράς και η διαδικασία αλλαγής
προμηθευτή.

- Μειώνονται οι χρόνοι διακοπών

ηλεκτροδότησης, λόγω καλύτερης επο-
πτείας του δικτύου από τον Διαχειριστή.
"Mε δεδομένο ότι το 90% του Δικτύου
στην Ελλάδα είναι εναέριο και άρα ευά-
λωτο στην έξαρση του φαινομένου της
κλιματικής αλλαγής που βιώνουμε τα
τελευταία χρόνια, το πλεονέκτημα αυτό
είναι εξαιρετικά σημαντικό γιατί δίνει τη
δυνατότητα στον Διαχειριστή να
εντοπίσει τις βλάβες εξ αποστάσεως και
να επέμβει άμεσα προκειμένου να απο-
καταστήσει τις ζημιές στο Δίκτυο επιτ-
υγχάνοντας πολύ ταχύτερους χρόνους
επανηλεκτροδότησης", σημειώνει ο
ΔΕΔΔΗΕ.

- Με την πρόσβαση στα στοιχεία των
τωρινών και προηγούμενων μετρήσεων
μέσω οικιακής οθόνης ή του διαδικτύου,
παρέχεται στον καταναλωτή η δυνατότ-
ητα για καλύτερη διαχείριση των
φορτίων του και εξοικονόμηση ηλεκτρι-
κής ενέργειας.

Η διαδικασία αντικατάστασης των
μετρητών κατανάλωσης με "έξυπνους"
ξεκίνησε πριν από 8 χρόνια, ωστόσο ο
διαγωνισμός που προκηρύχθηκε τότε
δεν ολοκληρώθηκε λόγω δικαστικών
εμπλοκών. Η νέα διαδικασία που
ξεκίνησε η σημερινή διοίκηση του
ΔΕΔΔΗΕ εκτιμάται ότι θα οδηγήσει στην
αντικατάσταση όλων των υφιστάμενων
μετρητών με έξυπνους, σταδιακά, με
ορίζοντα περάτωσης το 2030.

Σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ οι συμμε-
τέχοντες στον διαγωνισμό και το προφίλ
τους έχει ως εξής:

- Η ITRON, κορυφαία εταιρία στον
τομέα μετρητικών συστημάτων με έδρα
στις ΗΠΑ, με πελατολόγιο που περιλαμ-
βάνει 8.000 πελάτες-ΥΚΩ (Υπηρεσίες
Κοινής Ωφέλειας) διεθνώς η ITROΝ
θεωρείται η κορυφαία εταιρεία παγκο-
σμίως στον τομέα των μετρητικών
συστημάτων. Η ITRON διαθέτει εργο-

στάσιο κατασκευής στην Ευρώπη με
μεγάλα έργα αναφοράς σε Γαλλία, Σου-
ηδία, Γερμανία, Ισπανία, Ηνωμένο
Βασίλειο. Η Εταιρία υπέβαλε φάκελο με
την θυγατρική της ITRON SPAIN.

- Η Landis+Gyr, με έδρα την Ελβετία,
ένας από τους μεγαλύτερους κατασκε-
υαστές έξυπνων μετρητών παγκοσμίως.
Έχει υλοποιήσει μεγάλα έργα σε Γαλλία,
Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστρία,
Ολλανδία και στις Σκανδιναβικές χώρες
ενώ διαθέτει μονάδα παραγωγής μετρη-
τών στην Ελλάδα.

- Η Elster, η οποία αποτελεί πλέον
εταιρεία του διεθνούς βιομηχανικού
ομίλου Honeywell. Ο όμιλος εισήλθε
στον κλάδο των μετρήσεων το 2016
μέσω της εξαγοράς της Elster. Η Elster
έχει υλοποιήσει ανάλογα έργα στο
Ηνωμένο Βασίλειο, στη Γαλλία, στην
Ολλανδία και στην Ισπανία. Η Elster
διαθέτει εργοστάσια παραγωγής στη
Ρουμανία και υπέβαλε φάκελο με την
ρουμάνικη θυγατρική της Elster
Rometrics.

- H PROTASIS είναι ελληνική εταιρεία
που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα
εκπροσωπώντας την γαλλική εταιρεία
Sagemcom, τον μεγαλύτερο προμηθευ-
τή της Enedis στην Γαλλία με αντίστοιχα
έργα σε Ισπανία, Πορτογαλία, Ολλανδία
και Λιθουανία. Η παραγωγή της βρίσκε-
ται στην Ευρώπη.

- Η Iskraemeco, κατασκευαστής
μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας και
συναφών προϊόντων, λογισμικού και
υπηρεσιών επικοινωνιών με έδρα τη
Σλοβενία. Με πάνω από 100 εκατομ-
μύρια μετρητές εγκατεστημένους σε
Ευρώπη, Ασία, Μέση Ανατολή, Αφρική
και Λατινική Αμερική. Η Iskraemeco
διαθέτει γραμμές παραγωγής στην
Ευρώπη. 

- Η Gridspertise, η οποία ιδρύθηκε το
2021 από τον ιταλικό όμιλο Enel προ-
κειμένου να εμπορευματοποιήσει την
τεχνολογία έξυπνων δικτύων του
ομίλου. Η εταιρεία συγκεντρώνει τη
βαθιά τεχνογνωσία του ομίλου Enel με
έργα ψηφιοποίησης σε όλο τον κόσμο,
τα οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν
την ανάπτυξη περισσοτέρων από 44
εκατ. έξυπνων μετρητών σε οκτώ
χώρες.

- Η Intrasoft International, η οποία
παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις, προϊόν-
τα και υπηρεσίες πληροφορικής υψηλής
ποιότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
η οποία εστιάζει στρατηγικά στην ενέρ-
γεια και τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα εφαρ-
μογών μεταξύ άλλων και για συστήματα
έξυπνων μετρητών. Σημειώνεται ότι από
το 2021 η Intrasoft International, έγινε
μέλος του Ομίλου πληροφορικής
Netcompany, με έδρα στη Δανία.

Μετά την αποσφράγιση των προσφο-
ρών θα ακολουθήσει ο έλεγχος των
προϋποθέσεων συμμετοχής και στη
συνέχεια η δεύτερη φάση του διαγωνι-
σμού, με τη γνωστοποίηση του αναλυτι-
κού τεύχους διαδικασίας με διαπραγμά-
τευση στους οικονομικούς φορείς που
έχουν προεπιλεγεί στην πρώτη φάση.
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Πέμπτη 16 Ιουνίου έως και Κυριακή
19 Ιουνίου
4ΗΜΕΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ
ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ 
Πλατεία Δάσους Χαϊδαρίου 
Ώρα 18:30 έως 23:30 
Σε συνεργασία με τον Σύλλογο
Ηπειρωτών Χαϊδαρίου. 

Παρασκευή 17 Ιουνίου 
Μουσικά τμήματα Δήμου Χαϊδαρίου 
«Ο Κινηματογράφος μέσα από τις
νότες»
Πλατεία Ηρώων 
Ώρα 20:30.

Σάββατο 18 Ιουνίου 
Παραδοσιακοί χοροί και τραγούδια
από όλη την Ελλάδα
Κέντρο Λαογραφίας και Πολιτισμού
Δυτικής Αττικής 
Πλατεία Δημαρχείου 
Ώρα 20:00.

Δευτέρα 20  και Τρίτη 21 Ιουνίου 
Θεατρικό τμήμα Δήμου Χαϊδαρίου 

«Τα κορίτσια με τα μαύρα» των Ρήγα
-Αποστόλου 
Νέο θέατρο Χαϊδαρίου 
Ώρα 21:00.

Πέμπτη 23 Ιουνίου 
Open air cinema 
“LUCA” Disney 
Πλατεία Ηρώων 
Ώρα 20:45.
Παρασκευή 24 και 

Σάββατο 25 Ιουνίου
ΠΟΛΥΠΛΑΝΟ
Παρουσίαση Πολιτιστικών Τμημάτων 
Πλατεία Δάσους 
Ώρα 20:00 έως 23:00.

Σάββατο 25 Ιουνίου 
"Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα"
του Γιώργου Τζαβέλλα 
Από το κέντρο Λαογραφίας και Πολι-
τισμού Δυτικής Αττικής 
Αίθουσα εκδηλώσεων Δημαρχείου
Χαϊδαρίου
Ώρα 20:00.

Δευτέρα 27 Ιουνίου 

Θέατρο Σκιών 
Πλατεία Σκαμπά
Ώρα 21:00.

Τρίτη 28 Ιουνίου
Θέατρο Σκιών 
Άνω Αφαία 
Ώρα 21:00.

Τετάρτη 29 Ιουνίου  
«ΘΥΜΗΣΕΣ»
Χορευτικά Τμήματα Δήμου Χαϊδα-
ρίου 
Αφιέρωμα στη Μικρά Ασία και στην
Ελληνική Επανάσταση 
Ανοιχτό Νέο Θέατρο Χαϊδαρίου 
Ώρα 20:30.

Πέμπτη 30 Ιουνίου 
Open air cinema   
«ENCANTO» της  Disney  
Πλατεία Δάσους Χαϊδαρίου  
Ώρα 20:45.

4 Ιουλίου 
Συναυλία με τον Μιχάλη Τζουγανάκη 
Πλατεία Δημαρχείου 
Συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια

Αττικής 
Ώρα 21:00.

Τρίτη 5 Ιουλίου έως και Παρασκευή 8
Ιουλίου 
Φεστιβάλ Θεάτρου Σκιών 
Πλατεία Δημαρχείου 
Ώρα 21:00.

Δευτέρα 11 Ιουλίου 
Θέατρο Σκιών 
Πλατεία Σκαμπά 
Ώρα 21:00.

Τρίτη 12 Ιουλίου 
Θέατρο Σκιών 
Πλατεία Ηρώων 
Ώρα 21:00.

Τετάρτη 13 Ιουλίου 
Θέατρο Σκιών 
Πλατεία Κολοκοτρώνη 
Ώρα 21:00.

Πέμπτη 14 Ιουλίου 
Θέατρο Σκιών 
Δαφνί Πλατεία Ειρήνης 
Ώρα 21:00.



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 Τρίτη 14 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
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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 Τρίτη 14 Ιουνίου 2022 


