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ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΕΛΠΕ
ΚΑΙ WE4ALL ΚΑΘΑΡΙΣΑΝ 

ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΠΠααρρααττεείίννεεττααιι  έέωωςς  ττιιςς  3311
ΔΔεεκκεεμμββρρίίοουυ

οο  μμεειιωωμμέέννοοςς  ΦΦΠΠΑΑ  
σσεε  εεσσττίίαασσηη,,  μμεεττααφφοορρέέςς,,  
εειισσιιττήήρριιαα,,  γγυυμμνναασσττήήρριιαα

Συνεχίζει με τον Γιώργο
Σωτήρχο ο Μανδραικός ΑΟ

ΕΠΟ - Γ’ Εθνική: Με 4 ομίλους τη νέα
χρονιά και 72 ομάδες

Το 3Χ3 πλησιάζει, με 7ο Πανελλήνιο
Σταθμό την Ελευσίνα!

ΦΦοορροολλοογγιικκέέςς
δδηηλλώώσσεειιςς  22002222::  
ΜΜεε  ααρργγοούύςς  ρρυυθθμμοούύςς  ηη

υυπποοββοολλήή  --  ΠΠιιθθααννήή  
οολλιιγγοοήήμμεερρηη  ππααρράάτταασσηη

ττηηςς  ππρροοθθεεσσμμίίααςς

Υπεγράφη η σύμβαση 
για ανακατασκευή οδών στη 
Δημοτική Ενότητα Ελευσίνας

Στόχος η αναβάθμιση του δικτύου
κίνησης πεζών

ΦΦωωττιιάά  σσεε  δδαασσιικκήή  
έέκκτταασσηη  σσττοονν  

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο  ––  ΙΙσσχχυυρρήή
ηη  κκιιννηηττοοπποοίίηησσηη  ττηηςς

ππυυρροοσσββεεσσττιικκήήςς

σσεελλ..  1100--1111

Πανελλήνιες 2022: Βάσεις ίσως 
πριν τον Δεκαπενταύγουστο

- Πάνω από 8.500
διορισμοί εκπαιδευτικών φέτος

σσεελλ..  33

σσεελλ..  22

σσεελλ..    22

ΠΠααρράάτταασσηη  σσττηηνν  υυπποοββοολλήή
ααιιττήήσσεεωωνν  γγιιαα  έέννττααξξηη  

σσττοο  ΚΚοοιιννωωννιικκόό  ΠΠααννττοοππωωλλεείίοο
ττοουυ  ΔΔ..  ΑΑχχααρρννώώνν

σσεελλ..  88σσεελλ..    55

σσεελλ..  99

σσεελλ..  33--44

σσεελλ..  55
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ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

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

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου 
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Παροδικές νεφώσεις  . Η θερμοκρασία 

από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αύγουστος, Αυγούστα

Ιερών υμος, Γερών υμος, Ιερον ύμη
Μόν ικα, Μόν α

Ορτίσιος, Ορτίσης, Ορτίσια, Ορταν σία

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Αντωνάρας Δημήτριος Γ., 28ης Οκτωβρίου 49, 

2105571663

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Λουκοπούλου Σοφία Σ.

Βενιζέλου Ελευθερίου 39, 2105560390

MANΔΡΑ
Μαρτζέλης Χρήστος Ι.

Στρατηγού Ρόκκα  56, 2105555550

ΆΝΩ  ΛΙΟΣΙΑ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΟΕ 

Μεγάλου Αλεξάνδρου 61, 2102484258

ΑΧΑΡΝΕΣ
Μπουντζάν Ρουσλάν Μ.

Αγίου Διονυσίου 82, 2102444771

Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην
περιοχή του Ασπροπύργου, περί τις 17:00 χθες
Τρίτη 14/6.

Η φωτιά άρχισε γρήγορα να εξαπλώνεται και
να καίει πουρνάρια κοντά στην οδό Μεγαρίδος, 

κάτω από τη Λεωφόρο Νατο, χωρίς να απειλ-
ηθεί όμως κατοικημένη περιοχή.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν και επιχείρησαν στο
σημείο 40 πυροσβέστες με 15 οχήματα, 2
πεζοπόρα τμήματα και από αέρος 2 ελικόπτερα.

Μ
ε «ρυθμούς χ ελών ας» κιν είται η υποβολή των
φορολογικών  δηλώσεων , καθώς παρά το
γεγον ός ότι απομέν ουν  19 ημέρες για τη λήξη

της προθεσμίας, έξι στους δέκα φορολογούμεν ους δεν
έχ ουν  «πατήσει το κουμπί». Όπως προκύπτει από
τα στοιχ εία της ΑΑΔΕ, μέχ ρι σήμερα έχ ουν  υποβληθ-
εί περίπου 2,5 εκατομμύρια δηλώσεις σε σύν ολο 6,4
εκατ. υπόχ ρεων .

Στο υπουργείο Οικον ομικών  εκτιμούν  ότι όπως
συμβαίν ει παραδοσιακά ο ρυθμός υποβολής των  φορ-
ολογικών  δηλώσεων  θα επιταχ υν θεί τις επόμεν ες
ημέρες όσο πλησιάζει η καταληκτική ημερομην ία λόγω
και του γεγον ότος ότι η φορολογική δήλωση είν αι για
πολλούς απαραίτητη προϋπόθεση για την  υποβολή
της αίτησης για τη λήψη της επιδότησης για το ηλεκτρ-
ικό ρεύμα.

Ωστόσο αφήνουν ανοιχτό το παράθυρο για ολι-
γοήμερη παράταση της προθεσμίας προκειμέ-
νου οι «αργοπορημένοι» να μην χρεωθούν με
πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής χωρίς όμως
να αλλάξει το ημερολόγιο για την πληρωμή της
πρώτης δόσης στο τέλος Ιουλίου.

Στο μεταξύ η ΑΑΔΕ άν οιξε και την  πλατφόρμα για
την  δήλωση των  αν αδρομικών  ποσών  του 2020. Έτσι
οι μισθωτοί και οι συν ταξιούχ οι που έλαβαν  το 2021
αν αδρομικές αποδοχ ές οι οποίες αφορούν  το 2020
μπορούν  ν α υποβάλλουν  τροποποιητικές δηλώσεις
αν αγράφον τας τα συγκεκριμέν α εισοδήματα έως τις 31
Δεκεμβρίου 2022 εν ώ θα πρέπει ν α πληρώσουν  εφά-
παξ το φόρο που θα βεβαιωθεί με ν έο εκκαθαριστικό
σημείωμα έως τις 31 Ιαν ουαρίου 2023.

Σημειών εται ότι η τροποποιητική δήλωση υποβάλλε-
ται για κάθε έτος που αφορούν  τα αν αδρομικά. Ο
υπόχ ρεος μπαίν ει στον  λογαριασμό του και επιλέγει
τα έτη στα οποία αν άγον ται τα αν αδρομικά που
εισέπραξε το 2021. Συγκεκριμέν α για τα αν αδρομικά
που αφορούν  το φορολογικό έτος 2020 θα επιλέξει ως
έτος υποβολής δήλωσης το έτος 2021. Αμέσως μετά
την  υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης εκδίδεται
ν έο εκκαθαριστικό σημείωμα με το ποσό του φόρου.

Όσοι αδυν ατούν  ν α εξοφλήσουν  εφάπαξ το φόρο
έχ ουν  τη δυν ατότητα ν α εν τάξουν  την  οφειλή στην
πάγια ρύθμιση και ν α την  αποπληρώσουν  σε έως 24 

έν τοκες δόσεις. Ειδικά οι συν ταξιούχ οι μπορούν
μετά από αίτηση στην  ΑΑΔΕ ν α εξοφλήσουν  τον
φόρο εισοδήματος από τα αν αδρομικά που αν αγράφ-
εται στο ν έο εκκαθαριστικό σημείωμα σε έως 48 έν το-
κες μην ιαίες δόσεις. Σημειών εται ότι ο αριθμός των
δόσεων  καθορίζεται με βάση τα κριτήρια που προβλέ-
πον ται στην  πάγια ρύθμιση εν ώ οι δόσεις είν αι έν το-
κες με το επιτόκιο ν α είν αι μικρότερο για όσους επι-
λέξουν  την  εξόφληση των  αν αδρομικών  σε έως 12
δόσεις και ν α αυξάν εται για περισσότερες δόσεις.

Μετά την  υποβολή της αίτησης θα πρέπει ν α καταβ-
ληθεί η πρώτη δόση της ρύθμισης εν τός τριών  εργά-
σιμων  ημερών  προκειμέν ου ν α εν εργοποιηθεί το
πρόγραμμα διακαν ον ισμού.

Η ρύθμιση χ άν εται με συν έπεια την  άμεση καταβο-
λή του υπολοίπου της οφειλής και την  λήψη αν αγκα-
στική μέτρων  είσπραξης εφόσον  ο οφειλέτης:

Δεν  καταβάλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης
πέραν  της μίας φοράς και δεν  καταβάλει την  τυχ όν
μία εκπρόθεσμη δόση της ρύθμισης με την  προ-
σαύξηση 15% μέχ ρι την  ημερομην ία λήξης της προθ-
εσμίας καταβολής της επόμεν ης δόσης.

Δεν  υποβάλλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος
καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης των  οφειλών  του
και μέχ ρι την  εξόφλησή τους.

Δεν  είν αι εν ήμερος στις οφειλές του από την  ημερ-
ομην ία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά.

Έχ ει υποβάλει αν ακριβή ή ελλιπή στοιχ εία, προκει-
μέν ου ν α εν ταχ θεί στη ρύθμιση. Ως ελλιπής ν οείται η
μη υποβολή των  απαραίτητων  ή των  τυχ όν  συμπληρ-
ωματικά στοιχ είων  ή πληροφοριών .

ΦΦοορροολλοογγιικκέέςς  δδηηλλώώσσεειιςς  22002222::  
ΜΜεε  ααρργγοούύςς  ρρυυθθμμοούύςς  ηη  υυπποοββοολλήή  --  ΠΠιιθθααννήή  
οολλιιγγοοήήμμεερρηη  ππααρράάτταασσηη  ττηηςς  ππρροοθθεεσσμμίίααςς

ΦΦωωττιιάά  σσεε  δδαασσιικκήή  έέκκτταασσηη  σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο  
––  ΙΙσσχχυυρρήή  ηη  κκιιννηηττοοπποοίίηησσηη  ττηηςς  ππυυρροοσσββεεσσττιικκήήςς
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Σκληρή κόντρα μεταξύ
Ακάρ και Ελλήνων

βουλευτών
Εκνευρίστηκε ο Τούρκος

υπουργός Άμυνας

Οξύ φραστικό επεισόδιο σημειώθηκε μεταξύ του
Τούρκου υπουργού Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ,
και των Ελλήνων βουλευτών κατά την κοινή

συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Κοινοβου-
λευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ (NATO PA) και της
Ειδικής Ομάδας Μεσογείου και Μέσης Ανατολής, στην
Κωνσταντινούπολη.
Οι Έλληνες βουλευτές Σπήλιος Λιβανός, Ανδρέας
Λοβέρδος, Θεοδώρα Τζάκρη και Μανούσος Βολου-
δάκης άσκησαν κριτική στον Τούρκο υπουργό για τις
παραβιάσεις των τουρκικών μαχητικών στο Αιγαίο και
το Κυπριακό.
Μετά την ομιλία του, ο Τούρκος υπουργός απαντώντας
σε ερωτήσεις Λιθουανών και Ισπανών βουλευτών σχε-
τικά με τις εξελίξεις στην Ουκρανία και το ΝΑΤΟ,
αντέδρασε έντονα όταν Έλληνας βουλευτής του είπε
ότι ««δεν μπορείτε εσείς να λέτε ότι σέβεστε την κυρ-
ιαρχία άλλων χωρών τη στιγμή που έχετε εισβάλει
στην Κύπρο, τη στιγμή που αμφισβητείτε την κυρια-
ρχία νησιών».
«Εάν λέτε ότι το βόρειο τμήμα της Κύπρου είναι υπό
κατοχή, θέλετε να προκαλέσετε. Η Τουρκία δεν είναι
κατακτητής στο βόρειο τμήμα της Κύπρου. Εκεί έγιναν
σφαγές και πραξικοπήματα μέχρι το 1974. Ακόμα και
οι ζωές των Ελλήνων και των Ελληνοκυπρίων
βρίσκονταν σε κίνδυνο. Εμείς κάναμε την “ειρηνευτική
επιχείρηση” το 1974. Μέχρι σήμερα ο Νότος και ο
Βορράς ζουν σε ειρήνη και ηρεμία. 
Πρέπει να το δεχθείτε αυτό. Δεν πρέπει να είμαστε
προκατειλημμένοι. Το 2014, οι Τούρκοι αποδέχθηκαν
το Σχέδιο Ανάν του ΟΗΕ για λύση, παρά τις ελλείψεις
του. Η ελληνική πλευρά δεν το αποδέχθηκε», απάν-
τησε εμφανώς ενοχλημένος ο Χουλουσί Ακάρ.

Κοινωνικός τουρισμός: Από σήμερα οι αιτήσεις για

φθηνές διακοπές - Μπόνους 20% τον Αύγουστο

Σ
ήμερα Τετάρτη
15 Ιουνίου και
ώρα 13.00

ανοίγει  η πλατφόρμα
για την υποβολή αιτή-
σεων για το  πρόγραμ-
μα Κοινωνικού Τουρι-
σμού της Δημόσιας
Υπηρεσίας Απασχόλ-
ησης (ΔΥΠΑ) που
αφορά σε 300.000
δικαιούχους και  θα
«τρέξει» κατά την
περίοδο 1η Αυγούστου
2022 – 31 Ιουλίου
2023. Ο προϋπολογι-
σμός του είναι ύψους
35 εκατ. ευρώ – ποσό
αυξημένο κατά 5 εκ.
ευρώ σε σχέση με το
πρόγραμμα της περιόδου 2021-2022. Αιτήσεις
θα μπορούν να υποβληθούν έως τις 23 Ιουνίου
και  ώρα 14.00 μέσω του συνδέσμoυ
https: / /w w w .gov.gr/ i p i resi es/e rgasi a -ka i -
a s p h a l i s e / a p o z e m i o s e i s - k a i -
parokhes/koinonikos-tourismos 

Πρόκειται  για ένα πρόγραμμα ιδιαίτερα
ενισχυμένο και ελκυστικό φέτος, τόσο για τους
δικαιούχους όσο και για τους παρόχους, καθώς
χαρακτηρίζεται από μειωμένη έως μηδενική
ιδιωτική συμμετοχή για τους δικαιούχους στο
κόστος της διανυκτέρευσης στα τουριστικά

καταλύματα και αυξημένες τιμές επιδότησης
στους παρόχους. 

Οι φετινές αυξημένες τιμές επιδότησης αφορ-
ούν σε όλες τις κατηγορίες καταλυμάτων (5-12%
σε ξενοδοχεία και 3-8% σε ενοικιαζόμενα δωμά-
τια), ώστε να καλυφθεί το αυξημένο κόστος και
να εξασφαλιστεί μεγάλη συμμετοχή. Επιπλέον,
για το μήνα αιχμής Αύγουστο προβλέπεται
αύξηση της επιδότησης κατά 20%, όπως και
πέρυσι ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή
των τουριστικών επιχειρήσεων τη συγκεκριμένη
περίοδο. Η  αύξηση θα ισχύει για όλο το χρόνο
για τα καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας και της
Σάμου.

Μ
ε αφορμή την  Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλον -
τος, ο Δήμος Ασπροπύργου, σε συν εργασία με
τη we4all και τον  Όμιλο «Ελλην ικά Πετρέλαια»,

στις 8 Ιουν ίου 2022, πραγματοποίησε περιβαλλον τική
δράση  στην  παραλία Ασπροπύργου. 

Πιο συγκεκριμέν α ο Αν τιδήμαρχ ος Περιβάλλον τος,
Πολιτικής Προστασίας και Πολεοδομίας, κ. Μελέτιος 

Μπουραν τάς και ο Αν τιδήμαρχ ος Καθαριότητας,
Αν ακύκλωσης και Πρασίν ου, κ. Μιχ αήλ Ψωμιάδης σε
συν εν ν όηση με την    κ. Γεωργία Ψαρουδάκη CSR
Director της we4all και τον  Όμιλο «ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ» συν εργάστηκαν  προκειμέν ου ν α πραγ-
ματοποιηθεί καθαρισμός της παραλίας Ασπροπύρ

γου από μαθητές  του 10ο και του 11ου Δημοτικού
Σχ ολείου της πόλης.  

Η εν  λόγω δράση στόχ ευε στην  εν ημέρωση και  ευαι-
σθητοποίηση των  παιδιών  αν αφορικά με το περιβάλ-
λον  και τη φύση  ώστε ν α αποκτήσουν  περιβαλλον τι-
κή συν είδηση.   

Συνεχίζεται στη σελ. 4

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ WE4ALL ΚΑΘΑΡΙΣΑΝ 
ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

συνεχίζεται στη σελ. 12
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Οι δικαιούχ οι και ωφελούμεν οι μπορ-
ούν  ν α πραγματοποιήσουν  έως 6 διαν -
υκτερεύσεις σε τουριστικό κατάλυμα
που επιλέγουν  από το «Μητρώο Παρ-
όχ ων » της ΔΥΠΑ  κατόπιν   απευθείας
συν εν ν όησής τους με τον  πάροχ ο. 

Ειδικά για καταλύματα σε Λέρο,
Λέσβο, Χίο, Κω και στο ν ομό Έβρου
μπορούν  ν α πραγματοποιηθούν  έως
10 διαν υκτερεύσεις με μηδεν ική ιδιωτι-
κή συμμετοχ ή, εν ώ στα καταλύματα
των  Δήμων  Ιστιαίας- Αιδηψού και Μαν -
τουδίου-Λίμν ης-Αγ. Άν ν ας της Β.
Εύβοιας και της Σάμου μπορούν  ν α
πραγματοποιηθούν  έως 12 διαν υκτερ-
εύσεις εν τελώς δωρεάν .

Εκτός από την  διαμον ή σε τουριστι-
κά καταλύματα επιδοτούν ται και
ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η συμμετοχ ή της
γεν ικής κατηγορίας των  δικαιούχ ων
αν έρχ εται σε 25%, των  πολυτέκν ων
σε 20%. Για  ΑμεΑ  τα ακτοπλοϊκά εισι-
τήρια διατίθεν ται δωρεάν .

Υπεν θυμίζεται ότι οι δικαιούχ οι του
περσιν ού προγράμματος που δεν
έχ ουν  εν εργοποιήσει ακόμα τις επιτα-
γές μπορούν  ν α κάν ουν  διακοπές
μέχ ρι τις 31 Ιουλίου 2022.

Τέλος, προβλέπεται ότι όσοι δικαι-
ούχ οι λάβουν  επιταγή και δεν  την  

εν εργοποιήσουν , δεν  θα έχ ουν
δικαίωμα συμμετοχ ής στα επόμεν α δυο
προγράμματα, ώστε ν α μην  στερούν
από άλλους δικαιούχ ους τη συμμετοχ ή
στο πρόγραμμα.

Ποιοι είναι δικαιούχοι
Δικαιούχ οι είν αι εργαζόμεν οι και άν ε-

ργοι που το 2021 πραγματοποίησαν  50
μέρες:

•    Εργασίας στην  ασφάλιση του e-
ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) ή

•    Ειδικής παροχ ής προστασίας
μητρότητας ή

•    Επιδότησης αν εργίας ή μακροχ ρ-
όν ιας αν εργίας ή

•    Συν δυασμό των  παραπάν ω

Δικαιούχ οι είν αι επίσης οι εγγεγραμ-
μέν οι στο Ειδικό Μητρώο Αν έργων
ΑμεΑ της ΔΥΠΑ κατά την  ημερομην ία
λήξης υποβολής αιτήσεων .

Επιπλέον , για ν α είν αι κάποιος
δικαιούχ ος, δεν  πρέπει ν α έλαβε Επι-
ταγή Κοιν ων ικού Τουρισμού πέρσι
(πρόγραμμα 2021-2022) και ν α μην
λάβει φέτος συν αφή παροχή από άλλο
φορέα (π.χ . «Τουρισμός Για Όλους»
του Υπουργείου Τουρισμού).

Μόν ο οι δικαιούχ οι ΑμεΑ ή οι δικαι-
ούχ οι που έχ ουν  δηλώσει ωφελούμεν ο
ή μη μέλος ΑμεΑ στην  αίτησή τους
μπορούν  ν α λαμβάν ουν  Επιταγή Κοι-
ν ων ικού Τουρισμού σε συν εχ όμεν α
προγράμματα.



ΠΠααρρααττεείίννεεττααιι  έέωωςς  ττιιςς  3311  ΔΔεεκκεεμμββρρίίοουυ  οο
μμεειιωωμμέέννοοςς  ΦΦΠΠΑΑ  σσεε  εεσσττίίαασσηη,,  μμεεττααφφοορρέέςς,,

εειισσιιττήήρριιαα,,  γγυυμμνναασσττήήρριιαα

ΟΠρόεδρος του Επαγ-
γελματικού Επιμελ-
ητηρίου Πειραιά

(ΕΕΠ) κ. Γιάννης Βουτσινάς με
αφορμή την πορεία του πληθ-
ωρισμού για το μήνα Μάιο και
τις εξαγγελίες της κυβέρνησης
για την εξοικονόμηση ενέργειας
στο δημόσιο, προέβη στην παρ-
ακάτω δήλωση:

«Σύμφωνα με την τελευταία
ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ το
μήνα Μάιο ο πληθωρισμός
σημείωσε νέο αρνητικό ρεκόρ
στο 11,3%, γεγονός που οφείλε-
ται κυρίως στην εκρηκτική άνοδο
του φυσικού αερίου κατά
172,7%,  του πετρελαίου θέρμανσης κατά 65,1%, του
ηλεκτρικού ρεύματος κατά 80,2%,  των καυσίμων και
λιπαντικών κατά 36,6%, αλλά και στις ανατιμήσεις κατά
18,8% στις μεταφορές, κατά 12,1% στη διατροφή και κατά
35% στη στέγαση.

Ταυτόχρονα,  η κυβέρνηση ανακοίνωσε δέσμη μέτρων
για την εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημόσιο τομέα κατά
10% για  το 2022, ενώ ως το 2030 ο στόχος ανεβαίνει στο
30%, με παρεμβάσεις οι οποίες  θα επιφέρουν σημαντική
μείωση των δημόσιων δαπανών κατά εκατοντάδες εκα-
τομμύρια ευρώ, πόροι που μπορούν να διατεθούν για την
στήριξη επιχειρήσεων και νοικοκυριών.

Τα μέτρα που μέχρι τώρα έχει λάβει η κυβέρνηση, τόσο
για την συγκράτηση του κόστους λειτουργίας των επιχει-
ρήσεων λόγω της ανόδου των τιμών της ενέργειας, όσο
και για την στήριξη των νοικοκυριών σίγουρα έχουν δώσει

«ανάσες», αλλά δεν επαρκούν, καθώς οι ανατιμήσεις
όπως επισήμως καταγράφονται από την Ελληνική Στατι-
στική Αρχή, είναι πρωτόγνωρες.

Ο επιμελητηριακός και επιχειρηματικός κόσμος, αναγ-
νωρίζει ότι η κυβέρνηση έχει προϋπολογίσει ένα πολύ
υψηλό ποσό για τον εξοβελισμό των αρνητικών συνε-
πειών της ενεργειακής ακρίβειας και των πληθωριστικών
πιέσεων, που ανέρχεται σε περίπου 7 δισ. ευρώ (3,7%
του Α.Ε.Π.). 

Αναμένει όμως  το επόμενο διάστημα, την προώθηση
πρόσθετων μέτρων που θα στοχεύουν στην απομείωση
του αυξημένου λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων,
αλλά και στην ενίσχυση των εισοδημάτων όσο το δυνατόν
μεγαλύτερου μέρους των νοικοκυριών, προκειμένου να
μην επηρεαστεί αρνητικά η παραγωγική διαδικασία και η
ζήτηση στην αγορά, βάζοντας την οικονομία σε ένα νέο
σπιράλ στάσιμου πληθωρισμού και ύφεσης».

Παρατείνεται για έξι ακόμη
μήνες, δηλαδή έως και τις
31 Δεκεμβρίου 2022, το

καθεστώς του μειωμένου συντελε-
στή ΦΠΑ στον καφέ, στα μη αλκοο-
λούχα ποτά στην εστίαση, στα εισι-
τήρια μέσων μαζικής μεταφοράς,
στα εισιτήρια κινηματογράφου,
αθλητικών αγώνων, στις σχολές
χορού και τα γυμναστήρια.

Σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία, η περίοδος εφαρμογής
των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ
έληγε κανονικά στο τέλος Ιουνίου,
αλλά με διάταξη που περιλαμβάνε-
ται σε νέο νομοσχέδιο του υπουρ-
γείου Οικονομικών που τέθηκε σε
δημόσια διαβούλευση παρατείνεται
για ακόμη έξι μήνες η εφαρμογή
του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ σε
αγαθά και υπηρεσίες.

Ειδικότερα με βάση το άρθρο 35
του νομοσχεδίου, παρατείνεται έως
και τις 31.12.2022 η εφαρμογή:

• μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ
13%, για τα μη αλκοολούχα ποτά
της ΔΚ ΕΧ2202 και τα αεριούχα
νερά της ΔΚ ΕΧ2201, της παρ. 51
του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα
ΦΠΑ, καθώς και

• για τα εισιτήρια κινηματογράφ-
ων,

• για τη μεταφορά προσώπων και
των αποσκευών τους,

• για τα εισιτήρια αθλητικών
αγώνων,

• για τα εισιτήρια (δικαίωμα εισό-
δου) για ζωολογικούς κήπους,

• για τις υπηρεσίες εστίασης,

• για τις υπηρεσίες που παρέχον-
ται από γυμναστήρια και

• για τις υπηρεσίες που παρέχον-
ται από σχολές εκμάθησης χορού
του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα
Φ.Π.Α.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικο-
νομικών η παράταση εφαρμογής
των μειωμένων συντελεστών
Φ.Π.Α. στα ως άνω αγαθά και
υπηρεσίες κρίνεται σκόπιμη, λαμ-
βάνοντας υπόψη τη συνέχιση των
συνθηκών δυσπραγίας στην οικο-
νομία λόγω της πανδημίας του κορ-
ωνοϊού COVID-19 και της ενεργεια-
κής κρίσης.

ΠΠυυρρκκααγγιιάά  σσεε  όόχχηημμαα  σστταα
ΝΝεεόόκκττιισστταα  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΣΣττιιςς  φφλλόόγγεεςς  ττυυλλίίχχθθηηκκεε  ττοο  ππρρωωίί  ττηηςς  ΤΤρρίίττηηςς
όόχχηημμαα  σστταα  ΝΝεεόόκκττιισστταα  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  κκααιι
σσυυγγκκεεκκρριιμμέένναα  σσττηηνν  οοδδόό  ΚΚεεφφααλλλληηννίίααςς..
ΕΕππιι  ττόόπποουυ  έέσσππεευυσσεε  όόχχηημμαα  ττηηςς  ππυυρροοσσββεε--

σσττιικκήήςς  κκααιι  εεππιιχχεείίρρηησσαανν  22  ππυυρροοσσββέέσσττεεςς
εεννώώ  τταα  ααιιττίίαα  ττοουυ  σσυυμμββάάννττοοςς  δδεενν  έέχχοουυνν
γγίίννεειι  γγννωωσσττάά..

ΠΠααρράάτταασσηη  σσττηηνν  υυπποοββοολλήή
ααιιττήήσσεεωωνν  γγιιαα  έέννττααξξηη  

σσττοο  ΚΚοοιιννωωννιικκόό  ΠΠααννττοοππωωλλεείίοο
ττοουυ  ΔΔ..  ΑΑχχααρρννώώνν

Παράταση δόθηκε στην υποβολή αιτήσεων
για την ένταξη νέων ωφελούμενων στο Κοι-
νωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αχα-

ρνών«Ελένη Σαχσανίδη».
Ο Αντιδήμαρχος  της Διεύθυνσης Κοινωνικής

Πολιτικής Γεώργιος Πετάκος και το Τμήμα Κοινωνι-
κής Πολιτικής στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης
«Δομή παροχής Βασικών Αγαθών, Κοινωνικό Παν-
τοπωλείο» Δήμου Αχαρνών με κωδικό ΟΠΣ(MIS)
5001330 του επιχειρησιακού προγράμματος Αττική
2014-2020», σας γνωστοποιούν ό,τι δόθηκε παρά-
ταση στη διαδικασία υποβολής των  αιτήσεων για
ένταξη νέων ωφελούμενων στο Κοινωνικό Παντο-
πωλείο του Δήμου Αχαρνών « Ελένη Σασχανίδη».

Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν να προσέλθουν από
τις  14/06/2022 έως και τις 30/06/2022 κατά τις
ώρες 09:00 – 14:00 στο Κοινωνικό Παντοπωλείο,
το οποίο εδρεύει στις Εργατικές Κατοικίες στην
περιοχή του Προφήτη Ηλία του Δήμου Αχαρνών,
επί των οδών Αχαρνέων Ιππέων και Μεγάλου Βασι-
λείου προκειμένου να καταθέσουν  τη σχετική
αίτηση με πλήρη δικαιολογητικά.

Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022  θριάσιο-5 

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά
Η ΕΚΡΗΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ
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ΟΟ∆ήµαρχος Ασπροπύργου,
κ. Νικόλαος Μελετίου και
η Πρόεδρος του Πνευµατι-

κού Κέντρου, κ. Γεωργία Πηλιχού,
προσκαλούν τους δηµότες στις
εκδηλώσεις του Τµήµατος Επιµόρ-
φωσης του Πνευµατικού Κέντρου,
που παραδοσιακά υλοποιούνται µε
τη λήξη κάθε εκπαιδευτικής περιό-
δου.

Μετά την αναγκαστική αποχή
από τις εκπαιδευτικές και καλλι-
τεχνικές δραστηριότητες, λόγω της
πανδηµίας, το Πνευµατικό Κέντρο
και τα Τµήµατά του επιστρέφουν
δυναµικά και σας καλούν να ενθα-
ρρύνετε µε την παρουσία  και την

υποστήριξή σας το έργο µαθητών
και καθηγητών, αφιερωµένο στην
πολιτιστική κληρονοµιά του τόπου
και της Χώρας. 

Πιο συγκεκριµένα, οι Σχολές του
∆ηµοτικού Ωδείου θα πραγµατοποι-
ήσουν Σπουδαστική Συναυλία, την
Τετάρτη 15 Ιουνίου, στις 18:30,
στην Αίθουσα "∆ηµήτρης Καλλιέρ-
ης" του Πνευµατικού Κέντρου, ενώ
τα Τµήµατα Παραδοσιακών Χορών
θα υλοποιήσουν την ετήσια παρά-
σταση, που φέτος είναι αφιερωµένη
στα τραγούδια της Επανάστασης
του 1821, την Παρασκευή 17 Ιου-
νίου, στις 20:30, στο ∆ηµοτικό Κιν-
ηµατοθέατρο «Γαλαξίας».

Ω
ς ενεργό μέλος των τοπικών κοι-
νωνιών στις οποίες δραστηριο-
ποιείται και με γνώμονα τη

βιώσιμη ανάπτυξη, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ υλοποίησε δράσεις που
στοχεύουν στην ενημέρωση και ευαισθητο-
ποίηση της μαθητικής κοινότητας σε θέματα
προστασίας των ακτών, των παράκτιων
οικοσυστημάτων και των χώρων πρασίνου,
καθώς και στο θέμα αντιμετώπισης των
αιτιών και των επιπτώσεων που
προκύπτουν από το φαινόμενο της κλιματι-
κής αλλαγής. 

Συγκεκριμένα, σε συνεργασία με τις
τοπικές αυτοδιοικήσεις στο Θριάσιο και στη
Δυτική Θεσσαλονίκη και την περιβαλλοντι-
κή οργάνωση We4All, ενεργοποιήσαμε
πάνω από 1.000 μαθητές Δημοτικών Σχο-
λείων και οργανώσαμε καθαρισμούς εκτά-
σεων άνω των τριάντα χιλιομέτρων συνολικά, όπου
συλλέξαμε πάνω από μισό τόνο απορριμμάτων. 

Οι μαθητές που συμμετείχαν, παρακολουθήσαν διαδρα-
στικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που δημιουργήθηκε 

με την τεχνογνωσία της We4All, έτσι ώστε να κατανοή-
σουν το πρόβλημα και την ανάγκη μείωσης της ρύπανσης,
τη σημασία της ανακύκλωσης και τις αρχές της κυκλικής
οικονομίας. Στη συνέχεια, οι δράσεις περιλάμβαναν τον
καθαρισμό των χώρων, τη συλλογή και καταγραφή των 

απορριμμάτων σε ειδικά δελτία και τον διαχωρισμό των
ανακυκλώσιμων και μη υλικών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως διαπιστώθηκε και κατά
τους καθαρισμούς, τα φίλτρα τσιγάρων εξακολουθούν να
αποτελούν το No1 αντικείμενο που βρίσκεται στις ακτές
και στους χώρους πρασίνου της Ελλάδας. Επιπλέον, τα
μικροπλαστικά και τα πλαστικά μιας χρήσης, όπως τα
μπουκάλια και τα καπάκια, τα κύπελλα, τα καλαμάκια και
οι πλαστικές σακούλες, επικράτησαν στα 10 κορυφαία
αντικείμενα.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κ. Γιάννης Παπαθανασίου,
δήλωσε: «Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλ-
λοντος και ως αναπόσπαστο κομμάτι των τοπικών κοινω-
νιών που φιλοξενούν τις εγκαταστάσεις μας, διορ-
γανώσαμε δράσεις καθαρισμού ακτών και χώρων
πρασίνου με τη συμμετοχή των παιδιών μας – μαθητών
Δημοτικών Σχολείων στο Θριάσιο και τη Δυτική Θεσσα-
λονίκη, με στόχο να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθ-
ούν για την σπουδαιότητα της προστασίας του περιβάλ-
λοντος. Ο Όμιλός μας δεσμεύεται να δρα πάντα με σεβα-
σμό στο περιβάλλον και να βρίσκεται στο πλευρό της
νέας γενιάς, δίπλα στο αύριο της χώρας, για ένα καλύτε-
ρο και βιώσιμο μέλλον για όλους.»

ΗΗ  ΠΠοολλιιττιισσττιικκήή  ΠΠρρωωττεεύύοουυσσαα  ττηηςς  ΕΕυυρρώώππηηςς  22002233,,  θθαα
  φφιιλλοοξξεεννήήσσεειι  ττοο  δδιιήήµµεερροο  1177--1188  ΙΙοουυννίίοουυ  ττοονν  77οο  σσττααθθµµόό  ττηηςς

σσεειιρράάςς  ττοουυ  ΠΠααννεελλλλήήννιιοουυ  ΤΤοουυρρννοουυάά  ΜΜππάάσσκκεεττ  33oonn33

Στο πλαίσιο της αθλητικής διοργάνωσης 3Χ3 ,που θα λάβει χώρα στην
παραλία Ελευσίνας, το διήµερο 17&18/6, θα πραγµατοποιηθεί συνέντευξη
τύπου στην αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχείου Ελευσίνας. 

Η συνέντευξη τύπου θα παραχωρηθεί από τον  ∆ήµο Ελευσίνας, την
ΠΡΕΠΥ ΑΜΚΕ και την Ελληνική Οµοσπονδία Καλαθοσφαίρισης.

ΑΑΥΥΛΛΑΑΙΙΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙ∆∆ΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗ
ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟ∆∆ΟΟ  ΤΤΟΟΥΥ  ΠΠΝΝΕΕΥΥΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΟΟΥΥ
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ΜΜΕΕ  ∆∆ΥΥΟΟ  ΕΕΚΚ∆∆ΗΗΛΛΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ :Καθαρισμούς παραλιών και χώρων πρασίνου στο Θριάσιο 
και τη Δυτική Θεσσαλονίκη, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος
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Ο Δήμος Αχαρνών σε συνερ-
γασία με το Επαγγελματικό Επιμελ-
ητήριο Αθηνών, αντιλαμβανόμενοι
τις αντιξοότητες με τις οποίες
βρίσκονται αντιμέτωποι οι πυρόπ

ληκτοι επιχειρηματίες στην Βαρυ-
μπόμπη παρέδωσαν επιταγές,

στους επιχειρηματίες που επλήγ-
ησαν από τις περσινές φωτιές του
καλοκαιριού.

Ο Δήμαρχος κ.
Σπύρος Βρεττός
ευχαρίστησε το
ΕΕΑ και τόνισε:

“Η στήριξη
των επιχειρημα-
τιών που επλήγ-

ησαν από τις περυσινές φωτιές
παραμένει προτεραιότητά μας.

Μαζί με τον πρόεδρο του Επαγ-
γελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών
κ. Γιάννη Χατζηθεοδοσίου και τα

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
παραδώσαμε επιταγές στους πυρ-
όπληκτους επιχειρηματίες της Βαρ-
υμπόμπης.

Μια ουσιαστική προσφορά του
Επιμελητηρίου με στόχο τη στήριξη
των επιχειρήσεων που έπαθαν
ζημιές. 

Παράλληλα, στο πλαίσιο της
εξαιρετικής συνεργασίας μας,
συζητήσαμε για δράσεις ενημέρω-
σης και ενίσχυσης των επαγγελμα-
τιών της πόλης μας”.

Ο Αντιπρόεδρος της Βου-
λής και Βουλευτής Δυτικής
Αττικής, Θανάσης Μπούρ-
ας, κατέθεσε αναφορά προς
τον Υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Γιώργο Γεωργαντά, με αφο-
ρμή την από 02.06.2022
επιστολή του Προέδρου
του Αγροτικού Συνεταιρι-
σμού Παραγωγών Κηπευ-
τικών Μεγάρων – Ομάδα
Παραγωγών, κ. Νικολάου
Βόρδου.

Στην επιστολή ο Πρόεδρ-
ος εκθέτει τα προβλήματα 

που αντιμετωπίζει ο κλά-
δος 

των Παραγωγών με τους
εργάτες γης, καθώς και τις
προτάσεις του συνεταιρι-
σμού για την επίλυσή τους.

Ο κος Μπούρας αναμένον-
τας την απάντηση του Υπο-
υργού, θα βρίσκεται σε
άμεση επαφή τόσο με τους
ανθρώπους του Συνεταιρι-
σμού, όσο και με τους
αρμόδιους φορείς, ώστε να
επιλυθούν τα ζητήματα που
έχουν προκύψει.

Υπεγράφη η σύμβαση για ανακατασκευή οδών
στη Δημοτική Ενότητα Ελευσίνας

Στόχος η αναβάθμιση του δικτύου κίνησης πεζών

Υ
πεγράφη η σύμβαση που
αφορά σε αν ακατασκευή
οδών  της Δημοτικής Εν ότ-

ητας Ελευσίν ας, μεταξύ του
Δημάρχ ου Αργύρη Οικον όμου και
του αν αδόχ ου του έργου.

Η μελέτη που συν τάχ θηκε από
την  Τεχ ν ική Υπηρεσία του
Δήμου Ελευσίν ας, αφορά στην
πλήρη αν ακατασκευή τμημάτων
των  οδών  Ιάκχ ου και Λάσκου του
Δήμου Ελευσίν ας που βρίσκον ται
μεταξύ των  κάθετων  οδών  Νικο-
λαΐδου και Παγκάλου με σκοπό
αφεν ός τη λειτουργική και αισθη-

τική αν αβάθμισή τους και αφετέρ-
ου τη βελτίωση της βατότητας των
πεζών . 

Όλες οι παραπάν ω κατασκευές
καθαιρούν ται ώστε ν α δημιουργ-
ηθεί έν ας καθαρός χ ώρος που θα
δεχ θεί τις προτειν όμεν ες επεμβά-
σεις, ο κύριος άξον ας των
οποίων  συν ίσταται στη διαμόρφ-
ωση εν ός εν ιαίου οδοστρώματος
αποτελούμεν ο από κυβόλιθους.

Το συγκεκριμέν ο έργο εν τάσσε-
ται στον  συν ολικότερο σχ εδια-
σμό εργασιών  που πραγματοποι-
ούν ται και αφορούν  στην

εν ίσχ υση της προσβασιμότητας
και την  αν αβάθμιση του δικτύου
κίν ησης πεζών  αλλά και οχ ημά-
των .

Για την  υπογραφή της σύμβα-
σης ο Δήμαρχ ος Ελευσίν ας
Αργύρης Οικον όμου αν έφερε:
«Κάν ουμε μία σημαν τική προ-
σπάθεια καλυτέρευσης της καθ-
ημεριν ότητας των  πολιτών , με
αν ακατασκευές δρόμων , πεζοδρ-
ομίων  και οδών , με στόχ ο την
αν αβάθμιση της ποιότητας ζωής
στην  πόλη και φυσικά, την
εν ίσχ υση της προσβασιμότητας. 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΘ. ΜΠΟΥΡΑ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ  
ΜΕΓΑΡΩΝ 

Στήριξη του Δήμου Αχαρνών – ΕΕΑ στους 
πυρόπληκτους επιχειρηματίες της Βαρυμπόμπης
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Πανελλήνιες 2022: Βάσεις ίσως 
πριν τον Δεκαπενταύγουστο - Πάνω από 8.500

διορισμοί εκπαιδευτικών φέτος

Οι βαθμοί θα ανακοινωθούν
πιθανότατα το πρώτο δεκαήμε-
ρο του Ιουλίου.

Π
ροσπάθεια ν α αν ακοιν ωθ-
ούν  οι βάσεις για τις Παν ελ-
λήν ιες 2022 ν ωρίτερα από

κάθε άλλη χ ρον ιά, δηλαδή πριν
τον  Δεκαπεν ταύγουστο, καταβάλ-
λουν  οι υπηρεσίες του υπουργείου
Παιδείας. Την  ίδια ώρα προετοιμά-
ζον ται πάν ω από 8.500 μόν ιμοι
διορισμοί εκπαιδευτικών , οι οποίοι
θα γίν ουν  φέτος το καλοκαίρι, προ-
κειμέν ου ν α καλυφθούν  τα κεν ά
στα σχ ολεία. Η υπουργός Παιδείας
Νίκη Κεραμέως δήλωσε μιλών τας
στον  ΣΚΑΪ ότι οι εκπαιδευτικοί
που θα προσληφθούν  θα πιάσουν
δουλειά τον  Σεπτέμβριο.

Πρόσθεσε ότι έχ ει δρομολογηθεί
και η ατομική αξιολόγηση των
εκπαιδευτικών .

Η υπουργός Παιδείας δήλωσε ότι
γίν εται προσπάθεια ν α βγουν  τα
αποτελέσματα των  παν ελλαδικών ,
δηλαδή οι βάσεις εισαγωγής στα
παν επιστήμια, πιο ν ωρίς, πριν
από τον  Δεκαπεν ταύγουστο.

Σημειών εται ότι οι βαθμοί θα αν α-
κοιν ωθούν  πιθαν ότατα το πρώτο
δεκαήμερο του Ιουλίου, καθώς οι 

εξετάσεις των  ειδικών  μαθημάτων
φέτος ολοκληρών ον ται περίπου 15
ημέρες ν ωρίτερα από πέρυσι,
δηλαδή στις 30 του Ιουν ίου.

Μιλών τας για την  κατάσταση που
έχ ει διαμορφωθεί στο ΑΠΘ η υπο-
υργός Παιδείας είπε ότι η κυβέρν -
ηση αποφάσισε ν α βάλει τέλος σε
μια κατάληψη που διαρκούσε 34
χ ρόν ια για ν α δημιουργήσει μια βιβ-
λιοθήκη. 

Είν αι έν α μόν ο περιστατικό σε
όλη τη χ ώρα, πρόσθεσε και
συμπλήρωσε ότι κάποιες ισχ ν ές
μειοψηφίες αν τιδρούν  γιατί "βάζο-
υμε το μαχ αίρι στο κόκκαλο".

Οι αστυν ομικές δυν άμεις θα
δρουν  αποτρεπτικά, η ομάδα έχ ει
λάβει ειδική εκπαίδευση, θέλαμε 

έν α ειδικό σώμα με ειδική
εκαπίδευση με εν συν αίσθηση για 

τον  χ ώρο στον  οποίο θα δρουν ,
υπογράμμισε.

Διευκρίν ισε ότι δεν  θα είν αι έν α
μόν ιμο, οριζόν τιο μέτρο, αλλά
αφορά τέσσερα παν επιστήμια, εκεί
όπου εν τοπίζον ται συστημικές
εστίες παραβατικότητας. 

Ερωτηθείσα για την  ίδρυση ιδιω-
τικών  παν επιστημίων  στην  Ελλά-
δα, δήλωσε ότι η προσπάθεια θα
γίν ει στην  επόμεν η συν ταγματική
αν αθεώρηση.

Η κ. Κεραμέως καταδίκασε απε-
ρίφραστα την  επίθεση στο σπίτι
του δημοσιογράφου, Άρη Πορτοσά-
λτε, λέγον τας ότι οποιοαδήποτε
προσπάθεια φίμωσης του Τύπου
δεν  θα γίν ει δεκτή.

Novartis: Παραπομπή 
Παπαγγελόπουλου, Τουλουπάκη, 
Ντζούρα και Μανώλη στο Ειδικό 
Δικαστήριο προτείνει η αντεισαγγελέας

Τ
ην  παραπομπή για την  υπόθεση
Nov artis στο Ειδικό Δικαστήριο
του πρώην  αν απληρωτή υπουρ-

γού Δικαιοσύν ης Δημήτρη Παπαγγελό-
πουλου και των  πρώην  εισαγγελέων
διαφθοράς Ελέν ης Τουλουπάκη, Χρή-
στου Ντζούρα και Στέλιου Μαν ώλη,
προτείν ει στο αρμόδιο δικαστικό
συμβούλιο η αν τεισαγγελέας, Ελέν η
Μετσοβίτου- Φουρλή.

Αν τίθετα απαλλακτική είν αι η πρότα-
ση της κ. Μετσοβίτου-Φουρλή για τον
εκδότη Γιάν ν η Φιλιππάκη, τον  εκδότη
και δημοσιογράφο Κώστα Βαξεβάν η και
τους δημοσιογράφους Γιάν ν α Παπαδά-
κου και Αλέξαν δρο Τάρκα.

Συγκεκριμέν α, με πρόταση 380
σελίδων , η κ. Μετσοβίτου-Φουρλή προ-
τείν ει στο Δικαστικό Συμβούλιο του Ειδι-
κού Δικαστηρίου ν α παραπεμφθούν  σε
δίκη εν ώπιον  του Ειδικού Δικαστηρίου
ο πρώην  αν απληρωτής υπουργός και οι
τρεις εισαγγελείς που διετέλεσαν  αρμόδι-
οι για την  Εισαγγελία Διαφθοράς για την

υπόθεση της εμπλοκής των  δέκα πολι-
τικών  προσώπων  στις παράν ομες
πρακτικές της Nov artis. H εισαγγελική
λειτουργός προτείν ει ν α παραπεμφθ-
ούν  σε δίκη ο κ. Παπαγγελόπουλος, η
κ. Τουλουπάκη που χ ειρίστηκε την
προκαταρκτική έρευν α και απέστειλε
τον  φάκελο για τους πολιτικούς στη
Βουλή, όπως και οι συν εργάτες της, κ.κ.
Ντζούρας και Μαν ώλης.

Η εισαγγελική λειτουργός αποδίδει
στους 4 το αδίκημα της κατάχ ρησης
εξουσίας σε βαθμό κακουργήματος. Οι
κατηγορίες σε βάρος τους σχ ετίζον ται
με τους χ ειρισμούς της Εισαγγελίας Δια-
φθοράς με τα δέκα πολιτικά πρόσωπα
που εν επλάκησαν  στην  υπόθεση της
Νοv artis.

Αν τίθετα, σχ ετικά με τις καταγγελίες
του επιχ ειρηματία Σάμπυ Μιων ή για
εκβιαστικές πρακτικές σε βάρος του
από τον  Δημήτρη Παπαγγελόπουλο και
δημοσιογράφους (Ι. Φιλιππάκης, Γιάν ν α
Παπαδάκου, Αλέξαν δρος Τάρκας και

Κώστας Βαξεβάν ης) η πρόταση της
εισαγγελέως είν αι στο σύν ολό της απαλ-
λακτική.

Επί της εισαγγελικής πρότασης τον
τελικό λόγο για την  παραπομπή ή μη
των  εμπλεκομέν ων  στην  υπόθεση της
Nov artis θα έχ ει το Δικαστικό
Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου, το
οποίο θα εκδώσει σχ ετικό αμετάκλητο
βούλευμα.

Στο Ειδικό Δικαστήριο ο Νίκος
Παππάς για τις τηλεοπτικές άδειες -
Στο εδώλιο και ο Καλογρίτσας

Αν τιμέτωπος με το εδώλιο του Ειδικού
Δικαστηρίου θα βρεθεί και ο βουλευτής
του ΣΥΡΙΖΑ Νικος Παππάς, ο οποίος
παραπέμπεται σε δίκη με βούλευμα του
αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου.

Ο πρώην  υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ θα
καθίσει στο σκαμν ί για τους χ ειρισμούς
του σχ ετικά με τον  διαγων ισμό των
τηλεοπτικών  αδειών , αφού κατηγορείται

για το πλημμέλημα της παράβασης καθ-
ήκον τος. Μάλιστα, το Δικαστικό
Συμβούλιο υιοθέτησε πλήρως την  πρό-
ταση της αν τεισαγγελέως του Αρείου
Πάγου Γεωργίας Αδειλίν η και μαζί με τον
Νίκο Παππά παραπέμπει στο ίδιο δικα-
στήριο τον  επιχ ειρηματία Χρήστο Καλο-
γρίτσα, που σύμφων α με όσα ο τελευ-
ταίος κατήγγειλε, είχ ε συμμετάσχ ει στον
διαγων ισμό για τις τηλεοπτικές άδειες
μετά από προτροπή του πρώην  υπο-
υργού, προκειμέν ου η τότε κυβέρν ηση
ν α αποκτήσει καν άλι δικής της επιρρο-
ής.

Σύμφων α με το υπ’ αριθμ. 4/2022
βούλευμα, αν αγν ωρίζεται ποιν ική
ευθύν η και των  δύο κατηγορουμέν ων
για την  οργάν ωση και τους χ ειρισμούς
στον  διαγων ισμό των  τηλεοπτικών
αδειών . Υπεν θυμίζεται, ότι η υπόθεση
αποκαλύφθηκε μετά τις καταγγελίες
Καλογρίτσα περί "στημέν ου" διαγων ι-
σμού για τις τηλεοπτικές άδειες και περί
εικον ικής συμφων ίας του με την  εταιρία
CCC.

Αγριεύει πάλι ο καιρός: Βροχές,
καταιγίδες ακόμη και χαλαζοπτώσεις

- Οι περιοχές που θα πληγούν

Αλλαζει πάλι σήμερα ο καιρός από τις μεσημεριανές ώρες όπου
οι νεφώσεις στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν δίνοντας βροχο-
πτώσεις και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά, κεντρι-
κά και νότια και τμήματα των νησιών του Ιονίου.
Ανάλογα φαινόμενα θα επηρεάσουν επίσης μεμονωμένες περ-

ιοχές της Βόρειας Ελλάδας και ενδεχομένως στη Ρόδο. Παροδι-
κές χαλαζοπτώσεις θα εκδηλωθούν σε ορεινά κυρίως τμήματα
της ηπειρωτικής χώρας.
Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες μετά το

μεσημέρι θα πυκνώσουν, με αυξημένη πιθανότητα να εκδηλωθ-
ούν παροδικές βροχές ή καταιγίδες. 
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 2-4
μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες τις

θερμές ώρες της ημέρας προοδευτικά θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα
πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 2-4 μποφόρ. 
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς.
Οι άνεμοι θα πνέουν σε ολόκληρη τη χώρα βόρειοι βορειοδυτι-

κοί με εντάσεις έως 4 μποφόρ στο Ιόνιο και στα ηπειρωτικά, ενώ
τοπικά στο Αιγαίοι οι εντάσεις τους θα φτάνουν τα 5-6 μποφόρ. Οι
καταιγίδες στα ηπειρωτικά θα συνοδεύονται κατά τόπους από
ισχυρούς έως θυελλώδεις ανέμους.



Μ
ε επιτυχία πραγματοποιήθη-
κε, την Πέμπτη 9 Ιουνίου
2022,  η εκδήλωση Ενημέρ-

ωσης και Ευαισθητοποίησης των
πολίτων στην πλατεία Χαριλάου και
Νικολαΐδου, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊ-
κού Προγράμματος URB EN PACT.

Οι Εταίροι του προγράμματος "URB
EN PACT" αγκαλιάζουν τον φιλόδοξο
στόχο να γίνουν περιοχές μηδενικής
καθαρής κατανάλωσης ενέργειας
(NetZeroEnergy) το αργότερο μέχρι το
2050 (η παραγόμενη ενέργεια θα
προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ή
από μη ανανεώσιμες πηγές με μηδενικό
όμως ανθρακικό αποτύπωμα).

Στην εκδήλωση παρευρεθήκαν ο
Δήμαρχος Ελευσίνας κ. Αργύριος
Οικονόμου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότ-
ητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου κ.
Λεωνίδας Παππάς, ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Αθανάσιος
Μαυρογιάννης , μέλη από την ομάδα
έργου του προγράμματος, ο κ. Ανδρέας
Σαμοθράκης, Διευθυντής του εργο-
στασίου ΤΙΤΑΝ Ελευσίνας, ο κ. Κων-
σταντίνος Βερτσώνης Μηχανικός Περι-
βάλλοντος του ΤΙΤΑΝ Α.Ε, οι κ.κ. Γεω-
ργία Δημητροπούλου & Κατερίνα Γεω-

ργίου ,εκπρόσωποι του τμήματος
Διεύθυνσης εταιρικής ευθύνης των
ΕΛ.ΠΕ., ο κ. Τάσος Ματίκας , Ε-
MoBiLiTy Development Manager και η
κ. Βασιλική Ατσαλινού από Τμήμα
Χημείας υπότροφος ΕΛΠΕ του ΠΑΔΑ
στο MSc Oil & Gas, εκπρόσωποι της
εταιρεία Southstar A.E/greencity, οι
Εθελοντές Θριασίου Πεδίου.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης :
� Πραγματοποιήθηκε δράση ζωγραφ-

ικής για τους μικρούς μας φίλους, με
θέμα το περιβάλλον σε συνεργασία με
την κ. Τσίγκου Αλεξάνδρα, Υπ/νη Περ-
ιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΔΠΕ Δυτικής
Αττικής.
� Μοιραστήκαν λουλούδια (Ανθεστήρ-

ια) σε συνεργασία με τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ
Α.Ε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα

Περιβάλλοντος.
� Μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαι-

ρία να ενημερωθούν για τους στόχους
της βιώσιμης ανάπτυξης, για την ηλεκτρ-
οκίνηση (γνωρίζοντας από κοντά φορτι-
στή της ElpeFuture), για τα πράσινα
καύσιμα του μέλλοντος αλλά και για έργα
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε
τοπικό επίπεδο από τον Όμιλο Ελληνικά
Πετρέλαια.
� Συμμετείχε η εταιρεία Southstar

A.E/greencity (κινητό πράσινο σημείο)
στο πλαίσιο του προγράμματος ΤΗΕ
GREEN CITY ένα πρωτοποριακό πρό-
γραμμα ανακύκλωσης, που υλοποιούν η
Περιφέρεια Αττικής, ο ΕΔΣΝΑ, και όλοι
οι Δήμοι της Αττικής, ενημέρωσαν τους
πολίτες πως να επιβραβεύονται κάθε
φορά που ανακυκλώνουν. 

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ευαι-
σθητοποίηση των πολιτών και των
επιχειρήσεων, στην αποδοτικότητα των
πόρων και στη μείωση των αστικών
απορριμμάτων και των εκπομπών του
CΟ 2
� Μοιράστηκε ενημερωτικό υλικό και

προβλήθηκαν βίντεο για τις δράσεις του
προγράμματος.

Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022  θριάσιο-9

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ 
ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος URB EN PACT
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Με μεγάλη χαρά η  Νεανι-
κή Εστία Μεγαρίδος B.C
ανακοινώνει τη διεξαγωγή
του 3ου Εσωτερικού Τουρ-
νουά "*Γεώργιος Παπαγιάν-
νης"* μετά από διακοπή 2
χρόνων λόγω Covid!
Σκοπός του τουρνουά είναι
η εξοικείωση των μαθητών
μας με τους κανόνες του
αγαπημένου μας παιχνι-
διού, η προσαρμογή τους

σε ομάδες
μ ε
μεγαλύτερ-
ους και
μικρότερο-
υς παίκτες
και , πάνω
από όλα, η
ε υ χ α -
ρ ί σ τ η σ η
της συμμε-

τοχής σε έναν αγώνα  μπάσ-
κετ!                                                                                                                     

Οι κατηγορίες για πρώτη
φορά θα είναι 4, χωρισμέ-
νες με βάση την ηλικία και
την εξοικείωση των μαθη-
τών μας με το άθλημα.

1η ηλικιακή ομάδα (2003-
2008)

2η ηλικιακή ομάδα (2009-
2011)

3η ηλικιακή ομάδα (2012-
2014)

4η ηλικιακή ομάδα (2015-
2017)

Η ημερομηνία έναρξης
του τουρνουά ορίζεται το
Σάββατο 18/6 και η Τελετή
Λήξης θα πραγματοποιηθεί
την Κυριακή 10/7 στην
*NEM BC ARENA!*

Δικαίωμα συμμετοχής
έχει ο οποιοσδήποτε ανή-
κει στο παραπάνω ηλικιακό
φάσμα (2003-2017), ανε-
ξάρτητα με το εάν είναι
μαθητής του *NEM BAS-
KETBALL SCHOOL* και το
κόστος συμμετοχής ορίζε-
ται σε:

20€ για ένα άτομο
30€ για δύο άτομα (αδέρ-

φια)

40€ για 3 άτομα (αδέρφ-
ια).

Θα ήταν μεγάλη μας χαρά
, να φιλοξενήσουμε στο *3ο
" Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ"* φίλους
και συγγενείς των αγαπημέ-
νων μας μαθητών, ακόμα κι
άτομα εκτός Οργανισμού,
που επιθυμούν να αποκτή-
σουν μια γεύση από την
ζεστασιά και το οικογενει-
ακό κλίμα της "φλόγας" μας!

Οι μαθητές του Σχολείου
μας έχουν ήδη χωριστεί σε
ισοδύναμες ομάδες, οι
οποίες θα τους ανακοινωθ-
ούν στη *NEM BC ARENA
το πρωί της Πέμπτης 16/6.*  

Προσκαλούμε λοιπόν

όλα τα παιδιά που θέλουν
να μάθουν το μπάσκετ στην
σωστή του βάση στην *NEM
BC ARENA την προσεχή
Πέμπτη 16 Ιουνίου* τις
εξής ώρες:

4η κατηγορία (2015-17)
10:00-10:30

3η κατηγορία (2012-14)
10:30-11:00

2η κατηγορία (2009-11)
11:00-11:30

1η κατηγορία (2003-08)
11:30-12:00

Στους αθλητές θα δοθούν
προγράμματα των αγώνων
και θα απαντηθεί οποιαδή-
ποτε απορία έχουν.

Σας περιμένουμε όλους
στο καθιερωμένο μας
Τουρνουά!.

Το 3Χ3 πλησιάζει, με 7ο Πανελλήνιο Σταθμό την Ελευσίνα!
Έν α μον αδικό αθλητικό γεγον ός
στις 17&18 Ιουν ίου, στην  παραλία,
που διοργαν ών ει η Ελλην ική Ομο-

σπον δία Καλαθοσφαίρισης, σε συν διο-
ργάν ωση με τον  Δήμο, την  2023
Eleusis European Capital of  Culture &
το ΠΡΕΠΥ.

Βρείτε τους συμπαίκτες σας, φτιάξτε
την  ομάδα σας, με μικρούς ή/και μεγά-
λους και δηλώστε συμμετοχ ή.

Η Ελευσίν α αποτελεί σταθμό του 1ου
Παν ελλήν ιου Τουρν ουά 3x3 που διορ-
γαν ών εται από τον  Δήμο Ελευσίν ας και
την  ΠΡ.Ε.Π.Υ. ΑΜΚΕ σε συν εργασία
με την  Ελλην ική Ομοσπον δία Καλαθο-
σφαίρισης υπό την  έγκριση της FIBA!

Από τις γειτον ιές στην  κορυφή!
Παιδιά, ν έοι και ν έες, όσοι αισθάν ον -

ται ν έοι, γυν αίκες, άν δρες, παίκτες που
κυν ηγούν  καλύτερη θέση στο ranking
της FIBA, σχ ηματίζουν  μια ομάδα τριών
(ή τετράδα εάν  θέλουν  έν αν  αν απληρ-
ωματικό) και παίζουν  στον  προκριμα-
τικό όμιλο της κατηγορίας τους, σε
αγών ες των  10 λεπτών  ή των  21 πόν -
των  (έν α οι πόν τοι αυτοί επιτευχ θούν
πριν  την  ολοκλήρωση του δεκαλέπτου).

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Κατηγορίες 3x3GR National Tour
MEN +18 QUEST Παικταράδες, μέρος

της διαδικασίας πρόκρισης για την  κατ-
ηγορία FIBA Quest

WOMEN +18 Προκριματικά Παν ελ-
λην ίου Τουρν ουά

MEN U18 Προκριματικά Παν ελλην ίου

Τουρν ουά. Τόπο στα ν ιάτα!
WOMEN U18 Προκριματικά Παν ελ-

λην ίου Τουρν ουά. Her rules!
Οι ν ικητές των  αν ωτέρω κατηγοριών

προκρίν ον ται στην  επόμεν η φάση του
3x3GR National Tour

Λοιπές κατηγορίες
MEN +35 Για όσους αισθάν ον ται ν έοι!
WOMEN +35 Για όσες είν αι ν έες!
MEN OPEN Μίξη ηλικιών  (και πειραγ-

μάτων )! Be prepared!
MEN U15 Η αδρεν αλίν η στα ύψη! Η

εκπαίδευση της ν έας γεν ιάς!
WOMEN U15 It’s not how big y ou are.

It’s how big y ou play !
MIXED U13 Double the pleasure! Play

basketball!
MIXED U11 United we play . United we

win!

ΕΠΑΘΛΑ
Όλοι οι συμμετέχ ον τες θα έχ ουν  το

αν αμν ηστικό τους μετάλλιο, το μπλου-
ζάκι τους και τα ν ερά τους δωρεάν !

Η ν ικήτρια ομάδα των  κατηγοριών
που εν τάσσον ται στο Παν ελλήν ιο
Τουρν ουά, θα λάβει χ ρηματικό έπαθλο
αξίας 300 ευρώ.

Η ν ικήτρια ομάδα κάθε κατηγορίας
εκτός Παν ελλην ίου Τουρν ουά, θα λάβει
χ ρηματικό έπαθλο αξίας 150 ευρώ.

Όλοι οι παίκτες των  ομάδων  MIXED
U13 και MIXED U11 θα λάβουν  δώρο
έκπληξη.

ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ
Για όλους τους εν ήλικες το παράβολο

συμμετοχ ής είν αι 10 ευρώ αν ά άτομο.
Για όλους τους αν ηλίκους, το παράβο-

λο συμμετοχ ής είν αι 5 ευρώ αν ά άτομο.
Το αν τίτιμο συμμετοχ ής μπορεί ν α

καταβληθεί :
1) είτε μέσω κατάθεσης
I B A N :

GR8901720250005025106385182
και αιτιολογία ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ
2) είτε την  ημέρα του ev ent κατά την

προέλευση των  ομάδων  στον  χ ώρο.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ –

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΠΑΙΚΤΗ

ΚΑΙ ΟΜΑΔΑΣ
Η δημιουργία προφιλ παίκτη και ομά-

δας πρέπει ν α πραγματοποιηθεί στον
ιστότοπο play .f iba3x3.com.

Μετά τη δημιουργία του προφίλ αν αζ-
ητήστε το τουρν ουά που σας εν διαφέρ-
ει στην  αν αζήτηση με το όν ομα: FIBA
3x3 Greece και δηλώστε συμμετοχ ή.

Οδηγίες δημιουργίας προφίλ μπορείτε
ν α βρείτε εδώ:
https://tiny url.com/3x3createprof ile

2) ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΘΛΗΤΗ ή ΧΑΡΤΙ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟΥ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Απαραίτητη η επίδειξη της Κάρτας
Υγείας Αθλητή (για αθλητές & αθλήτριες
που αν ήκουν  σε σωματεία) ή βεβαίωση
υπογεγραμμέν η από ιατρό με την  οποία
ν α βεβαιών εται η ικαν ότητα άθλησης και

συμμετοχ ής σε αθλητικές δραστηριότ-
ητες.

(Οι Κάρτες Υγείας Αθλητή και οι
βεβαιώσεις υγείας θα πρέπει ν α έχ ουν
ισχ ύ για την  αγων ιστική περίοδο 2021-
22).

3) ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ
Η αποδοχ ή όλων  των  αγων ιστικών

και οργαν ωτικών  όρων  της διοργάν ω-
σης και των  διαγων ιστικών  γεγον ότων ,
καθώς επίσης και η αποδοχ ή όλων  των
όρων  Αποποίησης Ευθύν ης, χ ρήσης
Προσωπικών  δεδομέν ων / στοιχ είων
και χ ρήσης εικόν ας και αρχ είων  πολ-
υμέσων , με την  υπογραφή του
αν τίστοιχ ου εν τύπου GDPR από όλους
τους συμμετέχ ον τες πριν  την  είσοδό
τους στην  αγων ιστική εγκατάσταση.

Νεανική Εστία Μεγαρίδος B.C:  3ο Εσωτερικό Τουρνουά
"Γεώργιος Παπαγιάννης" 18-19/6
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Οι Παλαίμαχοι 
Ηρακλή 

Ελευσίνας με τον
ΑΟ Καλαμακίου

Φιλικός αγώνας θα διε-
ξαχθεί σήμερα  στο Δημο-

τικό Στάδιο Καλαμακιου στον
Άλιμο και ώρα 19.30μμ ανά-

μεσα στις ομάδες παλαι-
μάχων ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ

και ΗΡΑΚΛΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ,όπου και θα

κλείσει η καλοκαιρινή σεζόν
για την ομάδα του ΗΡΑΚΛΗ,

και ευχόμαστε σε όλους
τους φίλους παλαιμάχους
και στις οικογένειές τους 

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ.

ΤΟ Δ.Σ.

ΕΠΟ- Γ’ Εθνική:
Με 4 ομίλους τη νέα
χρονιά και 72 ομάδες

Η ΕΠΟ από το περασμέν ο καλοκαίρι
έχ ει καταστρώσει πλάν ο τριετίας στη Γ’
Εθν ική, μετά από την  οδηγία της UEFA
για μείωση ομάδων  και ομίλων . Γι’ αυτό
και στην  τριετή προκήρυξη που δημο-
σιεύτηκε πέρυσι το καλοκαίρι, προβλέπε-
ται πως από τη ν έα σεζόν  η κατηγορία θα
έχ ει 72 ομάδες και 4 ομίλους.

Βέβαια, ο υπολογισμός των  ομάδων  της
ΕΠΟ έγιν ε πριν  την  προκήρυξη της
Super League 2, όπου αποφασίστηκε ότι
θα υποβιβαστούν  8 ομάδες στη Γ’ Εθν ι-
κή, με αποτέλεσμα ν α αυξάν εται ο
αριθμός κατά 4 ομάδες, δηλαδή πλέον
φτάν ουν  τις 76.

Οι ομάδες που θα συμμετέχ ουν  στη Γ’
Εθν ική τη ν έα σεζόν

Υποβιβάστηκαν  από τη Super League

2 οι εξής 8:

Πιερικός, Καβάλα, Ολυμπιακός Βόλου,
Τρίκαλα, Αστέρας Βλαχ ιώτη, Καραϊσκάκ-
ης, Ρόδος, Ζάκυν θος.

Οι 41 ομάδες που παρέμειν αν  φέτος
στη Γ’ Εθν ική:

Παν δραμαϊκός, Απόλλων  Παραλιμν ίου,
Άρης Αβάτου, Θερμαϊκός Θέρμης, Εθν ικός
Σοχ ού, Δόξα Δράμας, Κοζάν η, ΑΕΠ Πον -
τίων , Εδεσσαϊκός, Μ. Αλέξαν δρος Τρικά-
λων , Θύελλα Σαρακην ών , Ποσειδών
Μηχ αν ιών ας, ΑΟ Υπάτου, Ελασσόν α,
Αμβρυσσέας Διστόμου, Δήμητρα Ευξει-
ν ούπολης, Φήκη, Εθν ικός Νέου Κερα-
μιδίου, Τηλυκράτης, ΑΟ Διαβολιτσίου,
Αχ έρων  Καν αλακίου, Ναυπακτιακός
Αστέρας, Παν αγριν ιακός, Αίας
Γαστούν ης, Φωστήρας, Σαν τορίν η,
Φοίν ικας Νέας Επιδαύρου, Μύκον ος,
Ερμιον ίδα, Άγιος Ιερόθεος, Εθν ικός Πειρ-
αιώς, Παν ελευσιν ιακός, Θύελλα 

Ραφήν ας, Αιολικός, ΑΟ Πυλίου Κω, Κερ-

ατσίν ι, Παν ιών ιος, Άγιος Νικόλαος,
Πόρος, Γιούχ τας, Αλμυρός.

Οι 3 ομάδες που θα μείν ουν  από τα
μπαράζ Γ’ Εθν ικής:

Σίγουρος αυτή τη στιγμή είν αι μόν ο ο
Ηρακλής Λάρισας, με τις άλλες δύο ν α
γίν ον ται γν ωστές το προσεχ ές Σάββατο.

Οι 24 ομάδες που προβιβάστηκαν  από
τα μπαράζ πρωταθλητών  των  ΕΠΣ:

Βύρων  Καβάλας, Παν θρακικός, Καμπα-
ν ιακός, Αστέρας Τριποτάμου, ΑΟ
Χαν ιώτης, Σβορών ος, Αστέρας Πετριτή,
Καστοριά, Απόλλων  Πάργας, Μακεδο-
ν ικός Φούφα, Δωτιάς Αγιάς, Διγεν ής
Νεοχ ωρίου, ΑΠΣ Πάτραι, Παν θουριακός,
Παν ηλειακός, ΑΕ Μοσχ άτου, Χαλκίδα,
Παν αργειακός, Αγία Παρασκευή, ΑΟ
Τυμπακίου, Βύζας Μεγάρων ,Άρης Πετρ-
ούπολης, Ιάλυσος, Μαρκό.

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Ειρήνη Πετρούπολης: 
PAO Soccer Schools by SPORTteam

Η συν εργαζόμεν η με το Δίκτυο PSS Ακαδημία Ειρην η Πετρουπολης πραγματοποιεί
τριήμερο αξιολόγησης από 21 έως 23 Ιουν ίου, με σκοπό τη στελέχ ωση των  αγων ι-
στικών  τμημάτων  του Συλλόγου.Την  αθλητική εκδήλωση θα τιμήσουν  με την  παρ-
ουσία τους ο Κώστας Μπατσιν ίλας/Scouter της εταιρείας SPORTteam και του Δικ-

τύου PSS και ο Αν δρέας Λαγων ικάκης/Scouter της ΠΑΕ Παν αθην αϊκός.
Δηλώστε συμμετοχ ή στα τηλέφων α: 6981 369654 & 6972 078968

Ηλικίες: 2007 έως & 2013.

Συνεχίζει με τον Γιώργο Σωτήρχο ο Μανδραικός ΑΟ

Πριν  κάνα χρόνο συμφωνήσαμε με τον  Γιώργο
Σωτήρχο να αναλάβει προπονητής στο νέο ξεκίνημα
του Μανδραϊκού. Του ζητήσαμε τότε να μοιραστεί τις σκέ-
ψεις του για την χρον ιά... Αν μας έλεγε και τους αριθμούς
του joker, θα τους έπιανε κι αυτούς!!! ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ με
τον Γιώργο και τη νέα χρον ιά με την ίδια φιλοσοφία και
ακόμη υψηλότερους στόχους!

"... σκληρή δουλειά, όμορφο ποδόσφαιρο κυκλοφορίας,
πολλά νέα ταλέντα και μια ομάδα πρότυπο. Ο Μανδραϊ-
κός θα αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση..."
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ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: 
ENOIKIAZONTAI ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΩΤΟΥ 

ΟΡΟΦΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6936780360

4488

Συνεχιζεται από τη σελ. 3

Ο κ. Ακάρ απευθυνόμενος στους
Έλληνες βουλευτές που έκαναν αναφο-
ρά και στο casus belli, το οποίο δεν
συνάδει με το πνεύμα της ΝΑΤΟϊκής
συμμαχίας, επανέλαβε τη θέση της
Τουρκίας περί διμερών θεμάτων, στα
οποία δεν πρέπει να αναμειγνύονται
τρίτοι παράγοντες, όπως η ΕΕ και το
ΝΑΤΟ. «Το μήνυμά μας προς τη γείτονα
και σύμμαχό μας Ελλάδα είναι το εξής: Η
Τουρκία δεν απείλησε ποτέ την Ελλάδα ή
οποιαδήποτε άλλη χώρα. Δεν έχουμε
καμία αξίωση στα εδάφη ή τα δικαιώμα-
τα κανενός. Θα ήθελα να υπογραμμίσω
ότι ο μοναδικός μας σκοπός είναι να
προστατεύσουμε τα δικαιώματα και τα
συμφέροντά μας στο πλαίσιο του Διεθ-
νούς Δικαίου και των συμφωνιών. Θέλο-
υμε να κάνουμε την τέταρτη συνάντηση
για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης
με την Ελλάδα, αλλά ακόμα δεν έχουμε
λάβει απάντηση».
Στη συνέχεια, ωστόσο κατηγόρησε, σε 

έντονο ύφος την Ελλάδα ότι υποθάλπει
τρομοκρατικές οργανώσεις, λέγοντας
μάλιστα ότι στο Λαύριο λειτουργεί στρ-
ατόπεδο της κουρδικής οργάνωσης
ΡΚΚ. «Εάν εσείς δίνετε στρατόπεδο στο
PKK/YPG και τη FETO (σ.σ. Γκιουλενι-
στές), οι οποίοι έχουν βλάψει τον λαό
μας και έχουν σκοτώσει 40 χιλιάδες ανθ-
ρώπους και με τους οποίους εμείς πολε-
μάμε, αυτό δεν λέγεται συμμαχία, είναι
ενάντια στη φιλία. Αυτή η κατάσταση
βλάπτει τη συμμαχία, είναι ενάντια στο
πνεύμα της συμμαχίας» δήλωσε.
Στο σημείο αυτό οι Έλληνες βουλευτές
αρνήθηκαν ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο,
σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο
Anadolu, με τον Χουλουσί Ακάρ να
υψώνει τον τόνο της φωνής του και να
λέει ότι «όλοι γνωρίζουν για το στρατό-
πεδο στο Λαύριο. Το ίδιο και στη Σου-
ηδία, τα μέλη του PKK κάνουν ό,τι
θέλουν».
Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε με τον
Χουλουσί Ακάρ να αποχωρεί στο τέλος
από την αίθουσα εκνευρισμένος.

ΣΣΑΑΛΛΑΑΜΜΙΙΝΝΟΟΣΣ  3311  &&  ΜΜΙΙΑΑΟΟΥΥΛΛΗΗ  

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς  ΤΤΗΗΛΛ::  221100  55557711447722,,

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166



Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022 θριάσιο-13  

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                         
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ταχ. Δ/ν ση: Λ. Συγγρού 15- 17
Τ.κ. 117 43 Αθήν α
Πληροφ ορίες:Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. :  213 2063534
E-mail:  ssona@patt.gov .gr
Ιστοσελίδα: www.patt.gov .gr  

Αθήν α, 14/06/22
Αρ. πρωτ.: 545633

Αν ακοίν ωση

Έχον τας υπόψη τις διατάξεις
της με αρ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ
Υπουργών  Εσωτερικών - ΠΕΚΑ
( Φ Ε Κ 4 5 / Β / 2 0 1 4 )
αν ακοιν ών εται ότι:  
Στο Περιφ ερειακό Συμβούλιο
Αττικής διαβιβάστηκε από τη
Δ/ν ση Περιβάλλον τος &
Χωρικού Σχεδιασμού της
Αποκεν τρωμέν ης Διοίκησης
Αττικής με το με αρ. πρωτ.
76219/10-06-22 έγγραφ ο η
Μελέτη Περιβαλλον τικών
Επιπτώσεων  (ΜΠΕ), με ΠΕ.Τ.:
2202727224 και με:
Α) τίτλο έργου: «Εγκατάσταση
και λειτουργία Φωτοβολταϊκού
Σταθμού» υποκατηγορία Α2,
ομάδα:10η, α/α:  2
(Ηλεκτροπαραγωγή από
φ ωτοβολταϊκούς σταθμούς).
Β) θέση έργου: θέση ‘’ΚΡΥΦΤΗ’’,
ΔΕ Μεγάρων , Δήμου Μεγαρέων ,
της Π.Ε. Δυτ. Αττικής, της
Περιφ έρειας Αττικής.
Γ) φ ορέα έργου: AIOLIKI DESFI-
NAS I.K.E.

Δ) αρμόδια για το έργο
περιβαλλον τική αρχή τη Δ/ν ση
Περιβάλλον τος και Χωρικού
Σχεδιασμού της
Αποκεν τρωμέν ης Διοίκησης
Αττικής
Ε) Για την  παροχή σχετικών
π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ ώ ν
πληροφ οριών : 1) την  αρμόδια
υπηρεσία της Περιφ έρειας
Αττικής ήτοι τη Δ/ν ση
Περιβάλλον τος Περιφ έρειας
Αττικής (Πολυτεχν είου 4,
Αθήν α, υποδοχή κοιν ού:
Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-
15:00, τηλ.: 210-6984302) και 2)
το Ηλεκτρον ικό Περιβαλλον τικό
Μητρώο  (ΗΜΠ) μόν ο για
εγγεγραμμέν ους χρήστες στη
διεύθυν ση http: eprm.ypen.gr.  
ΣΤ) ημερομην ία έν αρξης και
λήξης δημόσιας διαβούλευσης:
14/06/22- 25/07/22
Ζ) ημερομην ίες έν αρξης και
λήξης προθεσμίας για κατάθεση
απόψεων  εν διαφ ερομέν ου
κοιν ού: 16/06/22- 25/07/22 στη
Γραμματεία Περιφ ερειακού
Συμβουλίου Αττικής (E-mail:
ssona@patt.gov .gr /) ή στη
Δ/ν ση Περιβαλλον τικού και
Χωρικού Σχεδιασμού της
Αποκεν τρωμέν ης Διοίκησης
Αττικής (Μεσογείων  239 και
Παρίτση, Ν. Ψυχικό)
Η) εφ ημερίδα δημοσίευσης:
«Θριάσιο» και link
δημοσίευσης: www.patt.gov .gr.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΦΥΛΗΣ                                                                        

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ &
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Διεύθυν ση :  Πλατεία
Ηρώων , Άν ω Λιόσια
Τηλ.:  2132042718FAX:
2132042714e-mail :dperious-
promhth@fyli.gr

Άν ω Λιόσια,  14/06/2022
Αριθ. Πρωτ.:  20166

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Αν οικτού Ηλεκτρον ικού
Διαγων ισμού κάτω των  ορίων
για την  παροχή υπηρεσιών  με
τίτλο «ΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΦΥΛΗΣ» 
Α.Μ.:  99/2022, συν ολικού
εν δεικτικού προϋπολογισμού
7 0 . 0 0 0 , 0 0 €
συμπεριλαμβαν ομέν ου Φ. Π. Α.
24%  

Ο Δήμαρχος Φυλής διακηρύσσει
Ανοικτό Ηλεκτρονικό
Διαγωνισμό κάτω των ορίων,
σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
4412/2016 όπως
τροποποιήθηκαν με το
Ν.4782/2021 (Α' 36) και ισχύουν,
και με κριτήριο κατακύρωσης
την  πλέον  συμφ έρουσα από
οικον ομική άποψη προσφ ορά
βάσει τιμής, για την  αν άδειξη
αν αδόχου για την  παροχή
υπηρεσιών  με τίτλο «ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΦΥΛΗΣ», συν ολικού εν δεικτικού
προϋπολογισμού 70.000,00€
συμπεριλαμβαν ομέν ου Φ. Π. Α.
24% .

H παρούσα σύμβαση αφορά την
ασφάλιση όλων των οχημάτων
και των μηχανημάτων έργου του
Δήμου Φυλής, όπως φαίνονται
στους πίνακες της Τεχνική
Έκθεση της μελέτης, για χρονικό
διάστημα ενός (1) έτους από την
ημερομηνία υπογραφής της
σχετικής σύμβασης. Οι
παρεχόμενες υπηρεσίες
κατατάσσονται στους
ακόλουθους κωδικούς του
Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV): 66514110-0
«Υπηρεσίες ασφάλισης
μηχανοκίνητων οχημάτων».
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
για την παροχή της ανωτέρω
υπηρεσίας ανέρχεται μεικτά στο

ποσόν των 70.000,00€ με ΦΠΑ
24% (προϋπολογισμός χωρίς
ΦΠΑ: 56.451,61€). 
Η δαπάνη για την εν λόγω
σύμβαση θα καλυφθεί από τους
επιμέρους Κ.Α. των διαφόρων
υπηρεσιών του Δήμου, του
προϋπολογισμού του
οικονομικού έτους 2022 ως εξής :
K.A. 10.6253.10001, με ποσό
12.000,00 €                                                                                        
K.A. 15.6253.10001, με ποσό
8.000,00 €
K.A. 20.6253.10001, με ποσό
25.000,00 €
K.A. 25.6253.10001, με ποσό
6.000,00 €
K.A. 35.6253.10001, με ποσό
12.000,00 € 
K.A. 40.6253.10001, με ποσό
5.000,00 €        
K.A. 50.6253.10001, με ποσό
2.000,00 €   

Η εκτέλεση της παραπάνω
υπηρεσίας, δεν διαιρείται σε
ομάδες. Προσφορές
υποβάλλονται για το σύνολο των
οχημάτων και των μηχανημάτων
έργου του Δήμου Φυλής, όπως
αναφέρονται στην υπ’ αριθμ.
99/2022 Μελέτη της Τεχνικής
Υπηρεσίας του Δήμου Φυλής.
Αναλυτική περιγραφή του
φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου της σύμβασης
δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της
διακήρυξης. 
Η σύμβαση θα ανατεθεί με την
διενέργεια δημόσιου
ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω
των ορίων και με κριτήριο
κατακύρωσης  την πλέον
συμφέρουσας από οικονομική
άποψη προσφοράς, βάσει τιμής
σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016 όπως
τροποποιήθηκε με το
Ν.4782/2021 (Α' 36).
Η καταληκτική ημερομην ία
παραλαβής των  προσφ ορών
είν αι η 27/06/2022 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 16:00.
Η διαδικασία (αποσφ ράγιση) θα
διεν εργηθεί με χρήση του
Εθν ικού Συστήματος
Ηλεκτρον ικών  Δημόσιων
Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)
Προμήθειες και Υπηρεσίες του
ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη
www.promitheus.gov .gr) την
01/07/2022, ημέρα Παρασκευή
και ώρα 11:00.
Η προκήρυξη και το πλήρες
κείμενο της Διακήρυξης
καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Τα

έγγραφα της σύμβασης της
Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη
σχετική ηλεκτρονική διαδικασία
σύναψης δημόσιας σύμβασης στο
ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε
Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:
162916  και αναρτήθηκαν στη
Διαδικτυακή Πύλη
(www.promitheus.gov.gr) του
ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
Στο διαγωνισμό μπορούν να
συμμετέχουν ασφαλιστικές
επιχειρήσεις που ασκούν νόμιμα
στην Ελλάδα δραστηριότητα
ασφάλισης ευθύνης αυτοκινήτων,
καθώς επίσης και
διαμεσολαβούντα στις ασφαλίσεις
πρόσωπα, σύμφωνα με το Ν.
2496/97 «Ασφαλιστική σύμβαση»
όπως ισχύει, αποδεικνυόμενης
της ιδιότητας των
ενδιαφερομένων με επίσημα
έγγραφα. Είναι υποχρεωτική η
υποβολή υπεύθυνης δήλωσης
από κάθε ενδιαφερόμενο
διαμεσολαβούν στην ασφάλιση
πρόσωπο (πράκτορας, μεσίτης,
παραγωγός ασφαλίσεων κλπ.)
για λογαριασμό ποιάς ή ποιών
ασφαλιστικών εταιρειών
διαμεσολαβούν και η
προσκόμιση αντιγράφου
σύμβασης συνεργασίας με αυτήν
ώστε να αποκλειστεί η περίπτωση
υποβολής περισσότερων της μίας
προσφοράς από την αυτή
Ασφαλιστική Επιχείρηση.
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 7 και 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.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη
διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης, κατατίθεται

από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς
(προσφέροντες),  εγγυητική
επιστολή συμμετοχής, 2% της
προεκτιμούμενης αξίας της
σύμβασης (ενδεικτικός
προϋπολογισμός), εκτός Φ. Π. Α.,
ποσού χιλίων εκατόν τριάντα
ευρώ (1.130,00 €). Στην
περίπτωση ένωσης οικονομικών
φορέων, η εγγύηση συμμετοχής
περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις
υποχρεώσεις όλων των
οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν στην ένωση. Η
εγγύηση συμμετοχής πρέπει να
ισχύει τουλάχιστον για τριάντα
(30) ημέρες μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς
του άρθρου 2.4.5 της παρούσας,
ήτοι μέχρι 150 ημερών από την
επόμενη της διενέργειας του
διαγωνισμού, άλλως η προσφορά
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα
αρχή μπορεί, πριν από τη λήξη
της προσφοράς, να ζητά από τους
προσφέροντες να παρατείνουν,
πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια
ισχύος της προσφοράς και της
εγγύησης συμμετοχής.
Προσφορές θα υποβληθούν
σύμφωνα με την αναλυτική
διακήρυξη. 

Γενικές πληροφορίες παρέχονται
και από το Τμήμα Προμηθειών
του Δήμου Φυλής, Διεύθυνση
Πλατεία Ηρώων, Τ.Κ 13341, Τηλ.
213 2042716, Fax. 213 2042714.
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί
φορείς μπορούν να έχουν πλήρη
πρόσβαση στα τεύχη του
διαγωνισμού επισκεπτόμενοι την
ιστοσελίδα του Δήμου Φυλής
http://www.fyli.gr καθώς και  την
επίσημη  πλατφόρμα του
Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της
διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr. Η
περίληψη της Διακήρυξης,
αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον
ι σ τ ό τ ο π ο
http://et.diavgeia.gov.gr/  και
ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής, στη διεύθυνση (URL):
www.fyli.gr, δημοσιεύεται επίσης
στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα
με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων
στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον
ανάδοχο.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ



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 Τετάρτη 15 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

Τετάρτη 15 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
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