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

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Ηλιοφάνεια . Η θερμοκρασία 

από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Μεθόδιος , Έκτορας *

Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων
Παγκόσμια Ημέρα Κυματοδρομίας (Σέρφινγκ)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Λεωφόρος Δημοκρατίας & Παναγούλη, 2105575614

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Καρατζάς Γεώργιος Ε., 

Ηρώων Πολυτεχνείου 17-19, 2105549375

MANΔΡΑ
Λουκόπουλος Σωτήριος Ν.

Στρατηγού Ρόκα Ν. 84, 2105556375

ΆΝΩ  ΛΙΟΣΙΑ 

Κατζιλιεράκη Βασιλική Α.
Τσακάλωφ 11 & Μαστραχά 2, Πλησίον ΙΚΑ,

2102471660

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Λ. Θρακομακεδόνων 22, 2102466608

Ε
ντείνεται η
αγωνία για το
Θριάσιο ΙΙ ή

αλλιώς για τον Εμπορ-
ευματικό Σιδηροδρο-
μικό Σταθμό και Σταθμό
Διαλογής (ΕΣΣΣΔΙ). Η
κατάθεση των προσφ-
ορών, έπειτα από
αρκετές παρατάσεις,
μετατέθηκε στις 28 Ιου-
νίου.

Σύμφωνα με αναλ-
υτές της σιδηροδρομι-
κής αγοράς, φαντάζει
«λογικό» να δοθεί και
νέα παράταση, καθώς
οι υποψήφιοι επεν-
δυτές αναμένουν τις
τελικές εξελίξεις στο γειτονικό Θριάσιο Εμπορευματικό
Κέντρο (ΘΕΚ) ή αλλιώς Θριάσιο Ι, καθώς η νέα τροπο-
ποιημένη σύμβαση παραχώρησης, εάν και έχει υπογρ-
αφεί από τα συναρμόδια υπουργεία,  χρειάζεται να
ψηφιστεί από τη Βουλή.

Το μεγάλο ερώτημα είναι εάν το Θριάσιο ΙΙ αποτελεί
«ελκυστική» επένδυση. Εδώ οι απαντήσεις είναι «διφ-
ορούμενες». Το τελευταίο διάστημα και έπειτα από την
εκρηκτική άνοδο του πληθωρισμού, φαίνεται ότι αρκε-
τοί υποψήφιοι επενδυτές κάνουν «δεύτερες σκέψεις».

Επί του παρόντος, ο πιο «ενεργός» ενδιαφερόμενος
είναι η ιταλική ΤΡΑΙΝΟΣΕ, η οποία – ωστόσο – το
τελευταίο διάστημα έχει αρκετά «ζητήματα» να επιλύσει.

«Δεύτερες» σκέψεις για τον διαγωνισμό κάνει, τόσο
η ελληνο-αυστριακή Rail Cargo Logistics Goldair, όσο

και η κινεζο-ελληνική PEARL.
Επίσης, στον διαγωνισμό δεν θα μετάσχει η εταιρεία

logistics SARMED, ενώ μέχρι την τελευταία στιγμή θα
αποφασίσει η FOODLINK.

To Θριάσιο ΙΙ αφορά ακίνητο έκτασης 1.450 στρεμ-
μάτων περίπου, κυριότητας ΟΣΕ, στο οποίο έχουν
κατασκευασθεί και υφίστανται σιδηροδρομικές υποδο-
μές, οδοί πρόσβασης, σιδηροδρομικός σταθμός διαλο-
γής, χώροι εναπόθεσης φορτίων, χώροι τελωνείου και
γραφείων, καθώς και χώροι αποθήκευσης και άλλα
κτήρια υποστηρικτικών υπηρεσιών.

Σε κάθε περίπτωση, η «επιτυχία» του Θριασίου ΙΙ
εξαρτάται από την «επιτυχία» του Θριασίου ΙΙ, καθώς
για να «γεμίσουν» τα τρένα, χρειάζονται αποθήκες και
εμπορεύματα.

Ανακοινώνεται  σήμε-
ρα  20 Ιουνίου το πρό-
γραμμα για την επιδότ-
ηση ηλεκτρικών
συσκευών όπως κλιμα-
τιστικά και  ψυγεία,
αντίστροφη μέτρηση για
τις αιτήσεις.

Συγκεκριμένα, αύριο
το πρωί στις 09:30 ο
Υπουργός Περιβάλλον-
τος και  Ενέργειας,
Κωστας Σκρέκας, ο
Υφυπουργός Ανά-
πτυξης, Γιάννης
Τσακίρης και η ΓΓ Ενέρ-
γειας, Αλεξάνδρα
Σδούκου, θα κάνουν ανακοινώσεις για την ένα-
ρξη του προγράμματος αντικατάστασης ηλεκτρ-
ικών συσκευών.

Οι αιτήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα
επιδότησης ηλεκτρικών συσκευών θα υποβάλ-
λονται χωρίς δικαιολογητικά από τους ενδιαφε-
ρόμενους. Το πρόγραμμα αντικατάστασης ηλεκ-
τρικών συσκευών που θα παρέχει επιδοτήσεις
30 έως 50% για αγορά καινούργιων.

Επιπλέον, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από

αυριο  Τρίτη 21 Ιουνίου έως τις 5 Ιουλίου στο
allazosyskevi.gov.gr, ενώ έχει ήδη δημοσιευθεί
στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Υπουργική
Απόφαση με τον Οδηγό εφαρμογής του προ-
γράμματος.

Το πρόγραμμα, όπως έχει αναγγείλει ο υπο-
υργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας
Σκρέκας, επιδοτεί την αντικατάσταση κλιματι-
στικών, ψυγείων και καταψυκτών, δηλαδή των
συσκευών που έχουν τη μεγαλύτερη κατανάλω-
ση ρεύματος.

Ανακοινώνεται σήμερα το πρόγραμμα για
την επιδότηση ηλεκτρικών συσκευών 

Αντίστροφη μέτρηση για τις αιτήσεις

Συνεχίζεται στη σελ. 12

Εντείνεται η αγωνία για το Θριάσιο ΙΙ 
Η κατάθεση των προσφορών, έπειτα από αρκετές παρατάσεις, μετατέθηκε στις 28 Ιουνίου.
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«Γάζωσαν» με σφαίρες ιδιοκτήτη βενζινάδικου και διέφυγαν προς τον Ασπρόπυργο
Το θύμα δεχόταν απειλές από

άτομα της νύχτας, αναφέρει ο πατέρ-
ας του 38χρονου και υποστηρίζει
ότι ο γιος του «δεν ενέδωσε στα
άτομα της νύχτας να τους πληρώνει
προστασία, γι΄αυτό και τον εκτέλε-
σαν»

Ι
διοκτήτης βενζινάδικου στον Γέρα-
κα, έχασε τη ζωή του λίγο μετά τις
οκτώ το πρωί του Σαββάτου, θύμα

ενέδρας αγνώστων που εισέβαλαν στο
πρατήριο καυσίμων και τον «γάζωσαν»
με σφαίρες.

Εξαφανίστηκαν με μηχανές μεγάλου
κυβισμού προς την περιοχή του Ασπρ-
οπύργου

Αμέσως μετά, οι άγνωστοι δράστες
τράπηκαν σε φυγή και στην Παλλήνη,
έβαλαν φωτιά στο όχημα που είχαν χρη-
σιμοποιήσει για να διαπράξουν το
έγκλημα. Στη συνέχεια, εξαφανίστηκαν
με μηχανές μεγάλου κυβισμού προς την
περιοχή του Ασπροπύργου.

Το βαν, στο οποίο επέβαιναν τέσσερα
άτομα, σταμάτησε στις 8:00 η ώρα το
πρωί στην είσοδο του βενζινάδικου. Στη
συνέχεια τρία από τα άτομα βγήκαν από
το βαν και ο ένας από αυτούς «γάζωσε»
με τον αλάσνικοφ που κρατούσετον
40χρονο ιδιοκτήτη του πρατηρίου.

Οι κάμερες ασφαλείας στην επιχείρηση

του θύματος δε λειτουργούσαν και έτσι
δεν έχει καταγραφεί η δολοφονική επίθ-
εση, με τις αρχές να εκτιμούν ότι πρό-
κειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών,
καθώς και στο παρελθόν είχε σημειωθεί
απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του
θύματος. 

Η περιοχή έχει αποκλειστεί, ενώ σε
εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της
ΕΛ.ΑΣ., που έχει εντοπίσει το καμένο
όχημα των δραστών και προσπαθεί να
βρει στοιχεία για την ταυτότητά τους.

Σύμφωνα με την οικογένεια του θύμα-
τος, ο 38χρονος επιχειρηματίας και
ιδιοκτήτης πρατηρίου καυσίμων, ήταν
αυτοδημιούργητος. Τους τελευταίους
τρεις μήνες είχε προχωρήσει μία σύμπρ-
αξη των επιχειρήσεων με εταιρεία
κολοσσό του εξωτερικού, μία επένδυση
εκατομμυρίων ευρώ.

Το θύμα δεχόταν απειλές από άτομα
της νύχτας, αναφέρει ο πατέρας του
38χρονου και υποστηρίζει ότι ο γιος του
«δεν ενέδωσε στα άτομα της νύχτας να
τους πληρώνει προστασία, γι΄αυτό και
τον εκτέλεσαν».

Καμένα εντοπίστηκαν τα δύο καλάσνι-
κοφ της εκτέλεσης Μήτσου στον Γέρακα.
Η αστυνομία "βλέπει" συμβόλαιο θανά-
του της Greek Mafia, ίδιο με του Σκαφ-
τούρου.

συνεχίζεται στη σελ. 4

ΣΣεε  εεττοοιιμμόόττηητταα  έέχχεειι
ττεεθθεείί  γγιιαα  άάλλλλοο  έένναα
κκααλλοοκκααίίρριι  οο  μμηηχχααννιι--

σσμμόόςς  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑχχααρρννώώνν,,
μμεε  ααυυξξηημμέέννεεςς  ππεερριιπποολλίίεεςς
σσττοο  ππλλααίίσσιιοο  ττωωνν  ππρροολλ--
ηηππττιικκώώνν  μμέέττρρωωνν  γγιιαα  ττηη
δδαασσοοππρροοσστταασσίίαα..

Το προηγούμενο διάστημα έγι-
ναν όλες οι απαιτούμενες
εργασίες και πλέον έχουν ξεκινή-
σει καθημερινές περιπολίες ώστε
σε περίπτωση συμβάντος να κιν-
ηθεί άμεσα ο μηχανισμός αντι-
μετώπισής του. 

Η Πολιτική Προστασία του
Δήμου Αχαρνών σε συνεργασία
με τις εθελοντικές ομάδες που
δραστηριοποιούνται έχουν κατα-
στρώσει ένα πλάνο, το οποίο
καλύπτει τις υψηλές ανάγκες της
περιοχής. 

Το πλάνο αυτό αναπροσδιο-
ρίζεται σε περίπτωση που ο
δείκτης επικινδυνότητας, ο
οποίος ανακοινώνεται καθημερι-
νά από τη Γενική Γραμματεία
Πολιτικής Προστασίας, είναι
αυξημένος, δηλαδή πάνω από
τρία.

Η συγκέντρωση δυνάμεων που

επιχειρήθηκε έχει δημιουργήσει
ένα μικρό στόλο ο οποίος περι-
λαμβάνει συνολικά 6 υδροφόρα
οχήματα. 

Τρία εξ αυτών είναι του Δήμου,
δύο της Περιφέρειας, τα οποία θα
σταθμεύουν σε καίρια σημεία τις
μέρες αυξημένου κινδύνου, ενώ
υπάρχει και ένα ακόμη, το οποίο
έχει προσφέρει αφιλοκερδώς η κ.
Δήμητρα Θηβαίου.

Από εκεί και πέρα, ισχυρή περ-
ισσότερο από ποτέ είναι η παρ-
ουσία των εθελοντικών ομάδων
της ευρύτερης περιοχής.  

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς 
σήμερα σε Αττική & Εύβοια

Υ
ψηλός είναι για σήμερα Δευτέρα ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε
Αττική, κεντρική και νότια Εύβοια, Αργολίδα, περιοχές σε
Βοιωτία, Κόρινθο, Λακωνία, Κρήτη,  Κύθηρα και νησιά των

Δωδεκανήσων.
Αναλυτικότερα, οι παραπάνω περιοχές εκτιμάται πως
βρίσκονται σε κίνδυνο επιπέδο 3 σύμφωνα με τον χάρτη που
εξέδωσε η πολιτική προστασία για την Δευτέρα 20 Ιουνίου.

Κατηγορία Κινδύνου 1 (Χαμηλή)
Ο κίνδυνος είναι χαμηλός. Η πιθανότητα για εκδήλωση πυρκα-
γιάς δεν είναι ιδιαίτερα υψηλή. Εάν εκδηλωθεί πυρκαγιά, οι
συνθήκες (κατάσταση καύσιμης ύλης, μετεωρολογικές συνθή-
κες) δεν θα ευνοήσουν τη γρήγορη εξέλιξή της.

Κατηγορία Κινδύνου 2 (Μέση)
Ο κίνδυνος είναι συνήθης για τη θερινή περίοδο. Πυρκαγιές που
ενδέχεται να εκδηλωθούν, αναμένεται να είναι μέσης δυσκολίας
στην αντιμετώπισή τους.

Κατηγορία Κινδύνου 3 (Υψηλή)
Ο κίνδυνος είναι υψηλός. Είναι πιθανό να εκδηλωθεί αυξημένος
αριθμός πυρκαγιών, αρκετές από τις οποίες θα είναι δύσκολο
να αντιμετωπισθούν όταν οι τοπικές συνθήκες είναι ευνοϊκές
(μορφολογία εδάφους, τοπικοί άνεμοι κλπ).

Κατηγορία Κινδύνου 4 (Πολύ Υψηλή)
Ο κίνδυνος είναι ιδιαίτερα υψηλός. Ο αριθμός των πυρκαγιών
που αναμένεται να εκδηλωθούν, πιθανόν να είναι μεγάλος
αλλά, το κυριότερο, κάθε πυρκαγιά μπορεί να λάβει μεγάλες
διαστάσεις εφόσον ξεφύγει από την αρχική προσβολή.

Κατηγορία Κινδύνου 5 (Κατάσταση Συναγερμού)
Ο κίνδυνος είναι ακραίος. Ο αριθμός των πυρκαγιών που ανα-
μένεται να εκδηλωθούν, πιθανόν να είναι πολύ μεγάλος. Όλες οι
πυρκαγιές που ενδέχεται να εκδηλωθούν, μπορεί να λάβουν
γρήγορα μεγάλες διαστάσεις και να αναπτύξουν ακραία
συμπεριφορά αμέσως μετά την εκδήλωσή τους. Η δυσκολία
ελέγχου αναμένεται να είναι πολύ μεγάλη μέχρι να μεταβληθ-
ούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες αναπτύσσονται οι πυρκα-
γιές.

Αυξημένες περιπολίες, περισσότεροι εθελοντές  
και νέα μέσα στη διάθεση 

της Πολιτικής Προστασίας του Δ. Αχαρνών 
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Καρμπόν "… συμβόλαιο θαν άτου με αυτό του "Θείου Τζο"
"Καρμπόν"… συμβόλαιο θανάτου με αυτό του "Θείου Τζο", Γιάννη Σκαφ-

τούρου, που εκτελέστηκε τον περασμένο Απρίλιο στα Σκούρτα Βοιωτίας,
βλέπουν οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής πίσω από την
δολοφονική επίθεση σε βάρος του 38χρονου ιδιοκτήτη πρατηρίου υγρών
καυσίμων στον Γέρακα.

Οι αρμόδιοι αξιωματικοί εκτιμούν ότι η δολοφονία σχετίζεται με το παρε-
λθόν του θύματος και τις διαφορές που ενδεχομένως ανέκυψαν στο
πλαίσιο της επικυριαρχίας στη λαθρεμπορία και νόθευση καυσίμων, όπου
έχουν επεκταθεί ομάδες της λεγόμενης GREEK MAFIA. Οι κινήσεις των
τουλάχιστον τριών δραστών είναι όμοιες με άλλες δολοφονικές επιθέσεις
του παρελθόντος, όπως αυτής σε βάρος του Γιάννη Σκαφτούρου, επονο-
μαζόμενου "Θείου Τζο".

Οι εκτελεστές παρακολουθούσαν το θύμα τους για τουλάχιστον 4 χιλιόμε-
τρα, κατά τη διάρκεια της πορείας του στη Λ. Μαραθώνος, όπως έχουν δει
σε κάμερες ασφαλείας της λεωφόρου οι αστυνομικοί. Επιτέθηκαν εναντίον
του όταν εκείνο βγήκε από το θωρακισμένο όχημα, πυροβολώντας περισ-
σότερες από 40 φορές με δύο πολεμικά καλάσνικοφ, ενώ στη συνέχεια
έκαψαν το κλειστό φορτηγάκι στην Παλλήνη και διέφυγαν με δύο μοτο-
συκλέτες.

Η "Νταίζη", ο "Θείος Τζο" και οι χημικοί διαλύτες
Ο 38χρονος το 2014 είχε κατηγορηθεί ως μέλος της ομάδας εκβιαστών

του Μανώλη Καραγιάννη γνωστού με τα προσωνύμια "Σαμπρέλας", "Καρά-
φλας" ή "Νταίζη", που δολοφονήθηκε, επίσης, με παρόμοιο τρόπο το
2018 στο Παλαιό Φάληρο. Το 2015 σε πάρκινγκ που διατηρούσε συγγε-
νικό πρόσωπο του θύματος, στον Κορυδαλλό, είχαν εντοπιστεί χειροβομ-
βίδες, ένα υποπολυβόλο, πιστόλια και σφαίρες.

Σημειώνεται ότι το 2019, "ανταγωνιστής" του Γιάννη Σκαφτούρου, που
είχε κατηγορηθεί για συμμετοχή στην ομάδα εκβιαστών του Μανώλη Καρα-
γιάννη, είχε δώσει πληροφορίες για κύκλωμα διακίνησης λαθραίων και
νοθευμένων καυσίμων.

Βενζινάδικο του 38χρονου θύματος είχε γίνει στόχος αγνώστων και στο
παρελθόν, όταν είχαν εκτοξεύσει χειροβομβίδα. Πριν από δύο χρόνια σε
έλεγχο, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, σε άλλο πρατήριο ιδιοκτησίας
του είχαν διαπιστωθεί οικονομικές απάτες που σχετίζονταν με την χρήση
τηλεκοντρόλ σε αντλίες και επιλογή κρυφών δεξαμενών νοθευμένων καυ-
σίμων.

Μέλη της GREEK MAFIA, όπως ο "Θείος Τζο", Γιάννης Σκαφτούρος,
που δολοφονήθηκε πρόσφατα στα Σκούρτα Βοιωτίας, οι επίσης δολοφον-
ημένοι Βασίλης Στεφανάκος, Μανώλης Καραγιάννης -γνωστός ως "Σαμπρέ-
λας" ή "Νταίζι- και αρκετά ακόμη πρωταγωνιστικά μέλη της ελληνικής
μαφίας, ενέταξαν στο παράνομο "ρεπερτόριό" τους το λαθρεμπόριο και την
νόθευση καυσίμων, δραστηριότητα που φαίνεται να αποτέλεσε και αφορμή
για τις υπογραφές και εκτελέσεις "συμβολαίων θανάτου".

Το τελευταίο χρονικό διάστημα τα βυτιοφόρα με χημικούς διαλύτες από
Βουλγαρία, έχουν αυξήσει τα… δρομολόγιά τους, ενώ μεγαλώνει και ο
αριθμός των πληροφοριών για κυκλώματα λαθρεμπορίας τα οποία εμφ-
ανίζονται σαν "λερναία ύδρα". Ενδεικτικά, ένα λίτρο χημικού διαλύτη,
κοστίζει για τον λαθρέμπορο περίπου… 10 λεπτά, και πωλούνται ως νοθε-
υμένη βενζίνη για περισσότερα από 2 ευρώ!

Τον  προηγούμεν ο Φεβρουάριο, στελέχη της Διεύθυν σης Οικον ομι-
κής Αστυν ομίας, αξιοποιών τας πληροφορία, εν τόπισαν  βυτιοφόρο
που πέρασε τα σύν ορα με 40 τόν ους χημικών  διαλυτών , δήθεν  για
λογαριασμό εταιρείας… βερν ικιών , αυτό όμως κατευθύν θηκε απευθ-
είας σε πρατήριο υγρών  καυσίμων  της Δυτικής Αττικής.

Ο 38χρονος ασχολείτο με εμπορία καυσίμων και αερίου, διατηρώντας
αρκετά πρατήρια καυσίμων στην Αττική. Σημειώνεται ότι ο 38χρονος
Μήτσου κυκλοφορούσε με συνοδεία προστασίας, την οποία χθες δεν είχε,
και χρησιμοποιούσε θωρακισμένο αυτοκίνητο.
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Ολοκληρωμένα σχέδια οργάνω-
σης των μηχανισμών αντι-
μετώπισης πυρκαγιών, σει-

σμών, πλημμυρών και χιονοπτώσεων έχει
συντάξει ο Δήμος Ελευσίνας σύμφωνα με
τα σχετικά πρότυπα υποδείγματα της Γενι-
κής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 

Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμος μας έχει
συντάξει τα Γενικά Σχέδια Αντιμετώπισης
Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης-Βραχείας
Διαχείρισης των συνεπειών από εκδήλωση
πλημμυρικών φαινόμενων (Δάρδανος), χιονοπτώσεων και
παγετού (Βορέας), πυρκαγιών (Ιόλαος) και σεισμών (Εγκέ-
λαδος), τα οποία έχουν εγκριθεί από την Εκτελεστική Επιτρ-
οπή και το Δημοτικό Συμβούλιο.

Επίσης, έχει συντάξει το τοπικό Σχέδιο Αντιμετώπισης
Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (τοπικό
ΣΑΤΑΜΕ), το οποίο ομοίως έχει εγκριθεί από την Εκτελεστι-
κή Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Όλα τα ανωτέρω σχέδια περιλαμβάνουν μια σειρά ενερ-
γειών και δράσεων ετοιμότητας και διαχείρισης, που ανα-
λαμβάνει ο Δήμος, προκειμένου να υπάρξει αποτελεσματική
αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών εξαιτίας των φυσικών
καταστροφών και τεχνολογικών ατυχημάτων.Αναλυτικά:

«Δάρδανος»
Με το Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμε-

σης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλω-
ση Πλημμυρικών Φαινομένων επιδιώκεται η άμεση και
συντονισμένη απόκριση των εμπλεκόμενων Φορέων σε
Τοπικό επίπεδο για την αποτελεσματική αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινο-
μένων και την άμεση διαχείριση των συνεπειών τους, δρά-
σεις που αποβλέπουν στην προστασία της ζωής, της υγείας
και της περιουσίας των πολιτών, καθώς και στην προστασία
του φυσικού περιβάλλοντος, των πλουτοπαραγωγικών
πηγών και των υποδομών της χώρας. 

«Βορέας»
Με το Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμε-

σης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλω-
ση Χιονοπτώσεων και Παγετού επιδιώκεται η άμεση και
συντονισμένη απόκριση των εμπλεκόμενων φορέων σε
Τοπικό επίπεδο για την αποτελεσματική αντιμετώπιση

εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση Χιο-
νοπτώσεων και Παγετού και την άμεση
διαχείριση των συνεπειών τους. Ο Δήμος
αναλαμβάνει δράσεις για την πρόληψη,
ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση
των καταστροφών.

«Ιόλαος»
Με το Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων

Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών επι-
διώκεται η άμεση και συντονισμένη απόκρι-
ση των εμπλεκόμενων φορέων σε Τοπικό

επίπεδο για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού
Σώματος στην καταστολή των δασικών πυρκαγιών, την απο-
τελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών
πυρκαγιών και την άμεση διαχείριση των συνεπειών τους.

«Εγκέλαδος»
Με το Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμε-

σης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλω-
ση Σεισμών επιδιώκεται η άμεση και συντονισμένη απόκρι-
ση των εμπλεκόμενων φορέων σε τοπικό επίπεδο για την
αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την
εκδήλωση σεισμών και την άμεση διαχείριση των συνεπειών
τους.

«Τοπικό ΣΑΤΑΜΕ»
Με το τοπικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών

και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από Τεχνολο-
γικό Ατύχημα του Δήμου Ελευσίνας επιδιώκεται η άμεση και
συντονισμένη απόκριση των εμπλεκόμενων Φορέων σε
Τοπικό επίπεδο για την αποτελεσματική αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών που προκύπτουν από Τεχνολογικά
Ατυχήματα και την άμεση διαχείριση των συνεπειών τους,
δράσεις που αποβλέπουν στην προστασία της ζωής, της
υγείας και της περιουσίας των πολιτών, καθώς και στην
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, των πλουτοπαρα-
γωγικών πηγών και των υποδομών της χώρας. Συγκεκριμέ-
να, στο Τοπικό Σχέδιο περιγράφεται η οργάνωση της αντι-
μετώπισης και βραχείας αποκατάστασης των τεχνολογικών
καταστροφών και προσδιορίζεται το σύνολο του ανθρώπι-
νου δυναμικού, υλικών και μέσων Πολιτικής Προστασίας,
που μπορούν να διατεθούν.

Με πρωτοβουλία του Περιφε-
ρειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη
ξεκίνησαν τα έργα αισθητικής
αναβάθμισης ενός σημαντικού
μέρους του δικτύου Γεφυρών
της Περιφέρειας Αττικής (7 Γέφ-
υρες), από τα συνεργεία της
Περιφέρειας.  

Το έργο θα ολοκληρωθεί
εντός 12 μηνών και αναμένεται
να συμβάλει θεαματικά στην
μεταμόρφωση της εικόνας των
γεφυρών. 

Η αισθητική αναβάθμιση θα
επιτευχθεί μέσω της εγκατάστα-
σης φωτιστικών σωμάτων LED,
τόσο μονοχρωματικών όσο και
RGB, καθώς και του αναγκαίου
εξοπλισμού/συσκευών διαχείρι-
σης για την ομαλή λειτουργία
του συστήματος. Ο προσφερό-
μενος εξοπλισμός αναμένεται
να έχει την δυνατότητα υπο-
στήριξης διαφορετικών προγρ-
αμμάτων για εναλλαγή του
φωτισμού ανάλογα με την
εποχή (π.χ. Χριστούγεννα,
Εθνικές εορτές κλπ).

Ειδικότερα το έργο σε πρώτη
φάση θα αφορά τις παρακάτω
γέφυρες:

Γέφυρα Α/Κ Πέτρου Ράλλη,
Γέφυρα Α/Κ Ιεράς Οδού, Γέφ-
υρα Α/Κ Λ. Αθηνών (Καβάλας)  

Γέφυρα Α/Κ Λένορμαν/
Εθνάρχου Μακαρίου

Γέφυρα Α/Κ Δυρ-
αχίου/Κωνσταντινουπόλεως

Γέφυρα Α/Κ Κωνσταντινου-
πόλεως

Γέφυρα Α/Κ Σχιστού- Σκαρα-
μαγκά

Το έργο  περιλαμβάνει τις
εξής εργασίες:

Προμήθεια, εγκατάσταση
ειδικών φωτιστικών νέας τεχνο-
λογίας led τόσο μονοχρωματικά
όσο και RGB με τα αναγκαία
τροφοδοτικά λειτουργίας αυτών
σε 7 γέφυρες αρμοδιότητας της
Περιφέρειας Αττικής  

Προμήθεια, εγκατάσταση
εξοπλισμού τηλε-διαχείρισης/
τήλε- προγραμματισμού των
φωτιστικών με σκοπό την απο-
μακρυσμένη διαχείριση των
προς εγκατάσταση φωτιστικών
στοιχείων led.

Πενταετή συντήρηση όλου
του άνω εξοπλισμού.

Στη σύμβαση συμπεριλαμβά-

νονται και οι εργασίες της Η/Μ
εγκατάστασης που είναι απαρ-
αίτητες για την τοποθέτηση των
φωτιστικών. Στόχοι της παρέμ-
βασης είναι:

Η ανάδειξη κατασκευών
μεγάλης κλίμακας και αισθητική
αναβάθμιση των γεφυρών ειδι-
κά αλλά και του οδικού δικτύου
γενικότερα.

Ο περιορισμός του αριθμού
των οδικών ατυχημάτων τα
οποία οφείλονται στην έλλειψη
επαρκούς φωτισμού.

Αύξηση του αισθήματος ασφ-
άλειας από τους χρήστες του
οδικού δικτύου της περιφέρειας
Αττικής.

Οπτικό ενδιαφέρον στην περ-
ιοχή διέλευσης των οχημάτων
και καλύτερος προσανατολι-
σμός για τους οδηγούς τις
νυχτερινές ώρες.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής
επισήμανε σχετικά:

«Παράλληλα με την ασφά-

λεια, στις προτεραιότητές μας
είναι και η αισθητική αναβάθμι-
ση των οδικών υποδομών μας. 

Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε
προς αυτή την κατεύθυνση,
αξιοποιώντας σύγχρονα εργα-
λεία που συμβάλλουν στην
αποτελεσματικότερη προ-
στασία των οδηγών αλλά και
εξωραΐζουν τις υποδομές μας.
Οι γέφυρες της Αττικής μας
«ομορφαίνουν», η Αττική αλλά-
ζει πρόσωπο»

Σταμάτης Πουλής
Δικαίωση #2 | Για την υπόθεση της

ενημερωτική εκστρατείας Δημόσιας
Υγείας του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. την περίοδο

2013 – 2014
Μετά την πανηγυρική

δικαίωσή μου στην υπόθεση
με τις «φακές του
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.», που ήρθε με
την αρχειοθέτησή της από την
Εισαγγελία Οικονομικού
Εγκλήματος, έρχεται σήμερα
μια νέα δικαίωση και ένα
δεύτερο εξίσου ηχηρό
χαστούκι της δικαιοσύνης
στους σκευωρούς του
ΣΥΡΙΖΑ.  Η Εισαγγελία Οικο-

νομικού Εγκλήματος, με την υπ’ αριθμ. 3-2021 απόφασή της,
έβαλε στο αρχείο τη δικογραφία που είχε σχηματιστεί κατά της
συζύγου μου, Ανδρονίκης Θεοφιλάτου, ως αποτέλεσμα των μηχα-
νοραφιών  και της προπαγάνδας από τον αρχιτέκτονα του ψεύδο-
υς Παύλο Πολάκη και της συμμορίας του,  για τη διαφημιστική
καμπάνια του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. την περίοδο 2013 – 2014, κατά τη
διάρκεια δηλαδή της θητείας του Άδωνι Γεωργιάδη ως Υπουργού
Υγείας. Επιχείρησαν να εξοντώσουν εμένα και τη σύζυγό μου και
μέσω της δική μας εξόντωσης, να πετύχουν ένα καίριο πλήγμα
στον Άδωνι Γεωργιάδη. Τον άνθρωπο και πολιτικό που δεν δίστα-
σε στιγμή να ξεμπροστιάζει τον αυταρχισμό, το  λαϊκισμό, τα
ψέματα και τις σκοτεινές «δουλειές»  τους. 

Η Ανδρονίκη νίκησε. Νίκησε τους άθλιους που εργαλειοποίησαν
τους θεσμούς και επιτέθηκαν με τον πιο χυδαίο και βάναυσο
τρόπο σε μια οικογένεια απλών ανθρώπων που δεν είχαν τη
δυνατότητα να προστατευτούν πίσω από καμιά βουλευτική
ασυλία, όπως οι ίδιοι. Η Ανδρονίκη όρθωσε το ανάστημά της
χωρίς φόβο,  υπερασπίστηκε την αλήθεια και δικαιώνεται παν-
ηγυρικά.  Με την απόφαση της δικαιοσύνης και τη βοήθεια του
Θεού, συνεχίζουμε όρθιοι και ακλόνητοι. Με τη σωστή πλευρά.
Την πλευρά  της αλήθειας, του δικαίου και της δημοκρατίας. 

Και θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας μέχρι να πληρώσουν οι σκε-
υωροί για όλα όσα έχουν διαπράξει δηλητηριάζοντας το δημόσιο
βίο της χώρας. 

Σταμάτης Πουλής
A' Επιλαχων Βουλευτής ΝΔ Δυτικής Αττικής
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Σχέδια οργάνωσης των μηχανισμών αντιμετώπισης εκτάκτων
αναγκών συνέταξε ο Δήμος Ελευσίνας 
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ΣΣιιννεεµµάά  σσττηηνν  ααυυλλήή  ττοουυ  ΜΜοουυσσεείίοουυ  ΜΜεεγγάάρρωωνν  
µµεε  ττηη  σσυυµµββοολλήή  ττοουυ  ««ΘΘέέοογγννιι»»

Ο Πολιτιστικός Σύλλο-
γος Μεγάρων «Ο Θέογνις»
σας προσκαλεί σε κινηµα-
τογραφικές βραδιές στην
αυλή του Αρχαιολογικού
Μουσείου Μεγάρων, σε
µια συνδιοργάνωση της
Εφορείας Αρχαιοτήτων
∆υτ. Αττικής, του ∆ήµου
Μεγαρέων και της
∆ΗΚΕ∆ΗΜΕ.

Με έναυσµα την ανα-
κήρυξη του 2022 σε έτος
Μικρασιατικού Ελληνι-
σµού οι ταινίες που θα
προβληθούν έχουν ως κεν-
τρικό θέµα τη Μικρασια-
τική Καταστροφή και στον
Ελληνισµό της Μικράς
Ασίας.

Ακολουθεί αναλυτικό
πρόγραµµα των κινηµατο-
γραφικών προβολών:

Τετάρτη 22 Ιουνίου: “Η
Μικρασιατική Καταστρο-
φή” ντοκιµαντέρ σε
σκηνοθεσία Πόπης
Αλκουλή, παραγωγή
ΕΡΤ1 (1982)

Τετάρτη 29 Ιουνίου:
"1922: Η καταστροφή της
Σµύρνης", Σκηνοθεσία Ν.
Κούνδουρος (1978) ΕΚΚ

Τετάρτη 6 Ιουλίου:
“Πολίτικη κουζίνα",
σκηνοθεσία Τ. Μπου-
λµέτη (2003)

Σας περιµένουµε!  

---
Είσοδος ελεύθερη
Ώρα έναρξης: 9.00 µ.µ.
Συνδιοργανωτές: 
Εφορεία Αρχαιοτήτων

∆υτικής Αττικής
Πολιτιστικός Σύλλογος

Μεγάρων «Ο Θέογνις»
∆ήµος Μεγαρέων

–∆ΗΚΕ∆ΗΜΕ
Χορηγός κινηµατογραφ-

ικών προβολών:
Technovin Καρδάτος

� Το έργο του Πολιτι-
στικού Συλλόγου Μεγάρ-
ων «Ο ΘΕΟΓΝΙΣ»
στηρίζουν επιχειρήσεις
της περιοχής µας.

Χρυσοί χορηγοί 
Wind Μεγάρων, 
Παπαθανασίου Κατασ-

κευαστική, 
Πέτρος Τσεκούρας Ο.Ε 
Υποστηρικτές
Οπτικά Μιχάλαρος, 
Base coffee, 
Άγγελος Μακρυγιάννης

& ΣΙΑ ΟΕ, 
Οίνοι Μαργέτη
Χατζής Ιωάννης

Συγκίνηση στην τελετή αποφοίτησης του Γυμνασίου Φυλής

Σ
υγκινητικές στιγμές
εκτυλίχθηκαν στην τελετή
αποφοίτησης του

Γυμνασίου Φυλής, που πραγματο-
ποιήθηκε την Πέμπτη 16 Ιουνίου
2022. 

Στο επίκεντρο μιας καλοστημέν-
ης γιορτής οι μαθητές και μαθήτρ-

ιες αποχαιρέτισαν
το Γυμνάσιο κι έβα-
λαν πλώρη για
άλλες σχολικές
πολιτείες, με τις
ευχές των καθη-
γητών και των
γονιών τους.

Χ α ι ρ ε τ ι σ μ ό
απηύθυνε ο Αντι-

πρόεδρος της Βουλής Θανάσης
Μπούρας, ο οποίος συνεχάρη το
εκπαιδευτικό προσωπικό και τους
μαθητές για την όμορφη γιορτή
που πραγματοποίησαν και τους
ευχήθηκε κάθε επιτυχία στους
στόχους που θέτουν στη ζωή τους.
Η διεύθυνση του σχολείου ευχα-

ρίστησε τον Αντιπρόεδρο τόσο για
την παρουσία του όσο και για τη
διαχρονική συνεισφορά του.

Εκ μέρους του Δήμου, ευχές
εξέφρασαν ο Δήμαρχος Χρήστος
Παππούς, ο καθ’  ύλην αρμόδιος
Νίκος Χατζητρακόσιας και η τοπι-
κή Αντιδήμαρχος Ελένη Λιάκου. 

Παρευρέθηκαν, επίσης, ο πατήρ
Δημήτριος Παναγακόπουλος, ο
Αντιδήμαρχος Γιώργος Αβράμης,
ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότ-
ητας Διονύσης Βλάχος, ο Πρόεδρ-
ος των Παιδικών Σταθμών Ζεφ-
υρίου Γιώργος Κούρκουλος και ο,
εκ των ενεργών πολιτών του
Δήμου μας, Σταύρος Κατσίλας.  

ΤΟ ΒΕΠ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΙΣ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τ
ο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά,
συμμετείχε, ως διακρατικός εταίρος του
έργου NEWBRAIN, με δράσεις και στόχευ-

ση την ανάδειξη της σπουδαιότητας του συστή-
ματος των βασικών κόμβων της Αδριατικής-
Ιονίου για την οικονομική και κοινωνική ενσω-
μάτωση της περιοχής του προγράμματος, στο
πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής μεταφορών
και του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών ως
βασικές πύλες που συνδέουν την Κεντρική και
Δυτική Ευρώπη με τη Νότια - Ανατολική
Ευρώπη και  τις μεσογειακές χώρες. 

Το έργο είχε ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό πρόγρ-
αμμα Interreg-ADRION 
Εξαιτίας των καλών αποτελεσμάτων που προέκ-
υψαν, δόθηκε η δυνατότητα σε ορισμένους
εταίρους, μεταξύ αυτών και  το ΒΕΠ, να
συνεχίσουν με επιπλέον δράσεις στο νέο έργο
NEWBRAIN PLUS. Στο πλαίσιο αυτό το Επιμελ-
ητήριο συμμετείχε σε συσκέψεις και συνέδριο
στην Angona Ιταλίας, όπου συζητήθηκαν με
εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι
δυνατότητες και προοπτικές που διανοίγονται
για τη συνέχιση του έργου και παρόμοιων δρά-
σεων τα επόμενα χρόνια με στόχο την αύξηση
της ευαισθητοποίησης μεταξύ των Ευρωπαϊκών
φορέων στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας
στην περιοχή της Αδριατικής-Ιονίου και τη
σύνδεσή τους με υποδομές χερσαίων μεταφο-
ρών μεταξύ των δύο ακτών της Αδριατικής-
Ιονίου.

Η ισχυρή συνεργασία που καθιερώθηκε από
τους εταίρους στο πλαίσιο του έργου και οι δια-
τομεακές αρμοδιότητες και οι εμπειρίες που
αντιπροσωπεύουν διασφαλίζουν την αποτελε-
σματική επίτευξη των στόχων του έργου και τις
μελλοντικές συνεργασίες.
Με την ενημερωτική ημερίδα στις 23 Ιουνίου
2022 και ώρα 6 μ.μ. με θέμα «Τα Ευρωπαϊκά
προγράμματα ως εργαλείο ανάπτυξης των
ΜΜΕ», όπου θα παρουσιαστούν οι δυνατότητες
των επιχειρήσεων να αξιοποιήσουν τις επίκαιρ-
ες εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές για την
ανάπτυξή τους, ολοκληρώνεται τυπικά το έργο
NEWBRAIN PLUS.

Η εκδήλωση θα γίνει με υβριδικό τρόπο, με
φυσική παρουσία αλλά και διαδικτυακή συμμε-
τοχή μέσω   zoom.

(https://us06web.zoom.us/j /81793376091?pw
d=dnBHWVF5TlFrU2QvRUhlb28wdzB2QT09)

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
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Μ
ε αφορμή την  δεκαοκτάχ ρον η τραγική επέτειο
της συν τριβής του Φάν τομ F4 στην  ορειν ή
περιοχ ή Κελάρια Παρν ασσού (15-06-2004) και

τον  θάν ατο του Ασπροπύργιου Υποσμην αγού Εμμα-
ν ουήλ Σεβαστάκη, ο Δήμαρχ ος Ασπροπύργου, κ.
Νικόλαος Μελετίου θέλησε ν α τιμήσει τον  πεσόν τα, με
τις δέουσες τιμές, που αρμόζουν  σε έν αν  ήρωα. 

Η τελετή έλαβε χ ώρα στην  Πλατεία, που με απόφα-
ση του Δημοτικού Συμβουλίου φέρει το όν ομα του
Εμμαν ουήλ Σεβαστάκη και αν εγέρθει μν ημείο προς
τιμή του πεσόν τα ήρωα. 

Ο  Αρχ ιμαν δρίτης του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της
Θεοτόκου, Μεθόδιος Καπηλιαρής τέλεσε την  επιμ-
ν ημόσυν η δέηση, την  οποία ακολούθησε η απόδοση
της προσευχ ής από τη Φιλαρμον ική του Δήμου. Στη
συν έχ εια, ο Δήμαρχ ος της πόλης απηύθυν ε χ αιρετι-
σμό, αν αφερόμεν ος στο ιστορικό αλλά και στο βιογρ-
αφικό του πεσόν τα ήρωα. Επίσης, χ αιρετισμό, εκ
μέρους της οικογέν ειας του ηρωικού αεροπόρου
απηύθυν ε ο αδερφός του, κ. Νικόλαος Σεβαστάκης. 

Ακολούθησε κατάθεση στεφάν ων , από τον  Δήμα-
ρχ ο Ασπροπύργου, κ. Νικόλαο Μελετίου, τον   Υφυ-
πουργό Δικαιοσύν ης, Βουλευτή της Ν.Δ. της Περιφέρ-
ειας Δυτικής Αττικής, κ. Γεώργιο Κώτσηρα, ως εκπρό-
σωπος της Ελλην ικής Κυβέρν ησης, τον   Αν τιπρόεδρο
της Βουλής και Βουλευτή της Ν.Δ. της Περιφέρειας
Δυτικής Αττικής, κ. Αθαν άσιο Μπούρα, ως εκπρόσω-
πος της Βουλής των  Ελλήν ων ,  τον  Γραμματέα της
Βουλής, Βουλευτή της Ν.Δ. της Περιφέρειας Δυτικής
Αττικής κ. Ευάγγελο Λιάκο, ως εκπρόσωπος της Κοι-
ν οβουλευτικής Ομάδας της Ν.Δ., τον  Διοικητή της 112
Πτέρυγας Μάχ ης, Ταξίαρχ ο (Ι)  κ. Βασίλειο Τόσιο, ως
εκπρόσωπος του Αρχ ηγού του ΓΕΕΘΑ, τον  Διοικητή

της 1ης ΕΜΑΚ Ασπροπύργου, Ταξίαρχ ο, κ. Αθαν άσιο
Μπαλάφα, τον  Συν τον ιστή του Διαγραμματιακού της
Ν.Δ., κ. Δημήτριο Παπαγγελόπουλο, ως εκπρόσωπος
του Γραμματέα της Ν.Δ., την  εκπρόσωπο του Παν ελ-
λήν ιου Συλλόγου Οικογεν ειών  Πεσόν των  Αεροπόρων
(ΠΑ.Σ.ΟΙ.Π.Α.),  κ. Ξαν θή Νέζη,  και τέλος από την
οικογέν εια Σεβαστάκη. 

Η τελετή ολοκληρώθηκε με την  τήρηση εν ός λεπτού
σιγής και την  αν άκρουση του Εθν ικού Ύμν ου. 

Ο Δήμαρχ ος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου,
στην  σύν τομη ομιλία του αν έφερε:

«Αγαπητέ Μαν ώλη… Έχ ον τας πίστη στο Θεό, ξέρ-
ουμε, ότι μας κοιτάς από ψηλά, ευρισκόμεν ος στην
ασφάλεια και μακαριότητα της αγκαλιάς Του. Είσαι
ήρωας, ήρωας σαν  τους αρχ αίους Έλλην ες, σαν  τους
ήρωες του ’21 και σαν  τους ήρωες του ’40, καθρέφτης
της ηθικής, που σου εμφύσησαν  οι γον είς σου και
ποτέ δεν  θα διαγραφείς από τις μν ήμες μας. Μακάρι
όλοι μας ν α είχ αμε το θάρρος σου, όμως αυτό ακριβώς
είν αι που θα διαχ ωρίζει εμάς, τους κοιν ούς θν ητούς,
με τους ήρωες σαν  και σέν α: το απαράμιλλο θάρρος
και η πλήρης αψήφιση του κιν δύν ου, που ο Θεός

χ αρίζει σε λίγους. Και επειδή
γν ωρίζουμε πως το πν εύμα
σου εξακολουθεί ν α υπάρχ ει,
ευχ όμαστε ν α συν εχ ίζεις ν α
μας προστατεύεις από εκεί
πάν ω… διαγράφον τας κύκλο-
υς με τα ατσαλέν ια φτερά σου
… σαν  καθαρόαιμος Ίκαρος.
ΑΘΑΝΑΤΟΣ !!!»

Στην  εκδήλωση έδωσαν  το
παρόν : Οι Αν τιδήμαρχ οι κ.κ.
Σοφία Μαυρίδη, Παν τελής
Σαββίδης, Μιχ αήλ Ψωμιάδης,
Αν τών ιος Καραμπούλας, ο
Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Α., κ.
Αν αστάσιος Παπαδόπουλος,
ο Πρόεδρος του
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., κ. Ιωάν ν ης
Κατσαρός, ο Πρόεδρος της
ΔΕΠ, κ. Γεώργιος  Φίλης, η

Πρόεδρος του Πν ευματικού Κέν τρου, κ. Γεωργία
Πηλιχ ού, ο Πρόεδρος της Σχ ολικής Επιτροπής Μον ά-
δων  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κ. Αβραάμ Κων -
σταν τιν ίδης, ο Επικεφαλής του Συν δυασμού «Αλλάζο-
υμε», κ. Ιωάν ν ης Ηλίας, ο Επικεφαλής του Συν δυα-
σμού «Ασπρόπυργος Μπροστά», κ. Αλέξαν δρος
Μυλων άς, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κ.κ. Ευάγγελος
Μουζάκας, Αλέξαν δρος Τσίγκος, ο Επικεφαλής του
Συν δυασμού «Ασπρόπυργος Αν αγέν ν ηση Τώρα», κ.
Αγησίλαος Τσίγκος, ο Αν τιπρόεδρος του
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., κ. Αν τών ιος Κον αξής και  το μέλος του
Πν ευματικού Κέν τρου κ. Μαρία Ρηγάτου. 

Παράλληλα, την  εκδήλωση τίμησαν  με την  παρου-
σία τους ο Διοικητής στο Αεροδρόμιο Πυροσβεστικής
Ελευσίν ας, Αν τιπύραρχ ος κ. Βασίλειος Κατσιγιάν ν ης,
ο Υποδιοικητής της 1ης ΕΜΑΚ, κ. Παν αγιώτης Τσίκας,
ο Υποδιοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ελευ-
σίν ας, κ. Γεώργιος Παπαν ικολάου, ο Σμην αγός (Ι), κ.
Γεώργιος Γιαν ίκης, η Επισμην αγός Στρατολόγος, κ.
Χριστίν α Κοτλίτσα, ο Υπαστυν όμος Β’ κ. Ιωάν ν ης
Βαρσαμίδης και ο Διευθυν τής Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Ελευσίν ας, κ. Αθαν άσιος Νικολόπου-
λος. 

Εκδόθηκε η με αριθμό
Φ11/74076/Δ4/16-06-2022 Απόφα-
ση των Υπουργείων Παιδείας και
Θρησκευμάτων και  Οικονομικών
που αφορά την ίδρυση Πρότυπων
Επαγγελματικών Λυκείων. 

Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και
Βουλευτής Δυτικής Αττικής, Θανάσης
Μπούρας, ευρισκόμενος σε διαρκή
επαφή τόσο με την Υπουργό Παι-
δείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κερα-
μέως, την Υφυπουργό, Ζέττα Μακρή,
τον Γενικό Γραμματέα Επαγγελματι-
κής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του
Υπουργείου Παιδείας, Γιώργο
Βούτσινο όσο και με τον Αναπληρω-

τή Υπουργό Οικονομικών, Θεό-
δωρο Σκυλακάκη, εκφράζει την ικανο-
ποίησή του για την αναβάθμιση της

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στη
Δυτική Αττική. 

Με την εν λόγω απόφαση ιδρύεται

Πρότυπο ΕΠΑ.Λ. στην Ελευσίνα με
τις εξής κατευθύνσεις: 

α) Διοίκησης και Οικονομίας, β)
Δομικών Έργων, Δομημένου Περι-
βάλλοντος & Αρχιτεκτονικού Σχεδια-
σμού,

γ) Εφαρμοσμένων Τεχνών, 
δ) Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής

και Αυτοματισμού, ε) Μηχανολογίας
στ) Πληροφορικής και ζ) Υγείας-
Πρόνοιας-Ευεξία.

Ο κ. Μπούρας θα συνεχίσει να
καταβάλλει  προσπάθειες για την

καλύτερη λειτουργία της νεοσύστατης
εκπαιδευτικής μονάδας και την απο-
ρρόφηση μαθητών της περιοχής.

ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΟΥΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ  

.  Ικανοποίηση για την ίδρυση Πρότυπου ΕΠΑ.Λ. στην Ελευσίνα 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ
ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ  ΤΟΝ ΠΕΣΟΝΤΑ ΗΡΩΑ ΥΠΟΣΜΗΝΑΓΟ
(Ι) ΤΗΣ ΠΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΕΒΑΣΤΑΚΗ
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Κατατέθηκε στη Βουλή η ρύθ-
μιση για την επιβολή πλαφόν
στις τιμές χονδρικής της ηλεκτρ-
ικής ενέργειας, που «παγώνει»
την ρήτρα αναπροσαρμογής,
βασικό υπαίτιο για τις αυξήσεις
στους λογαριασμούς.

Στόχος της ρύθμισης είναι η
αναστολή της ρήτρας αναπρο-
σαρμογής των τιμολογίων
ρεύματος και η επιστροφή των
τιμών του ρεύματος στο επίπεδο
του φθινοπώρου.

Αναστολή της ρήτρας ανα-
προσαρμογής από 1η Ιου-
λίου

Η απόφαση θα καθορίσει τον
μαθηματικό τύπο για τον καθο-
ρισμό της ανώτατης τιμής για
κάθε κατηγορία μονάδων

(φυσικού αερίου, λιγνιτικές,
υδροηλεκτρικά και ανανεώσιμες
πηγές), λαμβάνοντας υπόψη,
όπου υπάρχει, τη διακύμανση
της τιμής των καυσίμων και των
εκπομπών διοξειδίου του άνθρ-
ακα.

Η διάταξη προβλέπει ότι ο
έκτακτος μηχανισμός θα εφαρ-
μοστεί από 1ης Ιουλίου και για
διάστημα ενός έτους. Η διαφορά
ανάμεσα στις ανώτατες τιμές και
εκείνες που διαμορφώνονται
στο Χρηματιστήριο θα μεταφέρε-
ται στο Ταμείο Ενεργειακής
Μετάβασης για τη χρηματοδότ-
ηση της μείωσης των τιμο-
λογίων.

Η δικαστική μάχη για τη
ρήτρα αναπροσαρμογής

Το ζήτημα της ρήτρας αναπρο-
σαρμογής συζητήθηκε στον
Άρειο Πάγο την περασμένη
Τρίτη, 14 Ιουνίου, ύστερα από
συλλογική αγωγή που έχει
κατατεθεί από καταναλωτικές
οργανώσεις και μεμονωμένους
πολίτες.

Η επιδότηση αφορά στους
λογαριασμούς ρεύματος πρώτης
κατοικίας ή φοιτητικής στέγης
εντός Ελλάδος, που εκδόθηκαν
κατά το διάστημα από 01-12-
2021 έως και 31-05-2022. Το
ποσοστό επιδότησης ανέρχεται
στο 60% της αύξησης της τιμής
ρεύματος της πρώτης κατοικίας
και, ανάλογα με το ύψος των
λογαριασμών, μπορεί να ανέλθ-
ει μέχρι και στο ποσό των 600
ευρώ.

Η αίτηση υποβάλλεται στο
vouchers.gov.gr.

Υπενθυμίζεται ότι Η εκκαθάρι-
ση των αιτήσεων, ο προσδιορι-
σμός του ποσού επιστροφής και
η καταβολή του στους δικαι-
ούχους θα πραγματοποιηθούν
κατά το πρώτο δεκαήμερο του
Ιουλίου.

Δικαιούχος του Power Pass
είναι κάθε πολίτης που:

• είναι φορολογικός κάτοικος
Ελλάδος,

• το καθαρό οικογενειακό του
εισόδημα μετά την αφαίρεση
των φόρων δεν ξεπερνά τις
45.000 ευρώ, με βάση τα
δηλωθέντα εισοδήματα του φορ-
ολογικού έτους 2020,

• διαθέτει ΑΦΜ ο οποίος δεν
έχει δηλωθεί ήδη ως εξαρτώμε-
νο μέλος σε αίτηση που έχει
υποβληθεί από άλλο πρόσωπο
και

• επιβαρύνθηκε με συνολική
αύξηση μεγαλύτερη των 30
Euro στους λογαριασμούς
ρεύματος που εκδόθηκαν κατά

το διάστημα από 01-12-2021
έως και 31-05-2022.

Η διαδικασία υποβολής αιτή-
σεων θα διαρκέσει μέχρι και
την 30ή Ιουνίου. Κατά τις
πρώτες ημέρες της λειτουργίας
της, η πλατφόρμα θα ανοίγει
σταδιακά για τους δικαιούχους,
ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο
του ΑΦΜ τους. Από την Παρ-
ασκευή 17-06-2022 το vouch-
ers.gov.gr θα είναι διαθέσιμο
για πολίτες με ΑΦΜ που λήγει
σε 1 και, μέχρι το τέλος της επό-
μενης εβδομάδας, η πλατφόρμα
θα ανοίγει κλιμακωτά για το
σύνολο των δικαιούχων και θα
εκδίδονται νεότερες ανα-
κοινώσεις.

H λειτουργία της πλατφόρμας
είναι ιδιαίτερα απλή, καθώς
χρειάζονται μόνο οι κωδικοί του
πολίτη στο Taxisnet και το
IBAN του λογαριασμού στον
οποίο επιθυμεί να πιστωθεί η
επιδότηση. Όλα τα υπόλοιπα
στοιχεία αντλούνται αυτόματα
μέσω του Κέντρου Διαλειτουρ-
γικότητας της Γενικής Γραμμα-
τείας Πληροφοριακών Συστημά-
των Δημόσιας Διοίκησης.

Bruise Down: Η εφαρμογή SOS που σώζει θύματα
ενδοοικογενειακής βίας

Η εφαρμογή αποτελεί ιδέα τριών φοιτητριών του Πολυτεχνείου Κρήτης. 
Σώζει τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Πώς λειτουργεί.

Μια γυναίκα μόλις
έπεσε θύμα ενδοοικογε-
νειακής βίας και αναστα-
τωμένη δεν ξέρει πώς να
αντιδράσει. Πιάνει το κιν-
ητό της τηλέφωνο στο
χέρι, αναζητώντας την
εφαρμογή Bruise Down,
την οποία έχει εγκαταστή-
σει προ καιρού και πατάει
το πλήκτρο SOS, ενεργο-
ποιώντας έναν ψηφιακό
συναγερμό. Αμέσως "ξεκ-
λειδώνει" στην οθόνη του κινητού της ένας ψηφιακός
χάρτης της πόλης όπου ζει, ενώ ταυτόχρονα ειδοποιείται
μία ομάδα εθελοντών ή ειδικών, αλλά και η αστυνομία -
όταν κρίνεται απαραίτητο- προκειμένου να παράσχουν
υποστήριξη στο θύμα, μέσω ενός δικτύου σταθμών παρ-
οχής βοήθειας.

Οι σταθμοί παροχής βοήθειας μέσα στην πόλη μπορεί
να είναι καταφύγια, κτιριακά αποθέματα για αποκλειστι-
κή χρήση, εμπορικά ή μη καταστήματα καθώς και υπηρ-
εσίες υγείας ή καταλύματα όπου θα μπορούν τα θύματα
ενδοοικογενειακής βίας να προσέλθουν για να βρουν
αρχική προστασία, τόσο οι ίδιες όσο και τα παιδιά τους.
Στις πληροφορίες που θα λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι
είναι η απόσταση που βρίσκονται τα καταφύγια και με
ποιο μέσο μπορεί κάποιος να μεταβεί σε αυτά.

Η παραπάνω εφαρμογή Bruise Down αποτελεί την
ιδέα τριών φοιτητριών του Πολυτεχνείου Κρήτης, της

Ερικαίτας Κουναλάκη,
της Παρασκευής
Ζαρμπούτη και της
Ελευθερίας Παπαδό-
σηφου, με την οποία
συμμετείχαν στον
Φοιτητικό Διαγωνισμό
Καινοτομίας και
Επιχειρηματικότητας
Junior Achievement
Greece και κατάφεραν
όχι μόνο να προκριθ-
ούν στη δεκάδα του

εθνικού τελικού, αλλά και να κατακτήσουν την τρίτη θέση.

Παρατηρώντας την περίοδο της πανδημίας τα ποσοστά
της βίας να αυξάνονται, θέλαμε να δημιουργήσουμε μια
εφαρμογή που θα έδινε λύσεις στα θέματα ενδοοικογε-
νειακής βίας μέσα στην πόλη. Να βοηθήσουμε τα θύμα-
τα άμεσα και πρακτικά", δήλωσε στο Αθηναϊ-
κό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η Ερικαίτα Κου-
ναλάκη.

Η συγκεκριμένη εφαρμογή θα παρέχεται δωρεάν και
στόχος των τριών φοιτητριών είναι να την κατεβάσουν
όλοι στα κινητά τους τηλέφωνα καθώς πέρα από βοήθ-
εια και στήριξη στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας, μπο-
ρεί να παρέχει το κομμάτι της ενημέρωσης σε κάθε
ενδιαφερόμενο πολίτη. 

Παράλληλα, σε μελλοντικό χρόνο, εξετάζεται το ενδεχό-
μενο να ενσωματωθεί ένας τομέας που θα συμπεριλαμ-
βάνει ψυχομετρικά τεστ για ανίχνευση των περιστατικών

Σαρηγγιάννης: Διπλάσια
κρούσματα κορωνοϊού ως το
τέλος Ιουνίου
Νέο κύμα σε εξέλιξη, κυρίως στις τουριστικές περιοχ ές
σύμφων α με τον  καθηγητή Περιβαλλον τικής Μηχ αν ι-
κής. Προφύλαξη με μάσκα και συχ ν ά τεστ.

«Έχουμε ήδη ένα νέο
κύμα κορωνοϊού το οποίο
έχει ξεκινήσει τις τελευ-
ταίες 10 ημέρες τουλάχι-
στον και αυτή την στιγμή
είναι σε εξέλιξη» δήλω-
σε ο Δημοσθένης Σαρη-
γιάννης.

Μιλώντας για την εξέ-
λιξη της πανδημίας ο

καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής στο ΑΠΘ τόνισε ότι
«μέχρι το τέλος του μήνα θα έχουμε περίπου διπλάσιο αριθμό
κρουσμάτων».

«Αυτή την στιγμή δεν κάνουμε ως κοινωνία τίποτα καταγγέ-
λοντας τη χαλάρωση των μέτρων σε εστιατόρια και χώρους
όπου υπάρχει πολύς συνωστισμός», είπε μιλώντας στην ΕΡΤ.

Αναγκαία τα συχνά τεστ
Η αύξηση των κρουσμάτων εντοπίζεται κυρίως στις τουρι-

στικές περιοχές και ιδίως σε δημοφιλείς προορισμούς.
Γι’ αυτό όπως είπε «θα ήταν καλό να είναι απαραίτητη η

χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους, όπως και σε εξωτερ-
ικούς σε συνθήκες συγχρωτισμού».

Ο κ. Σαρηγιάννης δεν παρέλειψε να αναφερθεί στα μέτρα
προφύλαξης από τον κορωνοϊό στις κατασκηνώσεις επι-
σημαίνοντας ότι τα παιδιά θα πρέπει να φοράνε μάσκες:
«Καλό θα είναι, με δεδομένη την πολύ μεγάλη διαφυγή ανοσίας
της Όμικρον 4 και Όμικρον 5, να προστατεύσουμε τα παιδιά
μας με 1 – 2 σελφ τεστ την εβδομάδα πριν να πάνε τα παιδιά
στις κατασκηνώσεις».

Ο ίδιος χαρακτήρισε ως λάθος τη μείωση των τεστ αυτοδιάγ-
νωσης και rapid test στην κοινωνία. «Το να μειώνουμε τα τεστ
είναι σα να πυροβολούμε τα πόδια μας», δήλωσε στην εκπομ-
πή «με νέα ματιά».

«Έχει αποδειχθεί ότι ο αυξημένος αριθμός τεστ σταματάει
σημαντικά τη διασπορά», πρόσθεσε σχετικά.

Ηλεκτρικό ρεύμα: Στη Βουλή ρύθμιση για πλαφόν στις τιμές 
««ΠΠααγγώώννεειι»»  ηη  ρρήήττρραα  αναπροσαρμογής
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Nέα «πυροσβεστικά» μέτρα για τη
«φωτιά» της ακρίβειας ετοιμάζει η
κυβέρνηση καθώς μέσα στις
επόμενες ημέρες αναμένεται  να
ανακοινωθεί  το Fuel  Pass, η
επιδότηση δηλαδή στα καύσιμα
που θα αφορά του μήνες Ιούλιο,
Αύγουστο και Σεπτέμβριο.

Οι  νέες παρεμβάσεις που
εξετάζονται προβλέπουν παράταση
του μέτρου της επιδότησης στη
βενζίνη με αύξηση ποσού και του
αριθμού των δικαιούχων του fuel
pass, επέκταση της επιδότησης
στο πετρέλαιο κίνησης στην αντλία
με αναπροσαρμογή του ύψους της.

Ειδικότερα, αυξάνεται ο αριθμός
των δικαιούχων για το Fuel Pass
καθώς διευρύνεται η κλίμακα για το
ετήσιο οικογενειακό εισόδημα (από
30.000 σε 45.000 ευρώ). 

Τι περιλαμβάνει το πακέτο

– Επέκταση και διεύρυνση του
fuel pass. Το επίδομα καυσίμων θα
συνεχιστεί  για τουλάχιστον ένα

ακόμη δίμηνο, ενώ θα ανοίξει
ακόμη περισσότερο η βεντάλια των
δικαιούχων.

-Ίσως και πάνω από 60 ευρώ,
δικαιούχοι με εισόδημα έως
45.000 ευρώ

Σχεδιάζεται  αύξηση της
επιδότησης των 30-50 ευρώ (το
νέο «μπόνους» αναμένεται να είναι
40-60 ευρώ) με έμφαση στα νησιά
αλλά και  του εισοδηματικού

κριτηρίου προκειμένου να λάβουν
το επίδομα περισσότεροι
καταναλωτές.

Το όριο εισοδήματος των 30.000
ευρώ (δηλωθέν οικογενειακό
εισόδημα) εξετάζεται να αυξηθεί στα
45.000 ευρώ καθαρά μετά από
φόρους, που ισχύει  για την
επιδότηση ρεύματος με τα στοιχεία
εκτέλεσης του προϋπολογισμού
στα μέσα της άλλης εβδομάδας να
κλειδώνουν τις τελικές επιλογές.

Στο τραπέζι  -σύμφωνα με το

Mega- έχει πέσει και η πρόταση για
επιδότηση της τιμής της βενζίνης
απευθείας στην αντλία αλλά έχει
μεγάλο δημοσιονομικό κόστος.

Ο πρώτος γύρος του fuel pass
έδειξε ότι πάνω από 8 στους 10
δικαιούχους γύρισαν την πλάτη
στην ψηφιακή κάρτα βενζίνης και
στο μπόνους των 5 ευρώ και
επέλεξαν την καταβολή της
επιδότησης των 30 – 50 ευρώ
στον τραπεζικό λογαριασμό
προκειμένου να καλύψουν πιθανόν
άλλες ανάγκες πέραν των
καυσίμων.

– Παράταση της επιδότησης στο
πετρέλαιο κίνησης. Η επιδότηση
στο πετρέλαιο κίνησης θα
διατηρηθεί και μετά τον Ιούνιο και
θα αυξηθεί το ποσό της κρατικής
επιδότησης στην αντλία.

Το ποσό αυτό ανέρχεται σήμερα
σε 12 λεπτά το λίτρο χωρίς τον
ΦΠΑ.

Με τον ΦΠΑ η επιδότηση φθάνει
περίπου στα 15 λεπτά το λίτρο. Η
νέα επιδότηση του ντίζελ κίνησης
θα είναι μεγαλύτερη από 15 λεπτά

Νέα μέτρα για την ακρίβεια ετοιμάζει η κυβέρνηση 
– Επέκταση και διεύρυνση του fuel pass. Το επίδομα καυσίμων θα

συνεχιστεί για τουλάχιστον ένα ακόμη δίμηνο, ενώ θα ανοίξει ακόμη
περισσότερο η βεντάλια των δικαιούχων.
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Ο χάρτης της Γ'
Εθνικής για την
σεζόν 2022-2023
Oι 76 ομάδες που τα μέχ ρι τώρα
δεδομέν α έχ ουν  δικαίωμα συμμε-
τοχ ής για την  Γ’ Εθν ική της
σεζόν  2022-23, η οποία θα έχ ει
τέσσερις ομίλους των  18-19 ομά-
δων .

Αν αλυτικά:
Υποβιβάστηκαν  από τη Super
League 2 οι εξής 8:

Πιερικός, Καβάλα, Ολυμπιακός
Βόλου, Τρίκαλα, Αστέρας

Βλαχ ιώτη, Καραϊσκάκης, Ρόδος,
Ζάκυν θος.
Οι 44 ομάδες που παρέμειν αν
φέτος στη Γ’ Εθν ική:
ΠΑΟ Ρουφ, Ηλιούπολη, Ηρακλής
Λάρισας, Παν δραμαϊκός, Απόλ-
λων  Παραλιμν ίου, Άρης Αβάτου,
Θερμαϊκός Θέρμης, Εθν ικός
Σοχ ού, Δόξα Δράμας, Κοζάν η,
ΑΕΠ Πον τίων , Εδεσσαϊκός, Μ.
Αλέξαν δρος Τρικάλων , Θύελλα
Σαρακην ών , Ποσειδών  Μηχ α-
ν ιών ας, ΑΟ Υπάτου, Ελασσόν α,
Αμβρυσσέας Διστόμου, Δήμητρα
Ευξειν ούπολης, Φήκη, Εθν ικός
Νέου Κεραμιδίου, Τηλυκράτης,
ΑΟ Διαβολιτσίου, Αχ έρων  Καν α-
λακίου, Ναυπακτιακός Αστέρας,
Παν αγριν ιακός, Αίας Γαστούν ης,

Φωστήρας, ΑΣ Σαν τορίν ης,
Φοίν ικας Νέας Επιδαύρου, ΑΕ
Μυκόν ου, Ερμιον ίδα, Άγιος Ιερ-
όθεος, Εθν ικός Πειραιώς, Παν ε-
λευσιν ιακός, Θύελλα Ραφήν ας,
Αιολικός, ΑΟ Πυλίου Κω, Κερα-
τσίν ι, Παν ιών ιος, Άγιος Νικόλα-
ος, Πόρος, Γιούχ τας, Αλμυρός.

Οι 24 ομάδες που προβιβά-
στηκαν  από τα μπαράζ πρωταθλ-
ητών  των  ΕΠΣ:
Βύρων  Καβάλας, Παν θρακικός,
Καμπαν ιακός, Αστέρας Τριποτά-
μου, ΑΟ Χαν ιώτης, Σβορών ος,
Αστέρας Πετριτή, Καστοριά,
Απόλλων  Πάργας, Μακεδον ικός
Φούφα, Δωτιέας Αγιάς, Διγεν ής
Νεοχ ωρίου, ΑΠΣ Πάτραι, Παν θο

υριακός, Παν ηλειακός, ΑΕ
Μοσχ άτου, Χαλκίδα, Παν αργει-
ακός, Αγία Παρασκευή, ΑΟ
Τυμπακίου, Βύζας Μεγάρων ,
Άρης Πετρούπολης, Ιάλυσος,
Μαρκό.

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΑΟ: Επιτυχία το  2ο_SOCCER_CUP

Τ
ο 2ο_SOCCER_CUP που διοργάν ωσε
ο ΑΟ Μαν δραικός είχ ε απόλυτη επιτ-
υχ ία και πραγματοποιήθηκε με την

αιγίδα του Δήμου Μάν δρας Ειδυλλίας και την
ΕΠΣΔΑ και για το φιλαν θρωπικό σύλλογο η
"ΠΙΣΤΗ".

Τα παιχ ν ίδια διεξήχ θηκαν  στα γήπεδα:
Νέο γήπεδο Μάν δρας(Βαλαρία), γήπεδο
Soccerland Ελευσίν ας και γήπεδο
Metropolitan Park Ασπροπύργου.

Συμμετείχ αν  24 σύλλογοι με 53 τμήμα-
τα(Κ8, Κ10, Κ12 και Κ16). Εγιν αν  94 αγών ες
και 800 αθλητές.

Ο Δήμαρχ ος κ Χρήστος Στάθης  βράβευσε
τους μικρούς ποδοσφαιριστές αλλά διαπίστω-
σε και χ άρηκε τους καρπούς και των  δικών
του επίμον ων  προσπαθειών  στον  χ ώρο του
αθλητισμού.

Ελαβαν  μέρος Μαν δραικός ΑΟ, ΑΠΟ Περα-
μαϊκός,Θρασύβουλος Φυλής,Δάφν η Ερυθ-
ρών ,Άφοβος Σεπολίων ,Α.Ο. Αιγαλεω,ΠΑΟ
Ηρακλής Ελευσίν ας,Iκαρος Καλλιθέας,Δ.Α.Σ.
Ζεφυρίου,Soccerland Elef sis,Α.Ο. Θρίαμβος
Χαιδαρίου, Α.Ο. Άγιος Ιερόθεος,Ατταλος Νέας
Περάμου, Βύζας Μεγάρων  ΑΟ Καραβά,Αίας
Σαλαμίν ας, Ολυμπιακός Ατρόμητος Δροσιάς,
Young Stars Football Academy , ΑΟ
ΙΛΙΟΥ,Α.Γ.Σ Νέας Περάμου, Απόλλων  Πον -
τίων  Ασπροπύργου, Α.Ο. ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ
ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ,Thunders sports center -
Academy ,Σχ ολή Ποδοσφαίρου Διον ύσου.

Παραβρέθηκαν  αρκετοί γον είς ο Μιχ άλης
Καψής, μια μεγάλη δόξα του ελλην ικού ποδο-
σφαίρου, ο. Πρωταθλητής Ευρώπης το 2004,
μας τίμησε με την  παρουσία του στο
#2ο_SOCCER_CUP.

Η λάμψη του, οι επιτυχ ίες του λειτουργούν
ως το πιο τραν ταχ τό παράδειγμα σε όλους
τους ν εαρούς ποδοσφαιριστές για σκληρή
δουλειά και όμορφους στόχ ους.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ...
Η Διοίκηση του Μαν δραικού  ευχ αριστεί

θερμά τον  Δήμαρχο κ Χρήστο Στάθη, όλους
τους αν τιδημαρχ ους και το προσωπικό του
Δήμου για όλα οσα κάν ουν  για τον  αθλητισμό
στην  πόλη μας.

Την  Ευαγγελία Κουτσοδήμα μαζί με τις 

θερμές ευχ αριστίες μας για όσα κάν εις ώς
αν τιδήμαρχ ος και πρόεδρος του ΔΟΚΑΠ για
τον  αθλητισμό, σου στέλν ουμε όλος ο Μαν

δραϊκός τις εγκάρδιες ευχ ές μας ν α απο-
λαύσεις με υγεία και χ αρά την  σημαν τικότερη,
ομορφότερη, προσωπική και οικογεν ειακή
περίοδο της ζωής σου. Σε ευχ αριστούμε για
όλα!

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ
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5Χ5:  Summer
Women's Soccer

Tournament "
Ελα κοντά μας να ευχαριστηθείς το ποδόσφ-

αιρο συνδυάζοντας τις αθλητικές μονομαχίες
με την δροσιά & την απόλαυση της Πισίνας

πίνοντας το αγαπημένο σου ποτό.
Οι άρτιες εγκαταστάσεις του Alma club στον

Άλιμο παρέχουν ιδανικές συνθήκες αγώνων,
διασκέδασης , χαλάρωσης και ηρεμίας.

Φτιάξε την ομάδα σου περιμένοντας να
ζήσεις ενα 2 ήμερο φωτιά.

Δηλώσεις συμμετοχής
Ρεντούμη Αθηνά : 694 08 09 408

Γαβαλα Μαίρη :698 77 44 316

ΑΟ ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ:  Ευρωπαϊ-
κό προσφυγικό πρόγραμμα

“Welcome Through Football”

Σήμερα 20 Ιουνίου με αφορμή την Παγκόσμια
Ημέρα Προσφύγων η ΠΑΕ ΑΕΚ στα πλαίσια της
συμμετοχής της στο ευρωπαϊκό προσφυγικό
πρόγραμμα “Welcome Through Football” θα
διοργανώσει ένα αθλητικό event στις εγκαταστά-
σεις της Ακαδημίας ΑΟ Φοίβος Αίολος Γλυφά-
δας , που αποτελεί συνεργαζόμενη Ακαδημία
του Δικτύου της ομάδας μας.

Στην εκδήλωση θα παρευρεθούν τα παιδιά
που συμμετέχουν στο πρόγραμμα “Welcome
Through Football”, οι Ακαδημίες του Δικτύου
μας AO Φοίβος Αίολος και Ακαδημία Α.Ο.
Μίμας Μικρασιατική, τα Παιδικά Χωριά SOS -
SOS Chi ldren's Vi l lages Greece, οι
Οργανώσεις Οργάνωση Γη-Organization Earth
και “Yoga and Sports for refugees”, καθώς και
παιδιά από την Ουκρανία που ήρθαν πρόσφατα
στην Ελλάδα.

Όλοι μαζί θα τιμήσουμε την Παγκόσμια Ημέρα
Προσφύγων και θα αναδείξουμε για ακόμη μία

φορά ότι δεν χρειάζεται να μιλάμε όλοι την ίδια
γλώσσα, να προερχόμαστε από την ίδια χώρα,
να έχουμε την ίδια θρησκεία ή το ίδιο χρώμα για
να απολαύσουμε το αγαπημένο μας παιχνίδι.

Η εκδήλωση αποτέλει επίσης μέρος του
Φεστιβάλ Refugee Week Greece.

Στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής και τον Πανελευ-
σινιακό αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ο
Ηλίας Κρασάκης, όπως ανακοινώθηκε προχθες το
πρωί (17/6) με κάθε επισημότητα από την ίδια την
ομάδα!
Έτσι, η αρμάδα της Αττικής συνεχίζει να κρατάει

στις τάξεις της τον νεαρό και ελπιδοφόρο σέντερ,

που την περασμένη σεζόν στον 1ο όμιλο της
τρίτης τη τάξει εθνικής κατηγορίας μέτρησε 4 πόν-
τους ανά βραδιά αφήνοντας το στίγμα του στους
«Σταχυοφόρους».
Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Διοίκηση του Πανελευσινιακού ΑΟΚ ανα-
κοινώνουμε την ανανέωση συνεργασίας με τον
αθλητή, Ηλία Κρασάκη , για την αγωνιστική περίο-
δο 2022-2023.
Ο Έλληνας Forward-Center, γεννημένος το 2001

και με ύψος 200cm, παραμένει πιστός στο ραντε-
βού του με τα «κυανόλευκα», συνεχίζοντας για
ακόμα μία αγωνιστική χρονιά στον Πανελευσινιακό
ΑΟΚ.

Την προηγούμενη περίοδο ο αθλητής μας,
αγωνίστηκε σε 23 παιχνίδια και είχε 102 πόντους
(Μ.Ο 4,4π)
Ευχόμαστε στον Ηλία , καλή αγωνιστική χρονιά, με
υγεία και επιτυχίες στο «ΣΤΑΧΥ» μας!»

Πανελευσινιακός ΑΟΚ: Ανανέωσε ο Ηλίας Κρασάκης

NEM: Δικοί της ο Κώστας 
Σωτηράκης και ο Σπύρος Καψαλός
Mε γοργούς ρυθμούς συν εχ ίζεται η στελέχ ωση του
ρόστερ της Νεαν ικής Εστίας Μεγαρίδος, με τη
ν εοφώτιστη στο επίπεδο της Α2 Αν δρών  ομάδα ν α
αν ακοιν ών ει με κάθε επισημότητα και την  απόκτηση
του Κων σταν τίν ου Σωτηράκη για την  επερχ όμεν η
αγων ιστική περίοδο.
Έτσι, μετά τους Νίκο Αγγελόπουλο, Όργκεστ Χάσα,
Δημήτρη Γερομιχ αλό, Άκη Καλλιν ικίδη, Βαγγέλη
Παλαιοχ ωρίτη και Άγγελο Γκάτζια που αν αν έωσαν
αλλά και τις μεταγραφές των  Μην ά Παπαγιάν ν η,
Βασίλη Ζαρκαδούλα, Σπύρου Καψαλού και Φώτη
Γεωργαλά φαίν εται πως η ολοκλήρωση του πορτοκαλί
ρόστερ βαδίζει προς το τέλος της.
Αν αλυτικά η αν ακοίν ωση:

«Σωτηράκης και ολοκληρώθηκε η απόδραση των  11…

Η ομάς καλαθοσφαιρίσεως της πόλεως των  Μεγάρων
προσθέτει και τον  αθλητή Κων σταν τίν ον  Σωτηράκη
εις την  στελέχ ωσιν  του εμψύχ ου δυν αμικού της!

Πλέον  ο «άλλος» μπορεί ν α ξυπν ήσει και ν α
οργαν ώσει την  «απόδραση των  11»…

Κώστα welcome and …make the f ire burn brighter!».

Στο πρωτάθλημα της Α2 Αν δρών  αν αμέν εται ν α
παραμείν ει και την  επερχ όμεν η αγων ιστική περίοδο ο
Σπύρος Καψαλός, ο οποίος μετά από μια γεμάτη
χ ρον ιά με την  Καβάλα τα βρήκε σ' όλα με τη Νεαν ική
Εστία Μεγαρίδος, με την  οποία υπέγραψε συμβόλαιο
για τη ν έα σεζόν !
Έτσι, η ν εοφώτιστη από τον  2ο όμιλο της Β' Εθν ικής

ομάδα αν αμέν εται ν α εν ισχ ύσει ακόμα πιο πολύ την
περιφέρειά της εν  όψει της δεύτερης τη τάξει λίγκας
της χ ώρας, με τον  Ευβοιώτη άσο ν α της χ αρίζει καίρια
στοιχ εία στο επιθετικό της παιχ ν ίδι.
Φέτος, μέτρησε 9 πόν τους, 3 ριμπάουν τ και 1 ασίστ
αν ά βραδιά με τα χ ρώματα της Καβάλας.

Αν αλυτικά η αν ακοίν ωση:

«Καψαλός και οι «κακοί» πληθαίν ουν …
Η ομάς καλαθοσφαιρίσεως της πόλεως των  Μεγάρων
προσθέτει και τον  αθλητή Σπυρίδων α Καψαλόν  εις
την  στελέχ ωσιν  του εμψύχ ου δυν αμικού της!

Και μέν ει ν α διερωτάται ο γν ωστός και μη εξαιρετέος
«Πέρα»:
Και άλλος «Καρδιν άλιος Ρισελιέ»;
Spy ros welcome and …make the f ire burn brighter!»
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Το πληροφοριακό σύστημα που το υποστηρίζει σχεδιάστηκε προκειμέ-
νου όλα τα απαιτούμενα στοιχεία να αντλούνται αυτόματα. Το μόνο που
θα χρειάζεται ο ενδιαφερόμενος είναι οι κωδικοί του taxisnet, ο αριθμός
παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και το κινητό του τηλέφωνο.

Εφόσον η αίτηση εγκριθεί, ο καταναλωτής θα λαμβάνει ηλεκτρονικά, στο
κινητό τηλέφωνο, έναν κωδικό που αντιστοιχεί στην επιδότηση (voucher)
που δικαιούται και θα αγοράζει τη συσκευή στη μειωμένη τιμή από το
κατάστημα που επιθυμεί (εφόσον συμμετέχει στο πρόγραμμα). Θα είναι
υποχρεωμένος επίσης να παραδώσει την παλιά συσκευή για ανακύκλωση.

Έως τρεις συσκευές

Κάθε νοικοκυριό που εντάσσεται στο πρόγραμμα, θα έχει τη δυνατότητα
να αντικαταστήσει έως και τρεις ηλεκτρικές συσκευές (μέχρι δύο κλιματι-
στικά, ένα ψυγείο ή έναν καταψύκτη) για την κύρια ή την δευτερεύουσα
κατοικία, ιδιόκτητη ή μισθωμένη.

Τα κριτήρια υπαγωγής περιλαμβάνουν το εισόδημα και το πλήθος των
μελών της οικογένειας με πρόσθετη μοριοδότηση για μονογονεϊκές και
οικογένειες με ΑΜΕΑ.

Σημαντικό στοιχείο της διαδικασίας είναι η διασφάλιση της ανακύκλω-
σης, με ευθύνη του εμπόρου, της παλιάς συσκευής η οποία θα σημαίνεται
με ειδικό κωδικό QR code όπως και η διασφάλιση τοποθέτησης καινούρ-
γιας συσκευής υψηλής ενεργειακής κλάσης.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας, από το πρόγραμμα θα ωφεληθούν 200.000 νοικοκυριά και θα ανακ-
υκλωθούν περισσότερες από 380.000 συσκευές.

Η μέση εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε νοικοκυριό εκτιμάται στις 1.000
KWh τον χρόνο. Αυτό σημαίνει πως ένα νοικοκυριό με μεσαία κατανάλω-
ση, έως και 5.000 KWh τον χρόνο, αναμένεται να πετύχει έως και 25%
εξοικονόμηση ενέργειας.
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Ενοικιάζεται μονοκατοικία στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου 

Εν οικιάζεται αυτόν ομη μον οκατοικία στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου πίσω
από το 6ο Δημοτικό σχ ολείο απέν αν τι από την  ΤΕΚΑΤ Κατασκευαστική.

60m2. Υπν οδωμάτιο , Καθιστικό , Κουζίν α και μπάν ιο.
Εν τοιχ ισμέν ες οικοσκευές ψυγείο , κουζίν α και κλιματιστικό.
Κήπος 120m2 εξαιρετική θέα στον  κόλπο του Σκαραμαγκά.

Μόν ον  σοβαρές προτάσεις από Έλλην ες. Τηλέφων ο : 6944636483
https://goo.gl/maps/kkWQf jRaYpAocVF16 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: 
ENOIKIAZONTAI ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΩΤΟΥ 

ΟΡΟΦΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6936780360

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Προμηθειών

Πληροφ ορίες: Ν. Κελεπούρη
Ταχ. Δ/ν ση: Λ. Μαραθών ος

104, (α  ́όροφ ος)
Τ.Κ. 190 05 Ν. Μάκρη                                                     
Τηλ.22943-20585
E m a i l :

promithies@marathon.gr 

ΤΙΤΛΟΣ: Παροχή υπηρεσιών
συν τήρησης – τεχν ικής υπο-
στήριξης Η/Υ, εξυπηρετητών ,
συστημάτων  και δικτύων
Τ.Π.Ε. Δήμου Μαραθών ος
έτους 2022.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ
ΟΡΙΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

προκηρύσσει αν οικτό ηλεκ-
τρον ικό διαγων ισμό κάτω των
ορίων  με σφ ραγισμέν ες προ-
σφ ορές και κριτήριο κατακύρ-
ωσης την  πλέον  συμφ έρουσα
από οικον ομική άποψη προ-
σφ ορά αποκλειστικά βάσει
τιμής, για την  παροχή υπηρε-
σιών  συν τήρησης – τεχν ικής
υποστήριξης Η/Υ, εξυπηρετ-
ητών , συστημάτων  και δικ-
τύων  Τ.Π.Ε. Δήμου Μαρ-
αθών ος έτους 2022 . 

Ο προϋπολογισμός του δια-
γωνισμού ανέρχεται στο ποσό
των 49.996,80 € (καθαρή αξία
40.320,00 € + Φ.Π.Α. 9.676,80
€ = σύνολο 49.996,80 €) και θα
καλυφθεί από ίδια έσοδα.

1) Στοιχεία επικοινωνίας
αναθέτουσας αρχής: Δήμος
Μαραθώνος, Δ/νση Οικονο-
μικών Υπηρεσιών, Ταχ. Δ/νση:
Λ. Μαραθώνος 104, (α  ́ όροφ-
ος), Τ.Κ. 190 05, Ν. Μάκρη, Τηλ.

2294320573, 2294320585,
2294320540, email:
promithies@marathon.gr, Ιστο-
σελίδα: www.marathon.gr.

2) Κωδικοί CPV: 50312600-
1 « Συντήρηση και επισκευή
εξοπλισμού τεχνολογίας των
πληροφοριών», 

3) Πρόσβαση στα έγγραφ α:
Άμεση και δωρεάν πρόσβαση
στα έγγραφα της σύμβασης
στην ηλεκτρονική διεύθυνση
του Δήμου www.marathon.gr.

4) Εν αλλακτικές προσφ ο-
ρές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση
αντιπροσφορών, εναλλακτικών
προσφορών και σε περίπτωση
υποβολής τους απορρίπτονται
ως απαράδεκτες. 

5) Δικαιούμεν οι συμμε-
τοχής: Στο διαγωνισμό γίνον-
ται δεκτοί όσοι νόμιμα
κατέχουν την άδεια για άσκηση
δραστηριότητας συναφή με το
αντικείμενο της παρούσας
υπηρεσίας, και να δύνανται να
παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέ-
λεσης της σύμβασης.

6) Υποβολή προσφ ορών :
Οι προσφορές υποβάλλονται
από τους οικονομικούς φορείς

ηλεκτρονικά μέσω της διαδικ-
τυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρο-
νικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τα ανα-
φερόμενα στον ν.4412/2016,
ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και
στην κατ’ εξουσιοδότηση των
διατάξεων της παρ. 5 του άρθρ-
ου 36 του ν.4412/2016 εκδοθ-
είσα με αρ. 64233/08.06.2021
(Β’ 2453/2021) Κοινή Απόφαση
των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Επικρατείας,
ως εξής: 

- Καταληκτική ημερομην ία
και ώρα υποβολής προσφ ο-
ρών : 01/07/2022 ημέρα Παρ-
ασκευή και ώρα 23:59

- Ημερομην ία αποσφ ράγι-
σης προσφ ορών  (Διεν έργειας
Διαγων ισμού):  Την  τέταρτη
εργάσιμη ημέρα μετά την  καταλ-
ηκτική ημερομην ία υποβολής
των  προσφ ορών  και συγκεκρ-
ιμέν α 07/07/2022 ημέρα Πέμ-
πτη και ώρα 10:00 π.μ. 

- Α/Α διαγωνισμού στο
ΕΣΗΔΗΣ: 163445

Μετά την παρέλευση της
καταληκτικής ημερομηνίας και
ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο
Σύστημα.

7) Χρόν ος ισχύος προσφ ο-
ρών : Οι υποβαλλόμενες προ-
σφορές ισχύουν και δεσμεύουν
τους οικονομικούς φορείς για
διάστημα τεσσάρων (4) μηνών
από την επόμενη της διενέργει-
ας του διαγωνισμού.

8) Γλώσσα σύν ταξης προ-
σφ ορών : Ελληνική.

9) Χρηματοδότηση: Η
δαπάνη θα καλυφθεί από ιδίο-
υς πόρους του Δήμου Μαρ-
αθώνος και θα βαρύνει τους
προϋπολογισμούς  του Δήμου
έτους 2022-2023.

10) Διάρκεια Σύμβασης: Η
διάρκεια της σύμβασης ορίζεται
σε δώδεκα (12) μήνες, από την
ημερομηνία υπογραφής του
συμφωνητικού ή μέχρι εξαντλή-
σεως του προϋπολογισθέντος
ποσού, όποιο από τα δύο
συμβεί πρώτο.

11) Εγγυήσεις: Η εγγύηση
συμμετοχής ορίζεται σε ποσο-
στό 1,00% της εκτιμώμενης

αξίας χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι
354,82€. Η εγγύηση καλής εκτέ-
λεσης της σύμβασης ορίζεται σε
ποσοστό 4% επί της εκτιμώμεν-
ης αξίας της σύμβασης. Η
εγγύηση συμμετοχής πρέπει να
ισχύει τουλάχιστον για τριάντα
(30) ημέρες μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς
του διαγωνιζόμενου. 

12) Ειδικοί όροι: Στην προ-
σφορά του υποψήφιου
αναδόχου θα συμπεριλαμβά-
νονται όλα τα έξοδα όπως
ορίζει η διακήρυξη.

13) Δημοσιεύσεις: Το συνο-
λικό κείμενο της διακήρυξης θα
αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και
το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
(www.p ro m i th e u s .g o v .g r),
καθώς και στο portal του Δήμου
www.marathon.gr, ενώ η παρ-
ούσα περίληψη στις εφημερίδες,
το διαύγεια και τον πίνακα ανα-
κοινώσεων του δήμου.

Ο Αν τιδήμαρχος
Οικον ομικής Διαχείρισης

και Διαφ άν ειας
Γεώργιος Ζορμπάς

Δωρεάν προληπτικός
έλεγχος οστεοπόρωσης
στον Δήμο Ιλίου
Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν , κατόπιν  προγραμ-
ματισμέν ου ραν τεβού, την  Πέμπτη 23 Ιουν ίου σε
χ ώρο του δημαρχ είου Ιλίου
Ο Δήμος Ιλίου, σε συν εργασία με τον  Σύλλογο Σκελετι-
κής Υγείας «Πεταλούδα» και το Ελλην ικό Διαδημοτικό
Δίκτυο Υγιών  Πόλεων , πραγματοποιεί Πρόγραμμα
Μέτρησης Οστικής Πυκν ότητας, την  Πέμπτη 23 Ιου-
ν ίου.

Η σημαν τική δράση προληπτικού ελέγχ ου και εν ημέρ-
ωσης για την  οστεοπόρωση θα φιλοξεν ηθεί στο δημα-
ρχ είο Ιλίου, από τις 11:00 έως τις 14:00, κατόπιν  προ-
γραμματισμέν ου ραν τεβού, υπό την  ιατρική επίβλεψη
της εν δοκριν ολόγου Ερμιόν ης Τσεν ικλίδη.
Όπως επισημαίν εται, η δράση απευθύν εται σε άτομα
κάθε ηλικίας με κύριο στόχ ο την  εν ημέρωση για την
οστεοπόρωση, την  πρόληψη και την  αν τιμετώπισή
της.
Για τη συμμετοχ ή στο πρόγραμμα θα τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας και για ραν τεβού οι εν διαφερόμεν οι θα
πρέπει ν α επικοιν ων ούν  με την  Κοιν ων ική Υπηρεσία
του Δήμου Ιλίου στο τηλέφων ο 213 2030011 έως την
Τετάρτη 22 Ιουν ίου, ώρες 09:00 – 13:00.

Με επισημότητα η εορτή των Αγίων
Πάντων στο Ζεφύρι
Με επισημότητα, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Ιλίου κκ Αθη-
ναγόρα τιμήθηκε,το πρωί της Κυριακής 19 Ιουνίου 2022, η εορτή
των Αγίων Πάντων από την Ενορία του Αγίου Στυλιανού Ζεφ-
υρίου.
Ο εορτασμός άρχισε με τον όρθρο, συνεχίστηκε με την  θεία
λειτουργία και ολοκληρώθηκε με τη  λιτάνευση της εικόνας των
Αγίων Πάντων στους δρόμους της Ενορίας. 
Παρευρέθηκαν ο Αντιπρόεδρος της Βουλής Θανάσης Μπούρ-
ας, ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς, ο Βουλευτής Ευάγγε-
λος Λιάκος, ο επιλαχών βουλευτής Σταμάτης Πουλής, η πρώην
Δήμαρχος Φωτεινή Γιαννοπούλου, οι Αντιδήμαρχοι Γιάννης
Μαυροειδάκος και Θανάσης Σχίζας,  οι αναπλ. Δήμαρχοι Γιώρ-
γος Ραφτέλης, Γιώργος Κρητικός και Γιώργος Σονίδης, ο Πρόε-
δρος των Παιδικών Σταθμών Ζεφυρίου Γιώργος Κούρκουλος, η
πρώην Αντιδήμαρχος Τζένη Μπάρα και ο ενεργός πολίτης
Θανάσης Μήτσιος.

ΦΩΤΟ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΙΖΟΣ



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 Δευτέρα 20 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
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Αυτό το καλοκαίρι η Ελευσίνα μετατρέπεΑυτό το καλοκαίρι η Ελευσίνα μετατρέπε--
ται σε υπαίθριο κινηματογράφο με προβοται σε υπαίθριο κινηματογράφο με προβο--
λές ταινιών εμπνευσμένες από την πόληλές ταινιών εμπνευσμένες από την πόλη
και την ανθρωπογεωγραφία των κατοίκωνκαι την ανθρωπογεωγραφία των κατοίκων
της #της # Mystery23 #CineEleusis#Mystery23 #CineEleusis#

MysteriesMysteries ΟΟffΤΤransition #2023Eleusis ransition #2023Eleusis 

Η
2023 ΕΛΕVΣΙΣ Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης
παρουσιάζει από τις 7 έως τις 10 Ιουλίου τη δράση παρ-
ακαταθήκης Μυστήριο 23_Σινέ-Ελευσίς: IN SITU reali-

ties, σηματοδοτώντας την έναρξη του πρώτου Φεστιβάλ Ντοκι-
μαντέρ στην ευρύτερη περιοχή, σε συνεργασία με το Διεθνές
Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας. 

Επιχειρώντας μια συνομιλία με την Ελευσίνα και τα τοπία της,
και ταυτόχρονα μια εκ νέου «ανάγνωση» οκτώ εμβληματικών ντο-
κιμαντέρ-φόρου τιμής στην πόλη και τους κατοίκους της, το Φεστι-
βάλ θα μεταμορφώσει τις Γραμμές ΟΣΕ του Παλαιού Σιδηροδρ-
ομικού Σταθμού και το Πάρκινγκ Παλαιού Ελαιουργείου, δύο
τοποθεσίες ιδιαίτερης αισθητικής και σημασίας για το ιστορικό
φορτίο και το διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον της Ελευ-
σίνας, σε υπαίθριους κινηματογράφους, χαρίζοντας στους
κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης μια αξέχαστη καλλι-
τεχνική εμπειρία.

Αντλώντας τη θεματική της από όλο το φάσμα της ρεαλιστικής
καταγραφής, την αρχαιολογία, την ιστορία, την εθνογραφία έως
το περιβάλλον και την οικολογία, η θερινή εκδοχή του Φεστιβάλ
Ντοκιμαντέρ αποτελεί προπομπό της δράσης Σινέ-Ελευσίς: IN
SITU realities, που θα φιλοξενηθεί από το φθινόπωρο του 2023
στον ιστορικό κινηματογράφο Ελευσίς, την πρώτη -ενόψει της
2023 ΕΛΕVΣΙΣ Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης- κλειστή
αίθουσα παραστατικών και κινηματογραφικών καλλιτεχνικών
γεγονότων.

Το Φεστιβάλ πραγματοποιείται αυτό
το καλοκαίρι πιλοτικά και με ελεύθερη
είσοδο, σε συνεργασία με το Διεθνές
Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας
Νύχτες Πρεμιέρας.

Λίγα λόγια για το Μυστήριο 23_Σινέ-
Ελευσίς: IN SITU realities

Το Μυστήριο 23_Σινέ-Ελευσίς: IN
SITU realities εμπνέεται από τα μοναδι-
κά χαρακτηριστικά της Ελευσίνας ως
εμβληματικού ιστορικού τόπου αλλά και
σύγχρονου βιομηχανικού αστικού
τοπίου, και θέτει στο επίκεντρο τους
θεματικούς άξονες της 2023 ΕΛΕVΣΙΣ
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης
αναφορικά με τη σύνδεση του ανθ-
ρώπου με την κοινωνία και το περιβάλ-
λον. 

Στην Ελευσίνα, στον τόπο αυτόν των
αντιθέσεων, όπου οι αναπόφευκτοι
αναστοχασμοί του αρχαίου και βιομηχανικού παρελθόντος και το
ανθρώπινο μωσαϊκό της σύγχρονης ιστορίας συναντούν σήμερα
τους αναγκαίους οραματισμούς για ένα πιο οικολογικό μέλλον,
ένας επίμονος διάλογος καλλιεργείται. 

Και είναι αυτές οι εγγενείς αντιθέσεις -φανερές και κρυμμέ-
νες- στο σώμα της, που καλούν και εμπνέουν συνεχώς κάθε κιν-
ηματογραφικό βλέμμα που τολμά να τη διατρέξει. 

Στόχος του Μυστηρίου 23_Σινέ-Ελευσίς: IN SITU realities είναι
η μετατροπή της Ελευσίνας σε πολύτιμο και μυστηριώδες έκθεμα,
μέσα από την απρόσμενη συνομιλία της κινηματογραφικής θέα-
σης με το φυσικό σκηνικό που θα τη φιλοξενήσει, και τη μεταμόρ-

φωση μιας σειράς προβολών σε site specific καλλιτεχνική δράση. 
Η επιλογή των ταινιών και των τοποθεσιών προβολής ακολο-

υθεί τη λογική της εικαστικής παρέμβασης, της επανα-νοημα-
τοδότησης ενός χώρου ως φιλόξενου σημείου πολιτισμού. 

Πρόγραμμα προβολών

Ημέρες: Πέμπτη 7, Παρασκευή 8, Σάββατο 9 και Κυριακή
10 Ιουλίου 2022Ώρα: 21:30Χώροι: Γραμμές ΟΣΕ Παλαιού Σιδ-
ηροδρομικού Σταθμού Ελευσίνας & Πάρκινγκ Παλαιού Ελαι-
ουργείου (Κανελλοπούλου 1, Ελευσίνα)

Μυστήριο 23_Σινέ-Ελευσίς: IN SITU realities
Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ 7 - 10 Ιουλίου 
Γραμμές ΟΣΕ Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού Ελευσίνας - Είσοδος Ελεύθερη


