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Φωτιά σε βιομηχανικό
χώρο στη Μαγούλα

Η πυρκαγιά  τέθηκε υπό έλεγχο εγκαίρως και
δεν επεκτάθηκε  

99οοςς  κκύύκκλλοοςς  ππρροοννυυμμφφοοκκττοοννίίααςς
σσττηηνν  ΠΠΕΕ  ΔΔυυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς

Για τη μεγιστη προστασία της  δημόσιας υγείας και 
του περιβάλλοντος, σε συνεργασία με το Μπενάκειο 

Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο»

Κύμα καύσωνα θα
"ψήσει" τη χώρα: 
Σε ποιες περιοχές το 

θερμόμετρο  θα χτυπήσει
41 βαθμούς

- Πώς θα προστατευθούμε

Aνανέωσε ο Στέλιος 
Παπαφλωράτος

στον ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟ ΑΟΚ

Α.Γ.Σ ΝΗΡΕΑΣ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ:  
Με μετάλλια και επιτυχίες το
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

«Μέκκα» των
επενδύσεων στον κλάδο

των logistics
το Θριάσιο Πεδίο
Χορός εκατοντάδων 

εκατομμυρίων σε Ασπρόπυργο,
Ελευσίνα και Μαγούλα

Ο ΔΡΑΣΤΗΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ
ΑΣΥΛΛΗΠΤΟΣ

Επιδειξίας επιτέθηκε
σε 4 ανήλικα κορίτσια 
μπροστά σε σχολείο

στα Άνω Λιόσια

σσεελλ..  1100--1111

σσεελλ..  33

σσεελλ..  33--44

Έτοιμο στον Δήμο 
Φυλής το Ειδικό Γυμνάσιο, που 
θα καλύψει τις ανάγκες της 
Δυτικής Αττικής

Δ. Ιλίου: Στην τελική ευθεία το
ILION PAYG για την 

αντιμετώπιση της ενεργειακής
φτώχειας 

σσεελλ..  55

σσεελλ..  99

σσεελλ..  77

σσεελλ..  77

σσεελλ..  22

σσεελλ..  22--1133



2-θριάσιο Τρίτη 21 Ιουνίου 2022

Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

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

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου 
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Ηλιοφάνεια . Η θερμοκρασία 

από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αφροδίσιος, Αφροδισία

Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής
Παγκόσμια Ημέρα Υδρογραφίας

Αγίου Αφροδισίου

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΓΑΒΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

ΟΕ Αχαρνών 7, 2105576029

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Βιλλιώτης Νικόλαος Ε.Δήμητρας 17, 

2105560049

MANΔΡΑ
Πέππας Ιωάννης, Υψηλάντου 1 & Στρατηγού Ρόκα

Νικολάου, 2105555236

ΆΝΩ  ΛΙΟΣΙΑ 

Τζώνης Κωνσταντίνος Ε.
Κυκλάδων 79, 2102482990

ΑΧΑΡΝΕΣ
Μητροκώτσα Δήμητρα - Μαρία

Αριστοτέλους 132, 2102462255

Σ
ε εξέλιξη βρίσκονται οι
έρευνες της αστυνομίας για
τον εντοπισμό και τη

σύλληψη του επιδειξία που χθες το
απόγευμα επιτέθηκε σε τέσσερα
ανήλικα κορίτσια μπροστά από
σχολείο στα Άνω Λιόσια.

Η επίθεση σημειώθηκε γύρω
στις 20:00 την Κυριακή επί της
οδού Πίνδου στο 2ο Λύκειο της
περιοχής, και μάλιστα μπροστά σε
κόσμο, ο οποίος έσπευσε να καλέ-
σει την αστυνομία προκειμένου να
περάσει χειροπέδες στον «σάτ-
υρο». 

Σύμφωνα με μαρτυρίες πρόκει-
ται για έναν μελαχρινό άνδρα, ο οποίος βγήκε από το
μαύρου χρώματος αυτοκίνητο και μάρκας Golf, έχον-
τας κατεβασμένο το παντελόνι και άρχισε να αυνανίζε-
ται μπροστά σε 4 κορίτσια ηλικίας 16, 17 και 6 ετών, τα
οποία βρίσκονταν στο προαύλιο του σχολείου.

Αμέσως τα παιδιά άρχισαν να φωνάζουν για βοήθ-
εια, με τον δράστη να τρέπεται σε φυγή χωρίς να έχουν
καταφέρει μέχρι στιγμής να τον συλλάβουν οι Αρχές.

Ένα από τα θύματα της επίθεσης ανέφερε για το περ-
ιστατικό:

«Σήμερα (χθες) γύρω στις 20:00 με 20:30 βγήκα
βόλτα μαζί με τις τρεις φίλες μου και τη μικρή μου αδε

λφή, η οποία είναι 6 ετών. Φτάσαμε στο 2ο ΓΕΛ Άνω
Λιοσίων οπού έξω υπήρχε ένα μαύρο Golf με τελευταία
ψηφία της πινακίδας ήταν 8789. Ο τύπος ήταν επι-
δειξίας, είχε κατεβάσει το παντελόνι του και είχε έρθει
και αρκετά προετοιμασμένος με κρέμες. Έκανε
ανενόχλητος τη δουλειά του. Το τραγικό είναι ότι φώνα-
ξα τον πατέρα μου και ο τύπος έτρεξε και πήγε να με
πατήσει με το αυτοκίνητο του. Ακόμα δεν τον έχουν
βρει.»

Κάτοικος της περιοχής υποστηρίζει ότι ο δράστης
ηλικίας περίπου 45 ετών, είναι «σεσημασμένος» και
κυκλοφορεί επίσης σε Φυλή και Ζεφύρι.

Ενισχυμένο θα
είναι το νέο πακέτο
στήριξης για την
αντιμετώπιση της
ακρίβειας, το οποίο
θα αρχίσει να ξεδιπ-
λώνεται εντός της
εβδομάδας. Σύμφω-
να με πληροφορίες
στις προθέσεις της
κυβέρνησης είναι να
στηρίξει τα νοικοκυρ-
ιά με το ποσό των
500 εκατ. ευρώ το
οποίο δεν αποκλείε-
ται να είναι και μεγαλύτερο.

Εκτός από τη διεύρυνση των δικαιούχων του Fuel
Pass 2, η κυβέρνηση εξετάζει να αναβιώσει την
ενίσχυση που είχε δοθεί το Πάσχα στα ευάλωτα νοι-
κοκυριά εν είδη επιδόματος αδείας. Το πακέτο στα
καύσιμα θα φθάσει τα 250 εκατ. ευρώ, ενώ αντίστοιχο
θα είναι το κόστος τους επιδόματος για τα ευάλωτα νοι-
κοκυριά.

Τα μέτρα που σχεδιάζονται :

- Επέκταση του επιδόματος στη βενζίνη για 3 μήνες
και συγκεκριμένα από τον Ιούλιο έως και τον Σεπτέμ-
βριο. Διευρύνεται ο αριθμός των δικαιούχων με αύξηση
των εισοδηματικών κριτηρίων. Συγκεκριμένα, από τα
30-50 ευρώ που είναι σήμερα η επιδότηση να φθάσει
ενδεχομένως στα 40-60 ευρώ ενδεχομένως και υψηλό-
τερα, ενώ το όριο εισοδήματος των 30.000 ευρώ

(δηλωθέν οικογενειακό
εισόδημα) θα αυξηθεί
στα 45.000 ευρώ καθα-
ρά μετά από φόρους,
που ισχύει και για την
επιδότηση του ηλεκτρι-
κού ρεύματος.
Σημειώνεται ότι η
κυβέρνηση σχεδιάζει να
επιδοτήσει με μεγαλύτε-
ρα ποσά τις νησιωτικές
περιοχές της χώρας και
αύξηση της κρατικής
επιδότησης για τις άγο-
νες γραμμές με στόχο

την συγκράτηση των τιμών των ακτοπλοϊκών εισιτ-
ηρίων.

- Η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης θα διατηρηθεί
και μετά τον Ιούνιο και θα αυξηθεί το ποσό της κρατι-
κής 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 το λίτρο.

-3. Η κυβέρνηση ανάλογα με την εξέλιξη των εσό-
δων του Ιουνίου, τα οποία επίσης αναμένεται να ακο-
λουθήσουν ανοδική πορεία σχεδιάζει να ενισχύσει τα
ευάλωτα νοικοκυριά με το ποσό να ανέρχεται στα 250
εκατ. ευρώ. Το ποσό που θα λάβει κάθε ευάλωτο νοι-
κοκυριό ανέρχεται στα 200 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι το
Πάσχα  έκτακτο "Δώρο" χορηγήθηκε σε:

Νέα μέτρα στήριξης 0,5 δισ. ευρώ με
επιδότηση καυσίμων και επιταγή ακρίβειας

– «Κλειδώνουν» οι αποφάσεις

Συνεχίζεται στη σελ. 13

Ο ΔΡΑΣΤΗΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΣΥΛΛΗΠΤΟΣ

Επιδειξίας επιτέθηκε σε 4 ανήλικα κορίτσια 
μπροστά σε σχολείο στα Άνω Λιόσια
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«Μέκκα» των επενδύσεων στον κλάδο των logistics το Θριάσιο Πεδίο
Χορός εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ σε Ασπρόπυργο, Ελευσίνα και Μαγούλα

Π
όλο έλξης για κεφάλαια
ελληνικών και ξένων
ομίλων αποτελεί ο τομέας

των νέων αποθηκευτικών χώρων. Ο
κλάδος των logistics προσελκύει με
έντονο τρόπο τα επενδυτικά κεφά-
λαια, έπειτα από την αναβάθμιση του
ρόλου του κατά την περίοδο της
πανδημίας, με αποτέλεσμα στην
αγορά να κάνουν λόγο για «χορό»
εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ
στον τομέα των εμπορευματικών
υποδομών, αλλά και για σημαντικό
ενδιαφέρον όχι μόνο από εγχώρια
σχήματα, αλλά και διεθνή, ιδίως από
τις ΗΠΑ. Το «μέτωπο» που εκτείνεται
στις περιοχές του Ασπρόπυργου,
της Ελευσίνας, του Θριάσιου δείχνει
να αποτελεί τη νέα «Μέκκα» των επεν-
δύσεων στον κλάδο των logistics,
παρά το γεγονός ότι επαγγελματίες
του χώρου κάνουν λόγο για άνοδο
των τιμών και σταδιακή συμπίεση
των αποδόσεων.

Στον απόηχο των πρόσφατων ειδή-
σεων για το νέο logistics center 110
στρεμμάτων στον Ασπρόπυργο απο τη
Prodea, το νέο logistics center του
ομίλου Φουρλή στην Ελευσίνα και την
επένδυση 6.800τμ. της Trastor αξίζει να
αναφερθεί οτι σημαντικό ρόλο στις 

«μπίζνες» αυτές διαδραματίζει, μεταξύ
άλλων «παικτών» (π.χ. εγχώριων
ΑΕΕΑΠ) το αμερικανικό fund της HIG
Capital. Το fund διαθέτει ήδη παρουσία
στον εγχώριο κλάδο των logistics,
καθώς απέκτησε πέρυσι πλειοψηφικό
ποσοστό της MAKIOS Logistics. Το
fund φέρεται να προωθεί επενδυτικό
πλάνο που ξεπερνά συνολικά, στην
παρούσα φάση γιατί έπονται και νέες 

κινήσεις, τα επίπεδα των 200 εκατ.
ευρώ.

Η HIG, έχοντας προχωρήσει στην
εξαγορά των δανείων της Χαλυβουργίας
Ελλάδος, σχεδιάζει τη δημιουργία logis-
tics center 100.000 τ.μ. στο οικόπεδο
της Χαλυβουργίας στον Ασπρόπυργο,
προβλεπόμενης επένδυσης της τάξεως
των 100 -150 εκατ. ευρώ. 

Μάλιστα, όπως αναφέρουν σχετικές 

πληροφορίες, προ ημερών μόλις
εγκρίθηκε η εξυγίανση της «Χαλυβο-
υργίας», ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για
την μεγάλη επένδυση στην περιοχή.

Επιπρόσθετα, στις αρχές Ιουνίου
2022 εγκρίθηκε από το υπουργείο Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων η υπαγωγή
επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης
«ΜΑΚΙΟΣ Α.Ε.» στο καθεστώς
ενίσχυσης της Γενικής 

συνεχίζεται στη σελ. 4

Σοβαρές ενστάσεις διατ-
υπώνονται στο σχέδιο νόμου
που αφορά τη ρύθμιση διαφ-

όρων θεμάτων του Ναυπηγείου Σκαρα-
μαγκά, το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια
διαβούλευση από τις 13 ιουνίου και
έληξε  το βράδυ της Δευτέρας 20 Ιου-
νίου.

Οι αντιδράσεις εστιάζονται στο γεγονός
ότι δεν διασφαλίζονται οι εργαζόμενοι στο
Ναυπηγείο Σκαραμαγκά, τίθενται θέματα
διαφάνειας και επισημαίνονται ευνοϊκές
ρυθμίσεις.

Αναλυτικότερα, στις δεκαεπτά επι-
σημάνσεις που έχουν γραφτεί για το σχέ-
διο νόμου, επιλέξαμε μόνο τέσσερις, αντι-
προσωπευτικές των απόψεων που διατ-
υπώθηκαν μέχρις τώρα.

Οι προτάσεις του Επαγγελματικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά,
επισημαίνει τα εξής τρία σημεία:

1) Το πρώτο μέρος
του Σ/Ν που αφορά
στην εκ νέου ανά-
πτυξη των Ναυ-
πηγείων Σκαραμαγκά
θα πρέπει να τύχει
συνολικά νέας επεξε-
ργασίας διότι πάσχει
σε κρίσιμα σημεία
που σχετίζονται με την
ανατροπή στοιχείων
της διαδικασίας που
ακολουθήθηκε από
την ειδική Διαχείριση,
το καθεστώς των κρα-
τικών ενισχύσεων και

το δίκαιο του ανταγωνισμού.

2) Η βιώσιμη ανάπτυξη και η εκ νέου
λειτουργία του Ναυπηγείου Σκαραμαγκά
(Άρθρο 1§1) είναι στόχος μείζονος
σημασίας για τη χώρα. Όμως δεν μπορεί
να γίνει χωρίς σεβασμό στη διαδικασία
που κατέστησε δυνατή την εκ νέου ανά-
πτυξη του Ναυπηγείου και σε όλους
εκείνους που συνέβαλαν στην ολοκλήρω-
ση αυτής της διαδικασίας. Η τμηματική
πώληση των ενεργητικών του πάλαι ποτέ
ενιαίου Ναυπηγείου είναι αποτέλεσμα
συμφωνίας του Ελληνικού Δημοσίου με
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού
προκειμένου να επιλυθεί το μείζον θέμα
των κρατικών ενισχύσεων. Δια του παρ-
όντος όμως Σ/Ν εννοείται με ενισχύσεις
ατέλειες και διευκολύνσεις ο ιδιώτης που
πλειοδότησε στους δύο από τους τρεις
συνολικά διαγωνισμούς που έγιναν, ενώ
όσοι απέκτησαν τμήματα της πρώην
ενιαίας έκτασης μέσω του τρίτου διαγωνι-

σμού όχι μόνον δεν ευνοούνται αναλογικά
αλλά αντιμετωπίζουν και τον σαφή
κίνδυνο να υποστούν αναγκαστική απαλ-
λοτρίωση υπέρ του συνολικά ευνοούμε-
νου ενός.

3) Το εύρος των παρεχομένων προνο-
μιακών ρυθμίσεων δημιουργούν εύλογα
ζητήματα για το κύρος της διαγωνιστικής
διαδικασίας διότι το συνολικό καθεστώς
που οι ρυθμίσεις αυτές δημιουργούν
προσδίδουν πολύ διαφορετική και σαφώς
μεγαλύτερη αξία στα περιουσιακά
στοιχεία που εκποιήθηκαν μέσω των δια-
γωνισμών του ειδικού Διαχειριστή και της
ΕΤΑΔ.

Και βεβαίως ενέχουν τον κίνδυνο να
ανοίξουν και πάλι ένα νέο κεφάλαιο κρα-
τικών ενισχύσεων.

Τέλος, παρακαλούμε πολύ να ληφθούν
υπόψη τα παραπάνω σημεία, για να δια-
μορφωθεί το Σ/Ν

Κατεπείγουσα σύγκληση
του Δημοτικού Συμβουλίου

Χαϊδαρίου
Στο μεταξυ , χθες  Δευτέρα 20 Ιουνίου,

και ώρα 17.00, έγινε  έκτακτη συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Χαϊδαρίου, για
να συζητηθεί το Σχέδιο Νόμου που κατέθ-
εσε η Κυβέρνηση για τα Ναυπηγεία Σκαρ-
αμαγκά.

Στην πρόσκληση αναφερόταν  ότι “η
συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα για
άμεση προάσπιση των συμφερόντων του
Δήμου”.

Υπό έλεγχο τέθηκε
η φωτιά επί της

οδού Γ. Γεννηματά
στην Μαγούλα 

Φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 7 το πρωί
της Δευτέρας σε εργοστάσιο στη Μαγούλα Αττικής.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική υπηρεσία η φωτιά
εκδηλώθηκε σε βιομηχανικό χώρο, επί της οδού
Γ. Γεννηματά  και συγκεκριμένα σε εργοστάσιο
που παρασκευάζει είδη ζύμης.

Η πυρκαγιά  τέθηκε υπό έλεγχο λίγο πριν το
μεσημέρι  καθώς περιορίστηκε μόνο σε ένα
τμήμα του εργοστασίου και δεν επεκτάθηκε σε όλο
τον χώρο. 

ΑΑννττιιδδρράάσσεειιςς  ααππόό  ττοο  ΕΕΒΒΕΕΠΠ  γγιιαα  ττοο  σσχχέέδδιιοο  ννόόμμοουυ  γγιιαα  τταα  ΝΝααυυππηηγγεείίαα  ΣΣκκααρρααμμααγγκκάά

ΠΠρροοττάάσσεειιςς  κκααιι  εεππιισσηημμάάννσσεειιςς  γγιιαα  ττηη  δδιιαασσφφάάλλιισσηη  ττωωνν  εερργγααζζοομμέέννωωνν
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Επιχειρηματικότητας. Η επένδυση ανα-
φέρεται στην «Δημιουργία μονάδας εφο-
διαστικής αλυσίδας (Third Party
Logistics)» στη Δημοτική Ενότητα Ασπρ-
οπύργου του Δήμου Ασπροπύργου, της
Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής,
της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού επιλέ-
ξιμου κόστους ίσου με 17.900.024,00
ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστο-
υς ίσου με 17.900.024,00 ευρώ. Το ποσό
ενίσχυσης με τη μορφή της
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ανέρχεται
σε 5,37 εκατ. ευρώ περίπου ενώ οι νέες
θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα
δημιουργηθούν από την υλοποίηση της
επένδυσης ανέρχονται σε 20. Πρόκειται
για συνολική επένδυση της τάξεως των
30 εκατ. ευρώ επί ακινήτου 20 χιλ. τ.μ.
περίπου.

Να σημειωθεί ότι στα τέλη του 2021 το
ΥΠΕΝ αποφάσιζε ότι «προεγκρίνεται η
καταρχήν χωροθέτηση ΕΠΣ, καθώς και
οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης και οι προ-
τεινόμενοι όροι και περιορισμοί δόμησης,
της εταιρείας ΜΑΚΙΟΣ Α.Ε., σε περιοχή
συνολικής εκτάσεως εμβαδού
45.974,63τ.μ., που βρίσκεται στην θέση
ΔΥΟ ΠΕΥΚΑ του Δήμου Ασπροπύργου,
της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττι-
κής της Περιφέρειας Αττικής». Στόχος
είναι η δημιουργία κέντρου αποθήκευσης 

και διανομής.Από κει και πέρα, η HIG
φέρεται, κατά πληροφορίες, να είναι ένα
«βήμα» πριν την εξαγορά, αν δεν το έχει
ήδη πράξει, δραστηριότητας εταιρείας
στον χώρο των ψυγείων, έναντι 20 εκατ.
ευρώ για το σύνολο των μετοχών της. Με
τον τρόπο αυτό η HIG εκτός των αποθη-
κευτικών χώρων θα βάλει και τον τομέα
ψυγείων στο χαρτοφυλάκιό της.

Είναι σαφές ότι η HIG τσεκάρει τον
κλάδο καθώς είχαν κυκλοφορήσει πρό-
σφατα σενάρια και για άλλους πιθανούς
«στόχους» της. Κατά πληροφορίες μάλι-
στα, έπονται και νέες κινήσεις – συμφ-
ωνίες από πλευράς του ισχυρού fund.

Αναφορικά με τις περιοχές που
συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον, παρατηρ-
είται μπαράζ επενδύσεων στη Δυτική
Αθήνα (Ασπρόπυργος, Μαγούλα), μια
τοποθεσία υψηλής προστιθέμενης αξίας
για τις εταιρείες 3PL, λόγω της εγγύτητας
με το λιμάνι του Πειραιά, αλλά και την
πρόσβαση στον αστικό ιστό, προκειμένου
να εξυπηρετείται η παράδοση και η τροφ-
οδοσία. 

Επενδύσεις αναμένονται και σε άλλες
περιοχές, όπως τα Μέγαρα, ενώ τα
Οινόφυτα θα μπορούσαν να αξιοποιηθ-
ούν για υπηρεσίες απλής αποθήκευσης,
ενώ και ο Βοτανικός κρίνεται κατάλληλος
για την ανάπτυξη της αγοράς του τελευ-
ταίου μιλίου (last mile).

Συγκέντρωση στις 9 π.μ. στην Πλατεία Μαβίλη και πορεία στο Υπουρ-
γείο Υγείας θα προχωρήσουν οι εργαζόμενοι στο ΓΝΕ Θριάσιο, διαμα-
ρτυρόμενοι μεταξύ άλλων για το «ΝΕΟ ΕΣΥ» των νοσοκομείων –
επιχειρήσεων, των ιδιωτικοποιήσεων και συγχωνεύσεων – καταργή-
σεων μονάδων υγείας, των αναστολών εργασίας και των απολύσεων
χιλιάδων εργαζομένων.
ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ και ΔΙΑΔΗΛΩΝΟΥΜΕ γιατί οι πρόσφατες κυβερνητικές
εξαγγελίες για το «νέο ΕΣΥ», όπως το «ονειρεύονται» οι ιδιοκτήτες
ασφαλιστικών εταιρειών, ιδιωτικών κλινικών και διαγνωστικών κέντρων,
απαιτείται να ΣΗΜΑΝΟΥΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ σε κάθε εργαζόμενο, σε κάθε
λαϊκή οικογένεια.

Θριάσιο: Στάση εργασίας και πορεία στο
υπ. Υγείας την Τετάρτη



99οοςς  κκύύκκλλοοςς  ππρροοννυυμμφφοοκκττοοννίίααςς  σσττηηνν  ΠΠΕΕ  ΔΔυυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς
Για τη μεγιστη προστασία της  δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, σε συνεργασία με το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο»

Έτοιμο να εφα-
ρμοστεί στα
πρώτα ευά-

λωτα νοικοκυριά που
έχουν επιλεγεί από την
Κοινωνική Υπηρεσία
του Δήμου Ιλίου είναι
το έργο ILION PAYG, το
οποίο υλοποιείται
πιλοτικά στο 8ο Δημο-
τικό Σχολείο και τα
Δημοτικά Ιατρεία της
πόλης, προκειμένου να
ελεγχθούν οι ενεργεια-
κές ανάγκες και αφορά
την εγκατάσταση
έξυπνου προπληρωμέ-
νου μετρητή ηλεκτρι-
κής ενέργειας (Pay-As-
You-Go).

Το έργο, που υλοποιείται στο πλαίσιο του πρωτοπο-
ριακού προγράμματος “Υποστήριξη των Ενεργειακά
Ευάλωτων Νοικοκυριών του Δήμου Ιλίου – Δράσεις για
την αντιμετώπιση της Ενεργειακής Ένδειας” σε συνερ-
γασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, παρουσιά-
στηκε στο Πολυδύναμο Κέντρο «Μίκης Θεοδωράκης».
Μετά τις εργαστηριακές του δοκιμές, όπως προέκυψε
από τα πρώτα αποτελέσματα, η λειτουργία του ήταν
επιτυχής, η τροφοδότηση με ηλεκτρική ενέργεια
συνεχής και αδιάλειπτη και η επικοινωνία του μετρητή
με το κεντρικό σύστημα σταθερή.

Σημειώνεται, ότι τη μελέτη του έργου εκπόνησε το
Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας & Προστασίας
Περιβάλλοντος του ΠΑ.Δ.Α. από την Ερευνητική
Ομάδα, με υπεύθυνο τον Ερευνητή – Ακαδημαϊκό
Σύμβουλο του Εργαστηρίου Παναγιώτη Κτενίδη.

Την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα του έργου

εξέφρασε ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος, τονίζον-
τας: «Οι δύο βασικές αιτίες της ενεργειακής φτώχειας
είναι τα χαμηλά εισοδήματα και η διαβίωση σε κτίρια με
χαμηλή ενεργειακή απόδοση. Πιο ευάλωτοι είναι τα
άτομα με αναπηρία, τα μονογονεϊκά νοικοκυριά, τα παι-
διά, οι ηλικιωμένοι και οι άνεργοι. Οφείλουμε όλοι, στο
μέτρο που μας αναλογεί, να συμβάλλουμε για την ανα-
κούφισή τους και μακροπρόθεσμα σε επενδύσεις στις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή από-
δοση».

Στην παρουσίαση του πιλοτικού έργου συμμετείχαν ο
πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γιάννης Χαρα-
λαμπόπουλος, ο συντονιστής της συνεργασίας με το
ΠΑ.Δ.Α. Φώτης Μαρκόπουλος και υπηρεσιακοί παρά-
γοντες του Δήμου και τεχνικοί συνεργάτες του Εργα-
στηρίου Ήπιων Μορφών Ενέργειας & Προστασίας Περ-
ιβάλλοντος του Πανεπιστημίου.

ΗΠεριφέρεια Αττικής και
η Περιφερειακή Ενότ-
ητα Δυτικής Αττικής

συνεχίζουν να μεριμνούν για
την δημόσια υγεία και το περι-
βάλλον, όπως τονίζει ο Αντιπερ-
ιφερειάρχης Δυτ. Αττικής Λευ-
τέρης Κοσμόπουλος.

Με πρωτοβουλία του Περιφε-
ρειάρχη Αττικής Γιώργου
Πατούλη, η Περιφέρεια Αττικής
συνεργάζεται στο πλαίσιο σχε-
τικής προγραμματικής σύμβα-
σης με το Μπενάκειο Φυτοπαθ-
ολογικό Ινστιτούτο, οι ειδικοί
επιστήμονες του οποίου μελε-
τούν και καταγράφουν τις διακ-
υμάνσεις των πληθυσμών των
κουνουπιών στην Δυτική Αττική.
Με βάση αυτές τις καταγραφές
γίνονται παρεμβάσεις και η
Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής
Αττικής υλοποιεί πρόγραμμα
εφαρμογής προνυμφοκτονιών
σε όλους τους Δήμους της Δυτι-
κής Αττικής, οι οποίοι οφείλουν
από πλευράς τους να μεριμ-
νούν στα σημεία αρμοδιότητάς
τους, για την πλήρη κάλυψη της
περιοχής.

Ο ένατος κύκλος προνυμφοκ-
τονίας από εδάφους στην Περ-
ιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττι-
κής πραγματοποιείται την
20/6/2022 στις περιοχές των
Δήμων Μάνδρας- Ειδυλλίας και
Μεγάρων και την 21/6/2022
στις περιοχές των Δήμων
Ασπροπύργου, Ελευσίνας και
Φυλής.

Προγραμματισμένη εφαρμο-
γή προνυμφοκτονίας από
αέρος με ΣμηΕα (DRONE) στην

περιοχή της Ψάθας (έλος) του
Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας
πραγματοποιήθηκε χθες
20/6/2022.

Σχετικά, ο Αντιπεριφερει-
άρχης Δυτικής Αττικής Λευτέρης
Κοσμόπουλος ανέφερε: «Έχο-
υμε καταφέρει με έγκαιρη λήψη
μέτρων και εφαρμογή προν-
υμφοκτονιών να μην εντοπίζον-
ται προβλήματα ή παθολογικοί
ιοί λόγω κουνουπιών στην περ-
ιοχή της Δυτικής Αττικής. Με
βάση τις μετρήσεις των επι-
στημόνων του Μπενάκειου
Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου,

που μετρούν σε εβδομαδιαία
βάση τις διακυμάνσεις των
πληθυσμών κουνουπιών σε
αστικά σημεία της Δυτικής Αττι-
κής, λαμβάνουμε μέτρα και
ευελπιστούμε και στην έγκαιρη

λήψη μέτρων και από πλευράς
Δήμων, στο πλαίσιο των αρμο-
διοτήτων κάθε βαθμού αυτο-
διοίκησης. 

Το πρόγραμμα αυτό σε συνε-
ργασία με τους ειδικούς επιστή-

μονες βαίνει καλώς και
συνεχίζεται, με συντονισμό του
Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου
Πατούλη, για την μέριμνα της
δημόσιας υγείας στην περιοχή
μας».

ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ
ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΑΝΩ

ΛΙΟΣΙΩΝ

Καλοκαιρινό διάκοσμο απέκτησε η είσοδος του
Δημαρχείου Άνω Λιοσίων, με έργα χειροτεχνίας των

μαθητών και των γονέων του 2ου Νηπιαγωγείου
Άνω Λιοσίων. Τα έργα έχουν θέμα τη θάλασσα και

τις διακοπές και εκτίθενται, στο συγκεκριμένο χώρο,
από την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022. Ο Δήμος
Φυλής και οι εκπαιδευτικοί του Νηπιαγωγείου

ελπίζουν ότι θα μείνουν εκεί μέχρι την έναρξη της
νέας σχολικής χρονιάς. Τις ευχαριστίες του στις

εκπαιδευτικούς εκφράζει ο Δήμαρχος Χρήστος Παπ-
πούς. “Τα έργα των μαθητών και των γονιών τους

αποτελούν ανάσα δροσιάς μέσα στον καύσωνα του
καλοκαιριού. Ευχαριστώ τις εκπαιδευτικούς για την

πρωτοβουλία τους, όπως και για την προσφορά
τους στην εκπαίδευση. Τους εκπαιδευτικούς του

συγκεκριμένου σχολείου, αλλά και όλων των σχο-
λείων του Δήμου μας”, τόνισε χαρακτηριστικά.  
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Δ. Ιλίου: Στην τελική ευθεία το ILION PAYG για την 
αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας 



Ιατρική διάλεξη με θέμα
«Οστεοπόρωση

και Κατάγματα» στο Α’
ΚΑΠΗ Ασπροπύργου

Ο Πρόεδρος του Οργαν ισμού Άθλησης και Φρον τίδας,
Νεολαίας και Τρίτης Ηλικίας, κ. Ιωάν ν ης Κατσαρός
σας προσκαλεί σε ιατρική διάλεξη, που συν διορ-

γαν ών ουν  τα Τμήματα «Προστασίας και Προαγωγής
της Δημόσιας Υγείας» και «Άσκησης Κοιν ων ικής Πολι-

τικής», του ΟΑΦΝΤΗ με θέμα: «Οστεοπόρωση και
Κατάγματα», την  Πέμπτη 23 Ιουν ίου και ώρα 10:30

στην  ισόγεια αίθουσα  του Α΄ Κ.Α.Π.Η. 
Ομιλητής της διάλεξης θα είν αι ο Ιατρός, Χειρουργός –

Ορθοπεδικός, κ. Δημήτριος Αν των ίου. 
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ΓΓιιοορρττιιννόό  κκλλίίµµαα  κκααιι  χχααµµόόγγεελλαα  σσττηηνν  κκααλλοοκκααιιρριιννήή  
κκοολλυυµµββηηττιικκήή  γγιιοορρττήή  ττοουυ  ΑΑρρίίωωνναα  ΦΦυυλλήήςς  

Σ ε κλίµα
χαράς µε
πολλά χαµό-
γελα, παιγ-
νίδια στο νερό

και δεκάδες βουτιές έγινε
το Σάββατο 18 Ιουνίου,
στο ∆ηµοτικό Κολ-
υµβητήριο, παρουσία του
∆ηµάρχου Φυλής Χρή-
στου Παππού η καλοκαιρ-
ινή γιορτή του κολυµβητι-
κού συλλόγου Αρίωνα
Φυλής. 

81 παιδιά από τις ακαδ-
ηµίες και 40 περίπου παι-
διά από την αγωνιστική -
προαγωνιστική φάση
π ρ α γ µ α τ ο π ο ί η σ α ν
επίδειξη και των τεσσάρων
στυλ  κολύµβησης ώστε να
δουν οι γονείς τους τη
βελτίωση στην τεχνική
αλλά και την γενικότερη
πρόοδο των παιδιών τους. 

Η Πρόεδρος του συλλό-
γου Κατερίνα Τσότσου

ευχαρίστησε τους αθλ-
ητές, τους γονείς, τους
εκπροσώπους του Κοινο-
βουλίου και της ∆ηµοτι-
κής Αρχής για τη στήριξη
που προσφέρουν και
δεσµεύτηκε για τη συνέχι-
ση της δυναµικής πορείας
του Συλλόγου. 

“Συνεχίζουµε τις προπο-
νήσεις µέχρι τέλος Ιου-
λίου, δίνουµε νέο ραντε-
βού για το Σεπτέµβριο για
όσους απολαµβάνουν ήδη
τις διακοπές τους και
ευχόµαστε τα καλύτερα
στους αθλητές της Προα-
γωνιστικής, της Αγωνιστι-
κής αλλά και των Masters
που πέφτουν στα
αντίστοιχα Πανελλήνια
Πρωταθλήµατα τις επόµε-
νες ηµέρες” ανέφερε η κ.
Τσότσου.  

“Καλό καλοκαίρι µε
υγεία, χαρά  και πολλές
βουτιές στη θάλασσα αλλά

και καλή επιτυχία στους
αθλητές που θα συµµε-
τάσχουν σε αγώνες το επό-
µενο χρονικό διάστηµα ”
ευχήθηκε ο ∆ήµαρχος
Φυλής Χρήστος Παππούς
ο οποίος συνεχάρη το
σύλλογο για το έργο του
και δεσµεύτηκε για τη
διαρκή στήριξη του από το
∆ήµο. 

“∆ιατηρούµε το κολ-
υµβητήριο σε εξαιρετική
κατάσταση και έτσι θα
συνεχίσουµε γιατί θέλο-
υµε για τα παιδιά µας το
καλύτερο. Κάνετε καλή
δουλειά. Συνεχίστε έτσι.
Συγχαρητήρια” υπογράµ-
µισε στο χαιρετισµό του ο
Πρόεδρος του Ν.Π.∆.∆. “Η
Πάρνηθα” Γιώργος Μαυρ-
οειδής. 

“Χαίροµαι κάθε φορά
που έρχοµαι σε εκδήλωση
στο κολυµβητήριο των
Άνω Λιοσίων. Συγχαρη-

τήρια στο σύλλογο, στους
γονείς και στα παιδιά για
την επίδειξη που απο-
λαύσαµε σήµερα” ανέφερε
στο χαιρετισµό του ο Βου-
λευτής ∆υτ. Αττικής
Ευάγγελος Λιάκος. Ευχές
για καλό καλοκαίρι
απηύθυναν επίσης ο Αντι-
δήµαρχος Εσόδων Γιώργος
Αβράµης και ο Πρόεδρος
της ∆ευτεροβάθµιας Σχο-
λικής Επιτροπής Νίκος
Χατζητρακόσιας. 

Οι µικροί και µεγάλοι
αθλητές, έπεσαν µε ζήλο
στην πισίνα και έδωσαν
τον καλύτερο εαυτό τους
σε όλα τα στυλ
κολύµβησης εντυπωσιά-
ζοντας το κοινό που τους
παρακολουθούσε ενώ µετά
τη λήξη της επίδειξης η
πισίνα γέµισε µε πολύχρ-
ωµα σωσίβια και δεκάδες
παιδιά που έπαιζαν στο
νερό . 

Ολοκληρώθηκαν οι εκπαιδευτικές επισκέψεις στα σχολεία της 
πόλης σε συνεργασία με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ελευσίνας

Σ
ειρά εκπαιδευτικών επισκέψεων με στόχο την
ευαισθητοποίηση και ενημέρωση γύρω από ζητή-
ματα περιβάλλοντος πραγματοποίησε το Κεντρικό

Λιμεναρχείο Ελευσίνας.
Η δράση υλοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Δήμου Ελευ-

σίνας, σε Δημοτικά Σχολεία της πόλης.
Οι εν λόγω επιμορφωτικές δράσεις πραγματοποιήθη-

καν το χρονικό διάστημα από 13/05/2022 έως και
01/06/2022 σε πέντε (05) Δημοτικά Σχολεία του Δήμου
Ελευσίνας και συγκεκριμένα σε μαθητές τάξεων Γ΄, Δ’  ,
Ε’  και ΣΤ’ .

Οι μικροί μαθητές ενημερώθηκαν για το θαλάσσιο περ-
ιβάλλον, την ανακύκλωση αλλά και τους τρόπους με τους
οποίους μπορούν να συμβάλλουν στην προστασία του.

Ως Δήμος, ευχαριστούμε θερμά το Κεντρικό Λιμενα-
ρχείο Ελευσίνας για την καθοριστική συμβολή του στη
δράση, τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτι-
κής Αττικής, καθώς επίσης όλους τους/τις Διευθυ-
ντές/ντριες, εκπαιδευτικούς και μαθητές των σχολείων για
την εγκάρδια φιλοξενία τους.

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ: Παρών στο 1ο
Acharnes City Festival

Σ
το 1ο Acharnes City Festival έδωσε το παρών
το Πράσινο Κίνημα. Πρόκειται για ένα φεστι-
βάλ του Δήμου Αχαρνών, που στοχεύει στην

προβολή των ελληνικών προϊόντων και στη στήρ-
ιξη του εμπορικού κόσμου.

Στο κλιμάκιο του Πράσινου Κινήματος ήταν ο
Συμπρόεδρος Κώστας Καλογράνης, ο περιφερει-
ακός σύμβουλος και αντιπρόεδρος του ΕΔΣΝΑ
Νίκος Παπαδάκης και το μέλος του Πολιτικού
Συμβουλίου Βαγγέλη Θεοδώρου. Συζήτησαν με τους
παραγωγούς προϊόντων και με εργαζόμενους του
Δήμου Αχαρνών, όπου το Πράσινο Κίνημα, αντι-
μετωπίστηκε με μεγάλη θέρμη.

Στο εξίσου σημαντικό πολιτιστικό μέρος του
φεστιβάλ, εμφανίστηκε το χορευτικό τμήμα του
Ομίλου Δημοτικής Πινακοθήκης «Χρήστος Τσε-
βάς», ο Πολιτιστικός Σύλλογος της Αγίας Παρασκε-
υής με μοντέρνους χορούς και το μουσικό συγκρ-
ότημα Walkman.
Το φεστιβάλ ολοκληρώθηκε με ένα πλούσιο μου-

σικοχορευτικό πρόγραμμα.
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Έτοιμο στον Δήμο 
Φυλής το Ειδικό 
Γυμνάσιο, που 
θα καλύψει τις 
ανάγκες της 
Δυτικής Αττικής

Τ
η δική τους εκπαιδευτική στέγη θα έχ ουν  τη
ν έα σχ ολική χ ρον ιά, οι μαθητές με ειδικές
ικαν ότητες στη Δυτική Αττική. Το Ειδικό Γυμν ά-

σιο που δημιουργήθηκε στον  Δήμο Φυλής είν αι καθ’
όλα έτοιμο και εξοπλισμέν ο, ώστε ν α υποδεχ θεί τα
παιδιά καλύπτον τας έτσι μια μεγάλη αν άγκη για την
ευρύτερη περιοχ ή.

Η κατασκευή του κτιρίου, το οποίο καλύπτει όλες τις
προδιαγραφές για τη συγκεκριμέν η εκπαίδευση, έχ ει
ολοκληρωθεί και παραδόθηκε στον  Δήμο, ο οποίος με
τη σειρά του προχ ώρησε με πυρετώδεις ρυθμούς τις

επιμέρους εργασίες, όχ ι
μόν ο εν τός της σχ ολικής
μον άδας, αλλά και πέριξ
αυτής, με έργα οδοποιίας,
ώστε ν α είν αι εύκολη και
απρόσκοπτη η πρόσβαση.

Το ν έο Ειδικό Γυμν άσιο
των  Άν ω Λιοσίων  διαθέτει 32
αίθουσες, πισίν α, αίθουσα
εκδηλώσεων  και χ ώρους
γυμν αστικής, ράμπες, τουα-
λέτες με τις ειδικές προδιαγρ-
αφές, ιατρείο, φυσικοθερα-

πευτήριο, γήπεδο μπάσκετ, ακόμη κι έν ας μικρός
ξεν ών ας έχ ει προβλεφθεί, σε περίπτωση που παρα-
στεί μια έκτακτη αν άγκη, εν ώ η κτιριακή μον άδα
καλύπτεται πλήρως με σύστημα γεωθερμίας.

Ήδη έχ ουν  ξεκιν ήσει οι πρώτες αυτοψίες, καθώς το
σχ ολείο και τους χ ώρους του έχ ουν  επισκεφτεί και
επιθεωρήσει ο διευθυν τής της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής δρ Αθαν άσιος Νικολό-
πουλος και η συν τον ίστρια Εκπαιδευτικού Έργου
Ειδικής Αγωγής και Εν ταξιακής Εκπαίδευσης στο 3ο
ΠΕΚΕΣ Αττικής Μαρία Δερέκα, οι οποίοι ξεν αγήθηκαν
από τη διευθύν τρια του Ειδικού Γυμν ασίου Αθαν ασία
Ζαγοράκη και τον  πρόεδρο της Δευτεροβάθμιας Σχ ο-
λικής Επιτροπής του δήμου Φυλής Νίκου Χατζητρακό-
σια.

Η βούληση της δημοτικής Αρχ ής ήταν  ν α λειτο-
υργήσει άμεσα το Ειδικό Σχ ολείο και επειδή κάποιες
διαδικασίες από την  Πολιτεία είν αι εκ των  πραγμάτων
χ ρον οβόρες, ο Δήμος αν έλαβε την  πρωτοβουλία ν α
εφοδιάσει τη σχ ολική μον άδα. Έτσι, θραν ία, καρέκ-
λες, έδρες, πίν ακες, βρίσκον ται ήδη στη θέση τους,
εν ώ τοποθετούν ται και ηλεκτρον ικοί υπολογιστές,
όργαν α γυμν αστικής και μουσικά όργαν α, ώστε ν α
εξυπηρετηθούν  από την  πρώτη στιγμή όλες οι δρα-
στηριότητες που έχ ουν  προγραμματιστεί για τους
μαθητές.

Από εκεί και πέρα και ο προαύλιος χ ώρος είν αι έτοι-
μος, έχ ουν  γίν ει και οι φυτεύσεις για τους κήπους,

εν ώ βρίσκον ται στην  τελική ευθεία τα έργα του Δήμου
πέριξ του σχ ολείου, η αν αβάθμιση και η ασφαλτόστρ-
ωση του οδικού δικτύου, αλλά και η χ άραξη εν ός ν έου
δρόμου, ο οποίος θα οδηγεί κατευθείαν  στο Γυμν άσιο,
ώστε ν α μπορούν  αν εμπόδιστα ν α έχ ουν  πρόσβαση
τα πούλμαν  με τα παιδιά.

Όμως, το πιο ευχ άριστο απ’ όλα είν αι πως οι πρώτοι
μαθητές του ν έου σχ ολείου αποτελούν  ήδη έν α
γεγον ός, καθώς γράφτηκαν  ήδη τα πρώτα 15 παιδιά.
Οι εγγραφές έχ ουν  ξεκιν ήσει και θα συν εχ ιστούν  όλο
το καλοκαίρι στην  έδρα του ν έου Γυμν ασίου επί της
οδού Ερμιόν ης 18 & Πατρών  στα Άν ω Λιόσια.

«Πρόκειται για έν α πολύ σημαν τικό έργο, γιατί
καλύπτει τις αν άγκες του Ειδικού Σχ ολείου της Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης, που δεν  υπήρχ ε στην
ευρύτερη περιοχ ή», λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος
της Δευτεροβάθμιας Σχ ολικής Επιτροπής του Δήμου
Φυλής Νίκος Χατζητρακόσιας και συν εχ ίζει: «Υπάρχ ει
Ειδικό Δημοτικό Σχ ολείο για τη Δυτική Αττική, αλλά
δεν  υπήρχ ε Γυμν άσιο.

Πλέον  η περιοχ ή το αποκτά και τον  Σεπτέμβριο θα
ξεκιν ήσει, με όλο τον  εξοπλισμό του και το εκπαιδευ-
τικό εξιδεικευμέν ο προσωπικό για κάθε αν άγκη. Είν αι
το μον αδικό Γυμν άσιο για όλη τη Δυτική Αττική και
δίν ει το στίγμα της δικής μας θέσης, πως η Ειδική
Αγωγή βρίσκεται στις προτεραιότητές μας. Ταυτόχ ρο-
ν α εν τάσσεται και στον  γεν ικότερο στρατηγικό σχ ε-
διασμό της δημοτικής Αρχ ής για την  αν αβάθμιση όλης
της περιοχ ής».

Ο κ. Χατζητρακόσιας εξηγεί πως το συγκεκριμέν ο
Γυμν άσιο θα μπορεί ν α φιλοξεν ήσει μέχ ρι και 150
μαθητές, αφού στα Ειδικά Σχ ολεία η κάθε τάξη δεν
μπορεί ν α έχ ει 25 μαθητές, αλλά μέχ ρι 8 έως 10 το
πολύ, λόγω των  ειδικών  συν θηκών  διδασκαλίας. Και
προσθέτει: «Αυτό που έχ ει τη μεγαλύτερη σημασία με
τη δημιουργία αυτού του Σχ ολείου, είν αι ν α ν ιώσει το
κάθε παιδί με τις ειδικές ικαν ότητες πως δεν  υπο-
λείπεται στο παραμικρό πάν ω στο θέμα της εκπαίδευ-
σης, σε σχ έση με οποιον δήποτε άλλον  μαθητή».

Π
αιδιά των  Χορευτικών  & Αθλ-
ητικών  Τμημάτων  του Οργαν ι-
σμού Άθλησης & Φρον τίδας Νεο-

λαίας & 3ης Ηλικίας Δήμου Ασπροπύρ-
γου και του Συλλόγου Κατοίκων  Παραλίας
Ασπροπύργου είχ αν  την  ευκαιρία ν α
τιμήσουν  και φέτος με διαφορετικό όμως
τρόπο την  Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλ-
λον τος σε μία δράση που διοργάν ωσε για
12η συν εχ ή χ ρον ιά ο Σύλλογος της περ-
ιοχ ής.

Φέτος παιδιά και γον είς ήρθαν  τμημα-
τικά, εν ημερώθηκαν  από τον  Πρόεδρο
του Συλλόγου - Αν τιπρόεδρο του Οργα-
ν ισμού κ. Αν τ. Κον αξή και τα Μέλη Δ.Σ.
για τις εν έργειες που γίν ον ται από το
Σύλλογο διαχ ρον ικά για έν α καθαρότερο
περιβάλλον , ωστόσο και φέτος δεν
μπόρεσαν  ν α επιδείξουν  όπως τα προη-
γούμεν α χ ρόν ια τις χ ορευτικές και αθλ-
ητικές δεξιότητες τους.

Είχ αν  όμως την  ευκαιρία με τη βοήθεια
των  Μελών  του Δ.Σ. κι εθελον τών  και
τηρών τας τις προβλεπόμεν ες αποστά-
σεις ν α μάθουν  για το ν όημα της ημέρας,
ν α ζωγραφίσουν  και ν α γράψουν  τη
γν ώμη τους για το περιβάλλον  στο οποίο
θέλουν  ν α ζουν , αφού πρώτα απολύμα-
ν αν  τα χ έρια τους, τα μολύβια και τους
μαρκαδόρους.

Στο σύν τομο χ αιρετισμό του ο κ.
Κον αξής αν αφέρθηκε στην  προσπάθεια
που γίν εται με τη συν δρομή των  Υπηρ-

εσιών  του Δήμου και κάθε αρμόδιου
Φορέα για το περιβάλλον , στους
συν εχ είς καθαρισμούς από μπάζα και
σκουπίδια, στις αποψιλώσεις ακάλυπτων
χ ώρων , τις απολυμάν σεις, τη συν τήρη-
ση των  πλατειών  και των  χ ώρων
πρασίν ου, τις δεν τροφυτεύσεις σε γήπε-
δο, σχ ολεία και Πολιτιστικό, τους καθαρ-
ισμούς των  ακτών  καθώς και στη συμμε-
τοχ ή σε εν ημερωτικές εκπομπές και
δράσεις Φορέων  για το ζήτημα αυτό. 

Αλλά και στην  μείωση των  ρύπων  που
έχ ει επιτευχ θεί τα τελευταία χ ρόν ια και
στην  απομάκρυν ση των  εκκαμιν ευμά-
των  που ήταν  αποτέλεσμα του γεγον ό-

τος ότι τα πρώτα χ ρόν ια η εκδήλωση
αυτή ως μέτρο πίεσης γιν όταν  δίπλα από
το χ ώρο όπου αποθηκεύον ταν  αυτά,
στο Δημοτικό Γήπεδο της περιοχ ής.

Κλείν ον τας εν ημέρωσε παιδιά και
γον είς για τις ν έες παιδικές χ αρές που
φτιάχ ν ον ται στην  περιοχ ή καθώς και τις
εργασίες αν αβάθμισης του Παραλιακού
Μετώπου.

Κον τά τους βρέθηκε ο Πρόεδρος του
Οργαν ισμού κ. Ι. Κατσαρός και ο Πρόε-
δρος Δ.Ε.Π. & Β/βαθμιάς Εκ/σης κ. Γ.
Φίλης οι οποίοι μετέφεραν  και το χ αιρετι-
σμό του Δημάρχ ου κ. Νικ. Μελετίου,
αν αφέρθηκαν  στις κοιν ές εν έργειες για
το περιβάλλον , συν εχ άρησαν   Σύλλογο,

εθελον τές και παιδιά για την  ωραία αυτή
δράση και υποσχέθηκαν  από κοιν ού με
τον  κ. Κον αξή & το Δ.Σ. τη συν έχ ιση
αυτών .

Η εκδήλωση έκλεισε με κεράσματα για
παιδιά και γον είς αλλά και παιχ ν ίδι αν ά
ομάδες στην  παρακείμεν η παιδική χ αρά
που έφτιαξε ο Σύλλογος στο προαύλιο
χ ώρο που συστεγάζον ται τα γραφεία του
και το ΚΑΠΗ της περιοχ ής.

Όλοι έφυγαν  με την  υπόσχ εση ότι θα
γίν ει κάθε προσπάθεια για την  υλο-
ποίηση των  επιθυμιών  των  παιδιών ,
αλλά και παίρν ον τας μαζί τους έν α
μπουκαλάκι με αν τισηπτικό και μάσκες.

Εν ώ 6 παιδιά του Δημοτικού Σχ ολείου
της Παραλίας, που διακρίθηκαν  στο
Διασχ ολικό Πρωτάθλημα του Οργαν ι-
σμού έλαβαν  έν α αν αμν ηστικό δώρο
από το Σύλλογο και 5 παιδιά, που
συμμετείχ αν  στην  εκδήλωση κέρδισαν
ύστερα από κλήρωση μπάλες ποδοσφ-
αίρου και μπάσκετ.

Θερμές ευχ αριστίες για τη συμβολή
τους στον  Αν τιδήμαρχ ο Καθαριότητας κ.
Μ. Ψωμιάδη και τους εργαζόμεν ους του
Τμήματος Πρασίν ου & Καθαριότητας,
τον  Πρόεδρο του Οργαν ισμού κ. Ι.
Κατσαρό, τους εθελον τές κκ. Μ. Μποσ-
κλαβίτη & Ε. Μακρή, ... καθώς και στα
Μέλη του Δ.Σ. κκ. Ε. Φωτοπούλου, Μ.
Καβρουματζή, Μ. Μαύρου & Γ. Μπάκα.

Δράση Συλλόγου Κατοίκων Παραλίας Ασπροπύργου για την
Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 
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Π
α ρ α δ ό θ η κ ε
εχθες στο Τμήμα
Α νθρ ω πο κτο -

νιών της Ασφάλειας
Αττικής το πόρισμα των
ιατροδικαστών Νίκου
Καρακούκη και Νίκου
Καλογρηά για τον θάνα-
το των δύο μικρότερων
παιδιών – Μαλένας και
της Ίριδας. – της
Ρούλας Πισπιρίγκου,
από την Πάτρα.

Οι έμπειροι ιατροδικα-
στές μέσα από το φωτογρ-
αφικό υλικό, τους ιατρι-
κούς φακέλους των δύο
παιδιών, τις εκθέσεις
θανάτου που συνέταξαν
οι ιατροδικαστές Αγγελική
Τσιόλα και Χριστίνα Τσά-
κωνα και φυσικά τις νέες
τοξικολογικές εξετάσεις
της ομάδας του καθηγητή
Νικόλαου Ράικου, κατέλ-
ηξαν στο συμπέρασμα ότι
τα δύο παιδιά βρήκαν
ασφυκτικό θάνατο.

Ειδικότερα, στο πόρισμα
αναφέρεται ότι και στις
δύο περιπτώσεις τα αίτια
δεν είναι παθολογικά. Ο
θάνατος των δύο παιδιών
οφείλεται στον ίδιο μηχα-
νισμό και είναι ασφυ-
κτικός. Με τον ίδιο τρόπο
δολοφονήθηκαν τα δύο
παιδιά, άρα μιλάμε για
εγκληματική ενέργεια.
Σύμφωνα με τους ιατροδι-
καστές, υπήρχε ανθρώπι-
νος παράγοντας που
επέφερε τον θάνατο των
δύο κοριτσιών. Το τμήμα
Ανθρωποκτονιών πλέον
καλείται να βρει ποιος
είναι ο δολοφόνος. Σε
πλήρη συνεννόηση με
την εισαγγελία αναμένεται
μέσα στις επόμενες ώρες
ή μέρες να έχουμε
εξελίξεις καθώς εάν
συμβεί ό,τι και στην
περίπτωηση της Τζωρτ-
ζίνας θα ασκηθούν ποινι-
κές διώξεις σε βάρος
συγκεκριμένου ατόμου.
Μάλιστα, εξετάζεται και το

ενδεχόμενο να πάρ-
ουν κατάθεση από
τη μητέρα των παι-
διών Ρούλα
Πισπιρίγκου προ-
κειμένου να εξετά-
σουν τα νέα δεδομέ-
να.

Σημειώνεται ότι
από προχθες
βρίσκεται στην
Πάτρα κλιμάκιο του
τμήματος Ανθρω-
ποκτονιών της Ασφάλειας
Αττικής προκειμένου να
πάρει καταθέσεις από
τους γονείς της Ρούλας
Πισπιρίγκου και άλλους
μάρτυρες που διαμένουν
στην Πάτρα. Ο πατέρας
των παιδιών έδωσε
πολύωρη κατάθεση
προχθές στην Αθήνα,
όπου διαμένει μόνιμα.

Το πόρισμα Καρακούκη
– Καλόγρια

Μπορεί οι τοξικολογικές

εξετάσεις να έλυσαν το
μυστήριο του θανάτου της
μικρής Τζωρτζίνας και να
έστειλαν στη φυλακή τη
μητέρα της, όμως οι νέες
ενδελεχείς εξετάσεις που
έγιναν στα δείγματα της
μικρής Ιριδας και της
Μαλένας δεν είναι κατατο-
πιστικές και ικανές να
οδηγήσουν σε σαφή
συμπεράσματα. Σύμφωνα
με απόλυτα έγκυρες
πληροφορίες, η έρευνα
στο Εργαστήριο Ιατροδι-
καστικής και Τοξικο-

λογίας του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης από την ομάδα
του καθηγητή κ. Ράικου,
έδειξε ότι στα δύο δείγμα-
τα των παιδιών δεν
βρέθηκαν φαρμακευτικές
ή ναρκωτικές ουσίες.

Ισως, λένε οι ειδικοί, τα
δείγματα στη φορμόλη
ήταν πολύ μικρά (50 μιλιγ-
κράμ αντί 1 γραμμαρίου
αίματος), με αποτέλεσμα
να μην μπορεί το ειδικό
μηχάνημα-φασματογράφ-

ος να εκμεταλλευτεί πλήρ-
ως τις δυνατότητές του.
Συνεπώς, ήταν βέβαιο
πως ο θάνατός τους δεν
μπορούσε να αποδοθεί σε
δηλητηρίαση από κεταμίνη
ή κάποια άλλη τοξική
ουσία. Το μόνο ζητούμε-
νο που είχε απομείνει
είναι να διερευνηθεί και
να αποδειχτεί αν ο
θάνατός τους ήταν ή όχι
ασφυκτικός. Και οι ιατρο-
δικαστές κατέληξαν τελικά
στο συγκεκριμένο
συμπέρασμα.

- ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Η ΚΥΑ- ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Η ΚΥΑ
Τηλεργασία: Ποιοι εργαζόμενοι θα μπορούν 
να εργάζονται από το σπίτι για λόγους υγείας

Σ
ε δημόσια διαβούλευση τέθηκε σήμερα
και για έναν μήνα το σχέδιο Κοινής
Απόφασης των υπουργών Εργασίας

και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστή Χατζηδάκη
και Υγείας, Θάνου Πλεύρη, για την παροχή εξ
αποστάσεως εργασίας με τηλεργασία, μετά
από αίτηση του εργαζομένου, που εξειδικεύει
τις σχετικές ρυθμίσεις του νόμου 4808/2021 για
την Προστασία της Εργασίας (άρθρο 67).

Στην υπό διαβούλευση ΚΥΑ προσδιορίζονται
οι παθήσεις των εργαζομένων που μπορούν να
τεκμηριώσουν κίνδυνο της υγείας τους, ο οποίος
μπορεί να αποφευχθεί, αν τηλεργάζονται.

Περιγράφεται, επίσης, η διαδικασία, μέσω
της οποίας υποβάλλεται η σχετική αίτηση (για
παροχή τηλεργασίας) του εργαζομένου προς
τον εργοδότη.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική
ανακοίνωση, οι βασικότερες προβλέψεις είναι
οι εξής:

Αίτηση προς τον εργοδότη τους για την παρ-
οχή της εργασίας με το σύστημα της τηλερ-
γασίας μπορεί να υποβληθεί από εργαζόμενο-
υς με τις ακόλουθες παθήσεις, νοσήματα ή
αναπηρίες:

1. Νεοπλασματική νόσος υπό χημειοθερα-
πεία, ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία ή βιο-
λογική ή άλλη στοχευμένη θεραπεία ή μετά το
πέρας της θεραπείας και μέχρι την ικανοποιητι-
κή αποκατάσταση της υγείας.

2. Αιματολογικές κακοήθειες υπό χημειοθερα-
πεία ή ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία ή μετά
το πέρας της θεραπείας και μέχρι την ικανο-
ποιητική αποκατάσταση της υγείας.

3. Μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου με
λήψη ≥ 2 ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων.

4. Μεταμόσχευση μυελού των οστών το τελευ-
ταίο έτος ή/και λήψη ≥ 2 ανοσοκατασταλτικών
φαρμάκων.

5. Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια
(ΧΑΠ) με FEV1 <50% ή/και DLCO<40%.

6. Διάχυτες διάμεσες πνευμονοπάθειες με
διαχυτική ικανότητα <50%.

7. Χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια υπό
κατ' οίκον οξυγονοθεραπεία.

8. Κυστική ίνωση.
9. Καρδιοπάθειες οποιασδήποτε αιτιολογίας

με κλάσμα εξώθησης μικρότερο ή ίσο του 40%
και μη αντιρροπούμενη καρδιακή ανεπάρκεια.

10. Μείζων ανεπίπλεκτη καρδιοχειρουργική
επέμβαση (αορτοστεφανιαία παράκαμψη,
αντικατάσταση βαλβίδων), μετά το πέρας της
αναρρωτικής άδειας.

11. Δυσρυθμίες καρδιάς με ιστορικό υποτρο-
πιαζόντων συγκοπτικών επεισοδίων περισσότε-
ρων από δύο ανά έτος.

12. Σοβαρή συμπτωματική καρδιακή βαλβι-
δοπάθεια.

13. Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού
σταδίου υπό εξωνεφρική κάθαρση.

14. Σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια με μη
αντιρροπούμενη κίρρωση.

15. Πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες ή ΗIV
λοίμωξη με CD4 ≤200/μl.

16. Ιδιοπαθή φλεγμονώδη ή αυτοάνοσα νοσή-
ματα που απαιτούν συστηματική λήψη υψηλών
δόσεων κορτικοειδών ή ανοσοκατασταλτικών,
βιολογικών ή άλλων στοχευμένων θεραπειών.

17. Νευρολογικά νοσήματα που απαιτούν
συστηματική χορήγηση υψηλών δόσεων κορτι-
κοειδών ή ανοσοκατασταλτικών ή βιολογικής ή
άλλης στοχευμένης θεραπείας.

18. Παθήσεις με σημεία μυϊκής αδυναμίας
αναπνευστικών μυών (βαριά μυασθένεια ή
νευρομυϊκή πάθηση) κυρίως σε περιόδους
υψηλού κινδύνου λοίμωξης.

19. Νευρολογικές παθήσεις με υπολειπόμενο
νευρολογικό έλλειμμα, μετά τη λήξη της αναρρ-

ωτικής άδειας, το οποίο καθιστά δυσχερή τη
μετάβαση στην εργασία.

20. Νόσος του κινητικού νευρώνα.
21. Επιληψία με τεκμηριωμένες πάνω από

τρεις επιληπτικές κρίσεις τον μήνα.
22. Νόσος Πάρκινσον μετρίως σοβαρή ή

σοβαρή.
23. Κακοήθεις όγκοι εγκεφάλου.
24. Οξύ ή χρόνιο μυοσκελετικό πρόβλημα,

εφόσον δυσχεραίνει τη μετάβαση στην
εργασία, μετά το πέρας της αναρρωτικής άδει-
ας.

25. Αιμοσφαιρινοπάθειες (Μεσογειακή
αναιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία, κλπ) με
συχνές μηνιαίες μεταγγίσεις.

26. Αρρύθμιστος σακχαρώδης διαβήτης υπό
ινσουλινοθεραπεία (HbA1c του τελευταίου
3μήνου ≥8.0% ή Μ.Ο. τιμών γλυκόζης αίματος
≥200 mg/dL τις τελευταίες 7 ημέρες) ή σοβαρές
μικρο/μακρο αγγειακές ή άλλες επιπλοκές.

27. Μη επαρκώς ρυθμιζόμενο ενδοκρινικό
νόσημα (σοβαρός υπο/υπερθυρεοειδισμός, επι-
νεφριδιακή ανεπάρκεια, υποφυσιακή ανεπάρ-
κεια, κλπ) με σοβαρά κλινικά συμπτώματα
ή/και περιοδικές νοσηλείες.

28. Ασθενείς, μετά από μείζονες χειρουργι-
κές επεμβάσεις κατά τη μετεγχειρητική περίοδο
και μετά το πέρας της αναρρωτικής άδειας
μέχρι την ικανοποιητική αποκατάσταση της
υγείας.

29. Προϋπάρχουσα αναπηρία σε ποσοστό
τουλάχιστον 50%, ανεξαρτήτως κατηγορίας
νοσημάτων, συμπεριλαμβανομένων των παθή-
σεων που περιλαμβάνονται στην ΚΥΑ υπ'
αριθμ. Φ80100/24283/2022 "Αναθεώρηση του
πίνακα μη αναστρέψιμων παθήσεων, για τις
οποίες η διάρκεια αναπηρίας καθορίζεται επ'
αόριστον" (Β΄ 1224) και, όπως κάθε φορά ο
ανωτέρω πίνακας διαμορφώνεται, λόγω πιθα-

νής ή ενδεχόμενης επιδείνωσης αυτών.
30. Γυναίκες που υποβάλλονται σε διαδι-

κασία υποβοηθούμενης αναπαραγωγής κατά
τα στάδια της ωοθηκικής διέγερσης, εμβρυομε-
ταφοράς και αναμονής, μέχρι την εργαστηρια-
κή διάγνωση της κύησης.

Η διαδικασία για εργαζόμενους και
εργοδότες

Οι εργαζόμενοι με τις προαναφερθείσες
παθήσεις, νοσήματα ή αναπηρίες, υποβάλλουν
αίτηση προς τον εργοδότη τους για παροχή τηλε-
ργασίας, καταθέτοντας ιατρική γνωμάτευση
από θεράποντα ιατρό, στην οποία θα πρέπει να
αναφέρεται η ακριβής περίπτωση, η χρονική
διάρκεια της τηλεργασίας, που δεν θα ξεπερνά
τους τρεις μήνες και η ενδεχόμενη ανάγκη επα-
νεξέτασης του εργαζομένου για συνέχιση της
τηλεργασίας. Οι εργαζόμενοι με πιστοποιημένη
αναπηρία υποβάλλουν, εκτός από την ιατρική
γνωμάτευση και την αντίστοιχη απόφαση του
ΚΕΠΑ.

Ο εργοδότης, λαμβάνοντας υπόψη και τις
απόψεις του ιατρού εργασίας της επιχείρησης,
οφείλει να απαντήσει στον εργαζόμενο το
συντομότερο δυνατόν, αλλά, σε κάθε περίπτω-
ση, όχι πέραν του 15ημέρου από την παραλαβή
της αίτησης, εάν κάνει αποδεκτό το αίτημα ή όχι.

Σε περίπτωση αποδοχής του αιτήματος, ο
εργαζόμενος αρχίζει αμέσως να παρέχει την
εργασία με το σύστημα της τηλεργασίας.

Εάν ο εργοδότης δεν αποδεχθεί το αίτημα, θα
πρέπει να αιτιολογήσει την απόφασή του.

Ο εργαζόμενος μπορεί να αιτηθεί την επίλυση
της εργατικής διαφοράς από την Επιθεώρηση
Εργασίας. Σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν
απαντήσει εντός του 15ημέρου, θεωρείται ότι το
αίτημα του εργαζομένου έχει γίνει δεκτό.

Το πόρισμα των ιατροδικαστώνΤο πόρισμα των ιατροδικαστών γγγγιιιιαααα    ΜΜΜΜααααλλλλέέέένννναααα    κκκκααααιιιι    ΊΊΊΊρρρριιιιδδδδαααα::::

Εγκληματική ενέργεια μμεε  αασσφφυυκκττιικκόό  θθάάννααττοο
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Έκτακτο 
δελτίο της 
ΕΜΥ για τον 
καύσωνα: 
Οι περιοχές 
με 40άρια
Καύσωνας με θερμοκρασίες

πάνω από 40 βαθμούς έρχεται
στη χώρα μας. Σύμφωνα με το
έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, η
μέγιστη τιμή της προβλέπεται
να φθάσει κατά τόπους τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου,
ενώ οι ελάχιστες θερμοκρασίες δεν θα είναι ιδιαίτερα
υψηλές.

Πιο αναλυτικά, η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας
προβλέπεται να φθάσει:

Στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας:

Την Τετάρτη (22-06-2022) τους 35 με 37 και κατά
τόπους στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 38 με 39
βαθμούς Κελσίου.

ην Πέμπτη (23-06-2022) τους 36 με 39 βαθμούς και
τοπικά στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την
κεντρική Μακεδονία τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

Την Παρασκευή (24-06-2022) και το Σάββατο (25-06-
2022) η θερμοκρασία θα πέσει κατά 2 με 3 βαθμούς και
η μέγιστη τιμή θα φθάσει στα κεντρικά και τα νότια τους
37 με 38 βαθμούς, ενώ στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει

τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.
Την Κυριακή (26-06-2022) προβλέπεται από τα

δυτικά νέα άνοδος της θερμοκρασίας.
Στα νησιά και τις παραθαλάσσιες περιοχές:

Το τριήμερο Τετάρτης - Παρασκευής τους 33 με 35
βαθμούς με εξαίρεση τις Κυκλάδες, όπου δεν
αναμένεται να ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Το Σάββατο και την Κυριακή η θερμοκρασία στα
νησιά του Αιγαίου θα πέσει κατά 2 με 3 βαθμούς, ενώ
στα νησιά του Ιονίου την Κυριακή θα παρουσιάσει
άνοδο.

Στην Αττική:

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν την
Τετάρτη και την Πέμπτη και θα φθάσουν τους 38 με 39
βαθμούς Κελσίου, ενώ στα παραθαλάσσια θα είναι 3 με
4 βαθμούς χαμηλότερες.

ΔΕΠΑ: Έσκασε βόμβα
– Διακοπή τροφοδοσίας με

ρωσικό αέριο 
από 21- 27 Ιουνίου

Διακόπτονται από σήμερα 21 Ιουνίου μέχρι και
τις 27 Ιουνίου οι ροές φυσικού αερίου της Gazprom
προς τη χώρα μας, σύμφωνα με πληροφορίες από
την ΔΕΠΑ Εμπορίας.

Η διακοπή, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες
λένε ότι οφείλεται στην ετήσια προγραμματισμένη
συντήρηση του αγωγού Turk Stream, μέσω του
οποίου τροφοδοτείται η χώρα μας.

Η διακοπή της ροής, σύμφωνα με την ΔΕΠΑ, δεν
αναμένεται να επηρεάσει την ασφάλεια εφοδια-
σμού της χώρας καθώς συνεχίζεται η τροφοδοσία
της με Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (LNG), αλλά
και μέσω των υπόλοιπων συμβάσεων αερίων
αγωγού ενώ υπάρχουν – όπως αναφέρεται –
υψηλά αποθέματα.

Συν εχ ίζεται στη σελ 12
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ &
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/ν ση :  Λεωφ . Δημοκρ-
ατίας 18
Ταχ. Κωδ. :  19 300 Ασπρόπυρ-
γος
Τηλέφ ων ο : 2132006417
Πληροφ ορίες :  Σοφ ία Παν ταζή
E mail :  pan-
tazi.s@aspropyrgos.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου
προκηρύσσει δημόσιο διαγων ι-
σμό μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. κατά
την  αν οικτή
διαδικασία με κριτήριο αν άθεσης
την  πλέον  συμφ έρουσα από
οικον ομική άποψη προσφ ορά με
βάση την  τιμή (άρθρο 95 παρ. 2α
του Ν.4412/2016) για την  αν ά-
δειξη αν αδόχου του έργου με
τίτλο: ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ο Υ Ν Τ Ω Ν
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ, ΒΡΕΦΙΚΩΝ,
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ», προϋπολογι-
σμού 80.643,48 €, πλέον  της
δαπάν ης ΦΠΑ 24% .
Το έργο χρηματοδοτείται από
πόρους του Δήμου Ασπρόπυρ-
γου (Κ.Α. 15.7321.062) και υπό-
κειται στις
προβλεπόμενες κρατήσεις για τα
έργα αυτά.
Ο κωδικός CPV του έργου είναι
45212221-1
Το υπό δημοπράτηση έργο περι-
λαμβάνει συνοπτικά τις παρακά-
τω εργασίες:

 Οικοδομικές Εργασίες
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή
ενώσεις αυτών που δραστηριο-
ποιούνται στην
κατηγορία έργου οικοδομικών
και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊ-
κού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπο-
γράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο
βαθμό που η υπό ανάθεση δημό-
σια σύμβαση καλύπτεται από τα
Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7
και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσα-
ρτήματος I της ως άνω Συμφ-
ωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν
εμπίπτουν στην περίπτωση γ ́ της
παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμε-
ρείς συμφωνίες με την Ένωση σε
θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
Καταλληλότητα για την άσκηση
της επαγγελματικής δραστηριότ-
ητας:
Όσον αφορά την καταλληλότητα
για την άσκηση της επαγγελματι-
κής δραστηριότητας, απαιτείται οι
οικονομικοί φορείς να είναι εγγε-
γραμμένοι στο σχετικό επαγγε-
λματικό μητρώο που τηρείται στο
κράτος εγκατάστασής τους. Ειδι-
κά οι προσφέροντες που είναι
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι
στο Μητρώο Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) για το
χρονικό διάστημα που
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID:
62ab3f8b70128e28a8518a85
στις 20/06/22 11:58
εξακολουθούν να ισχύουν οι

μεταβατικές διατάξεις του άρθρου
65 του π.δ. 71/2019 ή στο
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει-
ρήσεων Δημόσιων Έργων
(ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), από την έναρξη
ισχύος του τελευταίου ή στα
Μητρώα Περιφερειακών Ενοτή-
τωνi, ανά περίπτωση, στην κατ-
ηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21
της παρούσας.

Οι προσφέροντες που είναι εγκα-
τεστημένοι σε κράτος μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται
να είναι εγγεγραμμένοι στα
Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ
του Προσαρτήματος Α του ν.
4412/2016.

Οικονομική και χρηματοοικονο-
μική επάρκεια: Δεν απαιτείται
Τεχνική και επαγγελματική
ικανότητα:Δεν απαιτείται
Δικαιολογητικά απόδειξης καταλ-
ληλότητας για την άσκηση της
επαγγελματικής δραστηριότητας
του άρθρου 22.Β
α) Όσον αφορά την καταλληλότ-
ητα για την άσκηση της επαγγε-
λματικής δραστηριότητας, οι προ-
σφέροντες που  είναι εγκατε-
στημένοι στην Ελλάδα υποβάλ-
λουν βεβαίωση εγγραφής στο
Μ.Ε.ΕΠ μέχρι τη λήξη της
μεταβατικής περιόδου ισχύος,
σύμφωνα με το άρθρο 65 του π.δ.
71/2019, και από την πλήρη ένα-
ρξη ισχύος του τελευταίου
βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα Ι
του Μητρώου Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων
(ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), ή βεβαίωση εγγρα-
φής στα Μητρώα Περιφερειακών
Ενοτήτων, ανά περίπτωση, στην
κατηγορία Α1 οικοδομικών. .
(β) Οι προσφέροντες που είναι

εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
προσκομίζουν τις δηλώσεις και
πιστοποιητικά που περιγράφον-
ται στο Παράρτημα XI του Προσα-
ρτήματος Α του ν. 4412/2016.
(γ) Οι προσφέροντες που είναι
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ)
ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπο-
γράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο
βαθμό που η υπό ανάθεση δημό-
σια 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, ή σε τρίτες χώρες που
δεν εμπίπτουν στην προη-
γούμενη περίπτωση
και έχουν συνάψει διμερείς ή
πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων, προσ-
κομίζουν πιστοποιητικό
αντίστοιχου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου. Στην
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί
τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό μπορεί να αντι-
καθίσταται από ένορκη βεβαίωση
ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες
όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση
του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητι-
κής αρχής, συμβολαιογράφου ή
αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου
είναι εγκατεστημένος ο οικονο-
μικός φορέας, ότι δεν τηρείται
τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη
δραστηριότητα του άρθρου 21 της
παρούσας.
Τα ως άνω δικαιολογητικά υπό
α), β) και γ) γίνονται αποδεκτά,
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάν-
τα (30)  εργάσιμες ημέρες πριν
από την υποβολή τους, εκτός αν
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατά-
ξεις έκδοσης αυτών

προβλέπεται συγκεκριμένος χρό-
νος ισχύος και είναι σε ισχύ κατά
την υποβολή τους
Στον ηλεκτρονικό φάκελο προ-
σφοράς περιέχονται:
(α) ένας (υπο)φάκελος με την
ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμε-
τοχής»,  Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με
U I D :
62ab3f8b70128e28a8518a85
στις 20/06/22 11:58
(β) ένας (υπο)φάκελος με την
ένδειξη «Οικονομική Προσφο-
ρά».
Η εγγύηση συμμετοχής στο δια-
γωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο
72 του Ν. 4412/2016 ορίζεται το
ποσό των 1.612,87 € και η σχετι-
κή εγγυητική επιστολή θα απε-
υθύνεται προς τον Δήμο Ασπρ-
οπύργου.
Γλώσσα διαδικασίας η Ελληνική

Ως ημερομην ία και ώρα λήξης
της προθεσμίας υποβολής των
προσφ ορών  ορίζεται η
12/07/2022, ημέρα  Τρίτη και ώρα
10:00 π.μ.
Ως ημερομην ία και ώρα ηλεκτρο-
ν ικής αποσφ ράγισης των  προ-
σφ ορών  ορίζεται η 19/07/2022,
ημέρα  Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά
δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον
διαγωνισμό κατά τη διάταξη του
άρθρου 97  παρ. 3 του ν.
4412/2016, για διάστημα δέκα
(10) μηνών, από την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής
των προσφορών.

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή
για τεχνικούς λόγους δεν διενε-
ργηθεί η αποσφράγιση κατά την
ορισθείσα  ημέρα ή αν μέχρι τη
μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί
καμία προσφορά, η αποσφράγιση
και η καταληκτική ημερομηνία
αντίστοιχα μετατίθενται σε οποια-
δήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση
της αναθέτουσας αρχής. Η απόφ-
αση αυτή κοινοποιείται στους
προσφέροντες, μέσω της λειτουρ-
γικότητας “Επικοινωνία, πέντε (5)

τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες
πριν τη νέα ημερομηνία, και ανα-
ρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστο-
σελίδα της αναθέτουσας αρχής,
εφόσον διαθέτει, καθώς και στον
ειδικό, δημόσια προσβάσιμο,
χώρο “ηλεκτρονικοί
διαγωνισμοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr του
ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή
ημερομηνία δεν
καταστεί δυνατή η αποσφράγιση
των προσφορών ή δεν υποβληθ-
ούν προσφορές, μπορεί να ορισθ-
εί και νέα
ημερομηνία, εφαρμοζομένων
κατά τα λοιπά των διατάξεων των
δύο προηγούμενων εδαφίων. Σε
περίπτωση
που και στη νέα αυτή ημερομηνία
δεν καταστεί δυνατή η αποσφρά-
γιση των προσφορών ή δεν
υποβληθούν προσφορές, διεξά-
γεται νέα διαδικασία σύναψης
δημόσιας σύμβασης για το εν
λόγω έργο με  την εκ νέου τήρη-
ση όλων των διατυπώσεων δημο-
σιότητας που προβλέπονται στις
διατάξεις του παρόντος  (επαναλ-
ηπτικός διαγωνισμός, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 98
παρ. 1 περ. α του ν. 4412/2016).

Η Διακήρυξη και η παρούσα
περίληψη Διακήρυξης δημο-
σιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ. Η Δια-
κήρυξη αναρτάται και
στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας
α ρ χ ή ς
(www.di mos as propy rgou.gr),
σύμφωνα με το άρθρο 2 της
Διακήρυξης Περίληψη της Δια-
κήρυξης δημοσιεύεται στον
Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το
άρθρο 66 ν.
4412/2016 και αναρτάται στο
πρόγραμμα “Διαύγεια”
diavgeia.gov.gr.

Ασπρόπυργος 17/06/2022
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΕΛΕΤΙΟΥ

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ: ΜΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΑΣΚΕΤ

Μ
ετά από δύο χρονιάς σιγής λόγω της πανδημίας ο Σύλλογος μας επανήλθε με μια γιορτή λήξης των Ακαδημιών για την τρέχουσα αγωνιστική
χρονιά αντάξια του μεγέθους του και της ιστορίας
του στο κομμάτι των Υποδομών.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους όλα τα παι-
διά των Ακαδημιών μας με τους γονείς τους, οι προπον-
ητές όλων των τμημάτων, ο βουλευτής Δυτικής Αττικής με
τη ΝΔ κ. Λιάκος Ευάγγελος, ο Δήμαρχος Ελευσίνας κ.
Αργύρης Οικονόμου, ο Αντιδήμαρχος κ. Λεωνίδας Παπ-
πάς, η Αντιπρόεδρος του ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ Δήμου Ελευ-
σίνας κ. Κατερίνα Κριεκούκη, η Δημοτική Σύμβουλος κ.
Βαρβάρα Ρεντούμη και ο head coach του στίβου του
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Α.Π.Ο.- PANELEFSINIAKOS APO κ.
Σπύρος Τσούτσουρας.

Τιμήθηκαν δύο από τους βασικούς χορηγούς των Ακαδ-
ημιών μας, η COSMOTE και η εταιρεία TerrabyteNet,
καθώς και οι αθλήτριες και οι αθλητές μας που ήταν πιο
συνεπείς στις προπονήσεις σε όλη τη διάρκεια της σεζόν.
Παράλληλα δόθηκαν ατομικά βραβεία στα παιδιά που κέρδι-
σαν τα μικρά challenges που έβαλαν οι προπονητές τους.
Μεγάλη και ιδιαίτερη στιγμή η βράβευση του Εφηβικού μας
για την άξια άνοδο του στην Α’ Κατηγορία.

Ως Διοίκηση εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες για την παρουσία όλων σας καθώς και όσων συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης,
ιδιαίτερα όμως στους φίλους της ομάδας Θεόφιλο Κοπαλίδη και Πέτρο Κάπουα για τη βοήθεια τους. Σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι και σας υπενθυμίζο-
υμε την έναρξη του Summer Camp από τη Δευτέρα 20.6.22.  Και του χρόνου ξανά εδώ καλύτεροι, μεριμνώντας πάντα για το μπάσκετ και το μέλλον του
στην πόλη μας και την ευρύτερη περιοχή!
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Γιορτινό
κλίμα στην

λήξη της
σεζόν για το

γυναικείο
τμήμα του
Θριάμβου
Χαιδαρίου

Σε γιορτινό κλιμα έκλεισε
τη ποδοσφαιρική σεζόν η
γυναικεία ομαδα του Θρίαμβου Χαϊδαρίου με την
ακαδημία της με τη τελετή λήξης στο γήπεδο
Τάκης Χαραλαμπίδης παρουσία πλήθος
κόσμου!

Η εκδήλωση ξεκίνησε με τουρνουά παγκορ-
ασίδων και κορασίδων με τη συμμετοχή πέντε
ομάδων, ακολούθησαν βραβεύσεις προπονητρ-
ιών και χορηγών καθώς και απονομές μεταλλίων
για τις 80 περίπου μικρές αθλήτριες που συμμε-
τείχαν με φινάλε την γυναικεία ομάδα!

Η γιορτή είχε πολύ κέφι και διασκέδαση με
μουσική σε όλη τη διάρκεια και δώρα για τους
τυχερούς καθώς και ζεστό χειροκρότημα απ τη
γεμάτη εξέδρα!

Τίμησαν την εκδήλωση και το σωματείο με τη
παρουσία τους ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου Βαγγέλης

Ντινιακός, η Αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας
Κωνσταντίνα Χρονοπούλου, ο Βουλευτής Γιάν-
νης Λοβέρδος και ο Χορηγός Κοσσύφης Θανά-
σης!

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ...

Το ΔΣ η προπονήτρια και οι παίκτριες ευχαρι-
στούν τους παραπάνω επισήμους που παρα-
βρέθηκαν, τις τέσσερις ομάδες ιδιαιτέρως
Ολυμπιάδα Υμηττού, Πήγασο Θριασίου, Νεο Ικό-
νιο Πας Αθηνών που συμμετείχαν στο τουρνουά
και στη γιορτή με τις μικρές τους χαμογελαστές
αθλήτριες, τους γονείς όλων των παιδιών για την
υπομονή τους και το χειροκρότημα, και όλους
τους φίλους που ήταν κοντά στην ομάδα απ την
αρχά ως τη λήξη της χρονιάς!

Aνανέωσε ο Στέλιος
Παπαφλωράτος στο ΑΟΚΠ

Η διοίκηση του Παν ελευσιν ιακού ΑΟΚ αν ακοιν ών ει
την  αν αν έωση της συν εργασίας του με τον  Στέλιο
Παπαφλωράτο για την  αγων ιστική σεζόν  2022-23. Ο
Στέλιος την  περασμέν η αγων ιστική σεζόν  είχ ε μ.ο 11,6
πόν τους, 4,5 ριμπάουν τ και 1,6 ασίστ σε 23 αγών ες
που συμμετείχ ε.
Ο ίδιος έκαν ε την  παρακάτω δήλωση: “Για μέν α η
παραμον ή στον  Παν ελευσιν ιακό ΑΟΚ ήταν  η φυσική
εξέλιξη των  πραγμάτων . Η αγάπη για την  ομάδα και η
επιθυμία του προπον ητή και της διοίκησης ν α
παραμείν ω μου δίν ουν  κίν ητρο ν α παρουσιάσω τον
καλύτερό μου εαυτό στο παρκέ για ν α πετύχ ουμε τους
στόχ ους της ν έας χ ρον ιάς”.
Ευχ όμαστε με την  σειρά μας στον  Στέλιο ν α είν αι υγιής
και επιτυχ ίες με το ΣΤΑΧΥ στο στήθος !!!

Η βράβευση των 
ταλέντων της Κ12 του
Μανδραικού

Ο γεν ικός αρχ ηγός του Μαν δραϊκού Γιάν ν ης
Καλούδας έδωσε τα μετάλλια ΣΤΗΝ κ12 και είμαστε
σίγουροι ότι θα είν αι πάλι παρών  όταν  θα βρα-
βεύον ται σε λίγα χ ρόν ια ως βασικοί παίκτες της
μεγάλης ομάδας.

Ο επικεφαλής της Ακαδημίας Βασίλης Ασπιώτης
είχ ε διπλή χ αρά γιατί στάθηκε με υπερηφάν εια
δίπλα σε όλα τα παιδιά αλλά και στον  γιο του Νικό-
λα που όχ ι μόν ο γν ωρίζει από ποδόσφαιρο αλλά
και από ήθος στο γήπεδο.

Ο προπον ητής του τμήματος Γιάν ν ης Βόγκας
συν εχ ίζει την  καριέρα του ως σπουδαίος ποδοσφ-
αιριστής αλλά είν αι σίγουρο πως αν τίστοιχ η καρι-
έρα και λαμπρό μέλλον  έχ ει και στην  προπον ητι-
κή.

Α.Γ.Σ ΝΗΡΕΑΣ
Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ:  
Με μετάλλια και 
επιτυχίες το Πανελλή-
νιο Πρωτάθλημα
Με μετάλλια και επιτυχ ίες ολοκληρώθηκε
το Παν ελλήν ιο Πρωτάθλημα Εν όργαν ης
Γυμν αστικής Παγκορασίδων  που διε-
ξήχ θη στο Λαύριο 18 Ιουν ίου 2022.
Τα αποτελέσματα των  αθλητριών  του

Νηρέα έχ ουν  ως εξής :
Φαν αριτη Μελίν α
Διζυγο : 2 θεση
Δοκό ισορροπίας: 3η θεση
Σύν θετο ατομικό : 4η θεση
Άλμα : 7η θεση
Έδαφος : 8η θέση
Κυριάκοπουλου Νεφέλη
Εδαφος : 3η θέση
Δοκό ισορροπίας : 4η θεση
Σύν θετο ατομικό : 4η θέση
Διζυγο : 5η θέση
Άλμα : 6η θέση
Βαρβάρα Βασιλική :

Άλμα :8 θεση
Διγαλακη Λυδία :
Με καλή παρουσία ολοκλήρω-
σε το Παν ελλήν ιο Πρωτάθλ-
ημα.
Πολλά συγχ αρητήρια σε όλες
τις αθλήτριες μας και την  προ-
πον ητική ομάδα.
Απολαύσαμε τον  αγών α και τις
διακρίσεις σας!
Είμαστε Περήφαν οι για τις
επιτυχ ίες σας στο Παν ελλήν ιο
πρωτάθλημα Εν όργαν ης
γυμν αστικής!
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Στις περιοχ ές όπου προβλέπε-
ται η επικράτηση υψηλών  θερμο-
κρασιών , η Γεν ική Γραμματεία
Πολιτικής Προστασίας εφιστά την
προσοχ ή στα άτομα που αν ή-
κουν  σε ευπαθείς ομάδες ν α είν αι
ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις
επόμεν ες ημέρες, ώστε ν α αποφ-
ευχ θούν  προβλήματα υγείας,
όπως θερμική εξάν τληση και θερ-
μοπληξία, που μπορεί ν α προκ-
ληθούν  εξαιτίας των  υψηλών  θερ-
μοκρασιών  που θα επικρατή-
σουν .

Ειδικότερα, σύμφων α με τις
οδηγίες αυτοπροστασίας από τις
υψηλές θερμοκρασίες, συν ιστάται
στους πολίτες:

• Να παραμέν ουν  σε χ ώρους δροσερούς και σκιερ-
ούς μακριά από συν ωστισμό, ν α χ ρησιμοποιούν  κλι-
ματιστικά μηχ αν ήματα ή αν εμιστήρες και ν α αποφ-

εύγουν  τη βαριά σωματική εργασία σε χ ώρους με
υψηλή θερμοκρασία, άπν οια και μεγάλη υγρασία.

• Να αποφεύγουν  την  ηλιοθεραπεία, όπως και το

βάδισμα ή το τρέξιμο κάτω από τον  ήλιο
και ν α φορούν  καπέλο και γυαλιά ηλίου
και ρούχ α αν οιχ τόχ ρωμα από ύφασμα
που επιτρέπει στο δέρμα ν α αερίζεται
και διευκολύν ει την  εξάτμιση του
ιδρώτα, αποφεύγον τας τα συν θετικά
υφάσματα.

• Να καταν αλών ουν  ελαφρά γεύματα
με φρούτα και λαχ αν ικά, περιορίζον τας
τα λιπαρά και την  ποσότητα του φαγ-
ητού.

• Να πίν ουν  άφθον ο ν ερό και
χ υμούς φρούτων , αποφεύγον τας τα
οιν οπν ευματώδη.

Ιδιαίτερη μέριμν α συν ιστάται για τα
μωρά και τα μικρά παιδιά, καθώς και

τους ηλικιωμέν ους και τους πάσχ ον τες από χ ρόν ια
ν οσήματα για την  προστασία τους από τις υψηλές
θερμοκρασίες.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη
λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την επικράτηση των υψηλών θερμοκρασιών.

ΓΑΜΟΣ
Ο ΤΣΑΝΤΡΙΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΕΠΠΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΚΑΜΠΟΛΗ ΜΑΡΙΑ 

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
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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

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 2

-  676.735 χαμηλοσυνταξιούχους οι οποίοι
πήραν  200 ευρώ.

- 625.000 οικογένειες με παιδιά που έλαβαν
μιάμιση δόση έξτρα του επιδόματος παιδιού.

- 241.281 δικαιούχους του ελάχιστου
εγγυημένου εισοδήματος που εισέπραξαν διπλή
δόση εισοδήματος.

- 166.982 άτομα με αναπηρία που εισπράτ-
τουν προνοιακό επίδομα τα οποία είχαν λάβει
200 ευρώ.

- 34.964 ανασφάλιστοι υπερήλικες οι οποίοι
έλαβαν οικονομική ενίσχυση  200 ευρώ.

Στην ανακοίνωση νέων μέτρων για την αντι-
μετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας αναμένεται
να προχωρήσει σήμερα, Τρίτη, η κυβέρνηση,
μετά από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το
πρωί της Δευτέρας στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στην σύσκεψη, που πραγματοποιήθηκε υπό
τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, συμμε-
τείχαν ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊ-
κούρας, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, Κώστας Σκρέκεας, ο υπουργός Ανά-
πτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης και ο υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργος Γεωργαντάς.



ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων για
τεχνική υποστήριξη συνεργείου

διασκευής οχημάτων σε 
υγραεριοκίνητα με έδρα την

Μαγούλα Αττικής. 6949227491  
ΚΑΙ  6934551633

email  n.fotiadis@sime.gr

14-θριάσιο Τρίτη 21 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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