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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

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

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου 
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Ηλιοφάνεια και ζέστη . Η θερμοκρασία 

από 23 έως 35  βαθμούς Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αφροδίσιος, Αφροδισία

Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής
Παγκόσμια Ημέρα Υδρογραφίας

Αγίου Αφροδισίου

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΣΑΒΒΙΝΙΔΟΥ ΚΥΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΛεωφόρος ΝΑΤΟ

218, Ασπρόπυργος - Γκοριτσά, 2105598618

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Ρόκα Μαρία Π., Αδελφών Κυπραίου 54, 

2105546916

MANΔΡΑ
Αθανασοπούλου Χρυσάνθη Χ., Εργατικές

Κατοικίες, 2105541721

ΆΝΩ  ΛΙΟΣΙΑ 

ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
Λεωφόρος Φυλής 197, 2102474337

ΑΧΑΡΝΕΣ

Βανδώρου Δήμητρα Μ.

Εθνικής Αντιστάσεως 117, 2102442311

Α
υτοψία στις εργασίες διαπλάτυνσης, συντήρη-
σης και επισκευής δασικών δρόμων στην περ-
ιοχή της Κινέτας πραγματοποίησε  ο Υφυπο-

υργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Γιώργος Αμυράς,
μαζί με τους βουλευτές Ν.Δ. της περιφέρειας Β’  Δυτικής
Αττικής, τον Αντιπρόεδρο της Βουλής, Αθανάσιο 

Μπούρα, τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο
Κώτσηρα και τον Ευάγγελο Λιάκο

Ο Υφυπουργός βρέθηκε στην περιοχή, προκειμένου
να επιτηρήσει τις εργασίες που γίνονται στο δασικό
οδικό δίκτυο, για την αποκατάσταση των ζημιών μετά
την καταστροφική πυρκαγιά τον Ιούλιο του 2018 και τις
πλημμύρες που επακολούθησαν. Στην αυτοψία έδωσε
το παρών και η Δασάρχης, Σόνια Φράγκου.

Από το τέλος Μαΐου υλοποιούνται εργασίες επαναφ-
οράς με επίστρωση σε 40 θέσεις των δασικών δρόμων,
άρση καταπτώσεων και καθαρισμοί πρανών και τάφρ-
ων.

Ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανα-
κοίνωσε στο υπουργικό συμβούλιο τη νέα
επιδότηση στα καύσιμα, το Fuel Pass 2, στην

προσπάθεια ανάσχεσης της ανεξέλεγκτης ακρίβειας.Ο
πρωθυπουργός τόνισε πως το Fuel Pass 2, η νέα
επιδότηση στα καύσιμα, θα αφορά τρεις μήνες, Ιούλιο,
Αύγουστο, Σεπτέμβριο και θα είναι μια παρέμβαση που
θα αφορά τις τιμές και της βενζίνης και του diesel και
απευθύνεται σε περισσότερους από 3 εκατομμύρια
οδηγούς.

Παράλληλα είπε πως γίνεται και μια ξεχωριστή
παρέμβαση για τους αγρότες, καθώς επισπεύδεται, για
τις αρχές Αυγούστου, η επιστροφή σε αυτούς του Ειδι-
κού Φόρου Κατανάλωσης για το πετρέλαιο το οποίο
αγόρασαν το πρώτο εξάμηνο του 2022.Ο κ. Μητσο-
τάκης τόνισε πως οι γενικές κατευθύνσεις κοστολο-
γούνται σε επιπλέον 375 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι οι

συνολικές επιδοτήσεις της πολιτείας μόνο για τα καύσι-
μα αγγίζουν τα 600 εκατομμύρια -για την ακρίβεια 580
εκατομμύρια ευρώ.Fuel Pass 2: 

Αναλυτικά η νέα επιδότηση στα καύσιμαΜε το «Fuel
Pass 2» η ενίσχυση στην κατανάλωση της βενζίνης:Για
τα ΙΧ ανεβαίνει από τα 45 στα 80 ευρώ, για πληρωμή
στην αντλία.Για τις μοτοσικλέτες ανεβαίνει από τα 35 στα
60 ευρώ.Στα νησιά στα 100 ευρώ τώρα, αντί 55 ευρώ
μέχρι σήμερα. Και για τα δίτροχα στα νησιά 70 ευρώ,
αντί των περίπου 40 ευρώ που ήταν πριν.Για το diesel
η ενίσχυση θα εξακολουθήσει να είναι 12 λεπτά ανά
λίτρο στην πηγή. 

Το τελικό όφελος -συνυπολογίζοντας και τον ΦΠΑ-
θα ανέλθει στα 15 λεπτά το λίτρο. «Στόχος είναι να κρα-
τήσουμε την τιμή του diesel κάτω από τα 2 ευρώ στην
αντλία και αυτό θα ισχύσει επίσης για το επόμενο
τρίμηνο», είπε ο πρωθυπουργός.

Μητσοτάκης για επιδότηση καυσίμων: 
Στα 80 ευρώ το Fuel Pass για το επόμενο τρίμηνο

Αυτοψία Γ. Αμυρά σε εργασίες δρόμων και
δασικού οδικού δικτύου στην Κινέτα
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Στον Υπουργό Επικρατείας, Γιώργο Γεραπετρίτη, ο Σπύρος Βρεττός 
για την πάταξη της εγκληματικότητας

Τ
ον Υπουργό Επικρατείας,Γιώργο Γεραπετρίτη
επισκέφθηκε  ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος
Βρεττός μαζί με τον αντιδήμαρχο και επικεφ-

αλής της επιτροπής αντεγκληματικής πολιτικής του
Δήμου,Στάθη Τοπαλίδη και το μέλος της Γιώργο Κου-
λόγιαννη.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν θέματα που
άπτονται της πάταξης  της εγκληματικότητας και του
συντονισμού των δράσεων των συναρμόδιων υπουρ-
γείων. Ο Δήμαρχος από την πλευρά του επισήμανε ότι
το θέμα είναι πολυδιάστατο, πολυπαραγοντικό και
χρειάζεται λήψη γενναίων αποφάσεων. Έγινε δε ανα-
φορά στις διαρκείς προσπάθειες από την πλευρά του
Δήμου και της Επιτροπής και την κατάθεση προτά-
σεων στα συναρμόδια υπουργεία.     

Παράλληλα, τονίστηκε ότι απαιτείται μηδενική ανοχή
σε παραβάσεις από τον κρατικό μηχανισμό και πιστή
τήρηση του σχεδιασμού, ώστε να αντιμετωπιστεί άμεσα
και καίρια η παραβατικότητα στην περιοχή.

Σε δήλωσή του, μετά τη συνάντηση,  ο Δήμαρχος
Αχαρνών Σπ. Βρεττός τόνισε:«Η πάταξη της εγκλημα-
τικότητας απαιτεί πολυπαραγοντική αντιμετώπιση και
γενναίες αποφάσεις. 

Σε αυτό το πλαίσιο είχαμε την ευκαιρία να συναν-
τηθούμε με τον Υπουργό Επικρατείας κ. Γεραπετρίτη
και να του εκθέσουμε τις απόψεις και τις προτάσεις μας
για την κατάσταση στον Δήμο Αχαρνών.

Είναι δεδομένο πως η ριζική λύση του προβλήματος
απαιτεί τον συντονισμό όλων των συναρμόδιων υπο-
υργείων».

Τη χρημα-
τοδότηση
του Δήμου

Μάνδρας – Ειδ-
υλλίας με το ποσό
των 70.000 ευρώ
αποφάσισε το
Υπουργείο Εσω-
τερικών και ο
αρμόδιος Αναπ-
ληρωτής Υπο-
υργός, κ. Στέλιος
Πέτσας, για το
π ρ ό γ ρ α μ μ α
«Εκτέλεση εργα-
σιών από τους
ΟΤΑ της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομέ-
νου της λειψυδρίας».

Με αφορμή τη συγκεκριμένη απόφαση, ο Υφυπο-
υργός Δικαιοσύνης και Βουλευτής Δυτικής Αττικής
της Ν.Δ., κ. Γιώργος Κώτσηρας, δήλωσε:

«Η νέα επιχο-
ρήγηση εκ μέρους
του Υπουργείου
Εσωτερικών προς
τον Δήμο Μάνδρ-
ας – Ειδυλλίας
έρχεται ως αποτέ-
λεσμα των ουσια-
στικών ενεργειών
και παρεμβάσεων
της Κυβέρνησης
για την αντι-
μετώπιση της λει-
ψυδρίας.

Ο αρμόδιος
Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος
Πέτσας, με τον οποίο έχουμε οικοδομήσει μία εξαι-
ρετική συνεργασία, αντιλαμβάνεται τις διαρκείς
ανάγκες που υπάρχουν στους Δήμους της Δυτικής
Αττικής και προς αυτή την κατεύθυνση επίλυσής
τους δουλεύουμε άπαντες»

Τροχαίο στην Κακιά Σκάλα:
Σοβαρό ατύχημα με δύο

νταλίκες

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της
Τρίτης (21/6) στην εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθ-
ου.
Συγκεκριμένα, το τροχαίο έλαβε χώρα στο ρεύμα

προς Αθήνα πριν το τούνελ της Κακιάς Σκάλας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, από τη σύγκρουση
που σημειώθηκε ανάμεσα σε δύο νταλίκες,
δημιουργήθηκε έντονο προβλημα στην κυκλοφο-
ρία των οχημάτων.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την
Τροχαία, έκλεισε  η σήραγγα Θησέας κι η  κίνηση
στο σημείο διεξάγονταν  με απόλυτη ασφάλεια από
τη μία λωρίδα κυκλοφορίας του αυτοκινητοδρό-
μου.  
O οδηγός της νταλίκας σύμφωνα με το τοπικό

μέσο korinthostv.gr απεγκλωβίστηκε μετά από
επιχείρηση της Πυροσβεστικής και μεταφέρθηκε
με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο προορισμό Θριά-
σιο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας. Προανάκριση
διενεργεί  η τροχαία αυτοκινητοδρόμων.

ΜΜάάννδδρραα::  7700..000000€€  γγιιαα  ττηηνν  
ααννττιιμμεεττώώππιισσηη  ττηηςς  λλεειιψψυυδδρρίίααςς

Γιώργος Κώτσηρας: «Σε διαρκή συνεργασία Κυβέρνηση και τοπικοί φορείς για την επίλυση

όλων των ζητημάτων που απασχολούν τη Δυτική Αττική»

Δωρεάν Rapid Test σήμερα
στο Δημαρχειο Αχαρνών 

Σήμερα Τετάρτη 22 Ιουν ίου ο ΕΟΔΥ θα διεν εργήσει
δωρεάν  Rapid Test σε εμβολιασμέν ους και αν εμβολία-
στους για την  αν ίχ ν ευση του Cov id-19 στο Δημα-
ρχ είο Αχ αρν ών  (φουαγιέ της αίθουσας εκδηλώσεων )
από τις 09:30 έως τις 15:00.
Οι δημότες θα πρέπει ν α γν ωρίζουν  τα εξής:
♦  Θα πρέπει ν α έχ ουν  μαζί τους το ΑΜΚΑ και την
αστυν ομική τους ταυτότητα.
♦  Θα πρέπει ν α ακολουθούν  πιστά τις οδηγίες που
προβλέπον ται από τα υγειον ομικά πρωτόκολλα (μάσ-
κες, αποστάσεις ασφαλείας κτλ).
Η έκδοση ψηφιακής βεβαίωσης αποτελέσματος για
τους διαγν ωστικούς ελέγχ ους πραγματοποιείται από
την  ψηφιακή πύλη gov .gr
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Με σεβασμό στους
πολίτες και τις καθημερινές
ανάγκες σε όλο το εύρος του
Δήμου, οι υπάλληλοι των
συνεργείων καταβάλλουν
καθημερινή προσπάθεια
για την παροχή των καλύτε-
ρων δυνατών υπηρεσιών
προς όλους.

Στο πλαίσιο της καθημερ-
ινής επικοινωνίας με τους
πολίτες, ο Δήμος μας,
ενημερώνει για τις καθημε-
ρινές ή/και εβδομαδιαίες
εργασίες που πραγματο-
ποιούνται σε όλο το εύρος
της Ελευσίνας και της
Μαγούλας, τόσο για τη
γνώση των προγραμματι

σμένων και εκτελεσθέν-
των ενεργειών όσο και για
τον ενδεχόμενο εντοπισμό
οποιονδήποτε επισημάν-
σεων από τους πολίτες, οι
οποίες και συμβάλλουν τα
μέγιστα στο έργο του Δήμου.

Οι εργασίες που πραγ-
ματοποιήθηκαν τις προη-
γούμενες ημέρες στη Δημο-
τική Ενότητα Μαγούλας,
πέραν τον προγραμματι-
σμένων και καθιερωμένων
εργασιών καθαριότητας, σε
όλο το εύρος της Δ.Ε. είναι οι
εξής:

Συντήρηση Πλατείας Αθ.
Διάκου & παιδικής χαράς

Συντήρηση Πλατείας Ελε-
υθερίας

Συντήρηση Πλατείας
Οσίου Μελετίου

Κούρεμα γκαζόν και
ευπρεπισμός νέου νηπια-
γωγείου Μαγούλας

Καθαρισμός – Πυρασφά-
λεια, κόψιμο και απομάκρυ-
νση χόρτων πλησίον του 3ου
Δημοτικού Σχολείου
Μαγούλας

Καθαρισμός – Πυρασφά-
λεια, κόψιμο και απομάκρυ-
νση χόρτων στις οδούς
Σπάρτης, Κρήτης, Αριστοτέ-
λους και Αν. Γκλιάτη 

Εργασίες καθαριότητας & πρασίνου στη ΜαγούλαΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ Δήμου Ελευσίνας 
σας ενημερώνει ότι το Δημοτικό Στάδιο Ελευσίνας

“Κοσμάς Παπανικολάου”
θα παραμείνει ΚΛΕΙΣΤΟ την Τετάρτη 22/06/2022
& την Πέμπτη 23/06/2022 από τις 12:00 – 18:00,

λόγω υψηλής θερμοκρασίας!
Ευχαριστούμε για την κατανόηση!



Επίσκεψη κλιμακίου της ΝΔ στο αμαξοστάσιο 
της ΟΣΥ Α.Ε. στον Δήμο Φυλής

Την Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022 συγκροτήθηκε
σε σώμα η νέα Νομαρχιακή Επιτροπή Δυτικής
Αττικής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. – ΚΙΝ.ΑΛ. που προέκ-
υψε από τις εσωκομματικές εκλογές της 8ης
Μαΐου. 

Στην πρώτη συνεδρίαση που έγινε παρου-
σία των μελών της Κ.Π.Ε. Σοφίας Αδάμ, Μηνά
Αναστασάκη, Θανάση Σερέπα και Δημήτρη
Παπαγιάνναρου, έπειτα από ψηφοφορία που
πραγματοποιήθηκε μεταξύ των εκλεγμένων
μελών εξελέγησαν οι κάτωθι: 

Γραμματέας: Αγαθάγγελος Σερέπας
Αναπληρώτρια Γραμματέας: Μαρία Μιχάλα-

ρου 
Υπεύθυνος Οργανωτικού: Ανέστης Ψωμιάδ-

ης 
Υπεύθυνος Μ.Μ.Ε. – Επικοινωνίας: Αντώνης

Υψηλάντης 

Μέλη: Μηνάς Ζέρβας, Σπύρος Θεοχαρίδης,
Γεωργία Μουστακάκη, Σεμίνα Πινή, Ερασμία
Στάθη, Στέφανος Φουρνάρης, Κυριάκος Χατ-
ζηλέρης. 

Το «ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής» επιστρέφει
δυναμικά και στην Δυτική Αττική! 

Ευχαριστήρια δήλωσή του νέου Γραμματέα
της  Ν.Ε. Δυτικής Αττικής

«Αποτελεί  μεγάλη τιμή για εμένα η εκλογή
μου ως Γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτρο-
πής Δυτικής Αττικής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. – ΚΙΝ.ΑΛ. 

Θέλω, γι' αυτό να ευχαριστήσω όλα τα μέλη
της Νομαρχιακής Επιτροπής για την εμπι-
στοσύνη τους στο πρόσωπό μου και να
δεσμευθώ, ότι από σήμερα θα επικεντρωθώ
σε ένα και μόνο σκοπό: Στο να υπηρετήσω και
να συμβάλλω στη διάδοση  των αρχών και
αξιών του Κινήματός μας σε όλο τον Νομό και
φυσικά στις θέσεις μας και το πρόγραμμά μας
που θα βοηθήσει τη πατρίδα μας μετά από τις
αποτυχημένες επιλογές των κυβερνήσεων
του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας. 

Με «όπλα» την παρακαταθήκη της Φώφης
Γεννηματά αλλά και την φρέσκια και σύγχρ-
ονη αντίληψη για τα πράγματα του Προέδρου
μας Νίκου Ανδρουλάκη, θα εργασθούμε με
όλα τα μέλη της Παράταξης στη Δυτική Αττική
για την κοινωνία και τον Άνθρωπο».

Το αμαξοστάσιο
της ΟΣΥ Α.Ε., στα
Άνω Λιόσια, επισ-
κέφτηκε ο γραμμα-
τέας της Πολιτικής
Επιτροπής της
Νέας Δημοκρατίας,
Παύλος Μαρινάκ-
ης, μαζί με τον
γραμματέα Παρα-
γωγικών Τομέων,

Άκη Μπάφα και
τον γραμματέα
Εργαζομένων στον
Ιδιωτικό και Δημό-
σιο Τομέα,
Θόδωρο Κόλλια.

Ο πρόεδρος της
ΟΣΥ Α.Ε., Βασίλης
Ξυπολυτάς, μαζί
με τον διευθύνοντα
σύμβουλο, Στέφα-

νο Αγιάσογλου και
εκπροσώπους των
ε ρ γ α ζ ο μ έ ν ω ν ,
ξενάγησαν το κλι-
μάκιο της Νέας
Δημοκρατίας στον
χώρο του αμαξο-
στασίου και του
μηχανουργείου.

Κατά την επίσκε-
ψή τους στους

προαναφερόμενο-
υς χώρους, οι κ.κ.
Μαρινάκης, Μπάφ-
ας και Κόλλιας
συνάντησαν εργα-
ζομένους με τους
ο π ο ί ο υ ς
συνομίλησαν για
τα ζητήματα που
αντιμετωπίζουν,
την αύξηση του

στόλου των λεωφ-
ορείων και των
δ ρ ο μ ο λ ο γ ί ω ν ,
αλλά και την αναγ-
καιότητα για την
πρόσληψη περισ-
σότερου προσωπι-
κού, τόσο οδηγών,
όσο και εργαζομέ-
νων ειδικοτήτων
(π.χ. μηχανικών).

ΣΤΗ ΣΕΒΙΛΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ  
ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΤΗΣ ΚΕΔΕ

OΔήμαρχος Ασπροπύργου και μέλος Δ.Σ. της
ΚΕΔΕ., κ. Νικόλαος Μελετίου, συμμετείχε στις 13-
15 Ιουνίου 2022, στη συνεδρίαση του

Εκτελεστικού Γραφείου του Παγκόσμιου Οργανισμού
Ηνωμένων Πόλεων &
Τοπικών Αρχών (World
Organization of United
Cities and Local
Governments – UCLG), στη
Σεβίλλη της Ισπανίας, ως
τακτικός εκπρόσωπος  της
ΚΕΔΕ.

Πιο συγκεκριμένα, η
Επιτροπή Πολιτισμού του
μεγαλύτερου οργανισμού
τοπικών και περιφερειακών
κυβερνήσεων στον κόσμο,
συνεδρίασε, ενόψει της
Ατζέντας 2022, με θέμα «Οι

τοπικές και περιφερειακές κυβερνήσεις προάγουν την ειρήνη
στην πρώτη γραμμή των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης»,
όπου και ο Δήμαρχος, Νίκος Μελετίου εισηγήθηκε τις ειδικές
προτάσεις της ΚΕΔΕ, με σκοπό να ληφθούν υπόψη στον
ευρύτερο παγκόσμιο σχεδιασμό αντιμετώπισης του
μεταναστευτικού. 

Στην ομιλία του, στη συνεδρίαση, ο Δήμαρχος
Ασπροπύργου, αρχικά παρουσίασε την υφιστάμενη
κατάσταση, υπογραμμίζοντας τις μεγάλες βελτιώσεις μεταξύ
επικοινωνίας και συντονισμού μεταξύ του Ελληνικού
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, της ενημέρωσης των
αιρετών και της συνεργασίας μεταξύ των φορέων, τον
τελευταίο ενάμιση χρόνο. Επίσης τόνισε, χαρακτηριστικά, το
γεγονός της συντεταγμένης φύλαξης των θαλάσσιων
συνόρων, των τελευταίων δύο χρόνων.  Κατόπιν επισήμανε
την ασύμμετρη επιβάρυνση στα νησιά του Αιγαίου και στους
ακριτικούς δήμους της Ελλάδας. Στην πορεία ανέδειξε τους
λόγους, όπου η αλληλεγγύη στους αυτοδιοικητικούς κρίνεται
απαραίτητη, και η ανάγκη προκαθορισμού ενός οργανωμένου
σχεδίου ισοκατανομής των προσφυγικών μεταναστευτικών
ροών στην χώρα, ζωτικής σημασίας. 

«Όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να αποσυμφορηθούν τα νησιά
και οι ακριτικές περιοχές, καθώς και για την απαραίτητη
ενίσχυση των υποδομών στους δήμους, που φιλοξενούν
πρόσφυγες και για την βελτίωση των υγειονομικών και
γενικότερα των συνθηκών, που βιώνουν οι πρόσφυγες
μετανάστες στις δομές..

Είναι σημαντικό να συμμετέχει η τοπική κοινωνία στη λήψη
των αποφάσεων για τις νέες δομές αλλά και για την κατάσταση
που επικρατεί σε αυτές και για τις ανάγκες που προκύπτουν,
μέσω του δήμου της κάθε περιοχής, ο οποίος θα πρέπει να
έχει εκπρόσωπο στα όργανα λήψης αποφάσεων, τουλάχιστον
σε γνωμοδοτικό επίπεδο..

Θα ήθελα επίσης να αναφέρω  τα αιτήματα δημάρχων να
σταματήσει ο σχεδιασμός νέων δομών πολύ μεγαλύτερης
χωρητικότητας από την υφιστάμενη, χωρίς την έγκρισή τους»,
δήλωσε, μεταξύ άλλων, τεχνικών λεπτομερειών.  

Με το πέρας της συνεδρίασης, ο Δήμαρχος Ασπροπύργου,
ευχαρίστησε θερμά την Επιτροπή Πολιτισμού UCLG, όπως
και το Δ.Σ. και τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ και Δήμαρχο  Τρικκαίων
κ. Δημήτρη Παπαστεργίου, για την ευκαιρία να εκπροσωπήσει
τη Χώρα και να τοποθετηθεί στον μεγαλύτερο οργανισμό
τοπικών και περιφερειακών κυβερνήσεων παγκοσμίως.
Κλείνοντας, δήλωσε: «Για άλλη μια φορά, ευχαριστώ τους
δημότες Ασπροπύργου, που με εξέλεξαν για τέταρτη συναπτή
φορά Δήμαρχο της πόλης μας. Δίχως την εντολή τους δεν θα
βρισκόμουν εδώ τώρα. Για άλλη μια φορά δεσμεύομαι  να
εκπροσωπώ δυναμικά, και να ενισχύσω τη φωνή των τοπικών
και περιφερειακών κυβερνήσεων της Χώρας, αναζητώντας ένα
μέλλον βιώσιμης διακυβέρνησης, με ασφάλεια και προοπτική
για όλους». 

Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022  θριάσιο-5 

Συγκροτήθηκε σε σώμα η νέα Νομαρχιακή 
Επιτροπή Δυτικής Αττικής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. – ΚΙΝ.ΑΛ. 

Εισηγήθηκε τις ειδικές προτάσεις της
ΚΕΔΕ, με σκοπό να ληφθούν υπόψη
στον ευρύτερο παγκόσμιο σχεδιασμό
αντιμετώπισης του μεταναστευτικού. 
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ΤΤοο  εεµµββλληηµµααττιικκόό  ““EEKKOO  AAccrrooppoolliiss  RRaallllyy””  εεππιισσττρρέέφφεειι
µµεε  ΜΜέέγγαα  ΧΧοορρηηγγόό  ττηηνν  ΕΕΚΚΟΟ  

Αυτό τον
Σεπτέµβριο
το “EKO
A c r o p o l i s
Rally” διε-

ξάγεται για δεύτερη
συνεχόµενη χρονιά στην
Ελλάδα, στο πλαίσιο του
Παγκόσµιου Πρωταθλή-
µατος Ράλλυ της FIA! Από
τις 8 έως και τις 11
Σεπτεµβρίου, η χώρα µας
θα βρεθεί στο επίκεντρο
του µηχανοκίνητου αθλ-
ητισµού, εξασφαλίζοντας
για το κοινό σε ολόκληρο
τον κόσµο συναρπαστικές
διαδροµές,  γεµάτες αδρε-
ναλίνη, συγκινήσεις και
πολλές εκπλήξεις!

Η ΕΚΟ, η µεγαλύτερη
ελληνική εταιρία εµπο-
ρίας στην κατηγορία της,
παραµένει πιστή στη
δέσµευσή της να βρίσκεται
δίπλα στους λάτρεις του
ιστορικού αυτού ράλλυ.
Έτσι, στηρίζει και φέτος
τη διοργάνωσή του,
συµπληρώνοντας συνολι-
κά πάνω από 10 χρόνια
υποστήριξης ενός αγώνα
που αποτελεί θεσµό. Πρό-
κειται για µια σηµαντική
πρωτοβουλία που προβάλ-
λει τη χώρα σε παγκόσµιο
επίπεδο. 

Έχοντας ήδη σηµειώσει
µία άκρως επιτυχηµένη
διοργάνωση το 2021, το
φετινό “ΕΚΟ Acropolis
Rally” αναµένεται να ανε-
βάσει τον πήχη ακόµα πιο
ψηλά!

Η ΕΚΟ είναι ο Μεγάλος
Χορηγός του EKO
Acropolis Rally αλλά και
της Υπέρ-Ειδικής ∆ιαδρο-
µής “EKO Super Special
Stage”, η οποία θα πραγ-
µατοποιηθεί την Πέµπτη
8 Σεπτεµβρίου στο
Ολυµπιακό Στάδιο της
Αθήνας (ΟΑΚΑ), αµέσως
µετά την Τελετή Έναρξης.
Στη συναρπαστική εκδή-
λωση, η ΕΚΟ υπόσχεται
να φέρει στους θεατές
ακόµα περισσότερες
ευκαιρίες να ζήσουν µε
πάθος και ένταση την
εµπειρία αυτού του
αγώνα, µέσα από δραστηρ-
ιότητες και ενέργειες που
θα ανακοινωθούν σύντο-
µα.

Η ∆ιευθύντρια
Marketing Εγχώριας
Εµπορίας του Οµίλου
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, κ. Χριστίνα
Μηλιαράκη, σηµείωσε
αναφορικά µε το “EKO
Acropolis Rally” 2022:
«Με ιδιαίτερη χαρά και
υπερηφάνεια στηρίζουµε
και το 2022 τον µεγαλύτε-
ρο αγώνα Ράλλυ, το ΕΚΟ
Ράλλυ Ακρόπολις. 

Η ΕΚΟ, ως Μεγάλος
Χορηγός, δεσµεύεται να
στηρίξει για άλλη µια χρο-
νιά έναν άρτια οργανωµέ-
νο αγώνα µε πολλές συγκι-
νήσεις, ανεβάζοντας την
αδρεναλίνη στα ύψη. Το
φετινό «ΕΚΟ Acropolis
Rally» -µε το ΕΚΟ Super 

Special Stage στο
ΟΑΚΑ- αναµένεται να
προσφέρει περισσότερες
µοναδικές στιγµές,
µεγαλύτερες συγκινήσεις,
ανεβάζοντας ακόµα πιο
ψηλά τον πήχη των προσ-
δοκιών και προσφέροντας
στους θεατές την ευκαιρία
να ζήσουν µια δυναµική
και πολυδιάστατη εµπει-
ρία µε πρωταγωνιστή το
µηχανοκίνητο σπορ. 

Το ΕΚΟ Acropolis Rally 

θέλουµε να γίνει µια
γιορτή για όλους: για τους
νέους, τις οικογένειες,
τους επισκέπτες της
χώρας. Μία µοναδική
ευκαιρία απόδρασης, αλλά
και µία ευκαιρία να µιλή-
σουµε ακόµα µια φορά για
την οδική ασφάλεια, την
ευγενή άµιλλα, τη συνεχή
προσπάθεια να γινόµαστε
καλύτεροι και να
βελτιώνουµε τις επιδόσεις
µας».

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΔΜΗΕ-GRID TELECOM ΚΑΙ TELECOM EGYPTΓΙΑ ΝΕΟ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΥΠΤΟΥ
- Υπεγράφη στο Κάιρο συμφωνία για νέα τηλεπικοινωνιακή διασύνδεση

Αθήνα, 21 Ιουνίου 2022 

Ο
Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρ-
ικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ), η θυγατρική του
Ομίλου Grid Telecom και η Telecom Egypt,

κορυφαίος τηλεπικοινωνιακός οργανισμός της
Αιγύπτου, υπέγραψαν χθες στο Κάιρο συμφωνία για
νέα διασύνδεση Ελλάδας και Αιγύπτου μέσω διακλά-
δωσης υποβρύχιου τηλεπικοινωνιακού καλωδίου, που
ποντίζεται αυτή την περίοδο στη Νοτιανατολική Μεσό-
γειο, με σημείο προσαιγιάλωσης την Κρήτη.

Τη συμφωνία υπέγραψαν σε συνάντηση που είχαν
στην έδρα της Telecom Egypt στην αιγυπτιακή πρω-
τεύουσα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του
ΑΔΜΗΕ κ. Μάνος Μανουσάκης, ο Διευθύνων
Σύμβουλος της Telecom Egypt κ. Adel Hamed και ο
Διευθυντής της Grid Telecom κ. Γιώργος Ψυρρής.

Το καλωδιακό έργο που δρομολογείται μεταξύ Ελλά-
δας και Αιγύπτου πρόκειται να εξυπηρετήσει αποτελε-
σματικά τον αυξανόμενο όγκο δεδομένων που διακι-
νείται στην περιοχή της Μεσογείου, με τη δημιουργία
ενός νέου και αξιόπιστου τηλεπικοινωνιακού διαδρό-
μου. Επιπλέον, το νέο καλώδιο θα προσφέρει τη
συντομότερη δυνατή όδευση με κατεύθυνση τα Βαλκά-
νια και άλλους σημαντικούς προορισμούς στη νοτιοδ

υτική Ευρώπη όπως η Γένοβα και η Μασσαλία,
μέσω υβριδικών χερσαίων και υποθαλάσσιων δικτύων
τηλεπικοινωνιών. 

Η χθεσινή συμφωνία επιβεβαιώνει την καλή συνερ-
γασία μεταξύ του ΑΔΜΗΕ και της θυγατρικής του Grid
Telecom με την Telecom Egypt, και έρχεται σε
συνέχεια του Μνημονίου Κατανόησης (MoU) στρατηγι-
κής σημασίας που υπεγράφη τον Φεβρουάριο του
2022 στα κεντρικά γραφεία του ΑΔΜΗΕ στην Αθήνα,
θέτοντας τις βάσεις για τη διερεύνηση εναλλακτικών
επιλογών συνδεσιμότητας μεταξύ των δύο χωρών. 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ
Μάνος Μανουσάκης δήλωσε:

«Η Νοτιοανατολική Μεσόγειος παρέχει ευκαιρίες για
συνέργειες που θα συμβάλουν στην ανάδειξη της
ευρύτερης περιοχής ως σημαντικού κόμβου τόσο σε
τηλεπικοινωνιακό όσο και σε ενεργειακό επίπεδο. Με
δεδομένο ότι η Αίγυπτος είναι κεντρικό σημείο συνάν-
τησης υποθαλάσσιων καλωδίων από την Ανατολή
προς τη Δύση, είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι καθώς
η συνεργασία μεταξύ του ΑΔΜΗΕ και της θυγατρικής
του Grid Telecom με την Telecom Egypt θα έχει ως
αποτέλεσμα τη δημιουργία μίας νέας διεθνούς όδευσης
που θα ενισχύσει τον στρατηγικό ρόλο της Κρήτης ως
κόμβου ανοιχτής πρόσβασης δεδομένων στο σταυρο-
δρόμι τριών ηπείρων».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Telecom Egypt κ. Adel
Hamed, δήλωσε:«Με την αυξανόμενη ζήτηση για
συνδεσιμότητα σε περιφερειακό αλλά και παγκόσμιο
επίπεδο, η Telecom Egypt εργάζεται προς τη βελτίωση
και την επέκταση του διεθνούς δικτύου της και επεν-
δύει συνεχώς σε νέα καλωδιακά συστήματα. Η συνερ-
γασία μας με τον ΑΔΜΗΕ και τη Grid Telecom θα
αυξήσει σημαντικά την ανθεκτικότητα και την εμβέλεια
του δικτύου μας».

Τ
ην Κυριακή
19/6/2022 η My
Grand Road σε

συνεργασία με την
Δημοτική Κοινότητα
Νέας Περάμου
σ υ ν δ ι ο ρ γ ά ν ω σ ε
ενημερωτική και δια-
δραστική εκδήλωση
στο Λιμάνι της Νέας Περά-
μου με στόχο την ευαισθητο-
ποίηση των δημοτών στο
θέμα της πρόληψης των
οδικών τροχαίων ατυχημά-
των.  
Ο πρόεδρος της Δημοτικής

Κοινότητας Νέας Περάμου ο
Γιάννης Σεβαστής μαζί με
τα μέλη του Δ.Σ. η κα
Μαλβίνα Φραγκούλη και η
κα Βασιλική Γκόγκου και τα
μέλη του οργανισμού μας
προετοίμασαν και διοργά-
νωσαν την εκδήλωση υπό
τον τίτλο ‘’ Κυκλοφορώ με
Ασφάλεια στην Νέα Πέραμο
΄΄ . 
Συγκεκριμένα τοποθετήθηκε
θεματικό περίπτερο
ενημέρωσης των επισκε-
πτών (παιδιών και γονέων )
προκειμένου να κατανοή-
σουν τους κανόνες αναγ-
νώρισης των πινακίδων
σήμανσης , στη συνέχεια τα
παιδιά χρωμάτιζαν και
ζωγράφιζαν σχετικές  δρα-
στηριότητες όπως πινακίδες
αλλά και ελεύθερη ζωγραφ-
ική. 

Τα παιδιά συνέχισαν με
Οδήγηση ποδηλάτου ή πατι-
νιού φορώντας κράνος ασφ-
αλείας στο πάρκο κυκλοφο-
ριακής αγωγής σύμφωνα με
τον ΚΟΚ.  

Στο χώρο του λιμανιού είχε
σταθμεύσει και το αγωνι-
στικό του αυτοκίνητο ο κ.  

Θανάσης Κοράκης προκει-
μένου όλοι οι επισκέπτες να
διαπιστώσουν τις διαφορές
ενός ράλυ από το συμβατικό
οικογενειακό μας επιβατηγό
όχημα. 

Μικροί και μεγάλοι παρέ-
λαβαν Βεβαίωση Συμμε-
τοχής στην θεματική  εκδή-
λωση .

Πάνω από 65 παιδιά
συμμετείχαν στην ενεργά
στην εκδήλωσή μας  και μας
τίμησαν με την παρουσία
τους  ο Αντιπεριφερειάρχης
Δυτικής  Αττικής ο κ. Λευτέρ-
ης Κοσμόπουλος, ο αντιδή-
μαρχος Νέας  Περάμου
κ.Σταύρος Φωτίου ,  ο πρόε-
δρος του Ηρόδωρου και
πρόεδρος Σχολικών επιτρ-
οπών του Δήμου Μεγαρέων
ο κ. Σπύρος Τσιούνης , ο
Δημοτικός Σύμβουλος και
επικεφαλής της δημοτικής
παράταξης Όμορφες
Πόλεις ο κ. Άγγελος Μακρυ-
γιάννης  και  ο δημοτικός
Σύμβουλος κ. Χρήστος
Γκίνης . 
Οι δράσεις στην Νέα Πέρ-

αμο με θέμα την Ασφαλή
Μετακίνηση θα συνεχι-
στούν από Σεπτέμβριο σε
όλες τις ηλικιακές ομάδες
της Δημοτικής Κοινότ-
ητας. 

Με εκτίμηση 
My Grand Road team 

My Grand Road : 
Οδηγώ με ασφάλεια στην Νέα Πέραμο
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Μ
ε την υπευθυνότητα και τον
σχεδιασμό που απαιτείται
προσεγγίζει ο Δήμος Ελευ-

σίνας το μείζον ζήτημα των αδέσπο-
των ζώων σε Ελευσίνα και Μαγούλα.

Μέσω του αρμόδιου τμήματος αλλά
και με δράσεις ευαισθητοποίησης, ο

Δήμος φιλοδοξεί  και
συνεχίζει να πορεύεται με
γνώμονα την προώθηση
των υπεύθυνων υιοθε-
σιών, προκειμένου να
αποκτήσουν τα αδέσποτα
ζώα της πόλης, το παντο-
τινό τους σπίτι.

Ήδη και μόνο για το έτος
2022, το τμήμα αδεσπό-
των του Δήμου Ελευσίνας
έχει ολοκληρώσει πάνω
από 30 υπεύθυνες υιοθ-
εσίες.

Παράλληλα, και με την
αρωγή των συνεργαζόμε-

νων κτηνιάτρων του Δήμου πραγμα-
τοποιούνται καθημερινά στειρώσεις
αδέσποτων ζώων, ενώ σε συνερ-
γασία με εθελοντές φιλόζωους
συμπολίτες μας και τη φιλοζωική
ομάδα πραγματοποιούνται αποπαρα-
σιτώσεις, εμβολιασμοί, χορηγήσεις

φαρμακευτικών ειδών
και  περίθαλψη όσων
ζώων χρειάζονται φρον-
τίδα.

Είναι  εξαιρετικά
σημαντικό για τον Δήμο
μας, τα αδέσποτα ζώα
που κυκλοφορούν στην
πόλη να είναι υγιή και
ασφαλή, γεγονός άλλω-
στε, που συμβάλλει και
στη βελτίωση της ποιότ-
ητας ζωής των πολιτών.

Σε αυτό το πλαίσιο ο
Δήμος Ελευ-
σίνας επιδιώκει  να
κάνει ό,τι κρίνεται απαρ-
αίτητο για να διασφαλι-
στούν οι συνθήκες που
απαιτούνται  για την
καλύτερη δυνατή
διαχείριση των αδέ-
σποτων ζώων συντροφ-

Μέριμνα του Δήμου Ελευσίνας για 
τα αδέσποτα ζώα και την ευζωία τους
Στειρώσεις, αποπαρασιτώσεις και υπεύθυνες υιοθεσίες

Δ. ΦΥΛΗΣ: Ξεκινά σήμερα η διανομή ΤΕΒΑ 
με παράλληλη δράση ενημέρωσης για τον εμβολιασμό

κατά του COVID -19

Σε Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πιάνου 
στο Μέγαρο Μουσικής από 24 – 26 Ιουνίου
συμμετέχει το Δημοτικό Ωδείο Φυλής 

Σε Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πιά-
νου από 24 – 26 Ιουνίου συμμε-

τέχει το Δημοτικό Ωδείο Φυλής που
θα λάβει χώρα στην Αίθουσα Διδασ-
καλίας και Πολυχώρο της Μουσικής
Βιβλιοθήκης του Μεγάρου Μουσικής
Αθηνών. 
Συμμετέχουν οι υψηλού επιπέδου

σπουδαστές, Νικόλας Καλτουρο-
υμίδης, Ευγενία Καταραχια και
Ραλία Παπουτσή,  του Τμήματος
της Καθηγήτρια Ρούλας Λεβαντή. 
Ευχή του Δημάρχου Φυλής Χρή-

στου Παππού και του υπεύθυνου
του Δημοτικού Ωδείου Γιώργου
Αντωνόπουλου να έχουν καλή επιτ-
υχία. 

Για λίγες μέρες ακόμη | Έκθεση - Εγκα-
τάσταση | “Ελευσίνα & Επανάσταση”
| Parking Παλαιού Ελαιουργείου | Έως
26/6

Για λίγες μέρες ακόμη, έως την Κυριακή 26 Ιου-
νίου, η αφηγηματική Έκθεση - Εγκατάσταση “Ελευ-
σίνα & Επανάσταση” της 2023 ΕΛΕVΣΙΣ Πολιτιστι-
κή Πρωτεύουσα της Ευρώπης, φιλοξενείται στο
Parking του Παλαιού Ελαιουργείου Ελευσίνας. Στην
ιστορικού περιεχοµένου έκθεση, σε επιμέλεια της
Ερατούς Κουτσουδάκη και επιστημονική επιμέλεια
του Στέφανου Καβαλλιεράκη, που πραγματοποι-
είται με την πολύτιμη συμβολή τοπικών ιστοριο-
διφών και συλλεκτών, έδωσαν το παρών τόσο οι
κάτοικοι της Ελευσίνας όσο και οι επισκέπτες της.
Μέσα στη 

ζοφερή συγκυρία της τρέχουσας επικαιρότητας
του πολέμου, το συγκινητικό ενδιαφέρον του κοινού
επισφράγισε τη σημασία της Έκθεσης ως αφο-
ρμής για προβληματισμό πάνω στη διαλεκτική της
Ιστορίας. 

Ώρες λειτουργίας: Τετάρτη έως Κυριακή 18.00-
21.00

Σημείωση: Στο πλαίσιο της Έκθεσης, η 2023
ΕΛΕVΣΙΣ Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης
καλεί το κοινό να στηρίξει το έργο της Δομής της
Ελευσίνας, που στεγάζει πρόσφυγες από την
Ουκρανία. Έως την ολοκλήρωση της Έκθεσης στις
26/6, στη διάθεση των επισκεπτών, στο Πάρκινγκ
του Παλαιού Ελαιουργείου, βρίσκεται ένα κουτί
συνεισφοράς στο οποίο μπορούν να συνδράμουν
με τη δωρεά της επιλογής τους.
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Το νέο κύμα καύσωνα ξεκινάει
στη χώρα και το Συνδικάτο ΟΤΑ
Αττικής ζητά να παρθούν άμεσα
μέτρα για την προστασία της
ζωής και της υγείας των εργαζο-
μένων.

Ειδικότερα, σημειώνει:

«Σε συνθήκες καύσωνα, πολλαπλασιά-
ζονται οι κίνδυνοι για τους εργαζόμενο-
υς γιατί δίπλα στην εντατικοποίηση της
δουλειάς από την τρομακτική έλλειψη
προσωπικού, την απουσία υποδομών,
τα σάπια μηχανήματα και οχήματα, επι-
δρά και η θερμική καταπόνηση.

Το κράτος αντιμετωπίζει την προστασία
της υγείας και την ασφάλεια μας ως
κόστος που πρέπει να περικόψει. Το
βλέπουμε καθημερινά με τα λειψά Μέσα
Ατομικής Προστασίας, τις απαράδεκτες
υποδομές, τα επικίνδυνα μηχανήματα
και οχήματα. Το ζήσαμε και στην παν-
δημία, που τα υγειονομικά πρωτόκολλα
έγιναν πρωτόκολλα διάδοσης του ιού,
πρωτόκολλα του θανάτου. Οι συνάδελφ-
οι στην αποκομιδή, στον οδοκαθαρισμό,
στα τεχνικά συνεργία είναι εκτεθειμένοι
στα καιρικά φαινόμενα την ώρα που
πραγματοποιούν ιδιαίτερα βαριές και
ανθυγιεινές εργασίας. Πρόβλημα
υπάρχει και στους διοικητικούς υπαλλή-
λους και στους οδηγούς, καθώς τα κλι-

ματιστικά είναι σε πολλές περιπτώσεις
ανεπαρκώς συντηρημένα ή δεν λειτο-
υργούν.

Μπροστά στον επερχόμενο καύσω-
να απαιτούμε:

Άμεση διακοπή όλων των υπαίθρ-
ιων εργασιών όταν η θερμοκρασία
ξεπεράσει τους 38ο C.

Αποχή από την εργασία, όταν επι-
κρατούν συνθήκες καύσωνα, των
εργαζομένων που εντάσσονται σε
ομάδες υψηλού κινδύνου (καρδιο-
παθείς, πνευμονοπαθείς, διαβητικοί,
νεφροπαθείς, εγκυμονούσες, κ.λπ.).

Συχνά διαλείμματα κατάλληλης διάρκει-
ας, ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλ-
λοντος και τα χαρακτηριστικά της
εργασίας, της έντασης εργασίας και της
χρησιμοποιούμενης στολής εργασίας –
Μέσα Ατομικής Προστασίας, για την
πρόληψη της θερμικής καταπόνησης
των εργαζομένων.

Περιορισμός βαριών εργασιών όταν οι
συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας
δημιουργούν ασφυκτικές συνθήκες.
Ιδιαίτερα για τους εργαζόμενους στην
αποκομιδή σε αυτές την συνθήκες είναι
εγκληματικό να συνεχίσουν να εργά-
ζονται.

Διάθεση σε συνεχή βάση στους εργαζό-
μενους πόσιμου δροσερού νερού κοντά
στη θέση εργασίας τους.

Δημιουργία κατάλληλων κλιματισμέ-
νων χώρων διαλείμματος για την ανά-
παυση των εργαζομένων.

Για όλα τα παραπάνω, να ληφθούν
άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα για την
ασφάλεια και την υγεία των εργαζομέ-
νων με ουσιαστικό έλεγχο της εργοδοτι-
κής ευθύνης από τους ελεγκτικούς μηχα-
νισμούς του κράτους.

Να υπάρχει ουσιαστική εκτίμηση του
επαγγελματικού κινδύνου από το Γιατρό
Εργασίας και τον Τεχνικό Ασφάλειας και
εφαρμογή από τους δημάρχους, όλων
των αναγκαίων τεχνικών και οργανω-
τικών μέτρων για την ουσιαστική προ-
στασία της υγείας και ασφάλειας των
εργαζομένων.

ΣΟΚ στη Λάρισα: Ήταν κλεισμένη γιαΣΟΚ στη Λάρισα: Ήταν κλεισμένη για
42 χρόνια σε σπίτι42 χρόνια σε σπίτι

Τραγωδία στο Παγκράτι: 
Βουτιά θανάτου για νεαρή κοπέλα 
από μπαλκόνι πολυκατοικίας

Τραγικό θάνατο βρήκε μια γυναίκα ηλικίας από 20
έως 25 ετών, η οποία φέρεται να βρέθηκε στο κενό
από μπαλκόνι πολυκατοικίας, κάτω από αδιευκρίνι-
στες συνθήκες.

Το συμβάν έλαβε χώρα σε κεντρικό δρόμο στο
Παγκράτι και συγκεκριμένα στην οδό Μάρκου Μου-
σούρη. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο και παρέλα-
βε τη σορό της άτυχης γυναίκας, με την Αστυνομία
την ίδια ώρα να διεξάγει έρευνα για τα αίτια της τρα-
γωδίας.

Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής-Καύσωνας: Ζητά μέτρα 
προστασίας για τους εργαζόμενους

Ξ
ετυλίγεται, σιγά
σιγά, το ν ήμα
της απίστευτης

ιστορίας που είδε το
φως της δημοσιότητας
στη Λάρισα με τον
εγκλεισμό της κόρης
επί 42 χ ρόν ια σε δια-
μέρισμα.

Η 51χ ρον η γυν αίκα
είχ ε ν α βγει από το
διαμέρισμά της σε
συν οικία κον τά στο
κέν τρο της πόλης,
εδώ και 42 χ ρόν ια,
από την  ηλικία των  9
ετών  δηλαδή. Η ιστο-
ρία αποκαλύφθηκε
όταν  η μητέρα της, μια
76χ ρον η γυν αίκα βρέθηκε ν εκρή
το απόγευμα του περασμέν ου
Σαββάτου, στην  εί σοδο του σπι-
τιού της εν ώ επέστρεφε από την
αγορά.

Η αστυν ομία, μετά την  έρευν α
που διεξήγαγε, βρήκε την
51χ ρον η η οποία ήταν  κλεισμέν η
στο σπίτι από εν ν έα ετών  από
την  οικογέν ειά της. Τη γυν αίκα
έχ ουν  αν αλάβει κοιν ων ικοί λειτο-
υργοί του Δήμου Λαρισαίων  και
όπως επισημαίν εται, δεν  πρόκει-
ται για μια εύκολη υπόθεση, καθώς
έχ ει αίσθηση της πραγματικότητας

αλλά η επικοιν ων ία μαζί της δεν
είν αι η πιο εύκολη, σύμφων α με το
onlarissa.

Λάρισα: «Mε έβριζε και με εκβία-
ζε η μάν α γιατί ήθελα ν α την
καταγγείλω», λέει συγγεν ής της
51χ ρον ης

Στο μεταξύ, συγγεν ής της
51χ ρον ης που διαμέν ει στο ισό-
γειο της διπλοκατοικίας μιλών τας
στο onlarissa, σημείωσε ότι γν ώρ-
ιζε για το περιστατικό και εκείν η
και πολλοί συγγεν είς που επισκέ-
πτον ταν  την  οικογέν εια, όμως η

μάν α δεν  επέτρε-
πε σε καν έν αν
ν α πουν  ή ν α
κάν ουν  το παρα-
μικρό.«Μέχ ρι που
ζούσε ο κουν ιάδος
μου πριν  20 χ ρό-
ν ια το κορίτσι
ήταν  καλά αλλά
όχ ι και πολύ, δεν
μπορώ ν α το
εξηγήσω ακριβώς.
Όμως αν  είχ ε
επαφή με κόσμο
θα ήταν  καλύτερα. 

Μετά τον  θάν α-
το του κουν ιάδου
μου, το παιδί δεν
έβγαιν ε καθόλου

έξω. Είχ α πει στην  μητέρα της ότι
θα την  καταγγείλω, και πως έπρε-
πε ν α βγάλει το παιδί έξω, αλλά
εκείν η με έβριζε μόλις της το έλεγα
και με εκβίαζε. 

Το παιδί είχ ε πάει μόν ο σε τρεις
τάξεις σχ ολείο. Πήγαμε με την
γειτόν ισσα ν α το καταγγείλουμε
κάποια στιγμή, η αστυν ομία ήρθε
αρκετές φορές εδώ, ήξερε για το
περιστατικό. Όμως εκείν η με έβρι-
ζε. Μας έλεγε ότι το ίδιο το κορίτσι
δεν  ήθελε ν α βγει έξω και ν α έρθει
σε επαφή με κόσμο», τόν ισε χ αρ-
ακτηριστικά η 51χ ρον η.

Μαρία Συρεγγέλα: 
«Με τις “Νταντάδες της
γειτονιάς”, ενισχύουμε τη
γυναικεία εργασία και
προωθούμε τη συμφιλίω-
ση προσωπικής και επαγ-
γελματικής ζωής»

Τ
ο τηλεφωνικό κέντρο που δέχεται τις κλήσεις
όσων ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο
Μητρώο Επιμελητών για το πρόγραμμα

«Νταντάδες της γειτονιάς» επισκέφθηκε η υφυπο-
υργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμό-
δια για θέματα Δημογραφικής και Οικογενειακής
Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, Μαρία Συρεγγέ-
λα.
Η κα Συρεγγέλα απάντησε η ίδια σε τηλεφωνήματα

και σε κάποιες απορίες ενδιαφερομένων και τους
εξήγησε τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθή-
σουν, προκειμένου να συμμετάσχουν στο πρόγραμ-
μα και να βρουν εργασία ως επιμελητές/επιμελήτριες.
Μάλιστα, όπως διαπίστωσε, οι υποψήφιοι επιμελητές
που ήταν στην τηλεφωνική γραμμή ξαφνιάστηκαν,
μόλις άκουσαν ότι συνομιλούν με την ίδια την υφυ-
πουργό μην πιστεύοντας στα αυτιά τους.
Η κα Συρεγγέλα ευχαρίστησε το προσωπικό του

τηλεφωνικού κέντρου που βοηθά ουσιαστικά όσες
και όσους θέλουν να εγγραφούν στο Μητρώο Επι-
μελητών, τονίζοντας ότι, με το συγκεκριμένο πρόγρ-
αμμα, τις «Νταντάδες της γειτονιάς», «βελτιώνουμε
σημαντικά την καθημερινότητα των γονέων και
ιδιαίτερα των μητέρων, ενισχύουμε τη γυναικεία
εργασία και προωθούμε τη συμφιλίωση προσωπικής
και επαγγελματικής ζωής».
Το πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς» αφορά

στην κατ’  οίκον φροντίδα βρεφών και νηπίων,
ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών και προβλέπει
την οικονομική ενίσχυση των εργαζόμενων γονέων,
των μονογονέων, των αναδόχων και, ιδιαίτερα, των
μητέρων, για τη χρήση πιστοποιημένων υπηρεσιών
φροντίδας των παιδιών τους. Σε πρώτη φάση, θα
εφαρμοστεί πιλοτικά σε 33 δήμους της χώρας και,
στη συνέχεια, θα υλοποιηθεί σε όλη την επικράτεια.



Μ
ε πολλά μηνύματα
ελπίδας και αρωγό τον
Δήμο Ασπροπύργου
στην εξαιρετικά σημαν-

τική προσπάθεια του Συλλόγου
«Όραμα Ελπίδας»,  πραγματοποι-
ήθηκαν χθες τα εγκαίνια του Τοπι-
κού Κέντρου Εγγραφής Εθελοντών
Δοτών Μυελού των Οστών στο
κτίριο της κοινωνικής υπηρεσίας
και του ΚΕΠ Υγείας του Δήμου

Ασπροπύργου.
Το Τοπικό Κέντρο, το οποίο τελεί

υπό την αιγίδα Ελληνικού Διαδ-
ημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων
(Ε.Δ.Δ.Υ.Π.) σε συνεργασία με το
Σωματείο «Όραμα Ελπίδας»
εγκαινίασε ο Περιφερειάρχης Αττι-
κής και Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠ,
Γιώργος Πατούλης, ενώ στο πλε-
υρό του βρισκόταν και ο Αντιπερ-
ιφερειάρχης Δυτικής Αττικής Λ.
Κοσμόπουλος .

Αρχικά πραγματοποιήθηκε αγια-
σμός από τον Αρχιμανδρίτη Ειρη-
ναίο Βασιλακόπουλο του Ιερού
Ναού Αγίου Δημητρίου Ασπρ-
οπύργου παρουσία του Αντιπρ-
οέδρου της Βουλής, κ. Αθανάσιου
Μπούρα, του Γραμματέα της Βου-
λής, κ. Ευάγγελου Λιάκου, του
Περιφερειάρχη και Προέδρου του
ΕΔΔΥΠΠΥ, κ. Γεώργιου Πατούλη,
του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής

Αττικής, κ. Ελευθέριου Κοσμόπου-
λου,  της αρμόδιας Αντιδημάρχου
Κοινωνικής Προστασίας, κ.
Σοφίας Μαυρίδη, της Γενικής Διε-
υθύντριας του ΕΔΔΥΠΠΥ κ.
Μαρίας Αϊδίνη, της εκπροσώπου
του «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ», κ.
Πηνελόπη Σαμαρά, του Γενικού
Γραμματέα, κ. Ευστάθιου Ρεστέμη,
καθώς και Αντιδημάρχων, δημο-
τικών συμβούλων, προϊσταμένων

και στελεχών της Διεύθυνσης. 

Ο Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ και
περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιώρ-
γος Πατούλης χαιρέτησε την εκδή-
λωση συγχαίροντας τον Δήμαρχο
Ασπροπύργου Νικόλαο Μελετίου
και το επιτελείο της Κοινωνικής
Υπηρεσίας και μεταξύ άλλων ανέφ-
ερε τα εξής: «Η προσφορά μυελού
των οστών σώζει ζωές. Με μια
απλή κίνηση και μια πολύ γενναία
απόφαση, αυτή της εθελοντικής
προσφοράς, οδηγούμαστε σε μεγά-
λες αλλαγές. Η ζωή είναι το ύψιστο
αγαθό και με τέτοιου είδους πρά-
ξεις εξασφαλίζουμε την ελπίδα σε
συνανθρώπους μας. Η σημερινή
εκδήλωση έχει μεγάλη σημασία για
εμάς, διότι θεωρούμε ότι η προα-
γωγή της υγείας δεν είναι μόνο η
ενημέρωση του κοινού για την υγιή
διαβίωση, αλλά η ενημέρωση και η

αναγνώριση των δυσκολιών που
βιώνουν καθημερινά οι συμπολίτες
μας. Ήδη η ανταπόκριση των
πολιτών είναι σημαντική και όλοι
μαζί μπορούμε να γίνουμε μέρος

αυτής της μεγάλης αλυσίδας αγάπ-
ης προς τους συνανθρώπους
μας». 

Όπως δήλωσε και ο δήμαρχος
Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος
Μελετίου, για την  νέα αυτή κοινω-
νική δομή του Δήμου: «Το Τοπικό
Κέντρο του Δήμου Ασπροπύργου
Εγγραφής Εθελοντών Δοτών Μυε-
λού των Οστών, που σήμερα εγκαι-
νιάστηκε η λειτουργία του, θα
δώσει την Ελπίδα και τη λύση σε
χιλιάδες συνανθρώπους μας, με τη
δυνατότητα εύρεσης συμβατών
δοτών για μεταμόσχευση. Από
σήμερα Δήμος Ασπροπύργου-
Όραμα Ελπίδας πορεύονται  με
κοινό στόχο να δώσουν ζωή και
ελπίδα στο συνάνθρωπό». 

Επίσης,   ο Αντιπρόεδρος της

Βουλής και Βουλευτής Δυτικής
Αττικής, Θανάσης Μπούρας,
ευχήθηκε καλή επιτυχία για τη λει-
τουργία του Κέντρου, με την
ελπίδα να αυξάνονται οι εθελοντές
δότες μυελού των οστών, ώστε να
μπορούν περισσότεροι συνάνθρω-
ποί μας να βρίσκουν ίαση από
αιματολογικές παθήσεις.

Ο κ. Μπούρας συνεχάρη τον Περ-
ιφερειάρχη, κ. Πατούλη, το Δήμα-
ρχο Ασπροπύργου, Νίκο Μελετίου,
το Γενικό Γραμματέα του Δήμου
και μέλος του ΕΔΔΥΠΠΥ, Στάθη
Ρεστέμη, την Αντιδήμαρχο Κοινω-
νικής Προστασίας, Παιδείας, Πολι-
τισμού και  Νεολαίας, Σοφία
Μαυρίδη για την προσπάθεια που
κατέβαλλαν στην υλοποίηση του
σημαντικού αυτού έργου, ενώ
ευχήθηκε στο προσωπικό του Κέν-
τρου που θα συμβάλλει τα μέγιστα
για τη σωστή λειτουργία του, καλή
δύναμη και καλή επιτυχία.

Στην εκδήλωση έδωσαν το
παρόν οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Παντε-
λής Σαββίδης, Μιχαήλ Ψωμιάδης,
Αντώνιος Καραμπούλας, Μελέτιος
Μπουραντάς, Ιωάννης Νέζης,
Δημήτριος Παπαδόπουλος,  ο
Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Α., κ. Αναστά-
σιος Παπαδόπουλος, ο Πρόεδρος
του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., κ. Ιωάννης
Κατσαρός, ο Πρόεδρος της Σχολι-
κής Επιτροπής Μονάδων Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης, κ. Αβραάμ
Κωνσταντινίδης ο Πρόεδρος του
“Atticatv”, κ. Δημήτρης Καγιάς, η
Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρ-
ου, κ. Γεωργία Πηλιχού και ο επι-
κεφαλής του συνδυασμού «Αλλά-
ζουμε», κ. Ιωάννης Ηλίας. 
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ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» 

Εγκαινιάστηκε το Τοπικό Κέντρο Εγγραφής Εθελοντών 
Δοτών Μυελού των Οστών στον Ασπρόπυργο 
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Μανδραικός ΑΟ 

Σας   ευχαριστούμε   ΟΛΟΥΣ   και
ΟΛΕΣ   από   καρδιάς! 

Το 2ο SOCCER_CUP, που διοργάν ωσε ο Μαν δραϊ-
κός Αθλητικός Όμιλος ολοκληρώθηκε με επιτυχ ία. Η
επιτυχ ία δεν  είν αι μια απλή φραστική διατύπωση για
«ν α ευλογήσουμε ταγέν ια   μας».   Είν αι   η   ουσία
και   το   περιεχ όμεν ο   που   δώσαμε   όλοι   μαζί
σε   αυτή  την  τετραήμερη συν άν τησή μας σε 3 γήπε-
δα.
Κοιν ή και βασική επιδίωξη σε όλους τους Συλλόγους

είν αι ν α εν θαρρύν ουμε τους μικρούς μας φίλους ν α
ασχ οληθούν  με τον  αθλητισμό, ν α έρθουν  κον τά στις
αθλητικές οικογέν ειες που έχ ουμε και ν α γαλουχ ηθούν
με τις κατάλληλες αθλητικές και   παιδαγωγικές αξίες.

Είμαστε   βέβαιοι   ότι   και   με   αυτό   το   τουρν ο-
υά,   βάλαμε   έν α   λιθαράκι   σε   αυτό   το οικοδόμ-

ημα που με τόσο κόπο, μεράκι και εθελον τισμό προ-
σπαθούμε ν α στήσουμε.
Το τουρν ουά μας πέτυχ ε επίσης τον  προπον ητικό
και εκπαιδευτικό του σκοπό, την  σωστή αθλητική –
κοιν ων ική εκπαίδευση και την  ψυχ αγωγία των  ν εα-
ρών  αθλητών  μας σύμφων α με   τα   αθλητικά
ιδεώδη,   το «ευ αγων ίζεσθαι»  και τις  αξίες  που έχ ο-
υμε ως αθλητικοί
σύλλογοι. Παράλληλα δεκάδες αθλητικά στελέχ η,
γον είς, παιδιά από όλα τα σημεία της Αττικής (και της
Ελλάδας) συν αν τηθήκαμε, γν ωριστήκαμε, συμβάλλαμε
- έστω ελάχ ιστα - στο κοιν ων ικό,  πολιτιστικό και
φιλαν θρωπικό πρόσωπο του αθλητισμού.
Για   όλα   αυτά   λοιπόν    κάν ουμε   σήμερα   αυτό
τον    αποχ αιρετιστήριο   απολογισμό   και
δικαιούμαστε όλοι μας ν α μιλάμε για ΕΠΙΤΥΧΙΑ και ν α
θεωρούμε όλα τα παιδιά και όλους
τους Συλλόγους  ΝΙΚΗΤΕΣ.

Σας   ευχ αριστούμε   ΟΛΟΥΣ   και   ΟΛΕΣ   από
καρδιάς!   Είμαστε   στη   διάθεσή   σας   για
περαιτέρω συν εργασία και για ν α αν ταποδώσουμε την
τιμή που μας κάν ατε.

Ειδικότερα επιτρέψτε μας
ν α ευχ αριστήσουμε: Τον
Σύλλογο Τέλος Αγρας που
μας ήρθε
από   τους   όμορφους
Γαργαλιάν ους   Μεσ-
σην ίας.   Τον    Δήμο
Μάν δρας   Ειδυλλίας   και
την

ΕΠΣΔΑ   για   την    αιγίδα   τους.   Τους   φίλους
μας   στην      Soccerland     Ελευσίν ας   και   στο
Metropolitan       Park     για   την    πολύτιμη   συν ε-
ργασία   και   φιλοξεν ία   τους.   Τέλος   θερμές
ευχ αριστίες στους ΕΘΕΛΌΝΤΕΣ μας για τη συγκιν ητι-
κή προσφορά τους.

Για τον  Μαν δραϊκό Αθλητικό Ομιλο:
Χρήστος Παπακων σταν τίν ου, πρόεδρος
Βασίλης Ασπιώτης, υπεύθυν ος Ακαδημιών
Γιώργος Δημητρακόπουλος, αθλητικός διευθυν τής.
Τάσος Κουρκούτας, υπεύθυν ος δημοσίων  σχ έσεων

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: Μεγάλη συμμετοχή του
κόσμου στις διήμερες πολιτιστικές
εκδηλώσεις του Ι.Ν. Αγίου Νεκταρίου

Μ
ε μεγάλη επιτυχ ία ολοκληρώθηκαν , παρουσία του Δημάρχ ου Φυλής, οι διή-
μερες εορταστικές εκδηλώσεις που οργάν ωσε ο εφημέριος του Αγίου Νεκτα-
ρίου Άν ω Λιοσίων  πατέρας Μην άς Αλεξιάδης, με  αφορμή τον  εορτασμό

των  Αγίων  Πάν των . 
Ο πατέρας Μην άς άν οιξε την  εκδήλωση καλωσορίζον τας τον  κόσμο και ευχ όμε-

ν ος καλή διασκέδαση. “Περάσαμε δυο χ ρόν ια αποξέν ωσης με τον  cov id και τώρα
πρέπει ν α εκμεταλλευτούμε το καλοκαίρι για ν α διασκεδάσουμε” παρότρυν ε τον
κόσμο και αν ακοίν ωσε πως την  1η Σεπτεμβρίου ο Ι.Ν. θα φιλοξεν ήσει για πέν τε
ημέρες Τίμιο Ξύλο που θα έρθει για προσκυν ηματικούς λόγους από το Άγιο Όρος
και τη Μον ή Κουτλουμουσίου.

Χρόν ια πολλά με υγεία, γεμάτες πλατείες και εκκλησίες ευχ ήθηκε ο Δήμαρχ ος
Φυλής Χρήστος Παππούς ο οποίος μίλησε με θερμά λόγια για τον  πατέρα Μην ά.   

Το γλέν τι ξεκίν ησε το Σάββατο 18 Ιουν ίου μετά τη λιτάν ευση της εικόν ας των
Αγίων  με το συγκρότημα του Ι.Ν. και το γυν αικείο χ ορευτικό τμήμα του συλλόγου
Ηπειρωτών  Άν ω Λιοσίων  και κορυφώθηκε το βράδυ της Κυριακής. Το πρόγραμμα
άν οιξε τη δεύτερη ημέρα των  εκδηλώσεων  το χ ορευτικό τμήμα του συλλόγου Κρη-
τών  Άν ω Λιοσίων  – Ζεφυρίου “Η Μεγαλόν ησος” , ακολούθησε πλούσιο πον τιακό
γλέν τι με ζων ταν ή ορχ ήστρα εν ώ το κέφι απογειώθηκε με τον  Σπύρο Μπρέμπο
και το συγκρότημά του. 

Παράλληλα με το χ ώρο τον  εκδηλώσεων  ο Ιερός Ναός φέτος για πρώτη φορά
άν οιξε και δεύτερο χ ώρο με φωτορυθμικά, μπαρ και μον τέρν α μουσική για τη ν εο-
λαία στην  οποία προσέφερε mojito που είχ αν  ετοιμάσει οι άν θρωποι του ν αού.
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ANΑΚΟΙΝΩΣΗ-
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Aπό τον πρόεδρο του ΣΔΔΑ και μέλος
της ΟΔΠΕ και υπεύθυνο  του
προγράμματος    Βαγγέλη Δημόπουλο την
εξής επιστολή.

Από τον Οκτώβριο του 2021 ως και τις 19
Ιουνίου του 2022 και κατά ομολογία ΟΛΩΝ
η league είναι ΕΝΑ από τα 4 καλύτερα
τουρνουά στην ΑΤΤΙΚΗ και το μοναδικό
τουρνουά σε διάρκεια στην Δυτική Αττική
με την συμμετοχή 15 ομάδων!!!!!!!!!!!!!: 

(ΑΟ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ
ΠΟΝΤΙΩΝ-ΕΝΩΣΗ Δ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ-
ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΠΑΟΚ-
ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ-ΑΙΑΣ
ΠΑΡΑΛΙΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ-
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ-ΔΟΞΑ
ΠΟΝΤΙΩΝ-ΠΕΡΣΕΑΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΑΕΚ
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ-ΠΑΣ ΙΛΙΟΥ-ΣΟΚΕΡΛΑΝΤ-
ΔΟΞΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ) 

με 52 τμήματα (κ8-κ10-κ12-κ14) και σε
έντεκα γήπεδα που έγιναν μαζί με τα finan
four 546 αγώνες.

Είμασταν δίπλα στα σωματεία που μας
επέλεξαν ,σε χριστουγεννιάτικα-
πασχαλινά και καλοκαιρινά τουρνουά που
έγιναν στα γήπεδα (ΚΥΡΙΑΚΟΣ CLUB-3F

ΔΥΝΑΜΗΣ-KALIBAKI ARENA-DREAM
SPORT MEGARA-METROPOLITAN
PARK-ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ
ΒΑΛΑΡΙΑ-ΕΝΩΣΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ),

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ
ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ ΜΕ ΔΕΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΝΕΑ ΜΗΝΩΝ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΑΡΑ ΤΙΣ
ΔΥΣΚΟΛΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΑΝ
(ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ-ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΛΠ) ΤΙΣ
<<ΑΚΡΙΤΙΚΕΣ>>ΜΑΣ ΟΜΑΔΕΣ ΔΟΞΑ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ,

ΔΟΞΑ ΠΟΝΤΙΩΝ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΜΕΓΑΡΩΝ , ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΟ ΠΑΡΩΝ
ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ .

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ τους Υπεύθυνους των
ομάδων για την άψογη συνεργασία που
είχαμε ολη την ποδοσφαιρική περίοδο
(ΜΠΑΡΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ-ΙΟΥΛΙΟ
ΛΑΜΠΡΙΝΑΤΟ-ΝΑΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ-
ΤΣΙΛΙΝΓΚΙΡΙΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ-
ΒΑΡΥΘΙΜΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΗ και
ΘΕΟΔΩΡΟ-ΒΑΡΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟ-
ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ ΜΕΓΑ-ΚΟΜΙΩΤΗ ΣΤΑΥΡΟ-
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ-ΚΟΥΜΑΝΙ ΗΛΙΑ-
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ-
ΤΣΕΒΡΕΝΙΔΗ ΑΡΓΥΡΙΟ και ΚΟΥΜΠΗ
ΠΑΝΤΕΛΗ-ΧΑΤΖΗ ΠΕΤΡΟ-ΚΕΛΗ
ΔΗ Μ Η Τ ΡΙΟ- ΑΠ ΟΣ Τ ΟΛΟΠ ΟΥΛΟ

ΧΡΗΣΤΟ)  
ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ που έφερναν τους

μικρούς αθλητές ανελλιπώς στα γήπεδα
για την χαρά και την διασκέδασή τους  

τους ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ,ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ και
ΙΑΤΡΟΥΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

για την ομαλή διεξαγωγή και ασφάλεια
που παρείχαν σε ολόκληρο  το τουρνουά.

Αφήσαμε τελευταίους τους μικρούς
ήρωες Αθλητές οπου ολοι εμείς τους
βοηθάμε και θα τους παρέχουμε οτι ειναι
δυνατόν  για να πετύχουν αυτό που
ονειρεύονται, αυτό που αγαπούν και θα
είμαστε πάντα δίπλα τους ,για να γίνουν
καλύτεροι ΑΝΘΡΩΠΟΙ και σωστοί
ΑΘΛΗΤΕΣ είναι οι ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ της
ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ. 

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ καλή
ξεκούραση  και μην ξεχνάμε ότι το
ποδόσφαιρο είναι ΠΑΙΧΝΙΔΙ 

εμείς ετοιμάζουμε και με πολλές
αλλαγές και εκπλήξεις  το επόμενο
τουρνουά Ακαδημιών LEAGUE WEST
ATTICA 8

ΚΑΛΗ ΑΝΤΑΜΩΣΗ

Ο υπεύθυνος προγράμματος 
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
προεδρος του ΣΔΠ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ
μέλος του ΔΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

Ανανεώσεις στον Μανδραικό ΑΟ και αισιοδοξία για τη νέα χρονιά

Άνεμος αναδημιουργίας για τη νέα χρονια
στην ομάδα του Μανδραικού. Στο σύλλογο της
Δυτικής Αττικής έγιναν αρκετές ανανεώσεις. 

Πρόκειται για τους ποδοσφαιριστές Γιώρ-
γος Λόλη, Αλέξανδρος Μπακατσέλος, Γιάννης
Βόγκας   Κριστιάν Βάσα, Μάνος Χαμηλάκης,
Λευτέρης Παπανικολάου, Γιώργος Παλλιγ-
γίνης, Βαγγέλης Κανάκης, Βλαδίμηρος
Πρίφτη, Παναγιώτης Καζαντζίδης ανανέωσαν
τη συνεργασία τους με την ομάδα μας τη νέα
χρονιά για ακόμη καλύτερο ποδόσφαιρο και
με νέους υψηλότερους στόχους!

Στην ομάδα έμεινε και ο προπονητής Γιώρ-
γος Σωτήρχος ενώ οι κυανόλευκοι συζητούν
με παίκτη Β΄Εθνικής που θα κάνει την διαφο-
ρά.

Εν τω μεταξύ το γήπεδο Μάνδρας (Φράγκειο) σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι έτοιμο τέλος Σεπτεμ-
βρίου.

Ρεπορτάζ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Ο ΑΓΣ Βύζας Μεγάρων ευχαριστεί

Ο  ΑΓΣ Βύζας Μεγάρων ευχαριστεί για την
πρόσκληση και την φιλοξενία! Συγχαρητήρια
στο Δ.Σ. του Μανδραϊκού και στον υπεύθυνο κ.
Γιώργο Δημητρακόπουλο για το επίπεδο οργά-
νωσης του τουρνουά. Καλό καλοκαίρι!

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ:
Συνέχισε τα θετικά αποτελέσμα-
τα ο Εθνικός Πανοράματος

Πολύ ωραίο παιχνίδι έγινε ανάμεσα στις ομάδες
Παλαιμάχων του Ηφαιστου Περιστερίου και του
Εθνικού Πανοράματος στο γήπεδο του πρώτου
για το τουρνουά Αθήνας με πολλά γκόλ και
φάσεις εκατέρωθεν.

Η ομάδα των Ανω Λιοσίων συνέχισε τα θετικά
αποτελέσματα με πειθαρχία και σεβασμό στον
αντίπαλο.
ΣΚΟΡΕΡ:3 ΠΙΠΙΝΗΣ, 3 ΜΑΜΑΛΗΣ,
ΜΑΧΑΙΡΑΣ,ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗΣ,ΑΔΑΚΤΥΛΟΣ.
ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΕΘΝΙΚΟΥ:
ΦΟΥΣΕΚΗΣ,ΓΙΑΓΤΖΗΣ,ΤΕΡΠΟΣ,ΣΚΕΠΕΤΑΡΗ
Σ,ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ,ΜΠΙΡΠΑΝΑΓΟΣ,ΜΑΧΑΙΡΑΣ,
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ,ΠΙΠΙΝΗΣ,ΜΑΜΑΛΗΣ,ΑΔΑΚΤΥ
ΛΟΣ,ΜΩΡΑΓΙΑΝΗΣ,ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ...

Ευχαριστούμε την ομάδα του Ήφαίστου για
την φιλοξενία και το ωραίο και καθαρό
παιχνίδι και ιδιαίτερα τον Σερλή Λευτέρη για
την επαγγελματική φωτογραφία που μας
έβγαλε ,χαρήκαμε που τον είδαμε μετά απο
καιρό.

Νέος προπονητής στον Πυρρίχιο ο Μιχάλης
Κατσάφαρος

Ο Πυρρίχιος Ασπροπύργου συμφώνησε με
τον 51 χρονο(16/3/1971) Μιχάλη Κατσάφαρο
για την περίοδο 2022-2023.
Ο εν λόγω τεχνικός είπε το ναι στην
διοίκησή του κ. Αποστολόπουλου και αρχίζει
ο σχεδιασμός της ομάδας, για την νέα χρο-
νιά.  Εχει εργαστεί στον Ηρακλή Ελευσίνας
Ασπροπύργο.
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ΣΣΑΑΛΛΑΑΜΜΙΙΝΝΟΟΣΣ  3311  &&  ΜΜΙΙΑΑΟΟΥΥΛΛΗΗ  

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς  ΤΤΗΗΛΛ::  221100  55557711447722,,

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

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
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Ιατρική διάλεξη με θέμα
«Οστεοπόρωση

και Κατάγματα» στο Α’
ΚΑΠΗ Ασπροπύργου

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Άθλησης 
και Φροντίδας, Νεολαίας και Τρίτης Ηλικίας, 

κ. Ιωάννης Κατσαρός  σας προσκαλεί σε ιατρική
διάλεξη, που συνδιοργανώνουν τα Τμήματα
«Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας

Υγείας» και «Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής»,
του ΟΑΦΝΤΗ με θέμα: «Οστεοπόρωση 

και Κατάγματα», την Πέμπτη 23 Ιουνίου και ώρα
10:30  στην ισόγεια αίθουσα  του Α΄ Κ.Α.Π.Η. 

Ομιλητής της διάλεξης θα είναι ο Ιατρός, 
Χειρουργός – Ορθοπεδικός, 

κ. Δημήτριος Αντωνίου. 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(ως προς το τίτλο του έργου)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ &
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Δημοκρ-
ατίας 18
Ταχ. Κωδ. : 19 300 Ασπρόπυρ-
γος
Τηλέφωνο : 2132006417
Πληροφορίες : Σοφία Πανταζή
E mail : pan-
tazi.s@aspropyrgos.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου
προκηρύσσει δημόσιο διαγωνι-
σμό μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. κατά
την ανοικτή  διαδικασία με κρι-
τήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά με βάση την
τιμή (άρθρο 95 παρ. 2α του
Ν.4412/2016) για την ανάδειξη
αναδόχου του έργου με τίτλο:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΡΟΥΠΑΚΙ», προϋ-
πολογισμού 80.643,48 €, πλέον
της δαπάνης 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 παρακάτω
εργασίες:

 Οικοδομικές Εργασίες
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσι-
κά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις
αυτών που δραστηριοποιούνται
στην κατηγορία έργου οικοδο-
μικών 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
Προσαρτήματος I της ως άνω
Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν
εμπίπτουν στην περίπτωση γ ́
της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολ-
υμερείς 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 εγγεγραμμέ-
νοι στο Μητρώο Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) για το
χρονικό διάστημα που εξακολο-
υθούν να ισχύουν οι μεταβατικές
διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ.
71/2019 ή στο Μητρώο

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID:
62b19da670128e28a8ad9c78
στις 21/06/22 13:30
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
Δημόσιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.),
από την έναρξη ισχύος του τελευ-
ταίου ή στα Μητρώα Περιφερει-
ακών Ενοτήτωνi, ανά περίπτω-
ση, στην κατηγορία/-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
καταλληλότητας για την άσκηση
της επαγγελματικής δραστηριότ-
ητας του άρθρου 22.Β
α) Όσον αφορά την καταλληλότ-
ητα για την άσκηση της επαγγε-
λματικής δραστηριότητας, οι προ-
σφέροντες που ίναι εγκατεστημέ-
νοι στην Ελλάδα υποβάλλουν
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 έναρξη ισχύος
του τελευταίου βεβαίωση εγγραφ-
ής στο Τμήμα Ι του Μητρώου
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
Δημοσίων Έργων
(ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), ή βεβαίωση εγγρ-
αφής 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 υπογράψει και
κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που
η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα
1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως
άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες
χώρες που δεν εμπίπτουν στην
προηγούμενη περίπτωση και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολ-
υμερείς 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
αντικαθίσταται από
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη -
μέλη ή στις χώρες όπου δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση,
από υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμό-
διας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, συμβολαιογράφου ή
αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού της
χώρας καταγωγής ή της χώρας
όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας, ότι δεν τηρ-
είται 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»,
(β) ένας (υπο)φάκελος με την
ένδειξη «Οικονομική Προσφο-
ρά».
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID:
62b19da670128e28a8ad9c78
στις 21/06/22 13:30

Η εγγύηση συμμετοχής στο δια-
γων ισμό, σύμφ ων α με το άρθρο
72 του Ν. 4412/2016 ορίζεται το
ποσό των  1.612,87 € και η σχε-
τική εγγυητική επιστολή θα απε-
υθύν εται 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) μην ών , από την  ημερομ-
ην ία λήξης της προθεσμίας υπο-
βολής των  προσφ ορών .
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 αποσφράγι-
ση και η καταληκτική ημερομηνία
αντίστοιχα μετατίθενται σε οποια-
δήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση
της αναθέτουσας αρχής. 

Η απόφαση αυτή κοινοποιείται

στους προσφέροντες, μέσω της
λειτουργικότητας “Επικοινωνία,
πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες
ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία,
και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ,
στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς
και στον ειδικό, δημόσια προσβά-
σιμο, 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 υποβληθούν προσφορές,
μπορεί να ορισθεί 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 αποσφράγιση των προσφορών
ή δεν υποβληθούν προσφορές,
διεξάγεται νέα διαδικασία σύναψ-
ης δημόσιας σύμβασης για το εν
λόγω έργο με την εκ νέου τήρηση
όλων των διατυπώσεων δημοσι-
ότητας 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 Διακήρυξη αναρτάται και στην
ιστοσελίδα της αναθέτουσας
α ρ χ ή ς
(www.di mos as propy rgou.gr),
σύμφωνα με το άρθρο 2 της Δια-
κήρυξης Περίληψη της Διακήρ-
υξης 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



ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων για
τεχνική υποστήριξη συνεργείου

διασκευής οχημάτων σε 
υγραεριοκίνητα με έδρα την

Μαγούλα Αττικής. 6949227491  
ΚΑΙ  6934551633

email  n.fotiadis@sime.gr
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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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Μοναδικές δράσεις το
τριήμερο 17-19 Ιουνίου
στην Ελευσίνα
ECoC Family Meeting
Μυστήριο 49_Συμπόσια #1: Ήπειρος - Κρήτη
Μυστήριο 57_ Ακροβατώντας στην Ελευσίνα
Αναθεωρώντας τα τοπία της Ελευσίνας
Danceteria 
Μυστήριο 12_Ελευσίνα & Επανάσταση

Έ
ν α πλούσιο τριήμερο γεμάτο ξεχ ωριστές δρά-
σεις και πρωτότυπες καλλιτεχ ν ικές εκδηλώσεις
έλαβε χ ώρα από την  2023 ΕΛΕVΣΙΣ Πολιτι-

στική Πρωτεύουσα της Ευρώπης από τις 17 έως τις 19
Ιουν ίου στην  πόλη της Ελευσίν ας, εγκαιν ιάζον τας
τον  καλλιτεχ ν ικό, ερευν ητικό και εκπαιδευτικό προ-
γραμματισμό της 2023 ΕΛΕVΣΙΣ Πολιτιστική Πρω-
τεύουσα της Ευρώπης της θεριν ής περιόδου.

Με μεγάλη επιτυχ ία πραγματοποιήθηκε το ECoC
Family  Meeting, μία καθιερωμέν η πρακτική του
θεσμού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ευρώπης, στο
πλαίσιο της οποίας μέλη παλαιότερων , τρεχ ουσών  και
μελλον τικών  Πολιτιστικών  Πρωτευουσών  της
Ευρώπης διέμειν αν  στην  Ελευσίν α, εν ημερώθηκαν
για τους στρατηγικούς στόχ ους και τις δράσεις της
2023 ΕΛΕVΣΙΣ Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης, ήρθαν  σε επαφή με συν τελεστές της διο-
ργάν ωσης, καλλιτέχ ν ες, τοπικούς φορείς, συλλόγους
και οργαν ισμούς, εν ώ μέσα από workshops, σεμιν άρ-
ια και συζητήσεις, μοιράστηκαν  συμβουλές, προβ-
ληματισμούς και καλές πρακτικές. 

Το βράδυ της Παρασκευής 17 Ιουν ίου πραγματο-
ποιήθηκε στο πλαίσιο του ECoC Family  Meeting, το
Μυστήριο 49_Συμπόσια, στον  προαύλιο χ ώρο της
Ελαιουργικής με τη συμμετοχ ή των  εθν οτοπικών

Συλλόγων  “Έν ωση Κρητών  Ελευσίν ας - Η Μεγαλόν -
ησος” και “Σύλλογος Ηπειρωτών  Θριασίου Πεδίου”. Το
Συμπόσιο #1: Ήπειρος - Κρήτη, η πρώτη από μια
σειρά δράσεων  με επίκεν τρο το φαγητό και την  πολι-
τισμική αν ταλλαγή, αποτέλεσε μια σημαν τική στιγμή
για την  2023 ΕΛΕVΣΙΣ Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης, που κατόρθωσε, χ άρη στη συμμετοχ ή των
εν  λόγω συλλόγων , ν α προσφέρει μια αν τιπροσωπευ-
τική εικόν α σε εκπροσώπους παλαιότερων , τρεχ ου-
σών  και μελλον τικών  Πολιτιστικών  Πρωτευουσών  της
Ευρώπης, για τις γαστρον ομικές, ιστορικές και μουσι-
κές παραδόσεις του τόπου μας, αλλά και έν αν  σπου-
δαίο τόπο συν άν τησης αν άμεσα στους τοπικούς
παράγον τες, τους συλλόγους και τους συν τελεστές της
διοργάν ωσης.

Το Σάββατο 18 Ιουν ίου έλαβε χ ώρα το Μυστήριο
57_ Ακροβατών τας στην  Ελευσίν α με πλήθος κόσμου
ν α παρακαλουθεί στο θέατρο του Παλαιού Ελαιουρ-
γείου πρωτότυπες δράσεις ακροβατικών , σύγχ ρον ου
χ ορού και μουσικής, στο πλαίσιο της συν εργασίας
μεταξύ Ελλήν ων  και Γάλλων  καλλιτεχ ν ών , που έθε-
σαν  ξαν ά στο επίκεν τρο του καλλιτεχ ν ικού εν διαφ-
έρον τος την  πόλη της Ελευσίν ας.

Την  ίδια ημέρα παρουσιάστηκαν  τα
αποτελέσματα των  πλαν όδιων  εργα-
στηρίων  πολεοδομίας με τίτλο Αν αθεω-
ρών τας τα τοπία της Ελευσίν ας στο  X
- Bowling Art Center με την  καλλιτεχ ν ι-
κή κι επιστημον ική ομάδα του σπου-
δαίου Γάλλου αρχ ιτέκτον α και πολε-
οδόμου Patrick Bouchain ν α εν τυπω-
σιάζει με τις πρωτοπόρες προτάσεις
της. 

Η βραδιά έκλεισε με την  Danceteria
στον  προαύλιο χ ώρο του Παλαιού
Ελαιουργείου, υπό τους ήχ ους ταλαν -
τούχ ων  DJs, με τους Black Athena,
Dimitri Papaioannou (Sy nch Festiv al,

Mov em ent
radio) και
Ilias Pitsios
( a k a
Dy namons
– Echov olt
Records &
Into The
L i g h t
R ec o rds ) ,
καθώς και
τον  μουσικό
και MC,

Τζεφ Γκον ζάλες ή αλλιώς BNC (Sky  Vektor Music).
Τέλος, την  Κυριακή 19 Ιουν ίου με μεγάλο εν διαφέρ-

ον  παρακολούθησαν  οι επισκέπτες της εικαστικής
έκθεσης Ελευσίν α & Επαν άσταση,  τις δυο ξεν αγή-
σεις που πραγματοποίησε η Ερατώ Κουτσουδάκη,
επιμελήτρια της εγκατάστασης. Η ιστορικού περ-
ιεχ οµέν ου έκθεση, σε επιστημον ική επιμέλεια του
Στέφαν ου Καβαλλιεράκη, με την  πολύτιμη συμβολή
τοπικών  ιστοριοδιφών  και συλλεκτών , θα φιλοξεν είται
στο πάρκιν γκ του Παλαιού Ελαιουργείου έως την  Κυρ-
ιακή 26 Ιουν ίου. 


