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Η ένταξη του Χαϊδαρίου
στον προγραμματισμό
των επεκτάσεων του δικτύου
του Μετρό

Η πόλη μετατρέπεται σε
υπαίθρια έκθεση

Στη συνάντηση Β. Ντηνιακού - Ν. Κουρέτα
σελ. 3

ΜΑΝΔΡΑ: Ανακοίνωση της Δημοτικής
Ομάδας της παράταξης της Δημοτικής
Αρχής για την παύση και αποπομπή
του Μελετίου Αδάμ

Βουλή: Ψηφίστηκε
στην αρμόδια επιτροπή
το νομοσχέδιο για τα
Ναυπηγεία Σκαραμαγκά
- Την Τρίτη στην Ολομέλεια της

Βουλής - Τι προβλέπει για θέσεις
εργασίας και δεδουλευμένα

σελ. 8

σελ. 9

Υπεγράφη η σύμβαση για νέο
χλοοτάπητα στο Δημοτικό
Στάδιο Ελευσίνας
σελ. 7

Η 2023 ΕΛΕVΣΙΣ
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης υποδέχεται τον Ιούλιο με το
Μυστήριο 40_
Αττικό Σχολείο Αρχαίου Δράματος
σελ. 6

470.000 ευρώ στους

δήμους της Δυτικής Αττικής

για δράσεις πυροπροστασίας
σελ. 3

Συναγερμός στην
πυροσβεστική – Νέα φωτιά σε
εργοστάσιο την Κυριακή
στο Μενίδι
σελ. 2

Νέος προπονητής
στον Απόλλωνα Ποντίων
ο Γιώργος Αδάκτυλος

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΑΟ VOLLEY
TOURNAMENT 2022 :
Μπράβο σε όλους και όλες!

σελ. 10-11

Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022

2-θριάσιο

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Μαγγίνα Πηγή Ν.Μπότσαρη Μάρκου 2 & Λεωφόρος
Δημοκρατίας, 2105573484
ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Κουγιουμτζόγλου 1, 2105561131
MANΔΡΑ

ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕΔήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,
2105551232

ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Καραΐσκος Θεόδωρος Θ.Πηνειού 81, Άνω Λιόσια,
13343, ΑΤΤΙΚΗΣ2102481114
ΑΧΑΡΝΕΣ

Τσανικλίδου Μαργαρίτα Δ.

Μόλας 12 & Φαναρίου 24, 2102463103

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Ηλιοφάνεια και ζέστη . Η θερμοκρασία
από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Πιερής, Πιέρος, Πιέριος, Πιέρης, Πιερίων , Πιερία,
Πιέρα, Σαμψών , Διεθν ής Ημέρα Ομοφυλοφιλικής
Υ περηφάν ειας
Αγίου Πιερίου πρεσβυτέρου μάρτυρος, Σαμψών του
Ξεν οδόχ ου

ΘΡΙΑΣΙΟ

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 επιστρέφονται. Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της εφημερίδας

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΓΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

Τι καταβάλλεται από τον e-ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ και ΟΠΕΚΑ έως την 1η Ιουλίου

Την καταβολή των κύριων και των επικουρικών συντάξεων
Ιουλίου και την πληρωμή των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ο προγραμματισμός των καταβολών
από τον e-ΕΦΚΑ, τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης
(ΔΥΠΑ) και τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), για την εβδομάδα 27 Ιουνίου-1 Ιουλίου. Συνολικά εκτιμάται ότι θα καταβληθούν περί τα
2,3 δισ. ευρώ σε 4,8 εκατομμύρια περίπου δικαιούχους.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:
1. Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν, την περίοδο 27 Ιουνίου-1
Ιουλίου, οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:
- Τη Δευτέρα 27 Ιουνίου θα καταβληθούν 546,6 εκατ. ευρώ
για τις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις Ιουλίου σε 963.857
συνταξιούχους από τους τέως φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΝΑΤ,
ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και της ΔΕΗ.
- Την Τρίτη 28 Ιουνίου θα καταβληθούν 757,3 εκατ. ευρώ
σε 1.490.353 συνταξιούχους του Δημοσίου, του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
των τραπεζών και του ΟΤΕ, των οποίων ο ΑΜΚΑ λήγει σε 1,
3, 5, 7 και 9.
- Την Τετάρτη 29 Ιουνίου θα καταβληθούν 755,8 εκατ. ευρώ
σε 1.488.007 συνταξιούχους του Δημοσίου, του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
των τραπεζών και του ΟΤΕ, των οποίων ο ΑΜΚΑ λήγει σε 0,
2, 4, 6 και 8.
- Την Τετάρτη 29 Ιουνίου θα καταβληθούν 10,8 εκατ. ευρώ
σε 27.800 δικαιούχους για προκαταβολές συντάξεων μηνός
Ιουλίου, στη βάση του ν. 4778/2021.
- Τέλος, την επόμενη εβδομάδα, θα καταβληθούν 14,4 εκατ.
ευρώ σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων
για εφάπαξ.
2. Από τη ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) θα γίνουν οι εξής κατα-

βολές:
- 10 εκατ. ευρώ σε 26.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
- 22 εκατ. ευρώ σε 11.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
- 6,5 ευρώ σε 9.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

3. Από τον ΟΠΕΚΑ, την Πέμπτη 30 Ιουνίου, θα πραγματοποιηθούν οι εξής καταβολές:
- 73,1 εκατ. ευρώ σε 173.900 δικαιούχους για αναπηρικά
επιδόματα (αναπηρικά και διατροφής).
- 46,9 εκατ. ευρώ σε 225.257 δικαιούχους για Ελάχιστο
Εγγυημένο Εισόδημα.
- 34,7 εκατ. ευρώ σε 287.309 δικαιούχους για επίδομα στέγασης.
- 11,4 εκατ. ευρώ σε 11.433 δικαιούχους για επίδομα γέννησης.
- 11,9 εκατ. ευρώ σε 34.942 δικαιούχους για επιδόματα ανασφάλιστων υπερηλίκων.
- 354.000 σε 2.500 δικαιούχους ως συνεισφορά του
Δημοσίου σε δάνεια του Προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ», (λόγω
COVID-19).
- 250.100 ευρώ σε 785 δικαιούχους για επίδομα στεγαστικής συνδρομής.
- 217.900 ευρώ σε 6.155 δικαιούχους για επίδομα ομογενών-προσφύγων.
- 140.999 ευρώ σε 180 δικαιούχους για έξοδα κηδείας ανασφάλιστων.
- 154.613 ευρώ σε 2.383 δικαιούχους ως συνεισφορά του
Δημοσίου σε δάνεια (προστασία κύριας κατοικίας).

ΧΡΩΜΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ ΣΤΑ ΚΑΦΑΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Η πόλη μετατρέπεται σε υπαίθρια έκθεση

Δυναμικά ξεκίνησε η δράση
φιλοτέχνησης των ΚΑΦΑΟ του
Δήμου Ελευσίνας, σε συνδιοργάνωση με τη 2023 Ελευσίνα – Πολιτιστική Πρωτεύουσα Ευρώπης, με
τη συμμετοχή ταλαντούχων παιδιών, μικρών και μεγάλων.
Όλο το προηγούμενο διάστημα
τα συνεργεία του Δήμου προετοίμαζαν και καθάριζαν τις επιφάνειες
των ΚΑΦΑΟ του ΟΤΕ, προκειμένου να ξεκινήσουν οι εικαστικές
παρεμβάσεις από την καλλιτεχνική
ομάδα.
Σκοπός της δράσης είναι η δημιουργία της αίσθησης μιας υπαίθριας
έκθεσης, με μοναδικά θέματα,
παρμένα από την ιστορία και τον
πολιτισμό της Ελευσίνας, τα
στοιχεία που ξεχωρίζουν την Ελευσίνα και τη Μαγούλα, καθώς και
θέματα από τους κεντρικούς άξονες δράσης της Ελευσίνας 2023 –
Πολιτιστική Πρωτεύουσα Ευρώπης.
Παράλληλα, ο Δήμος Ελευσίνας,
ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή
μικρών και μεγάλων, στοχεύει
–μέσα από την καλλιτεχνική αυτή,
δράση- στη συνδιαμόρφωση της
εικόνας της πόλης και στην αποφυγή βανδαλισμών του δημοσίου
χώρου.
Για την έναρξη της δράσης ο
Δήμαρχος Ελευσίνας Αργύρης
Οικονόμου ανάφερε: «Ήδη από
την πρώτη μέρα έναρξης της δράσης, ο κόσμος της Ελευσίνας και
της Μαγούλας παρακολουθεί με

χαρά τα έργα
των καλλιτεχνών, να
εξελίσσονται.
Αυτή η πρωτοβουλία μας
έχει σκοπό
την ευαισθητοποίηση
γύρω
από
τον δημόσιο
χώρο
και
φυσικά,
τη
δ η μ ι ο υ ργ ί α
μιας όμορφης και χαρούμεν ης
αίσθησης σε
κάθε γειτονιά.
Οι
συμμετοχές
είναι πολλές
και
όσο
ευνοούν οι
καιρικές
συνθήκες, η
δράση
θα
συν εχίζεται.
Ε υ χ α ρι στώ
πολύ όλους
τους συμμετέχον τες,
μικρούς και μεγάλους, για την εξαιρετική τους προσπάθεια και τη διάθεση να αφήσουν το δικό τους καλλιτεχνικό αποτύπωμα στην πόλη.
Ευχαριστούμε θερμά τις εταιρείες
Vernilac S.A. για τη χορηγία σε

ακρυλικά χρώματα και την
CosmosLac για τη χορηγία σε
spray. Είναι πολύ σημαντικό να
υπάρχει στήριξη και συμμετοχή
των επιχειρήσεων σε τόσο όμορφες δράσεις».
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Η ένταξη του Χαϊδαρίου στον προγραμματισμό
των επεκτάσεων του δικτύου του Μετρό

Στη συνάντηση Β. Ντηνιακού - Ν. Κουρέτα

470.000 ευρώ,
ευρώ στους
δήμους της
Δυτικής Αττικής
για δράσεις
πυροπροστασίας

Σ

υνάντηση με τον διευθύνοντα συμβουλο της εταιρείας, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ,
Νί κο Κουρέτα, πραγματοποί ησε ο
δημάρχος Χαϊδαρίου Βαγγέλης Ντηνιακός , με
αίτημα την ένταξή της στον προγραμματισμό
των επεκτάσεων του δικτύου του Μετρό.
Η ανακοίνωση του δημάρχου Χαϊδαρίου:
Μαζί με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικής Υπηρεσίας
Βασίλη Καρατζαφέρη, επισκεφθήκαμε τα γραφεία της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και συναντηθήκαμε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Νικόλαο
Κουρέτα, και το στέλεχος της Διεύθυνσης
Μελετών της εταιρείας, κ. Μάνια Μπενίση. Το
αντικείμενο της συζήτησής μας ήταν η ένταξη
του Χαϊδαρίου στον προγραμματισμό των επεκτάσεων του δικτύου του Μετρό.

Η πρόταση του Δήμου είναι η υλοποίηση του
σχεδίου που είχε κατατεθεί στο παρελθόν για
την κατασκευή μιας γραμμής η οποία θα ακολουθεί τη διαδρομή της Λ. Αθηνών.
Επισημάναμε ότι οι μετακινήσεις μέσω αυτής
της κεντρικής οδικής αρτηρίας έχουν αυξηθεί
πολύ τα τελευταία χρόνια, λόγω και των πολλών νέων δραστηριοτήτων που έχουν μεταφερθεί στην ευρύτερη περιοχή.
Η δημιουργία της νέας γραμμής του Μετρό θα
κάνει ευκολότερη την πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες που είναι χωροθετημένες εκατέρωθεν
της Λ. Αθηνών, θα εξυπηρετήσει συγκοινωνιακά
και την πόλη μας όπως και τους χιλιάδες καθημερινούς επισκέπτες του Αττικού Νοσοκομείου.

Συναγερμός στην πυροσβεστική – Νέα φωτιά σε
εργοστάσιο την Κυριακή στο Μενίδι

Μετά την μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο στο
Μενίδι το μεσημέρι του
Σαββάτου , χθες Κυριακή εκδηλώθηκε νέα
φωτιά σε επαγγελματικό
κτίριο
Η
πυρκαγιά
εκδηλώθηκε λίγο μετά
τις 3 το μεσημέρι σε
εργοστάσιo με σφολιάτες επί της οδού Δημολέοντος στον Δήμο Αχαρνών Αττικής.
Κινητοποιήθηκαν 27
πυροσβέστες με 9 οχήματα.

Μ

ε την με αρ. πρωτ. 42212/24-06-2022
απόφαση του Αν απληρωτή Υπουργού
Εσωτερικών , Στέλιου Πέτσα, χρηματοδοτούν ται 48 Δήμοι της χώρας με το συν ολικό
ποσό ύψους 5.230.000,00 ευρώ για την εκτέλεση προληπτικών δράσεων πυροπροστασίας.
Στην απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών
συμπεριλαμβάνονται και οι πέντε Δήμοι της
Δυτικής Αττικής, οι οποίοι θα λάβουν συνολικά
το ποσό των 470.000 ευρώ, για καθαρισμούς
και διανοίξεις δασικών δρόμων και οδών.
Αναλυτικότερα, τα ποσά που θα λάβουν οι
Δήμοι της Δυτικής Αττικής:
• Δήμος Ελευσίνας: 100.000 ευρώ
• Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας: 100.000 ευρώ
• Δήμος Μεγαρέων: 100.000 ευρώ
• Δήμος Φυλής: 100.000 ευρώ
• Δήμος Ασπροπύργου: 70.000 ευρώ

Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής
Δυτικής Αττικής, Θανάσης Μπούρας, ευχαριστεί
θερμά τόσο τον Αναπληρωτή Υπουργό, Στέλιο
Πέτσα, όσο και τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης
και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστο Στυλιανίδη,
με τους οποίους ήταν σε διαρκή επαφή, προκειμένου να περιληφθούν στη συγκεκριμένη απόφαση και οι 5 δήμοι της εκλογικής του Περιφέρειας.

Με αφορμή την παραπάνω εξέλιξη, και ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης και Βουλευτής Δυτικής
Αττικής της Ν.Δ., κ. Γιώργος Κώτσηρας, δήλωσε:
«Το Υπουργείο Εσωτερικών, σε συνεργασία με
το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής
Προστασίας, συνεχίζουν να στηρίζουν έμπρακτα
τους Δήμους στο δύσκολο και απαιτητικό έργο
για την αντιπυρική προστασία των περιοχών
τους. Η Δυτική Αττική αποτελεί από τις περιοχές υψηλής επικινδυνότητας και τη φετινή
αντιπυρική περίοδο και η ενίσχυση των πέντε
Δήμων, αποδεικνύει για άλλη μία φορά ότι η
Κυβέρνηση στέκεται αρωγός στην προσπάθεια
όλων μας να διαφυλάξουμε τον δασικό πλούτο,
τις ζωές και τις περιουσίες των συμπολιτών
μας».
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4-θριάσιο

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Σας ενημερώνουμε πως το Δίκτυο Υπηρεσιών
Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Εργαζομένων του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, για θέματα εργατικού δικαίου
(συμβάσεις, αποδοχές, άδειες κλπ.) και σε θέματα δικαίου κοινωνικής ασφάλισης (θεμελίωση και
κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, συντάξεις χηρείας, συντάξεις αναπηρίας, πλήρεις και
μειωμένες συντάξεις, απασχόληση συνταξιούχων
κλπ), θα βρίσκεται στο Εργατικό Κέντρο την Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022, κατά τις ώρες 12:00
έως 16:00 (οδός Χαριλάου – αρ. 28 - 1ος όροφος).
Το Δίκτυο λόγω των καλοκαιρινών αδειών θα
διακόψει τις υπηρεσίες του και θα επαναλειτουργήσει τον Σεπτέμβριο.
Με νέα ανακοίνωση θα ενημερώσουμε τους
ενδιαφερόμενους για την ακριβή ημερομηνία.
Για πληροφορίες καλείτε στα τηλέφωνα: 210
5546321 και 210 0102809.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΑΓΓ. ΛΙΓΓΟΣ

Για τη Διοίκηση
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022

θριάσιο-5

Ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ. για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου έως τον Σεπτέμβριο

Η

Ελλην ική Αστυν ομία προχ ωρά σε εν ημέρωση για
τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα υπάρξουν
στη Ν.Ε.Ο. Αθην ών -Κορίν θου από 25 Ιουν ίου
έως 12 Σεπτεμβρίου λόγω μεταφοράς τμημάτων αν εμογεν ν ητριών .
Η εν ημέρωση της ΕΛ.ΑΣ.

Κατά το χ ρον ικό διάστημα από 25.06.2022 έως και
12.09.2022, κατά τις ημέρες Δευτέρα έως Πέμπτη και ώρες
01.00΄ έως 06.00΄, θα πραγματοποιούν ται ολιγόλεπτες και
σταδιακές αν ασχ έσεις της κυκλοφορίας των οχ ημάτων

κατά μήκος της Ν.Ε.Ο. Αθην ών -Κορίν θου, ρεύμα
κυκλοφορίας προς Πάτρα, στις ακόλουθες χ ιλιομετρικές
θέσεις, περιοχ ής Δήμου Μεγαρέων :
Από χ /θ 38,5 έως χ /θ 39,1, περιοχ ή Μεγάρων
Από χ /θ 55,5 έως χ /θ 56,4, περιοχ ή Κιν έττας.

Παρακαλούν ται οι οδηγοί των οχ ημάτων , για την αποτροπή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων ν α είν αι
ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα παραπάν ω σημεία και ν α ακολουθούν την υπάρχ ουσα οδική
σήμαν ση και τις υποδείξεις των τροχ ον όμων .

Σεισμός 3,1 Ρίχτερ στη Θήβα
– Έγινε αισθητός στη δυτική Αττική

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 22:13 το βράδυ του Σαββάτου , στην περιοχή της Θήβας.
Ο σεισμός, παρ’ ότι ήταν μικρού μεγέθους, έγινε
αισθητός και στα δυτικά προάστια, ωστόσο δεν προκάλεσε προβλήματα.
Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό, το επίκεντρο του
σεισμού εντοπίστηκε στα τρία χιλιόμετρα ανατολικά
της Θήβας, ενώ το εστιακό βάθος εκτιμήθηκε στα
δύο χιλιόμετρα.

Με τρόφιμα και βασικά είδη
εφοδιάζει 3.037 δικαιούχους του
ΤΕΒΑ η Κοινωνική Υπηρεσία

Μ

ε καθορισμένο ραντεβού, όπως κάθε φορά, και με
μέτρα προστασίας, ξεκίνησε την Τετάρτη 22 Ιουνίου,
και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου, η νέα διανομή τροφίμων προς τους δικαιούχους του ευρωπαϊκού προγράμματος
ΤΕΒΑ, από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Φυλής.
Η νέα διανομή είναι η πρώτη που γίνεται με κονδύλια από την
αύξηση του προϋπολογισμού του επισιτιστικού προγράμματος,
που πρώτος υπέγραψε και υλοποιεί στην Ελλάδα ο Δήμος
Φυλής.
Δικαιούχοι της νέας διανομής τροφίμων του ΤΕΒΑ, στο Δήμο
Φυλής, είναι 1.238 οικογένειες, με τα μέλη τους να ανέρχονται
συνολικά σε 3.037 άτομα. Οι δικαιούχοι λαμβάνουν συνολικά
περισσότερα από 20 είδη παντοπωλείου, τυροκομικά προϊόντα, νωπό κρέας και είδη καθαρισμού και προσωπικής υγιεινής,

Κατασβέστηκε
αμέσως φωτιά στην
περιοχή της Λίμνης
Ζεφυρίου

ενώ οι οικογένειας με
βρέφη λαμβάνουν επιπλέον βρεφικά είδη.
Ειδικότερα, στη νέα διανομή του ΤΕΒΑ οι δικαιούχοι λαμβάνουν ελαιόλαδο, φακές, φασόλια, ζυμαρικά, μακαρόνι κοφτό,
ρύζι, πελτέ τομάτας,
αλεύρι, γάλα εβαπορέ,
ζάχαρη, φέτα, γραβιέρα,
μοσχάρι και χοιρινό,
καθώς και σαμπουάν,
καθαριστικό υγρό γενικής
χρήσης, υγρό πιάτων,
σκόνη πλυντηρίου, οδοντόκρεμα και οδοντόβουρτσα.
Οι οικογένειες με βρέφη
λαμβάνουν επίσης γάλα
1ης ή 2ης βρεφικής ηλικίας (ανάλογα την ηλικία των βρεφών),

Κατασβέστηκε αμέσως φωτιά στην περιοχή
της Λίμνης,, μετά από έγκαιρη επέμβαση της
Πυροσβεστικής και του Δήμου Φυλής, φωτιά
που ξέσπασε οικοπεδική έκταση επί της
οδού Μπελογιάννη, στα όρια των Δημοτικών
Κοινοτήτων Άνω Λιοσίων και Ζεφυρίου (περιοχή Λίμνης).
Επί τόπου βρέθηκαν ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μιχάλης Οικονομάκης ,
πυροσβεστικά οχήματα της Πυροσβεστικής
και του Δήμου και αστυνομικοί της Ομάδας
ΔΙΑΣ και της Δημοτικής Αστυνομίας Φυλής.
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η πυρκαγιά οφείλεται σε ανάφλεξη απορριμμάτων
παροικούντων ΡΟΜΑ και ελέγχθηκε γρήγορα, χωρίς να προκληθούν ζημίες, λόγω της
έγκαιρης επέμβασης των πυροσβεστικών
δυνάμεων, αλλά της αποψίλωσης που είχε
πραγματοποιήσει ο Δήμος.
Ο Μιχάλης Οικονομάκης απευθύνει ισχυρή
σύσταση στους συνδημότες μας να λάβουν
όλα τα αναγκαία μέτρα πυροπροστασίας,
καθώς, ενώ βρισκόμαστε στην αρχή της
αντιπυρικής περιόδου, ο Δήμος έχει, ήδη,
παρέμβει σε αρκετές περιπτώσεις πυρκαγιών.

κρέμα δημητριακών, ρυζάλευρο, βρεφικές πάνες και μωρομάντηλα.
Οι δικαιούχοι λαμβάνουν προϊόντα και ποσότητες ανάλογα με
τον αριθμό των μελών της οικογένειάς τους.
«Για άλλη μια φορά η διανομή των προϊόντων του ΤΕΒΑ προς
τους δικαιούχους πραγματοποιείται ομαλά, χάρη στην άρτια
οργάνωση της υπηρεσίας μας και με πρόγραμμα που τηρούμε
αυστηρά και το οποίο αποτέλεσε πρότυπο και για άλλες
συμπράξεις του ευρωπαϊκού προγράμματος”, τόνισε ο Αναπληρωτής Δημάρχου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και
Πολιτισμού, Γιώργος Αντωνόπουλος, υπογραμμίζοντας ότι “οι
δικαιούχοι προσέρχονται στην Κοινωνική Υπηρεσία με προκαθορισμένο ραντεβού, για την αποφυγή του συγχρωτισμού,
και εξυπηρετούνται χωρίς αναμονή”.
Στη διανομή του ΤΕΒΑ οι δικαιούχοι της «Κοινωνικής Σύμπραξης Δυτικής Αττικής» της οποίας επικεφαλής είναι ο Δήμος
Φυλής, είναι συνολικά 4.011 οικογένειες (8.023 άτομα) από τους
Δήμους Φυλής, Μεγαρέων, Ελευσίνας, Ασπροπύργου και
Μάνδρας – Ειδυλλίας, καθώς και την Ιερά Μητρόπολη Ιλίου,
Αχαρνών και Πετρουπόλεως.

6 - θριάσιο

Καλοκαιρινές γιορτές γεμάτες φαντασία, γέλια και γλυκές
φωνούλες στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ασπροπύργου

Σ

ε κλίμα χ αράς και εν θουσιασμού οι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Ασπροπύργου
πραγματοποίησαν τις καλοκαιριν ές τους
γιορτές, χ αρίζον τας στους γον είς και σε
όλους όσους τις παρακολούθησαν έν α ευχ άριστο και ιδιαίτερα χ αριτωμέν ο θέαμα.
Στις όμορφες γιορτούλες, που διοργαν ώθηκαν με αγάπη κι επιμέλεια από το προσωπικό των Παιδικών Σταθμών , τα παιδιά χ όρεψαν , τραγούδησαν και έπαιξαν ,
πλημμυρίζον τας τους χ ώρους των Σταθμών ,
με γέλια κι όμορφες γλυκές φων ούλες.
Ο Δήμαρχ ος της πόλης, κ. Νικόλαος
Μελετίου και η Αν τιδήμαρχ ος Κοιν ων ικής
Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Νεολαίας, κ. Σοφία Μαυρίδη παρακολούθησαν τις παραστάσεις των παιδιών , τους μοίρασαν δώρα και ευχ αρίστησαν το προσωπικό των Σταθμών για την άριστη διοργάν ωση των γιορτών και το έργο τους καθ’ όλη τη διάρκεια της σχ ολικής χ ρον ιάς, εν ώ δεν
παρέλειψαν ν α ευχ ηθούν σε όλους ν α έχ ουν έν α όμορφο και ξέγν οιαστο καλοκαίρι.
Το παρόν στις γιορτές έδωσαν ο Αν τιδήμαρχ ος ΔΑΠ, Εν ίσχ υσης της Απασχ όλησης και Δημοτικής
Αστυν ομίας, κ. Δημήτριος
Παπαδόπουλος, ο Πρόεδρος της
Κ.Ε.Δ.Α., κ. Αν αστάσιος
Παπαδόπουλος, ο Πρόεδρος του
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., κ. Ιωάν ν ης
Κατσαρός, ο Αν τιπρόεδρος του
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. κ. Αν τών ιος Κον αξής και η Διευθύν τρια Παιδείας,
Πολιτισμού και Νεολαίας, κ.
Σοφία Αν αστασιάδου.
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Η 2023 ΕΛΕVΣΙΣ
Πολιτιστική Πρωτεύουσα
της Ευρώπης υποδέχεται
τον Ιούλιο με το
Μυστήριο 40_
Αττικό Σχολείο Αρχαίου
Δράματος

Η

Η 2023 ΕΛΕVΣΙΣ
Πολιτιστική Πρωτεύουσα
της
Ευρώπης υποδέχεται τον
Ιούλι ο με ένα πλούσι ο
πρόγραμμα δράσεων και
εκδηλώσεων,
που
υπόσχεται να κεντρίσει το
ενδιαφέρον και να προσφέρει έντονες συγκινήσει ς. Μουσι κή, θέατρο,
χορός, κινηματογράφος,
εκπαι δευτι κές
δράσει ς·
αυτό το καλοκαίρι η Ελευσί να είναι ο απόλυτος
προορισμός.
Ο Ιούλιος ξεκινά με το
Μυστήρι ο 40_ Αττι κό
Σχολείο Αρχαίου Δράματος. Από την 1η έως τις
10 Ιουλί ου, 30 συμμετέχοντες στο εντατικό θερινό του πρόγραμμα και
προσκεκλημένοι
καθηγητές από την Ελλάδα και
το εξωτερι κό ανοί γουν
έναν διάλογο πάνω στην
Ορέστεια του Αισχύλου
και τις φλέγουσες θεματικές της. Ακολουθεί το
Μ υ σ τ ή ρ ι ο
59_U(R)TOPIAS Ακαδημία Χορογραφίας, στο
πλαίσιο του οποίου θα
πραγματοποι ηθεί
ένα
Open sharing, με τους
συμμετέχοντες
του
πρώτου κύκλου να παρουσιάζουν τα έργα τους
στις 2 και 3 Ιουλίου στο X
- Bowling Art Center. Από
τις 7 έως τις 10 Ιουλίου,
θα πραγματοποι ηθεί το
1ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ

της ευρύτερης περιοχής
με τί τλο Μυστήρι ο 23_
Σι νέ-Ελευσί ς: IN SITU
realities, που θα μετατρέψει τις Γραμμές του ΟΣΕ
στον Παλαιό Σιδηροδρομικό Σταθμό και το Πάρκινγκ του Παλαιού Ελαιουργεί ου σε υπαί θρι ους
κι νηματογράφους. Στι ς
13 Ιουλίου, υπό το φως
της πανσελήνου, θα λάβει
χώρα στον αρχαιολογικό
χώρο της Ελευσί νας η
μουσι κή
παράσταση
Μυστήριο 83_Των σιωπηλών σπαράγματα, στην
πρώτη της ολοκληρωμένη
εκτέλεση.

Μια σπουδαία συνάντηση δύο κορυφαί ων
Ελληνίδων ερμηνευτριών,
της Λένας Πλάτωνος και
της Μαρίας Φαραντούρη,
σε χορογραφί α Δάφνι
Κόκκινου, που βασίζεται
σε λυρικές αφηγήσεις και
δι ασωθέντα θραύσματα
άγνωστων ποιητριών του
αρχαίου κόσμου.
Τελευταίοι προορισμοί
για τον Ιούλιο είναι δυο
σημαντικές παραστάσεις
που πλαι σι ώνουν το
Μυστήριο 35_ΑΙΣΧΥΛΟΥ
project ^: Κλυταιμνήστρα,
βασι σμένη στο κεί μενο
Αγαμέμνων του Αισχύλου,
από τη βελγική ομάδα tg
STAN, στις 23 και 24 Ιουλί ου και Πέρσες του
Αισχύλου σε σκηνοθεσία
Δημήτρη Καραντζά στις
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Μουσική συναυλία στον
κινηματογράφο «ΑΣΤΡΟΝ»

Ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών-Οινόης
και ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Πολιτισμού (ΔΟΚΑΠ), με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής σας
καλούν στη συναυλία που θα πραγματοποιηθεί
την Τρίτη 28 Ιουλίου 2022, στις 21:00, στον
θερινό κινηματογράφο «ΑΣΤΡΟΝ».
Λίγα λόγια για την Ημέρα Μουσικής
Η Ημέρα Μουσικής γιορτάστηκε για πρώτη φορά στις 21
Ιουνίου 1982 στο Παρίσι κι η πατρότητα της ιδέας ανήκε
στον τότε Υπουργό Πολιτισμού της Γαλλίας, Ζακ Λανγκ.
Η Αθήνα ήταν η πρώτη πόλη εκτός γαλλικών συνόρων
στην ιστορία του θεσμού που φιλοξένησε εκδηλώσεις για
την Ημέρα Μουσικής, το 1985 ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα
της Ευρώπης.
Πλέον η Γιορτή Μουσικής αποτελεί οικουμενικό γεγονός
κάθε χρόνο στις 21 Ιουνίου και συμμετέχουν σε αυτή περισσότερες από 1.000 πόλεις σε όλο τον πλανήτη.

θριάσιο-7

Υπεγράφη η σύμβαση για νέο χλοοτάπητα στο Δημοτικό Στάδιο Ελευσίνας

Υ

πεγράφη η σύμβαση
για την αντικατάσταση του χλοοτάπητα
του Δημοτικού Σταδίου Ελευσίνας, μεταξύ του Δημάρχου
Αργύρη Οικονόμου και του
αναδόχου, κατόπιν και της
μελέτης που συνέταξε η
Διεύθυνση Καθαριότητας,
Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου
Ελευσίνας.
Αντικείμενο της σύμβασης
είναι η προμήθεια όλων των
απαιτούμενων υλικών για

ΝΕΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

την αντικατάσταση του
χλοοτάπητα του γηπέδου και
η περαιτέρω συντήρησή του.
Οι εργασίες αντικατάστασης του υπάρχοντος χλοοτάπητα θα συμβάλλουν στην
αναβάθμιση του αθλητικού
χώρου και φυσικά, στην
ασφαλέστερη και λειτουργικότερη διεξαγωγή των αθλητικών δραστηριοτήτων.
Η έναρξη των εργασιών
αναμένεται να ξεκινήσει
άμεσα, προκειμένου το
γήπεδο να τεθεί προς

Μ

γική αυτοτέλεια, μέσω της αξιοποίησης των υπόγειων υδάτων , για την
τροφοδοσία του ιδιόκτητου δικτύου
ύδρευσης που διαθέτει ο Δήμος. “Με
την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στη
χ ωματερή και στα δημοτικά κτίρια θα
μειώσουμε το εν εργειακό κόστος του
Δήμου και θα εξασφαλίσουμε δωρεάν
ρεύμα, πρώτα στα ευάλωτα ν οικοκυριά
κι εν συν εχ εία σε όλους τους συν δημότες μας”, τόν ισε χ αρακτηριστικά.
Δεν παρέλειψε ν α αν αφερθεί στις
παράλληλες οικολογικές πρωτοβουλίες
του Δήμου, όπως ο εκσυγχ ρον ισμός
του δικτύου ύδρευσης για τη μείωση της
καταν άλωσης ρεύματος και η εν εργειακή αξιοποίηση της βιομάζας από το
δάσος της Πάρν ηθας για την παραγωγή
ηλεκτρικής εν έργειας. Τη σχ ετική πρωτοβουλία επιβεβαίωσε και ο Γεν ικός
Γραμματέας Δασών , ο οποίος, εγκωμίασε, επίσης, το σύν ολο των δράσεων
του Δήμου Φυλής στα εν εργειακά.

ετούνται επαρκώς οι
ανάγκες τους. Θα δημιουργηθεί ένα σύγχρονο γήπεδο
ποδοσφαίρου, προσφέροντας ασφαλείς συνθήκες άθλησης στους χρήστες. Ως
Δημοτική Αρχή συνεχίζουμε
όλες τις απαραίτητες παρεμβάσεις στους αθλητικούς
χώρους της πόλης μας, με
σκοπό το σύνολο των
Δημοτών να μπορεί
να
αθλείται σε σύγχρονους
δημόσιους αθλητικούς χώρους».

Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας «Ηλίανθος»

Απονομή τιμητικής πλακέτας
στον Αθ. Μπούρα για την ποικιλότροπη
συνεισφορά του

Ο

ια ακόμα διάκριση, για την προσπάθειά του στα εν εργειακά,
απ έσπ ασε ο Δήμος Φυλής:
Τιμήθηκε στα βραβεία βιωσιμότητας
2022 (brav o sustainability awards
2022) για το πρόγραμμα εν εργειακής
αυτοτέλειας που εφαρμόζει.
Το σχ ετικό αν αμν ηστικό δίπλωμα
απέν ειμε στο Δήμαρχ ο Χρήστο Παππού ο Γεν ικός Γραμματέας Δασών του
Υ πουργείου Περιβάλλον τος (Υ .Π.ΕΝ)
Κων σταν τίν ος Αραβώσης, στη διάρκεια
εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε το
απόγευμα της Πέμπτης, 23 Ιουν ίου
2022, στην Παλιά Βουλή.
Παραλαμβάν ον τας το βραβείο, εν
μέσω συν εργατών του, ο Χρήστος
Παππούς αν έφερε ότι η εν εργειακή
αυτοτέλεια αποτελεί για το Δήμο στρατηγικό στόχ ο, που προέκυψε από το
εν εργειακό π ρόβλημα π ου αν τιμετωπ ίζει η Ευρώπ η. Πρόσθεσε ότι
παράλληλος στόχ ος είν αι και η υδρολο

παράδοση πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου. Για την υπογραφή της
σύμβασης, ο Δήμαρχος
Ελευσίνας Αργύρης Οικονόμου ανέφερε: «Η αντικατάσταση του υπάρχοντος χλοοτάπητα ήταν επιβεβλημένη,
στο πλαίσιο της αναβάθμισης των αθλητικών υποδομών που επιδιώκουμε. Οι
αθλητές του Δήμου μας είναι
πολλοί και οφείλουμε να
κάνουμε το καλύτερο δυνατό
για εκείνους για να εξυπηρ

Αν τιπ ρόεδρος
της Βουλής και
Βουλευτ ής
Δυτικής
Αττικής,
Θαν άσης Μπ ούρας,
π αρακολούθησε την
Επετειακή Εορταστική
Εκδήλωση του Κέν τρου Ημερήσιας Φρον τίδας «Ηλίαν θος» στα
Μέγαρα.
Το κέν τρο γιόρτασε
τα 20 χ ρόν ια λειτουργίας και προσφοράς
του στο συν άν θρωπο.
Στην π ολυετή αυτή
δράση τους από την
πρώτη κιόλας στιγμή ο
κ. Μπούρας βρίσκεται
συν εχ ώς δίπλα τους
αρωγός και συμπαραστάτης στο πολύτιμο
έργο τους. Για τον λόγο
αυτό η Διοίκηση του
Κέν τρου ευχ αρίστησε
για άλλη μια φορά τον
κ. Μπούρα για τη ποικιλότροπη συν εισφορά του, βραβεύον τάς τον με τιμητική
πλακέτα. Από την πλευρά του, ο κ. Μπούρας ευχ αρίστησε θερμά για την βράβευση, συν εχ άρη τη Διοίκηση, τα μέλη και τους φίλους του Κέν τρου για την πολυετή προσφορά τους εν ώ υποσχ έθηκε ότι θα συν εχ ίσει ν α είν αι δίπλα τους για ν α
στηρίζει το δύσκολο και απαιτητικό έργο τους.
Στη συν έχ εια, ο Αν τιπρόεδρος παρακολούθησε τη θεατρική παράσταση «Ο
Αυγεριν ός και η Πούλια» από τη παιδική θεατρική ομάδα του Συλλόγου Πον τίων
Μαγούλας και Περιχ ώρων στο θεατράκι Μαγούλας.
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ΜΑΝΔΡΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΨΕΥΣΗΣ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΜΕΛΕΤΙΟ ΑΔΑΜ
ΔΙΑΨΕΥΣΗ

Μ την παρούσα, διαψεύδω με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τα
όσα αναφέρονται στην
απόφαση του Δημάρχου
Μάνδρας – Ειδυλλίας,
βάση
των
οποί ων
παύθηκα από Αντιδήμαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας.
Πρόκειται για μονομερή
τοποθέτηση που αγνοήθηκε επιδεικτικά η δική
μου θέση για όσα αναφέρονται στην εν λόγω
απόφαση.
Επί του προκειμένου, αδιαφορώ για θέσεις και αξιώματα.
Όμως δεν πρόκειται να δεχθώ
τα όσα ψευδή αναφέρονται,
περί δήθεν βιαιοπραγίας εκ
μέρους μου εναντίον οποιου-

Ανακοίνωση της
Δημοτικής Ομάδας της
παράταξης της
Δημοτικής Αρχής
Μάνδρας

Ε

πίσημη ανακοίνωση μετά τη σύγκλιση της
Δημοτικής Ομάδας της παράταξης της
Δημοτικής Αρχής σχετικά με το συμμβάν
που έλαβε χώρα στο Δημοτικό Κατάστημα Μάνδρας την Τετάρτη 22-06-2022.
"Η παράταξη μας, παρότι διαλλακτική και συνεργάσιμη στο δημόσιο βίο ακόμη και με τους
πολιτικούς της «αντιπάλους», εναντιώνεται κάθετα και αδιαπραγμάτευτα απέναντι σε κάθε μορφή
βίας ακόμη κι όταν αυτή κάνει την εμφάνιση της
στους κόλπους της.
δήποτε προσώπου.
Τα όσα αναφέρονται για το
πρόσωπό μου, προσβάλλουν
την προσωπικότητα μου και τα
χαρακτηρί ζω
συκοφαντι κά
γιατί δεν ανταποκρίνονται στα
αληθινά γεγονότα.

Ως εκ τούτου τα διαψεύδω
και επι φυλάσσομαι παντός
νομίμου δικαιώματος μου.

Μετά Τιμής
Μελέτιος Αδάμ
Ανεξάρτητος Δημοτικός
Σύμβουλος

Παρακάτω η απόφαση του δημάρχου και η αιτιολόγηση της παύσης του κου
Αδάμ από τα καθήκοντά του:

Η παράταξη μας είναι αμετακίνητη από τις
αρχές που θέτουν στην κορυφή των κοινωνικών
αξιών το σεβασμό στο συνάνθρωπο, καταδικάζοντας ακαριαία και χωρίς δεύτερη σκέψη κάθε
πράξη ανάλογη με αυτή του Μελετίου Αδάμ.
Ακολουθώντας την ταχεία αντίδραση του
Δημάρχου Χρήστου Ε. Στάθη, ο οποίος απέπεμψε ΑΜΕΣΑ τον κ. Μελέτιο Αδάμ από τη
θέση του άμισθου Αντιδημάρχου και του Εντεταλμένου Συμβούλου, προχωρούμε στην αποπομπή του και από τη Δημοτική Παράταξη, κατόπιν της προβλεπόμενης διαδικασίας και σχετικής ομόφωνης απόφασης που έλαβε χώρα
σήμερα Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022.
Ο Μελέτιος Αδάμ ο οποίος χτύπησε και τραυμάτισε απρόκλητα την Τετάρτη 22 Ιουνίου
2022 την Αντιδήμαρχο Σωτηρία Αργυρίου, παρουσία του Γενικού Γραμματέα και του Διευθυντή
Υπηρεσιών του Δήμου, όπως και λοιπών
υπαλλήλων, αποτελεί παρελθόν για την παράταξη μας.
Συμπεριφορές που εμπεριέχουν οποιαδήποτε μορφή βίας δε θα επιτρέψουμε να βρουν
χώρο στο Δήμο μας, θα καταδικάζονται και θα
τυγχάνουν της δέουσας άτεγκτης αντιμετώπισης
από όπου, όποιον ή όποιαν κι αν προκύψουν.
Θεωρούμε περιττό να αναφέρουμε ότι
στηρίζουμε από κοινού και ο καθένας χωριστά
την κ. Σωτηρία Αργυρίου, η οποία δέχθηκε την
εις βάρος της αδικοπρακτική συμπεριφορά από
τον κ. Μελέτιο Αδάμ, ενώ ασκούσε τα καθήκοντά
της στο Δήμο μας.
Όσον αφορά την παραίτησή του κ. Μελέτιου
Αδάμ και τη δήλωση ανεξαρτητοποίησης του, η
οποία μας γνωστοποιήθηκε σήμερα, μας αφήνει
αδιάφορους, αφού μετά από αυτή τη συμπεριφορά του, έθεσε αυτομάτως τον εαυτό του εκτός
παράταξης".
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ Ε. ΣΤΑΘΗΣ

ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΣΩΤΗΡΙΑ ΑΡΓΥΡΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ Ε. ΣΤΑΘΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΟΥΔΕΣΗΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΛΑΡΙΔΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΛΟΒΕΝΤΖΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΠΟΤΣΗΣ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ
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Βουλή: Ψηφίστηκε στην αρμόδια επιτροπή το νομοσχέδιο
για τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά

Ο

- Την Τρίτη στην Ολομέλεια της Βουλής - Τι προβλέπει για θέσεις εργασίας και δεδουλευμένα
λοκληρώθηκε
στην
αρμόδια Επιτροπή της
βουλής, η επεξεργασία,
σε πρώτη ανάγνωση, του
νομοσχεδίου του υπουργείου
Οικονομικών, που προβλέπει
τον εκσυγχρονισμό και την επαναλειτουργία των Ναυπηγείων
Σκαραμαγκά και τη δημιουργία
Καζίνο στο Ελληνικό.
Την Τρίτη στην Ολομέλεια

Την Τρίτη 28 Ιουνίου, έχει προγραμματιστεί η συζήτηση και ψήφισή του από
την Ολομέλεια ενώ θα προηγηθεί την
προηγούμενη ημέρα η επεξεργασία του
και σε δεύτερη ανάγνωση.
Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Υπέρ της αρχής του τάχθηκε η
ΝΔ ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και
Ελληνική Λύση, επιφυλάχθηκαν για την
Ολομέλεια ενώ ΚΚΕ και ΜεΡΑ25, καταψήφισαν.
Ο υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος
για θέματα φορολογικής πολιτικής, Απόστολος
Βεσυρόπολος,
υποστήριξε
μεταξύ άλλων, ότι «το νομοσχέδιο δίνει
ουσιαστική προοπτική ανάπτυξης της
χώρας τόσο με τον εκσυγχρονισμό και
την επαναλειτουργία των ναυπηγείων
Σκαραμαγκά όσο και με τη δημιουργία
Καζίνο στο Ελληνικό».
«Ο εθνικός στρατηγικός στόχος της
κυβέρνησης είναι καλύτερες και περισσότερες θέσεις εργασίας με την προσέλκυση επενδύσεων», ανέφερε.
Παράλληλα, επιτέθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ,
τονίζοντας ότι δεν αντιλαμβάνεται «την
μηδενιστική αντίληψη του όταν ο ίδιος
ως κυβέρνηση στην προοπτική ανάπτυξης της χώρας δεν παρουσίασε καμία
αξιόπιστη και ρεαλιστική λύση».
Ο κ. Βεσυρόπουλος έδωσε έμφαση
στις
φορολογικές
διατάξεις
του
νομοσχεδίου, επισημαίνοντας ότι έχουν
κοινωνικό πρόσημο και προβλέπουν
ουσιαστικά μέτρα στήριξης των πολιτών
που δοκιμάζονται από την ενεργειακή
κρίση.
Ο υφυπουργός Οικονομικών σημείωσε
ακόμα, την θετική αποτίμηση που έκαναν στο νομοσχέδιο οι εξωκοινοβουλευτικοί φορείς που προηγήθηκαν στην Επιτροπή Οικονομικών.

Θέσεις εργασίας και δεδουλευμένα

Από την πλευρά τους, οι εξωκοινοβουλευτικοί φορείς που είχαν κληθεί στην
Επιτροπή να τοποθετηθούν, εστίασαν
κυρίως τις παρατηρήσεις τους, στη διασφάλιση των θέσεων εργασίας όλων των
εργαζομένων και την καταβολή των
δεδουλευμένων τους καθώς και στις
αναγκαστικές απαλλοτριώσεις από ιδιώτη
σε ιδιώτη.
«Ο στόχος δεν πρέπει να είναι πως θα
εισπράξει το δημόσιο αλλά πως θα αναπτυχθεί η βαριά βιομηχανία της χώρας»
τόνισε ο πρόεδρος του Σ.Ε.ΝΑ.Βι Βασίλης
Κανακάκης, ενώ επεσήμανε ότι «καμία

διασφάλιση δεν προβλέπει το νομοσχέδιο τόσο για τη συνέχιση της δραστηριότητας των ναυπηγείων που είναι κυρίως
η κατασκευή και συντήρηση πλοίων όσο
και των θέσεων εργασίας όλων των
εργαζόμενων αλλά και την καταβολή των
δεδουλευμένων τους».
Για εμάς δεν έχει σημασία αν θα παραχωρηθούν η όχι σε ιδιωτική επιχείρηση
τα Ναυπηγεία αλλά ποιες προοπτικές
ανάπτυξης και απασχόλησης ανοίγονται.
Πρέπει να συνεχίσουν τη λειτουργία τους
τα Ναυπηγεία, με όλους τους εργαζόμενους και πρέπει να αποφύγουμε κάθε
λάθος που θα οδηγούσε σε κυρώσεις από
τα ευρωπαϊκά όργανα», πρόσθεσε ο κ.
Κανακάκης.
Ο νομικός σύμβουλος του Κράτους,
Σταύρος Σπυρόπουλος, έκανε λόγο για
«ένα νομοσχέδιο που με ορθό τρόπο
κάνει τις αναγκαίες νομοτεχνικές
βελτιώσεις, διορθώνει και διευκρινίζει
ασάφειες, με στόχο τη σωστότερη και
καλύτερη λειτουργία του νέου Οργανισμού».
Παρατήρησε πάντως ότι δεν πρέπει να
συντρέχουν λόγοι κωλύματος των υποψηφίων ούτε κατά το στάδιο του διαγωνισμού ούτε στο στάδιο του διορισμού
τους χαρακτηρίζοντας το αστοχία.
Για νομοσχέδιο που βελτιώνει αστοχίες
και διορθώνει λάθη του υφιστάμενοι
πλαισίου λειτουργίας του ΝΣΚ, μίλησε και
η πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου
του Κράτους, Εμμανουέλα Πανοπούλου.
Ευρωπαϊκά πρότυπα

Ο Φώτης Ιασωνίδης, αντιδήμαρχος
του Δήμου Ελληνικού, αναφερόμενος
στη δημιουργία Καζίνο στο Ελληνικό
σημείωσε ότι «καμία επένδυση δεν είναι
αποδεκτή που δεν σέβεται τους κατοίκους της περιοχής».
«Εμείς είμαστε η εγγύηση ότι το έργο
θα ολοκληρωθεί με βάσει τα ευρωπαϊκά
πρότυπα. Δώσαμε πολλές εκτάσεις του
δήμου για να γίνει επένδυση και οφείλει
η κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι θα επιστρέψουν τα οικόπεδα, γιατί τα χρειαζόμαστε για να φτιάξουμε τις δικές μας
εγκαταστάσεις», ανέφερε.
«Δεν μπορεί να μην καλωσορίζουμε
μία επένδυση που θα δημιουργήσει πολλές νέες θέσεις εργασίας. Ωστόσο, ο
προβληματισμός μας είναι γιατί δεν
υπάρχει πρόβλεψη στο νομοσχέδιο για
ελάχιστη πρόσληψη εργαζομένων στις
άδειες λειτουργίες των καζίνο και διασφάλιση για την καταβολή των δεδουλευμένων τους. Πρέπει να υπάρξει
υποχρέωση του επενδυτή για ελάχιστο
αριθμό εργαζομένων και εργασία τους
καθ΄ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του
καζίνο», υπογράμμισε ο Γιάννης Λογοθέτης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τυχερών παιχνιδιών.

Μίλησε ακόμα «για τραγική κατάσταση
των εργαζομένων στα καζίνο Ρίου, Κέρκυρας και Αλεξανδρούπολης»,
στους
οποίους όπως είπε, οφείλονται μισθοί
πολλών μηνών.

«Όχι απλά πρέπει να τεθεί στον επενδυτή αλλά απαιτείται να μπουν σε καθε-

στώς εξυγίανσης για να πληρωθούν οι
οφειλές των εργαζομένων και να μην
κρατούνται σε ομηρία 500 οικογένειες.
Δεν παίρνει άλλη αναβολή. Πρέπει το
υπουργείο Οικονομικών να αναλάβει
πρωτοβουλία για να διευκολυνθεί η
ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων με
νέους επενδυτές», πρόσθεσε ο κ. Λογοθέτης.

Όχι απαλλοτριώσεις
«Το ΕΒΕΠ λέει ναι στον εκσυγχρονισμό
των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, αλλά όχι
στις απαλλοτριώσεις. Είμαστε θερμοί
υποστηρικτές της επαναλειτουργίας τους
γιατί γνωρίζουμε τι κέρδη θα δώσει όχι
μόνο στην περιοχή αλλά και στην ασφάλεια και άμυνα της χώρας, αλλά δεν
νοείται ιδιώτης να απαλλοτριώνει περιουσία από ιδιώτη», τόνισε από την πλευρά
του, ο πρόεδρος του Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά,
Βασίλης Κορκίδης.
«Πρέπει να διορθωθεί το νομοσχέδιο
και να εξαιρεθεί η διαδικασία αναγκαστικής απαλλοτρίωσης στη περίπτωση των
ναυπηγείων Σκαραμαγκά. Να υποστηριχθεί ο επενδυτής αλλά όχι να αδικηθούν
άλλο οι μικρότεροι επενδυτές. Η οποιαδήποτε διευκόλυνση δίνεται στον μεγάλο
επενδυτή πρέπει να δοθεί και στους μικρομεσαίους επενδυτές», υπογράμμισε ο κ.
Κορκίδης και κατέληξε:
«Θέλουμε να διευκολύνουμε να λειτουργήσουν με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο. Το θέμα όμως των απαλλοτριώσεων από ιδιώτη σε ιδιώτη αντίκειται
στο σύνταγμα, και δεν δικαιολογείται».
Ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά,
Ευάγγελος Μπαλογιάνης εστίασε και
αυτός στην κατοχύρωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και στην καταβολή όλων των δεδουλευμένων τους.
Να σεβαστεί όσους βάζουν πλάτη
«Οφείλει η κυβέρνηση να σεβαστεί
τους εργαζόμενους που χρόνια βάζουν
πλάτη για να είναι σε λειτουργία τα ναυπηγεία και να διασφαλίσει ότι θα καταβληθούν όλα τα δεδουλευμένα και οι
αποζημιώσεις που τους οφείλονται και
έχουν επιδικαστεί με τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις», τόνισε και συμπλήρωσε: «Οι εργαζόμενοι στα ναυπηγεία,

χωρίς μισθό, πάνε καθημερινά και
συντηρούν τις υποδομές των Ναυπηγείων, κρατάνε σε λειτουργία τις εγκαταστάσεις και τα υποβρύχια. Ζητάμε μία
προσθήκη στο νομοσχέδιο που θα διασφαλίζει τη διατήρηση όλων των θέσεων
εργασίας, τη λειτουργία των Ναυπηγείων
όλο το χρόνο και την καταβολή του
συνόλου των δεδουλευμένων τους μαζί
με τις αποζημιώσεις.
Οι οφειλές στους εργαζόμενους
αγγίζουν τα 35 εκατ. ευρώ και η πληρωμή τους μπορεί να γίνει με τον ανάλογο
τρόπο που έγινε για τους εργαζόμενους
της Λάρκο».
Άμυνα και ασφάλεια

Ο εισηγητής της ΝΔ, Γιώργος Αμανατίδης, ανέφερε ότι οι θέσεις εργασίας
θα ορίζονται στο επιχειρησιακό σχέδιο
που θα καταθέσει ο επενδυτής ενώ
σημείωσε ότι «πρέπει να σταθούμε στη
μεγάλη εικόνα και είναι η αναπτυξιακή
προοπτική που δίνει η επένδυση όχι μόνο
για τη περιοχή και την ελληνική οικονομία αλλά και για την άμυνα και ασφάλεια της χώρας».
Η γενική εισηγήτρια του ΣΡΙΖΑ Σουλτάνα Ελευθεριάδου, άσκησε έντονη κριτική για την αντισυνταγματική, όπως την
χαρακτήρισε, διάταξη απαλλοτριώσεων
από ιδιώτη σε ιδιώτη ενώ κατηγόρησε τη
κυβέρνηση ότι διασφαλίζει μόνο τα
συμφέροντα του επενδυτή και κανένα
δικαίωμα των εργαζομένων.
Εξηγήσεις για την μη διασφάλιση των
θέσεων εργασίας και την καταβολή των
χρωστούμενων στους εργαζόμενους,
ζήτησε από την ηγεσία του Υπουργείου
Οικονομικών, η ειδική αγορήτρια του
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Τόνια Αντωνίου.
«Τα ναυπηγεία υπό προϋποθέσεις μπορεί να είναι στρατηγικής σημασίας και να
διασφαλίσουν τους εθνικούς σκοπούς
της ανάπτυξης αλλά και της άμυνας καιασφάλειας της χώρας», είπε και πρόσθεσε:«Είμαστε υπέρ του μεγάλου έργου
στο Ελληνικό και της επαναλειτουργίας
των Ναυπηγείων αλλά όχι άκριτα.
Προκύπτουν σοβαρά ζητήματα όπως για
παράδειγμα η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και η διασφάλιση των
θέσεων απασχόλησης.

10 -θριάσιο
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Ανανέωσε με τον Μιχάλη Μπούση
o Πανελευσινιακός ΑΟ

Η διοίκηση του Πανελευσινιακού
Α.Ο. ανακοινώνει την ανανέωση της
συνεργασίας της με τον Μιχάλη
Μπούση.
Ο 26χρονος αμυντικός μέσος θα
είναι για τρίτη συνεχόμενη σεζόν
μέλος της ομάδας μας βοηθώντας
την να πετύχει τους υψηλούς
στόχους της.Μιχάλη, σου ευχόμαστε υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες!

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΑΟ VOLLEY TOURNAMENT 2022 :
Μπράβο σε όλους και όλες!

ΕΠΣΔΑ: Εντυπα μεταβολών…

Ανακοίνωση
Η ΕΠΣΔΑ ενημερώνει σ’ όλα τα σωματεία μέλη της, ότι παρέλαβαν από την Ε.Π.Ο., τις αιτήσεις μεταβολών ερασιτεχνών
ποδοσφαιριστών αγωνιστικής περιόδου 2022-2023, τις
οποίες μπορούν να παραλαμβάνουν τα σωματεία ή οι ενδιαφερόμενοι, από τα γραφεία της Ένωσης από την Δευτέρα
27/6/2022. Τιμή αίτησης : 1 ευρώ.

Γιορτή ακαδημίας στον Πανελευσινιακό ΑΟ

Την Πέμπτη 30 Ιουνίου 19.00 στο παλιό δημοτικό γήπεδο(Ηρώων Πολυτεχνείου Ευάγγελος Δούκας θα γίνει η γιορτή
λήξης της ακαδημίας του ΑΟ Πανελευσινιακού.

Μπράβο σε όλους και όλες!
Ο Mandraikos Volley στην πρώτη
γραμμή του αθλητισμού.
Συγχ αρητήρια στις αθλητριές μας,
στον Πρόεδρο κ.Χρήστο Δέδε,
στους προπον ητές Μάν ος Κατσαν εβάκης και Τόν ια Τσάμου.
Ευχ αριστούμε τους Συλλόγους που
μας τίμησαν με την παρουσία τους
στο VOLLEY TOURNAMENT 2022:
Σείριος Ασπροπύργου. Ευκλείδης
Μεγάρων , Α.Ο. Ελευσίς.

Ο Ικαρος Νεοκτίστων ευχαριστεί τους χορηγούς…
Το ΔΣ του Α.Π.Σ.
ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ
ευχαριστεί θερμά τους
χορηγούς μας για την
πολύτιμη βοήθεια τους
και ελπίζουμε να είστε
όλοι καλά Ευχαριστούμε
μέσα από την καρδιά
μας.
Επίσης θα θέλαμε να
ευχαριστήσουμε και
όλους όσους βοήθησαν
και ήταν δίπλα στην
ομάδα μας .ΑΙΓΕΑΣ
ΑΜΚΕ του Κου Αθανασίου Μαρτινου
Dianθus coffee and
Bistro Coffee n more
του Κου Μαυροκεφαλου
Χρήστου Έπιπλα Ιωάννης ΚαραγιάννηςΧερολίδης καφέ ψητοπωλείο Κατσαρός Aegean
Χωματουργικες
εργασίες Αθανασίου
Ψαλίδα.

Εγινε η Γενική Συνέλευση της Ε.Π.Σ.Δ.Α. στον Ασπρόπυργο

Πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση της ΕΠΣΔΑ στο < Πνευματικό Κέντρο
Ασπροπύργου > με θέματα ημερήσιας διάταξης :
Εγκριση Οικονομικού Απολογισμού του έτους 2021, Έγκριση Προϋπολογισμού του έτους 2023, Εγκριση Διοικητικού Απολογισμού, Τροποποίησεις
καταστατικού.Αποφασίστηκε ότι το κύπελλο η πρώτη φάση θα ξεκινήσει ςτις
10/9 και οι επαναληπτικοί στις 17/9.Το πρωτάθλημα στην Α΄και Β΄κατηγορία
θα ξεκινήσει στις 24/9.
ΑΝ.ΤΣΑΚ.
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Νέος προπονητής
στον Απόλλωνα Ποντίων
ο Γιώργος Αδάκτυλος

Ακαδημίες
ΠυρρίχιουΠΑΟΚ FC: Η τελετή λήξης

Ο Γιώργος Αδάκτυλος είναι ο νέος προπονητής στον Απόλλωνα Ποντίων Ασπροπύργου.
Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει ενθουσιασμό
στον κόσμο της ομάδος αφού έχει το ποντιακό
στοιχείο.
Ο εν λόγω τεχνικός φημίζεται για την σκληρή
δουλειά και πειθαρχία μέσα στο γήπεδο.
Εχει εργαστεί στην Ζωφριά, Αστέρα Μαγούλας,
Εθνικός Πανοράματος κ.α.
Εν τω μεταξή ανανέωσε με την ομάδα ο επιθετικός Μπάμπης Κουσίδης.
AN.TΣ.

Οι Παλαίμαχοι του Βύζα Μεγάρων με τον Ολυμπιακό Πειραιά στα Μέγαρα

Την Δευτέρα 27/6
οι Παλαί μαχοι του
Βύζαντα Μεγάρων θα
δώσουν φιλικό αγώνα
φιλανθρωπικού χαρακτήρα στις 19:00 με
την αντί στοι χη του
Ολυμπιακού Πειραιά.
Οι εισπράξεις του
παιχνιδιού θα διατεθούν σε βετεράνο
ποδοσφαι ρι στή της
τοοπι κής
ομάδος,
που πρέπει να χειρουργηθεί άμεσα.
Με χαρά και προσμονή περι μένουμε
να υποδεχτούμε την
ομάδα του Ολυμπιακού.
Σας περιμένουμε να
θαυμάσουμε όλοι μαζί
παλι ές δόξες του
Ελληνι κού Ποδοσφαίρου!!!

Ανανέωσαν
Κακατσάι-Κοπαλάς
στον Μανδραικό Α.Ο

Αλλες δύο ανανεώσεις είχαμε
στην ομάδα του Μανδραικού.
Πρόκειται για τους Σταμάτης
Κακατσάι και Σπύρος Κοπαλάς θα είναι και του χρόνου
στο νεανικότατο και ταλαντούχο σχήμα της ομάδος.
Νιάτα, όμορφο ποδόσφαιρο
και όνειρα.

Πραγματοποιήθηκε η τελετή λήξης της ακαδημίας του Πυρρίχιου Ασπροπύργου με τον
καθιερωμένο πλέον αγώνα μπαμπάδων παιδιών και φυσικά χωρίς να λείψει και το καλοκαιρινό μπουγέλωμα μεταξύ όλων των συμμετέχοντων.
Οι μαμάδες όπως πάντα ανέλαβαν να ετοιμάσουν το τραπέζωμα των μικρών και μεγάλων αθλητών.
Μετά απο μια δύσκολη χρονιά με ιδιαίτερες
συνθήκες λόγω της πανδημίας καταφέραμε
και ξεπεράσαμε όλα τα εμπόδια και φτάσαμε
αισίως σ’ αυτή τη μεγάλη γιορτή όλοι μαζί
σαν οικογένεια.
Να ευχαριστήσουμε όλους τους γονείς που
στάθηκαν δίπλα στα παιδιά τους με κόπους
και θυσίες όλη τη χρονιά και να ευχηθούμε σε
όσους σταματάνε καλό καλοκαίρι με υγεία και
καλή επάνοδο τέλος Αυγούστου με γεμάτες
μπαταρίες.
Σε όσους συνεχίζουν στο τουρνουά της
Καλαμάτας να ευχηθούμε καλή διασκέδαση,
καλό μας ταξίδι, καλή διαμονή και καλή επιστροφή με χαρούμενες εμπειρίες.
Πανω απ’ολα ευχόμαστε υγεία σε γονείς και
παιδιά και καλό καλοκαίρι.

Ο Θοδωρής Καζάντζης τεχνικός διευθυντής στον Απόλλωνα Ποντίων

Το ΔΣ του Απόλλωνα Ποντίων Ασπροπύργου ανακοινώνει την πρόσληψη του Θοδωρή
Καζάντζη στην θέση του τεχνικού διευθυντή.Η κίνηση αυτή αναδεικνύει για πολλοστή φορά
την προσπαθεια των κυανόλευκων να ανεβάσουν το επίπεδο τους όχι μόνο στο αγωνιστικό
αλλά και στο διοικητικό κομμάτι.
Για τον Θοδωρή οι συστάσεις δεν μπορούν να γίνουν αφού τα επιτεύγματα του ως προπονητής είναι σπουδαία. Την περσινή σεζόν πήρε στα μέσα της χρονιάς τον Ικαρο Νεοκτίστων
και τον ανέβασε στην Α΄κατηγορία και όχι μόνο.
Το ήθος, ο χαρακτήρας και η ποιότητα του τον κατατάσσουν στις μορφές του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η πολύχρονη αγωνιστική πείρα του αποτελεί για τον ίδιο αλλά και για την ομάδα
διαβατήριο για μια επιτυχημένη συμπόρευση και επίτευξη στόχων.
ΑΝΑΝΕΩΣΑΝ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Εν τω μεταξύ ανανέωσαν με την ομάδα ο πρώτος σκόρερ της ομάδος Γιώργος Αθανασιάδης και ο Νίκος Παπαδόπουλος.

ΑΝ.ΤΣΑΚ.
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12-θριάσιο

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ
Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,
210 5570337, 210 5580816

48

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ:

ENOIKIAZONTAI ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΩΤΟΥ

ΟΡΟΦΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6936780360

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. Υ πν 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 jRaY pAocVF16
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Οι επτά άξονες του Ολοκληρωμένου Στρατηγικού Σχεδιασμού
για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας του Κηφισού

Μ

ε επτά κομβικές παρεμβάσεις, σύμφωνα με τις
κατευθύνσεις του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη θα
ενισχυθεί σημαντικά η οδική ασφάλεια στη Λεωφόρο Κηφισού στην
οποία είναι ήδη σε εξέλιξη
εργασίες συντήρησης.
Με αφορμή τις σχετικές παρεμβάσεις ο Περιφερειάρχης Αττικής
Γιώργος Πατούλης υπογραμμίζει
ότι η Περιφέρεια Αττικής είναι παρούσα σε έναν από τους πλέον κεντρικούς οδικούς άξονες της, 24 ώρες
το 24ωρο. Με συγκεκριμένα βήματα επενδύουμε στην οδική ασφάλεια και στην επίλυση καθημερινών
κυκλοφοριακών προβλημάτων σε
μια από τις κεντρικότερες οδικές
αρτηρίες της Αττικής. Στο πλαίσιο
αυτό, οι αρμόδιες υπηρεσίες μας
υλοποιούν ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο βελτίωσης της οδικής ασφάλειας. Οι παρεμβάσεις
αυτές αφορούν τους παρακάτω
επτά βασικούς άξονες:
Άξονας 1ος
Οδόστρωμα
Ξεκίνησαν οι εργασίες βελτίωσης του οδοστρώματος από τη
συμβολή του Κηφισού με την Αττική
Οδό στο ρεύμα προς Πειραιά, ενώ
ταυτόχρονα είναι σε εξέλιξη οι
εργασίες συντήρησης των αρμών
των γεφυρών του Κηφισού. Στο
πλαίσιο αυτό έχουν προγραμματιστεί
εκτεταμένες
εργασίες
συντήρησης στο οδόστρωμα του
αυτοκινητόδρομου.
Οι εργασίες θα εκτελεστούν κατά
τέτοιο τρόπο ώστε να προκληθεί η

αυτοκινητόδρομου προς Πειραιά.

μικρότερη δυνατή όχληση στην
κυκλοφορία. Να σημειωθεί ότι η
λεωφόρος Κηφισού παρουσιάζει το
μεγαλύτερο αριθμό διελεύσεων
από οποιαδήποτε άλλη οδική αρτηρία και για το λόγο αυτό απαιτεί
ειδικό σχεδιασμό. Ο σχεδιασμός
διαμορφώνεται σε συνεργασία με
την διεύθυνση τροχαίας Αττικής και
σύμφωνα με τις κυκλοφοριακές
συνθήκες.

Άξονας 2
Συστήματα αναχαίτισης πρόσκρουσης

Είναι σε εξέλιξη οι εργασίες
αποκατάστασης των τρακαρισμένων - κατεστραμμένων στηθαίων
ασφαλείας και ταυτόχρονα εκπονείται μελέτη για την αντικατάσταση
των παλαιών στηθαίων με νέα
συστήματα αναχαίτισης οχημάτων
Σ.Α.Ο. Ταυτόχρονα επανεξετάζεται και η θέση η οποία έχουν τοποθετηθεί τα συστήματα αναχαίτισης
ενέργειας πρόσκρουσης Σ.Α.Ε.Π.
και επιδιορθώνονται τα τρακαρι

σμένα – κατεστραμμένα συστήματα.

Άξονας 3
Σήμανση
Αντικαταστάθηκαν η συμβατικής
τεχνολογίας
ηλεκτρονικές
πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων
με νέας τεχνολογίας πινακίδες full
Matrix έτσι ώστε να διασφαλίζεται η
άμεση πληροφόρηση των οδηγών
για θέματα που αφορούν την κυκλοφορία και τις εκτελούμενες
εργασίες. Επιπλέον, σε εξέλιξη
βρίσκονται οι εργασίες για την αντικατάσταση
των
φθαρμένων
πινακίδων σήμανσης και τη
συντήρησή των γεφυρών σήμανσης, καθώς και η μελέτη για την
αναπροσαρμογή των διαγραμμίσεων με στόχο την βελτίωση των
κυκλοφοριακών συνθηκών και της
οδικής ασφάλειας. Επιπρόσθετα
σε εξέλιξη βρίσκονται και οι
εργασίες καθαρισμού των φραγμάτων ήχου (ήχοπετάσματα). Ήδη
έχει ολοκληρωθεί το τμήμα από το
Δήμο Ρέντη μέχρι και το τέλος του

Άξονας 4
Βελτίωση φωτισμού
Μέσα στον Ιούλιο θα ξεκινήσει η
αντικατάσταση των παλαιών φωτιστικών σωμάτων νατρίου με νέα
φωτιστικά χαμηλής κατανάλωσης
και αυξημένης απόδοσης Led. Τα
νέα φωτιστικά θα βελτιώσουν
σημαντικά την οδική ασφάλεια κατά
τις νυχτερινές ώρες. Παράλληλα Σε
εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες
αναβάθμισης του φωτισμού των
γεφυρών, μέσω αρχιτεκτονικής
μελέτης φωτισμού, με στόχο τον
εξωραϊσμό των δημόσιων χώρων
που σχηματίζονται κάτω από το
τεχνικό τμήμα της γέφυρας και τη
διατήρηση τους σε καλή κατάσταση.
O νέος φωτισμός των γεφυρών θα
λειτουργήσει αποτρεπτικά απέναντι σε παραβατικές συμπεριφορές που έχουν διαπιστωθεί στα
συγκεκριμένα σημεία.
Άξονας 5
Αύξηση της
κυκλοφοριακής
ικανότητας
Σε συνεργασία με το Σύλλογο
Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων θα
γίνουν οι απαιτούμενες τεχνικές
παρεμβάσεις και διαπλατύνσεις
σε προβληματικά σημεία, που
προκαλούν
στένωση
και
εμποδίζουν την ομαλή ροή της
κυκλοφορίας.

Άξονας 6
Αναβάθμιση του κέντρου διαχείρισης κυκλοφορίας

Το Κέντρο Διαχείρισης κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής
βρίσκεται σε 24ωρη επιχειρησιακή
λειτουργία. Τα στελέχη το, σε αγαστή συνεργασία με την Ελληνική
Αστυνομία αλλά και τα οχήματα οδικής ασφάλειας της Περιφέρειας
Αττικής, συνεισφέρουν αποτελεσματικά, στην διαχείριση των
συμβάντων, στην έγκαιρη ενημέρωση των οδηγών και στο συντονισμό
των εργασιών. Το σχέδιο περιλαμβάνει τον εκσυγχρονισμό και την
αναβάθμιση του τεχνικού εξοπλισμού καθώς και την επέκταση του
δικτύου των καμερών και την εγκατάσταση τεχνικών μέσων καταγραφής τροχαίων παραβάσεων (π.χ.
παραβίαση λωρίδα έκτακτης ανάγκης, ορίου ταχύτητας, κ.α.).

Άξονας 7
Βελτίωση οδικής ασφάλειας
Τεχνικές παρεμβάσεις θα γίνουν
για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας σε σημεία που έχουν καταγράφει τροχαία ατυχήματα σύμφωνα με την προτεραιοποίηση των
επικινδυνοτήτων, όπως προκύπτει
από τα δελτία οδικών τροχαίων
ατυχημάτων
της
Ελληνικής
Αστυνομίας.
Οι σχετικές παρεμβάσεις υλοποιούνται πάντοτε σε συνεργασία
με το Σύνδεσμο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων. Να σημειωθεί τέλος ότι το
στρατηγικό σχέδιο των 7 αξόνων για
την βελτίωση της οδικής ασφάλειας
και της κυκλοφορίας στον Κηφισό
αναμένεται να ολοκληρωθεί σε διάστημα 20 μηνών.

14-θριάσιο

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

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
Αστυνομικό Τμήμα
674 - 210 55 46 285
Τροχαία Δήμητρος & Εθν.
210 55 46 579 - 210 55 46
Λιμεναρχείο
210 55

213 2140410
210 55 46
Αντιστάσεως
930
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 ) Κ υ π ρ α ί ο υ
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
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων για

τεχνική υποστήριξη συνεργείου
διασκευής οχημάτων σε

υγραεριοκίνητα με έδρα την

Μαγούλα Αττικής. 6949227491
ΚΑΙ 6934551633

email n.fotiadis@sime.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ζητούνται πωλήτριες
σε αρτοζαχαροπλαστείο στην
περιοχή του Ασπροπύργου
για πλήρη απασχόληση.
Η προϋπηρεσία θα ήταν
επιθυμητή.
Επικοινωνιακές δεξιότητες
-Ομαδικότητα - Ευελιξία ωραρίου
Παρέχεται πλήρης ασφάλιση.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6937427107 Κα Κωνσταντίνα.
Ωράριο επικοινωνίας:
06:00-18:00.
ΑΝΑΛΑΜ ΒΑΝΟΥΜ Ε ΕΡΓ ΑΣΙΕΣ:

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜ ΑΤ ΙΣΜ ΟΥΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
- ΣΙΔΗΡΙΚΑ - ΑΛΟΥΜ ΙΝΙΟ -

ΧΤ ΙΣΙΜ ΑΤ Α - ΣΟΒΑΤ ΙΣΜ ΑΤ Α ΚΑΙ
ΔΙΑΦΟΡΑ Μ ΕΡΕΜ ΕΤ ΙΑ

Τ ΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η εταιρία ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ Α.Ε., που δραστηριοποιείται
στην επεξεργασία ανθρακικού ασβεστίου, επιθυμεί την
κάλυψη της παρακάτω θέσης εργασίας για τις εγκαταστάσεις της στη Μάνδρα Αττικής:

ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΒΑΡΔΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΠΡΟΦΙΛ
ΕΠΙΘΥΜΗΤ ΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
Προϋπηρεσία 1-3 έτη σε βιομηχανικό
περιβάλλον
Απόφοιτοι ΣΕΛΕΤΕ, ΙΕΚ, ΤΕΕ, ΤΕΙ
Ηλεκτρολογίας με γνώσεις κλασικής
ηλεκτρολογίας, αυτοματισμοί, PLC
Επιθυμητά κάτοχοι άδειας ηλεκτρολόγου
Επιθυμητή γνώση αγγλικής γλώσσας
Γνώση χρήσης Η/Υ (M/S OFFICE,
ηλεκτρονική αλληλογραφία)
Αναπτυγμένες οργανωτικές και συντονιστικές ικανότητες
Διάθεση για συνεχή μάθηση και άριστες ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας
Δυνατότητα εργασίας σε σύστημα βαρδιών

ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
Παρακολούθηση αυτοματοποιημένων
λει τουργι ών μονάδας παραγωγής
(PLC)
Έλεγχος οργάνων και ρυθμού παραγωγής
Καταγραφή συμβάντων και αντιμετώπισης ζημιών
Καταχώρηση δεδομένων
Η θέση προσφέρει δυναμι κό και
ευχάρι στο περι βάλλον εργασί ας,
δυνατότητες εξέλιξης και συνεχή εκπαίδευση.
Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα, με
κωδικό θέσης ΧΒΠ,
στο email: dida@iokal.com
ή στον αριθμό fax: 210 55 52 396
ΘΑ
ΤΗΡΗΘΕΙ
ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ

ΑΠΟΛΥΤΗ

Εν διαφερόμαστε για την κάλυψη
της θέσης του Εργάτη παραγωγής στις βιομηχαν ικές μας εγκαταστάσεις, οι οποίες βρίσκον ται
στη Μαγούλα Αττικής.

Κύριες αρμοδιότητες και καθήκον τα

-Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα
με τις οδηγίες που έχουν δοθεί για
τη θέση.
-Τ ήρηση των ισχυόντων κανονισμών και προτύπων ασφαλείας.
-Τήρηση του προγράμματος παραγωγής.
-Διασφάλιση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων.
-Αναφορά στον προϊστάμενο βάρδιας των τεχνικών παρατηρήσεων
σχετικών με την εύρυθμη λειτουργία των μηχανών.

6 9 8 9 7 4 8 6 2 1 (ΝΙΚΟΣ)

ZHTEITAI
ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Χαρακτηριστικά υποψηφίου
-Επιθυμητή προϋπηρεσία σε βιομηχανικές και παραγωγικές μονάδες.
-Συνέπεια, ομαδικότητα, προσαρμοστικότητα.
-Οργάνωση, ταχύτητα και διάθεση
για εργασία.
-Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες.

Η Εταιρία προσφέρει
-Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
-Ιδιωτική ιατροφαρμακευτική κάλυψη.
-Συνεχή εκπαίδευση, βελτίωση και
ανάπτυξη των προσόντων.
-Ευκαιρίες εξέλιξης σε έναν δυναμικό και συνεχώς αναπτυσσόμενο
διεθνή όμιλο.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
2104898644 – 2104898520,
6974402644 – 6974402520
Email:
HumanResources@etem.com
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ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή
κατάσταση γκαρσονιέρα
35 τ.μ., ισόγεια, 1 υ/δ, κατασκευή '08, μπάνιο, επιπλωμένη, θέρμανση:
αυτόνομη θέρμανση με
κεντρική εγκατάσταση, μέσο θέρμανσης: πετρέλαιο,
νυχτερινό ρεύμα, χωρίς
κοινόχρηστα, ελεύθερη, ιδανική για φοιτητές, τιμή
400€ 6948750875
ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητο
διαμέρισμα 63 τ.μ., 4ου, 1
υ/δ, κατασκευή '10, μπάνιο, ενεργ. κλ. Α+, ζώνη οικιστική, τιμή 410€, 09:0021:00 6908419263

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατάσταση οροφοδιαμέρισμα
90 τ.μ., ισόγειο, προσόψεως, 2 υ/δ, κατασκευή
'97, μπάνιο, σε οικόπεδο
650 τ.μ., θέρμανση: αυτόνομη θέρμανση με ατομική εγκατάσταση, μέσο θέρμανσης: πετρέλαιο, τζάκι, πάρκιν πιλοτής, κουφώματα αλουμινίου,
χωρίς ασανσέρ, ζώνη οικιστική, δάπεδα: μάρμαρο,
πολύ καλή κατοικία με δύο

θριάσιο-15

μεγάλα υπνοδωμάτια,
σαλόνι ,κουζίνα με καθιστικό και τζάκι και μεγάλο
κήπο, τιμή 480€, συζητήσιμη.
SYNTHESIS
S.R.E.CON, 2105541126,
09:00-20:00

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη
γκαρσονιέρα 45 τ.μ., ισόγεια, διαμπερής, 1 υ/δ, αυτόνομη θέρμανση, πόρτα
ασφαλείας, ηλιακός, ανοικτό πάρκιν, κήπος,
χωρίς ασανσέρ, χωρίς
κοινόχρηστα, όχι μεσίτες,
είναι ένας μεγάλος χώρος
με κουζίνα και μπάνιο, τιμή 300€, συζητήσιμη
6947045353

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατάσταση οροφοδιαμέρισμα
170 τ.μ., 1 επίπεδο, 1ου,
προσόψεως, 3 υ/δ, κατασκευή '80, μπάνιο, 2 wc,
θέρμανση: αυτόνομη θέρμανση με κεντρική εγκατάσταση, πόρτα ασφαλείας,
ηλιακός, χωρίς κοινόχρηστα, ενεργ. κλ. Ε, ///Μαγούλα, οροφοδιαμέρισμα
170 τ.μ., 1ου ορόφου κατασκευής 1980, προσό-

ψεως και διαμπερές. Διαθέτει 3 υ/δ, σαλόνι μεγάλο,
κουζίνα, μπάνιο, 2 wc,
πόρτα ασφαλείας, αυτ. θέρμανση 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, κατασκευή '79, 2 μπάνια, ανακαινισμένη, ανακαίνιση
'20, τιμή 450€, 09:0021:00
6945153906

ΜΑΝΔΡΑ Μακρυάμμος,
μονοκατοικία 72 τ.μ., υπερυψωμένη ισόγεια, 1 υ/δ,
ενεργ. κλ. Γ, ανακαινισμένη, τιμή 300€
6946983366
ΟΙΝΟΗ νεόδμητη μονοκατοικία 60 τ.μ., ισόγεια, 2
υ/δ, μπάνιο, ανακαίνιση
'10, τιμή 250€, 07:0022:00
6945605024

Η ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ Α.Ε. αναζητά προσωπικό
για τις αποθήκες της στον Ασπρόπυργο Αττικής
ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ

Απαραίτητα Προσόντα:
§
Απολυτήρι ος τί τλος τρι τάξι ου
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 αλλοδαπής ή ανώτερος
§ Άδεια χειριστή ηλεκτροκίνητου ανυψωτικού περονοφόρου μηχανήματος (κλαρκ)
§ Επαγγελματική εμπειρίατουλάχιστον 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 ευκολίαστην επικοινωνία
§ Επιθυμητή γνώση λειτουργίας συστημάτων WMS

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν
βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
hr@beinoglou.gr ή στο τηλ. 210-9466204

ΒΙΛΙΑ ανακαινισμένη
μονοκατοικία 144 τ.μ., 2
επίπεδα, 1ου, διαμπερής,
προσόψεως, 3 υ/δ, 2
μπάνια, πέτρινη, σε οικόπεδο 409 τ.μ., θέρμανση:
αυτόνομη θέρμανση με ατομική εγκατάσταση, μέσο
θέρμανσης: πετρέλαιο, ρεύμα, τζάκι, θέα βουνό, αποθήκη, κήπος, κουφώματα αλουμινίου,
σίτες, νυχτερινό ρεύμα, ελεύθερη, ζώνη οικιστική,
κατάλληλη για εξοχική κατοικία, δάπεδα: παρκέ,
πλακάκι, μάρμαρο, ενοίκιο
περιλαμβάνει:
κοινόχρηστα, Οδός: 25 ης
Μαρτίου 26. Διάφορα χαρακτηριστικά: αλουμίνια,
διπλά τζάμια, εντοιχισμένες ντουλάπες, κοντά στο
κέντρο & συγκοινωνίες,
δύο μπαλκόνια (εμπρός &
πίσω), ξύλινα & μαρμάρινα δάπεδα, φωτεινό, φρεσκοβαμμένο, μεγάλος
χώρος αποθήκευσης
(σκεπή & υπόγειο), ανακαίνιση '21 , καλή διαρρύθμιση, τριφασικό,
ψηλοτάβανο, με πρόσβαση σε κοινόχρηστη σκε-

πή, δύο εισόδους (μία για
κάθε επίπεδο). Θέα: προς
το βουνό & το δάσος (εμπρός και πίσω). Θέρμανση: αυτόνομη θέρμανση
οροφής
Γερμανίας
(ESWA) και πλήρως λειτουργικό τζάκι (μόλις έγινε
η συντήρηση/επισκευή).
Το ακίνητο προσφέρεται
και με κάποια έπιπλα/συσκευές., διαθέσιμη
από 10/05/22, τιμή 390€,
09:00-20:00
6971507394

ΒΙΛΙΑ μονοκατοικία 135
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ, 2 μπάνια, τζάκι, κήπος, ανακαινισμένη, σαλονοτραπεζαρία, κουζίνα, 1 ξύλινη σοφίτα, 2 αυλές, καλοριφέρ,
χωρίς σκάλες, κατάλληλη
και για ηλικιωμένους και άτομα με κινητικά προβλήματα, δεκτά κατοικίδια, τιμή 500€
6944461852
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή
κατάσταση μονοκατοικία
72 τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ, επί
της λεωφόρου Θρασυβούλου και Βαγγέλη
Περπινιάδη, Άνω Φούσα,

με αυλή, κοντά σε προαστιακό, στάση λεωφορείου και αγορά., τιμή 420€
6973222212

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ανακαινισμένο διαμέρισμα 50
τ.μ., 1 επίπεδο, 1ου, 1 υ/δ,
κατασκευή '90, μπάνιο,
κλιματισμός, ενεργ. κλ. Δ,
ανακαίνιση '00, 3 δωμάτια, 1 κουζίνα/ες, κουζίνα
(αυτόνομη),
studio
6/5/2022 11:43 πμ, τιμή
300€ (e-agents1066076).
ASPIS REAL ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Κέντρο, καλή κατάσταση διαμέρισμα 40 τ.μ., 1 επίπεδο, ισόγειο, 1 υ/δ, κατασκευή '85, μπάνιο, θέρμανση: κεντρική θέρμανση, ενεργ. κλ. Ζ, ανακαίνιση
'00, 3 δωμάτια, 1 κουζίνα/ες, 6/5/2022 11:43
πμ, τιμή 300€ (e-agents1066075). ASPIS
REAL
ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220

Η εταιρεία Eye Facility
Management αναζητά:

Προσωπικό Ασφαλείας-Φύλακες,
για την στελέχωση της φύλαξης
Bιομηχαν ικών Eγκαταστάσεων ,
στη περιοχή του Ασπροπύργου.

Απαραίτητα Προσόντα:

•Άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας Ν.2518/97 σε ισχύ.
•Απόφοιτος Μέσης Εκπαίδευσης.
•Δυνατότητα για πλήρη ή μερική
απασχόληση σε κυλιόμενες βάρδιες.
•Βασικές Γνώσεις Αγγλικών.
•Βασικές Γνώσεις Η/Υ.
Η εταιρεία παρέχει:

•Άμεση Πρόσληψη.
•Μόνιμη Απασχόληση.
•Συνεχή Εκπαίδευση.
•Σύγχρονο Εργασιακό Περιβάλλον.
•Δυνατότητες Επαγγελματικής Εξέλιξης.

Αν επιθυμείτε, να γίνετε μέλος της
ομάδας μας, μπορείτε να υποβάλλετε 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 2106121719.
Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την εταιρεία μας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας :
w w w .eyefm.gr

16-θριάσιο

Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022

