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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Ηλιοφάνεια και ζέστη . Η θερμοκρασία 

από 23 έως 34  βαθμούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
3,7,11,15,19,23,27,31

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Παγκόσμια Ημέρα Φεστιβάλ

Ιερομαρτύρων  Δον άτου Θεοφίλου Θεοδότου και
Θεοδώρου, Μαρτύρων  Κυπρίλλης και Αρόας, Λουκίας

και Απολλων ίου

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Χατζή Μαρία Ι.Θεμιστοκλέους 49, 2105575331

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΚΟΥΣΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΒενιζέλου

Ελευθερίου 79, 2105544246

MANΔΡΑ
Ασημάκης Γρηγόριος Κ.

Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου 114, 2105550323

ΆΝΩ  ΛΙΟΣΙΑ 
Καμπόλη Αικατερίνη Ι.

Μητροπόλεως 52 & Κανελλοπούλου 2,2102475608

ΑΧΑΡΝΕΣ
Πατρινού Μαρία, 

Λεωφόρος Αγίου Πέτρου 27, 2117000902

Π
ρόσθετη χρηματοδότηση στους Δήμους
όλης της χώρας, ύψους 90 εκατομ-
μυρίων ευρώ, για την αντιμετώπιση του

αυξημένου ενεργειακού κόστους αποφάσισε ο
Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, κ. Στέ-
λιος Πέτσας, σε συνεργασία με την Κεντρική
Ένωση Δήμων Ελλάδας και το Υπουργείο Οικο-
νομικών.

Στην απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών
συμπεριλαμβάνονται και οι πέντε Δήμοι της
Δυτικής Αττικής, οι οποίοι θα λάβουν συνολικά
το ποσό του 1.769.190,21 ευρώ, για την
ενίσχυση της ρευστότητάς τους και την κάλυψη
λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών
τους, λόγω της επιβάρυνσης των προϋπολογι-
σμών τους από την αύξηση του ενεργειακού
κόστους.

Αναλυτικότερα, τα ποσά που θα λάβουν οι
Δήμοι της Δυτικής Αττικής:

• Δήμος Φυλής:  550.946,73  ευρώ
• Δήμος Ασπροπύργου: 383.128,83 ευρώ
• Δήμος Ελευσίνας:  319.602,52 ευρώ
• Δήμος Μεγαρέων: 267.032,44  ευρώ
• Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας: 248.479,69

ευρώ
Με αφορμή την παραπάνω σημαντική εξέλιξη, 

ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης και Βουλευτής
Δυτικής Αττικής της Ν.Δ., κ. Γιώργος Κώτσηρ-
ας, δήλωσε:«Το Υπουργείο Εσωτερικών, σε
συνεργασία με τους εκπροσώπους των φορέων
της Αυτοδιοίκησης, στηρίζουν έμπρακτα το
έργο τους για να περιοριστούν οι επιπτώσεις
της ενεργειακής κρίσης.

Ειδικότερα, με την ενίσχυση των πέντε Δήμων
της Δυτικής Αττικής, αποδεικνύεται για ακόμη
μία φορά πως η Κυβέρνηση κατανοεί τις ανάγ-
κες που διαμορφώνονται και στέκεται αρωγός με
κάθε μέσο στην προσπάθεια όλων μας προκειμέ-
νου να αντιμετωπίσουμε το υψηλό ενεργειακό
κόστος». 

Γ
ια την υπογειοποίηση της
σήραγγας της Ηλιουπόλεως
και τον Προαστιακό Δυτικής

Αττικής ενημέρωσε τη Βουλή ο
Υπουργός Υποδομών και Μεταφο-
ρών, κ. Κώστας Καραμανλής, στο
πλαίσιο του κοινοβουλευτικού
ελέγχου.

Ο Προαστιακός Δυτικής Αττικής
θα φτάσει μέσα στα Μέγαρα

Όσον αφορά στον Προαστιακό
Δυτικής Αττικής, ο κ. Καραμανλής
τόνισε πως η Κυβέρνηση της Νέας
Δημοκρατίας τον ενέταξε στο
Ταμείο Ανάκαμψης και σημείωσε
ότι στόχος είναι η δημοπράτησή του
έργου – μέσω του ΟΣΕ – εντός του
καλοκαιριού.

Υπενθύμισε ότι πρόκειται για μια
νέα γραμμή προαστιακού σιδηρο-
δρόμου, μήκους 36 χλμ, που θα
ξεκινά από τα Άνω Λιόσια, θα
περνά από τον Ασπρόπυργο, την
Ελευσίνα και θα τερματίζει στα
Μέγαρα, αξιοποιώντας και την
παλιά μετρική γραμμή, η οποία
έχει τεθεί εκτός λειτουργίας εδώ και
περίπου 15 χρόνια.

Ο κ. Καραμανλής ενημέρωσε τη
Βουλή ότι θα γίνει και το έργο της
επέκτασης της σιδηροδρομικής
γραμμής «Λιόσια-Μέγαρα» μέχρι

τον παλαιό Σιδηροδρομικό Σταθμό
Μεγάρων, δηλαδή εντός του οικι-
σμού.

«Ο ΟΣΕ στο υπό δημοπράτηση
έργο το έχει προβλέψει με προαίρ-
εση. Απλά δημοπρατούμε σε πρώτη
φάση το πρώτο κομμάτι για το
οποίο έχουμε ήδη περιβαλλοντική
αδειοδότηση», εξήγησε.

Η εν λόγω επέκταση έχει μήκος
περίπου 3 χιλιομέτρων, και σε όλο
της το μήκος θα οδεύει εντός του
υφιστάμενου σιδηροδρομικού δια-
δρόμου της παλαιάς μετρικής σιδ-
ηροδρομικής γραμμής προς
Πελοπόννησο.

Ο κ. Καραμανλής μάλιστα
ενημέρωσε τη Βουλή ότι ο ΟΣΕ
έχει εκπονήσει την σχετική περι-
βαλλοντική μελέτη και θα την ανα-
ρτήσει στο αμέσως επόμενο χρο-
νικό διάστημα στο περιβαλλοντικό
μητρώο.

«Όχι μόνο δεν ταλαιπωρούμε
τους κατοίκους των Μεγάρων,
αλλά αναβαθμίζουμε – ακόμη περ-
ισσότερο – την περιοχή», τόνισε.

«Το έργο θα φτάσει και θα
εξυπηρετεί τα Μέγαρα, γιατί θα
ήταν σαν κολοβό αυγό να κάνουμε
ένα προαστιακό που δεν θα
εξυπηρετεί το κέντρο μίας περιοχής
αναπτυσσόμενης και με μεγάλο 

πληθυσμό», ξεκαθάρισε ο κ.
Καραμανλής.

Σε ό,τι αφορά στους αγωγούς, ο
Υπουργός Υποδομών και Μεταφο-
ρών υπενθύμισε ότι η προη-
γούμενη Κυβέρνηση δεν είχε κάνει
τίποτε και δεν είχε βρει χρημα-
τοδότηση, ενώ η σημερινή Κυβέρν-
ηση δημοπρατεί και έχει και εξασφ-
αλισμένη χρηματοδότηση και
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Επιβεβαίωσε ότι η ισχύουσα
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων δεν περιλαμβάνει τους
νέους αγωγούς λευκών προϊόν-
των, προσθέτοντας ότι «για αυτό
πήγαμε στα ΕΛΠΕ και ζητήσαμε οι
μελέτες να γίνουν από αυτούς, για
να κερδίσουμε χρόνο». Σημείωσε
δε ότι και ο ΟΣΕ προκρίνει τη λύση
της περιβαλλοντικής αδειοδότησης
του έργου από την ΕΛΠΕ Α.Ε.

Κώστας Καραμανλής: Το τραίνο επιστρέφει 
στη Δυτική Αττική μετά από 15 χρόνια
O σχεδιασμός έργων προβλέπει δυνατότητα μελλοντικού διπλασιασμού

στο τμήμα Λιόσια-Ελευσίνα

συνεχίζεται στη σελ. 4

ΈΈκκτταακκττηη  εεννίίσσχχυυσσηη  11,,77  εεκκααττ..  εευυρρώώ
σσττοουυςς  55  ΔΔήήμμοουυςς  ττηηςς  ΔΔυυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς  γγιιαα  ττηηνν

ααννττιιμμεεττώώππιισσηη  ττοουυ  εεννεερργγεειιαακκοούύ  κκόόσσττοουυςς
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Ένα ακόμη ακίνητο περνά
στην κυριότητα του Δήμου
Ελευσίνας και συγκεκριμένα,
αυτό που βρίσκεται επί των
οδών Σ. Γκιόκα, Πλούτωνος,
Περσεφόνης & Π.Πετράκη.

Το οικόπεδο βρίσκεται σε
προνομιακή θέση, στο κέντρο
της πόλης και πλησίον του
Αρχαιολογικού χώρου.

Σκοπός της αγοράς είναι η
χρήση του ανωτέρω χώρου ως
parking στάθμευσης οχημάτων,
που θα καλύπτει τόσο τις ανάγ-
κες των επισκεπτών του αρχαι-
ολογικού χώρου όσο και τις
ανάγκες των κατοίκων της
πόλης, δεδομένου ότι η χρήση
του θα αποσυμφορήσει σημαν-
τικά την κίνηση στις κεντρικές οδούς και θα ενισχύσει
την προσβασιμότητα.

Ταυτόχρονα, εντός του οικοπέδου βρίσκεται κι ένα
οίκημα το οποίο και κατόπιν εκπόνησης των απαρ-
αίτητων μελετών θα χρησιμοποιηθεί επ’ ωφελεία της
πόλης και των κατοίκων.

Αξίζει να σημειωθεί, πως η απόφαση για την απαλλο-
τρίωση του εν λόγω ακινήτου είχε παρθεί από το 2008,
ενώ μέχρι και σήμερα δεν είχαν προχωρήσει οι διαδι-
κασίες απόκτησής του.

Προς το παρόν και μέχρι την ολοκλήρωση των εργα-
σιών στον Αρχαιολογικό χώρο, το ακίνητο θα φιλοξενή

σει τα isobox, προς εξυπηρέτηση της Αρχαιολογικής
Υπηρεσίας.

Για την εξέλιξη αυτή, ο Δήμαρχος Ελευσίνας Αργύρης
Οικονόμου δήλωσε: «Με την επιχορήγηση των 20 εκα-
τομμυρίων ευρώ που για πρώτη φορά ήρθε στον Δήμο
μας μετά από παρέμβαση της Δημοτικής μας Αρχής,
προσπαθούμε να αυξήσουμε τη δημοτική περιουσία
προς όφελος της κοινωνίας. Μέρος των χρημάτων
αυτών θα αξιοποιηθεί για την αγορά του ανωτέρω ακι-
νήτου, το οποίο θα γίνει χώρος στάθμευσης που σίγο-
υρα θα λύσει πολλά κυκλοφοριακά προβλήματα του κέν-
τρου της πόλης».

Αττική Οδός: Τεράστιες
ζημιές σε σήραγγα κοντά

στον Ασπρόπυργο 

Τεράστιες ζημιές προκλήθηκαν σε σήραγγα
της Αττικής Οδού πριν από τα ΣΕΑ Ασπρ-
οπύργου  απο διερχόμενο   φορτηγό.,, το
οποίο για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο φαίνε-
ται να συγκρούστηκε με το πλαϊνό τοιχίο του
τούνελ.

Όπως δημοσιεύθηκε σε βίντεο του ethnos.gr,
το τούνελ πλημμύρισε το σημείο καθώς ένας
σωλήνας έσπάσε ενώ ταυτόχρονα γυμνά
καλώδια κρέμονταν από ψηλά.

Η Τροχαία ειδοποιήθηκε και βρέθηκε  στο
σημείο ενώ κλήθηκαν τα αρμόδια συνεργεία
για την αποκατάσταση των ζημιών , καθώς
υπήρχε μεγάλη επικινδυνότητα.για τα οχήματα

Ουπουργός Οικον ομικών ,
Χρήστος Σταϊκούρας, την

Κυριακή (03/07) άφησε αν οιχτό το
εν δεχόμεν ο για ν έα μέτρα στήρ-
ιξης των  καταν αλωτών  σε καύσι-
μα και ηλεκτρικό ρεύμα.

Συγκεκριμένα, σε σχετικές
δηλώσεις στον ΑΝΤ1 για το ενδεχό-
μενο κατάργηση των τεκμηρίων
διαβίωσης, ο Χρήστος Σταϊκούρας
είπε ότι «ακόμα δεν έχουμε υλο-
ποιήσει τα μέτρα που έχουμε εξαγ-
γείλει, είναι ζητήματα που τα συζητά-
με γενικά, όχι όμως μέσα στον επό-
μενο χρόνο. Ο σχεδιασμός είναι
κυβερνητικός τετραετίας. Είχαμε
υποσχεθεί να μειώσουμε φόρους
και νομίζω τα έχουμε καταφέρει
σημαντικά σε αυτό το επίπεδο».

Αναφερόμενος ειδικά στα μέτρα
στήριξης 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ,
είπε πως -παρά την καλή μεγάλη

εικόνα που διαφαίνεται στην οικο-
νομία- η κυβέρνηση «αντιλαμβάνε-
ται τη μεγάλη εικόνα και έρχεται και
παρεμβαίνει με μέτρα».

Χαρακτηριστικά, ο υπουργός
Οικονομικών σημείωσε: «Όλοι
πληρώνετε πολύ λιγότερους φόρο-
υς, το προσπερνάμε με ευκολία και
κοιτάμε μόνο τις τιμές στα σούπερ
μάρκετ. Υπενθυμίζω ότι, και φέτος
η χώρα θα έχει  έλλειμμα. Αν
μεγαλώσει το έλλειμμα, η χώρα θα
πρέπει να δανειστεί και οι πολίτες
να το πληρώσουν», είπε σχολιάζον-
τας τις προτάσεις για περαιτέρω
μειώσεις των φόρων και υπενθύμι-
σε πως «τα χαμηλότερα εισοδήματα
έχουν μείωση στον ΕΝΦΙΑ και στον
φόρο εισοδήματος».

Σε ερώτηση για μείωση του ΦΠΑ
στα βασικά προϊόντα, ο ίδιος απάν-
τησε: «Πηγαίνω και εγώ σούπερ

μάρκετ και βλέπω, βλέπω ότι στη
βενζίνη υπάρχει μείωση 4%-5%.
Έχουμε μία εικόνα όλων των παρα-
μέτρων, όλων των καταθέσεων, που
αυξήθηκαν την τελευταία διετία.
Σήμερα εξαντλήσαμε όλον το δημο-
σιονομικό χώρο. Τα 8,5 δισεκατομ-
μύρια ευρώ είναι το μεγαλύτερο
πακέτο μέτρων στην Ευρώπη».

Επίσης, ο υπουργός Οικονο-
μικών εκτίμησε πως τον Σεπτέμβρ-
ιο «θα δούμε τι θα κάνουμε με τα
καύσιμα, να δούμε τι θα γίνει με το
ρεύμα, που αν ανέβει κι άλλο, θα
έχουμε κι άλλες παρεμβάσεις και
την κατάργηση της εισφοράς
αλληλεγγύης».

«ΠΑΡΑΘΥΡΟ» ΑΠΟ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ ΓΙΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

ΈΈνναα  αακκόόμμηη  αακκίίννηηττοο  ππεερρννάά  σσττηηνν  κκυυρριιόόττηητταα  
ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΕΕλλεευυσσίίννααςς

Θα καλύψει τις αυξημενες ανάγκες στάθμευσης οχημάτων

συνεχίζεται στη σελ. 13



4-θριάσιο Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022   

«Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων
και επανακατάρτισης σε κλάδους 
υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές
και “πράσινες” δεξιότητες»

Τ
ο Γραφείο Απασχόλησης του Δήμου Ασπροπύργου σας ενημε-
ρώνει, ότι εγκρίθηκε από την Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ) η νέα δράση
«Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε

κλάδους υψηλής ζήτησης, με έμφαση στις ψηφιακές και “πράσινες” δεξιότ-
ητες», στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η δράση θα απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 18 έως 55 ετών, Ειδικό-
τερα, οι συμμετέχοντες, θα πρέπει: 

Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν
λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών έως και 55 ετών.
Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
Η επιδοτούμενη δράση περιλαμβάνει:
• προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης των ανέργων-ωφελουμένων

διάρκειας 50 - 200 ωρών που οδηγούν σε απόκτηση ψηφιακών και «πρά-
σινων» γνώσεων και δεξιοτήτων

• Πιστοποίηση φυσικών προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο
ISO/ IEC 17024 ή μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων προϊοντικών πιστοποι-
ήσεων για ψηφιακές δεξιότητες.

Η υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης θα πραγμα-
τοποιηθεί με δια ζώσης εκπαίδευση σε ποσοστό τουλάχιστον 35% του
συνόλου των ωρών κάθε προγράμματος και με τη μέθοδο της εξ αποστά-
σεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτιση), η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον
35% σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και έως 30% ασύγχρονη εξ
αποστάσεως εκπαίδευση.

Προσφέρεται ευρύ φάσμα επιλογών σε σύγχρονα αντικείμενα κατάρτισης
υψηλής ζήτησης: oι ωφελούμενοι θα μπορούν να επιλέξουν μεταξύ
πληθώρας προγραμμάτων, με έμφαση σε ψηφιακές και «πράσινες» δεξιότ-
ητες, συμπεριλαμβανομένων και προγραμμάτων μεγάλων εταιρειών πληρ-
οφορικής με μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας.

Η επιλογή των ωφελουμένων στο πλαίσιο της εκάστοτε πρόσκλησης θα
γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης, εφόσον πληρ-
ούνται οι επί μέρους προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτι-
σης που θα επιλέξουν (όπως ανεργία, εκπαιδευτικό επίπεδο, γνώση ξένης
γλώσσας, όπου απαιτείται κ.λπ.) και μέχρι εξαντλήσεως των προσφερόμε-
νων θέσεων.

Οι άνεργοι που θα εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελουμένων της Δημόσιας
Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) (πρώην ΟΑΕΔ) θα πρέπει να είναι εγγε-
γραμμένοι στα μητρώα ανεργίας κατά τη φάση υποβολής της αίτησης. 

Σημειώνεται ότι, η ανεργία θα ελέγχεται αυτόματα, με τη διασταύρωση των
στοιχείων που τηρούνται στα Μητρώα ανεργίας της Δημόσιας Υπηρεσίας
Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) (πρώην ΟΑΕΔ).

Η διάρκεια των προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης είναι από 50
έως 200 ώρες εκπαίδευση και το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται ως
1.000€ (5 € / ώρα κατάρτισης μικτά).

Για περισσότερες πληροφορίες οι εν διαφερόμεν οι μπορούν  ν α
απευθύν ον ται στο Γραφείο Πληροφόρησης και Προώθησης της
Απασχόλησης του Δήμου Ασπροπύργου, καθημεριν ά από τις 9:00
έως τις 17:00, (Σαλαμίν ος 20, Ασπρόπυργος) και στα τηλέφων α,
2132006489 - 2105576704.

Όσον αφορά στο αίτημα της αντι-
πολίτευσης για διπλή γραμμή, ο κ. Καρ-
αμανλής επισήμανε ότι: «Η τεχνολογία
έχει προχωρήσει. Ο υπολογισμός της
χωρητικότητας της μονής γραμμής με
ηλεκτροκίνητους συρμούς Desiro, δηλα-
δή τους συρμούς που χρησιμοποιούνται
στον Προαστιακό, προσδιορίζει δρο-
μολόγια με 72 τραίνα ανά ημέρα, κάτι
που θεωρείται εξαιρετικά επαρκές».

Εξήγησε επίσης ότι: «Ο λόγος που δε
γίνεται διπλή γραμμή, είναι γιατί θα
κολλήσουμε με τις πολλές απαλλοτρ-
ιώσεις. Που σημαίνει ότι το έργο θα
κολλήσει ή δε θα γίνει. Και δεύτερον, η
τεχνολογία μας δίνει τη δυνατότητα με
μονή γραμμή να έχουμε επαρκή δρο-
μολόγια».

Ο κ. Καραμανλής σχολίασε εξάλλου
ότι: «Είμαστε στο 2022, δεν είμαστε στο
1975. Ο σιδηρόδρομος έχει αλλάξει. Θα
έχουμε 72 τραίνα την ημέρα από το
μηδέν σήμερα. Εάν πηγαίναμε με τη
λύση να κάναμε διπλή σιδηροδρομική
γραμμή σας εγγυώμαι ότι δε θα γινόταν
ποτέ το έργο».

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφο
ρών επισήμανε επίσης ότι το Ταμείο

Ανάκαμψης έχει πολύ στενά περιθώρια,
που σημαίνει ότι αυτό το έργο θα πρέ-
πει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 2026,
διαφορετικά μπαίνει σε κίνδυνο όλο το
πρόγραμμα.

Το τραίνο επιστρέφει στη Δυτική Αττι-
κή μετά από 15 χρόνια

Ο κ. Καραμανλής ανέφερε επίσης ότι
ο σχεδιασμός των έργων προβλέπει
δυνατότητα μελλοντικού διπλασιασμού
στο τμήμα Λιόσια-Ελευσίνα, αφού εκεί
έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει επαρκής
χώρος.

Από την άλλη, όμως, στο τμήμα Ελευ-
σίνα – Μέγαρα τα όρια απαλλοτρίωσης
είναι ανύπαρκτα όχι περιορισμένα,
ανύπαρκτα, και δεν είναι εφικτός ο διπ-
λασιασμός της γραμμής.

«Σε μία περιοχή που επί 15 χρόνια
δεν είχε τρένο, το τραίνο επανέρχεται
και επανέρχεται με ένα τρόπο, που θα
εξυπηρετήσει εκατοντάδες χιλιάδες
πολίτες», τόνισε ο κ. Καραμανλής και
πρόσθεσε: «Το έργο αυτό που συζητιέ-
ται εδώ και χρόνια, όχι απλά μπαίνει σε
τροχιά υλοποίησης (δεν συζητάμε θεω-
ρητικά), δημοπρατείται με εξασφαλι-
σμένη χρηματοδότηση. Διότι αυτό κάνει
αυτή η Κυβέρνηση, αυτό κάνει το
συγκεκριμένο Υπουργείο. Δεν έρχεται
να κάνει μία μολυβιά στο χάρτη και να
λέει ότι θα κάνει τα έργα. Αλλά έρχεται
με συγκεκριμένο σχεδιασμό και εξασφ-
αλισμένη χρηματοδότηση».

Συνεχίζεται απο τη σελ.2



Παραχώρηση 5 σιλοφόρων οχημάτων από «ΤΙΤΑΝ» και Ιδρυμα
Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου

Με σκοπό την ενίσχυση του δικτύου πυροπροστασίας στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής

Λ. Κοσμόπουλος: 
«Είμαστε σε αγαστή 

συν εργασία με όλους τους
φορείς που μπορούν  ν α

συν δράμουν  στην  
αν τιμετώπιση των  ιδιαίτερων
περιστατικών  που φέρν ει 

η κλιματική κρίση 
στην  περιοχή μας»

Μ
ετά τις περσινές καταστρο-
φικές πυρκαγιές έγινε
ακόμα πιο σαφές ότι η κλι-

ματική αλλαγή μας φέρνει όλο και
πιο συχνά αντιμέτωπους με ιδιαίτε-
ρα απειλητικά φαινόμενα. Η Περιφ-
έρεια Αττικής καθημερινά εργάζεται
με στόχο την πρόληψη και την αντι-
μετώπιση των φαινομένων της κλι-
ματικής κρίσης. 

Στη Δυτική Αττική, ο Αντιπεριφερ-
ειάρχης Λευτέρης Κοσμόπουλος
βρίσκεται σε συνεργασία και καθ-
ημερινή επαφή με όλους τους φορ-
είς που μπορούν να συνδράμουν
προς αυτήν την κατεύθυνση.

Η συνεργασία με την εταιρεία
«Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ» και το

εργοστάσιο που εδρεύει  στην
Ελευσίνα,  καθώς και το ίδρυμα
Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλο-
πούλου, επιβεβαιώνεται για ακόμα
μια φορά με την υπογραφή σύμβα-
σης παραχώρησης  με την Περιφ-
έρεια Αττικής. 

Πέντε σιλοφόρα οχήματα, τα
οποία έχουν μετατραπεί σε δεξαμε-

νές νερού χωρητικότητας τριάντα
τόνων έκαστο, διατίθενται με σκοπό
την ενίσχυση του δικτύου πυροπρ-
οστασίας στην Περιφερειακή Ενότ-
ητα Δυτικής Αττικής.

Σχετικά ο Αντιπεριφερειάρχης
Δυτικής Αττικής Λευτέρης Κοσμό-
πουλος αναφέρει: «Τα φαινόμενα
της κλιματικής κρίσης που

καλούμαστε να αντιμε-
τωπίζουμε απαιτούν
συνεργασίες.  Για  αυτό
τον λόγο στην Περιφέρ-
εια Αττικής έχουμε αγα-
στή συνεργασία τόσο
με την Πυροσβεστική
όσο και με εθελοντι-
κούς φορείς, επιχειρ-
ηματικούς ομίλους και
ιδρύματα.

Από σήμερα, πέντε
σιλοφόρα οχήματα
χωρητικότητας τριάντα
τόνων παραχωρούνται
για χρήση από την Πυρ-
οσβεστική Υπηρεσία
και θα συνδράμουν σε
περίπτωση πυρκαγιάς,
μετά από σύμβαση

παραχώρησης με την εταιρεία
«Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ» και το
Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας
Κανελλοπούλου.  Τους ευχαριστώ
για τη διαχρονική συμβολή τους
στο έργο των πυροσβεστών και
όσων συνδράμουν σε ανάλογα περ-
ιστατικά στην περιοχή μας».
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Συνάντηση Δημάρχου Σπύρου Βρεττού με τον
Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. Κων/νο Σκούμα

Περισσότερα μέτρα για την πάταξη της εγκληματικότητας 
στον Δήμο Αχαρνών

Συνάντηση με τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. Κων/νο Σκούμα και με ανώτατα στε-
λέχη με σκοπό της πάταξη της εγκληματικότητας στον Δήμο Αχαρνών πραγ-
ματοποίησε ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός.
Ο Δήμαρχος γνωστοποίησε τη συνάντηση στη σελίδα του στο facebook,

αναφέροντας τα εξής:Όπως με ενημέρωσαν, το νέο σχέδιο που εκπο-
νήθηκε από το Αρχηγείο ξεκίνησε να υλοποιείται τις τελευταίες μέρες και
σε λίγο καιρό θα υπάρξουν απτά αποτελέσματα.
Από την πλευρά μας δεν εφησυχάζουμε και θα συνεχίσουμε να διεκδι-

κούμε αυτό που δικαιούμαστε. Μηδενική ανοχή στην εγκληματικότητα και
στην παραβατικότητα.

Αν ακοίν ωση σχ ετικά με την  παιδική
κατασκήν ωση του Δήμου Ασπροπύρ-
γου εξέδωσαν  οι δημοτικοί σύμβουλοι
της Λαίκής Συσπείρωσης Δ. Ασπρ-
οπύργου, τον ίζον τας τα εξης : 

΄΄Την  αν άγκη των  παιδιών  μας για
Δωρεάν  διακοπές και ξεκούραση, κατα-
φέρατε με την  πολιτική που έχ ετε ακο-
λουθήσει τα τελευταία χ ρόν ια ν α την
μετατρέψετε σε εφιάλτη αν ασφάλειας
και αγων ίας.

ΔΕΝ υπέγραψε μίσθωση του χ ώρου
με τον  δήμο Ασπροπύργου ο δήμος
Μάν δρας-Ειδυλλίας στην  χ θεσιν ή
συν εδρίαση του δημοτικού του
συμβουλίου.

Η παιδική κατασκήν ωση λειτουργεί
ΧΩΡΙΣ ο χ ώρος ν α μας έχ ει παραχ ωρ-
ηθεί με ότι αυτό συν επάγεται…

Ως Λαϊκή Συσπείρωση, έγκαιρα, σας
είχ αμε προειδοποιήσει για την  αν άγκη
διασφάλισης ΟΛΩΝ των  προϋποθέ-
σεων  και αδειών  έτσι ώστε η κατασκή-
ν ωσή μας ν α πληροί τους όρους και τις
προϋποθέσεις ασφαλούς και ν όμιμης
λειτουργίας.

Οι επίσημες διαβεβαιώσεις σας για
ύπαρξη μισθωτηρίου έπεσαν  στο
κεν ό.

Ως Διοίκηση του Δήμου Ασπροπύρ-

γου, έχ ετε την  αποκλειστική πολιτική
ευθύν η για την  αν αστάτωση που έχ ετε
προκαλέσει στις οικογέν ειες και τα παι-
διά τους.

ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ν α λύσετε το πρόβ-
λημα της ‘ν όμιμης’ λειτουργίας της παι-
δικής μας κατασκήν ωσης, έτσι ώστε ν α
ολοκληρωθεί με ηρεμία και ασφάλεια η
φετιν ή καλοκαιριν ή περίοδος δια-
κοπών  των  παιδιών  μας.

Υ.Γ. Εύκολα γίν εται αν τιληπτό τι θα
γιν όταν , εάν  στο χ θεσιν ό Δημοτικό
Συμβούλιο Μάν δρας Ειδυλλίας επικρα-
τούσε η πρόταση μερίδας Δημοτικών
Συμβούλων  για έξωση των  παιδιών  μας
από την  κατασκήν ωση!!!!!’’

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 30/06/2021
ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Στον αέρα η παιδική κατασκήνωση 
του Δήμου μας, με έδρα την θέση Μουγγό Βιλίων

Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας;



Τ
ην Τετάρτη στις 29 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη του Συλλό-
γου Γυναικών Ελευσίνας με θέμα τον πόλεμο. Στο φιλόξενο και δρο-
σερό περιβάλλον του πολιτιστικού κέντρου "Λ. Κανελλόπουλος" διε-

ξήχθη μια πολύ μεστή συζήτηση μεταξύ των γυναικών για τον πόλεμο τις
αιτίες που τον προκαλούν, την προσφυγιά με τις εικόνες των ξεριζωμένων
γυναικών που κρατώντας τα παιδιά τους αγκαλιά τρέχουν να γλιτώσουν, τις
ευθύνες της ελληνικής κυβέρνησης, της ΕΕ, των ΗΠΑ & ΝΑΤΟ. 

Επίσης εκτεταμένη συζήτηση έγινε και για τις αμβλώσεις με αφορμή την
ψήφιση νόμου κατά των αμβλώσεων από το ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ. 
Η εισήγηση έγινε από την πρόεδρο του συλλόγου Βίκυ Πασιοπούλου.
Στον χώρο λειτουργούσε έκθεση βιβλίου.
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Ε
πίσκεψη στα Μέγαρα,
πραγματοποίησε το Σάβ-
βατο ο επιλαχ ών  βουλευ-

τής της ΝΔ κ. Σταμάτης Πουλής,
οπου είχ ε συν αν τηση  μαζί με τον
Γιώργο Σακελλαρίου, Πρόεδρο
ΔΗΜΤΟ ΝΔ Μεγάρων  - Νέας
Περάμου και εκπρόσωπο της Δυτι-
κής Αττικής στην  Πολιτική Επιτρ-
οπή της ΝΔ. 

Επίσης, επισκεφθηκε τον  Αγρ-
οτικό Συν εταιρισμό Μεγάρων , που
συμπληρών ει έν αν  αιών α λειτο-
υργίας, οπου είχ ε την  ευκαιρία ν α
συν ομιλήσουν με τον  Πρόεδρο,
Αν τών η Παπαθαν ασίου και τα
επιστημον ικά στελέχ η του Συν ε-
ταιρισμού, εν ώ στον  Αμπελουρ-
γικό Συν εταιρισμό Μεγάρων
«Γεράν εια», που είν αι ο πρώτος
συν εταιρισμός που ιδρύθηκε στην
Ελλάδα το 1910, συν αν τηθήκαμε
με τον  Πρόεδρο, Παν αγιώτη
Παπαπαύλου και τον  Γεν ικό Διε-
υθυν τή, Παν αγιώτη Μαν ωλόπου-
λο.

Οπως ανέφερε ο ίδιος: Συζητή-
σαμε για τις προοπτικές αν ά-
πτυξης τους πρωτογεν ούς τομέα,
που παραδοσιακά αποτελεί 

βασικό πυλών α της τοπικής
οικον ομίας των  Μεγάρων , αλλά και
για τα προβλήματα που αν τιμε-
τωπίζουν  οι παραγωγοί εν  μέσω
των  επάλληλων  κρίσεων , καθώς
και τις αν αγκαίες παρεμβάσεις για
τη δημιουργία εν ός πιο βιώσιμου
παραγωγικού μον τέλου, που θα
δώσει ν έα πν οή ζωής στην  περ-
ιοχ ή.

Ο στόχ ος είν αι διττός:  Ο
εκσυγχ ρον ισμός των  παραγω-
γικών  δυν ατοτήτων  και  η αξιο-
ποίηση των  ν έων  αν απτυξιακών
ευκαιριών  που αν οίγον ται για τον
πρωτογεν ή τομέα.

Η Δυτική Αττική, μπορεί και
αξίζει ν α βρίσκεται στην  πρώτη
γραμμή της σύγχ ρον ης αγροτικής
οικον ομίας.

Τέλος , κατά την  κατά την
επίσκεψή του στο Κέν τρο Ημερή-
σιας Φρον τίδας του Συλλόγου
ΑΜΕΑ Μεγάρων , μαζί με τον  Γιώρ-
γο Σακελλαρίου, Πρόεδρο ΔΗΜΤΟ
ΝΔ Μεγάρων  - Νέας Περάμου και
εκπρόσωπο της Δυτικής Αττικής
στην  Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ,
είχ α τη δυν ατότητα ν α γν ωρίσω 

από κον τά τους αν θρώπους
που επιτελούν  έν α πολύ σημαν -

τικό έργο στην  τοπική κοιν ων ία.
✅ Η φρον τίδα και η εν σωμάτω-

ση των  συν αν θρώπων  μας -ιδιαι-
τέρως των  παιδιών - με ειδικές
αν άγκες, αποτελεί βασικό στοιχ είο
προόδου μιας κοιν ων ίας. 

✅ Η δουλειά που γίν εται στο
Σύλλογο ΑΜΕΑ στα Μέγαρα,
δείχ ν ει τον  υψηλό βαθμό ευαισθη-
τοποίησης και το υψηλό αίσθημα
ευθύν ης της τοπικής κοιν ων ίας.

Εκτός από πολλά συγχ αρητήρ-
ια για το έργο του, ο Σύλλογος
αξίζει και χ ρειάζεται τη στήριξη
όλων  μας για ν α συν εχ ίσει ν α
προσφέρει τις πολύτιμες υπηρ-
εσίες του στα παιδιά και στις οικο-
γέν ειές τους.

Ο “Θέογνις” πάει Επίδαυρο
Στην παγκόσμια πρεμιέρα και διεθνή

συμπαραγωγή «Αγαμέμνονας»

Ο
Π ολι τι στ ι κός
Σ ύ λ λ ο γ ο ς
Μεγάρων «Ο

Θέογνις» σας προσκα-
λεί στην παράσταση
«Αγαμέμνονας» σε
παγκόσμια πρεμιέρα
στο Φεστιβάλ Αθηνών
Επιδαύρου 2022, το
Σάββατο 23 Ιουλίου στο
Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.

Τιμή εισιτηρίου: 40 ευρώ.Ώρα αναχώρησης από το κτίριο του
Συλλόγου, κεντρική πλατεία Μεγάρων: 6.00 μ.μ.

Τηλ. Κρατήσεων: 6972557089, 6936626866
Η παράσταση είναι με ελληνικούς και αγγλικούς

υπέρτιτλους.
Η παράσταση «Αγαμέμνονας» είναι η πολυαναμενόμενη

δεύτερη παγκόσμια πρεμιέρα που θα δούμε φέτος το καλο-
καίρι στην Επίδαυρο, με τον καταξιωμένο Γερμανό σκηνοθέτη
Ούλριχ Ράσε στο τιμόνι του αισχύλειου Αγαμέμνονα.

Ο Αγαμέμνονας του Αισχύλου είναι το πρώτο έργο της «Ορέ-
στειας» (458 π.Χ.), της μοναδικής σωζόμενης αρχαίας τρι-
λογίας, όπου περιγράφεται η επάνοδος του βασιλιά στην
πατρίδα του, η υποδοχή και ο φόνος του, καθώς και ο φόνος της
Κασσάνδρας την οποία είχε φέρει μαζί του ως «λεία του πολέ-
μου» από την Τροία. Το έργο ολοκληρώνεται με την ικανο-
ποίηση της Κλυταιμνήστρας για το γεγονός ότι σκότωσε εκείνον
που είχε θυσιάσει την κόρη της Ιφιγένεια. Ο Χορός όμως αφή-
νει να εννοηθεί ότι τίποτα δεν μένει ατιμώρητο, δίνοντας τη
«σκυτάλη» στον Ορέστη για να αποκαταστήσει την δικαιοσύνη.

Ένας αιώνιος κύκλος εκδίκησης και ανταπόδοσης. Κάθε
σταγόνα αίματος που χύνεται πρέπει να εξιλεώνεται με νέο
αίμα. Ο καθένας πιστεύει ότι το δίκιο και η θέληση των θεών
είναι με το μέρος του και διαπράττει νέα λάθη. Κάπως έτσι, ο
Αγαμέμνονας επιστρέφει στην πατρίδα του, μετά από δέκα
χρόνια πολέμου κατά της Τροίας, ως θριαμβευτής ήρωας. Εδώ
όμως τον περιμένει το μίσος της γυναίκας του Κλυταιμνήστρας
και η επιθυμία της για εκδίκηση. Στον Αισχύλο η σύγκρουση
μεταξύ Αγαμέμνονα και Κλυταιμνήστρας είναι κάτι πολύ περ-
ισσότερο από μια διαμάχη μεταξύ συζύγων· είναι μια σύγκρ-
ουση για την εξουσία· μια μάχη της μητριαρχίας απέναντι στην
πατριαρχία.

Λέει ο ίδιος σκηνοθέτης για το έργο: «Πριν από χιλιάδες χρό-
νια, ο Τάνταλος εξαπάτησε τους θεούς, ετοιμάζοντας ένα απο-
τρόπαιο γεύμα, με αποτέλεσμα να καταραστούν την οικογέ-
νειά του. Σε κάθε γενιά που ακολούθησε, οι απόγονοι του Τάν-
ταλου δολοφονούνταν από τα ίδια τα μέλη της οικογένειάς τους.
Με εκδίκηση και μίσος, οι θεοί έθεσαν σε κίνηση ένα ασταμάτ-
ητο ντόμινο δολοφονιών που μόνο ο Ορέστης θα μπορούσε να
τερματίσει. Έχοντας απωλέσει σήμερα την πίστη στους θεούς,
εξακολουθούμε να βρισκόμαστε αντιμέτωποι με έναν αστα-
μάτητο κύκλο βίας και ατελείωτων πολέμων. Μπορεί η "Ορέ-
στεια" του Αισχύλου να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τους
ορατούς και αόρατους μηχανισμούς της εξουσίας; Και τι μπορ-
ούμε να διδαχθούμε από αυτήν για να σταματήσουμε τους
φόνους»;

H εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο του εορτασμού των 70
χρόνων του Goethe-Institut Athen.

Συναντήσεις με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό 
Μεγάρων, τον Σύλλογο ΑΜΕΑ και τα μέλη της

ΔΗΜΤΟ ΝΔ Μεγάρων - Νέας Περάμου 
είχε ο Σταμάτης Πουλής 

Σύσκεψη του Συλλόγου
Γυναικών Ελευσίνας με θέμα τον

πόλεμο και την προσφυγιά
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ΟΟ  ""χχάάρρττηηςς""  ττωωνν  ππλληηρρωωµµώώνν  ααππόό  ee--ΕΕΦΦΚΚΑΑ  
κκααιι  ∆∆ΥΥΠΠΑΑ  γγιιαα  ττηηνν  εεββδδοοµµάάδδαα  44--88  ΙΙοουυλλίίοουυ
Από το Γραφείο

Τύπου του Υπουρ-
γείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέ-
σεων εκδόθηκε  ανα-
κοίνωση, σύµφωνα µε
την οποία 9,3 εκατ.
ευρώ θα καταβληθ-
ούν σε 78.865 δικαι-
ούχους κατά την
εβδοµάδα 4-8 Ιουλίου
στο πλαίσιο των προ-
γ ρ α µ µ α τ ι σ µ έ ν ω ν
καταβολών του e-
ΕΦΚΑ και της
∆ΥΠΑ.

Ειδικότερα:

1.Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν την
επόµενη εβδοµάδα οι εξής καταβολές:

-13,5 εκατ. ευρώ σε 34.161  δικαι-
ούχους για παροχές σε χρήµα (επιδόµα-
τα µητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας,
ατυχήµατος, έξοδα κηδείας)

-12,3 εκατ. ευρώ σε 530 δικαιούχους
σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για
εφάπαξ

-2,5 εκατ. ευρώ σε 9.166 δικαιούχους
για επιστροφή κρατήσεων επιδόµατος
Απολύτου Αναπηρίας και διαφορών
ασθενείας

-339.538 ευρώ σε 508 δικαιούχους
για παροχές του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ

2. Από τη ∆ΥΠΑ θα γίνουν οι εξής
καταβολές:

-9 εκατ. ευρώ σε 23.000 δικαιούχους
για καταβολή επιδοµάτων ανεργίας και
λοιπών επιδοµάτων

-21 εκατ. ευρώ σε 10.000 δικαιούχους
στο πλαίσιο επιδοτούµενων προγραµµά-
των απασχόλησης

-700.000 σε 1.500 µητέρες για επιδο-
τούµενη άδεια µητρότητας

Πέντε νέα γήπεδα 
μπάσκετ, ένα 

ποδοσφαίρου και ένα
τένις παραδίδει ο Δήμος
Φυλής στους μαθητές
αντίστοιχων σχολείων

Μ
ε ταχ ύτατους ρυθμούς
προχ ωρά, από την  Τεχ ν ική
Υπηρεσία  του Δήμου Φυλής,

το μεγάλο έργο που αφορά στην
αν αμόρφωση και την  αν αβάθμιση
των  προαύλιων  χ ώρων  σε σχ ολεία
και των  τριών  Δημοτικών  Κοιν οτήτων
του Δήμου Φυλής. 

Πρόκειται για έν α φιλόδοξο πρόγρ-
αμμα που περιλαμβάν ει την  κατασκε-
υή ν έων  ασφαλών  γηπέδων  μπάσκετ
όπου δεν  υπάρχ ουν  αλλά και την
αν ακατασκευή και συν τήρηση των
υφιστάμεν ων  αθλητικών  ψυχ αγω-
γικών  υποδομών  στους προαύλιους
χ ώρους των  σχ ολείων . Ήδη σε έξι
σχ ολεία έχ ουν  ολοκληρωθεί τα έργα
και έπεται συν έχ εια. 

Συγκεκριμέν α στο 7ο Δημοτικό
Σχ ολείο  Άν ω Λιοσίων  κατασκευά-
στηκε εξ αρχ ής έν α γήπεδο μπάσκετ,
τοποθετήθηκε ισχ υρή περίφραξη
ύψους έξι μέτρων  και αν τικαταστάθη-
καν  οι φθαρμέν ες πλάκες στο προ-
αύλιο. 

Στο ΕΠΑΛ  Άν ω Λιοσίων  κατασκε-
υάστηκε από την  αρχ ή έν α γήπεδο
μπάσκετ και έν α γήπεδο τέν ις. 

Στο 1ο Δημοτικό σχ ολείο Ζεφυρίου
έγιν ε πλήρης αν ακατασκευή των  δυο
γηπέδων  μπάσκετ που υπήρχ αν  και
κατασκευάστηκε εξ΄ αρχ ής και έν α
γήπεδο ποδοσφαίρου εν ώ αν υψώθη-
καν  τα τοιχ ία και κατασκευάστηκαν
σκαλοπάτια καθώς λόγω του κυρτού
αν άγλυφου του εδάφους ο προαύλιος
χ ώρος έπρεπε ν α θωρακιστεί και από
πλημμυρικά φαιν όμεν α.  

Δύο ακόμη γήπεδα μπάσκετ κατασ-
κευάστηκαν  στο 1ο Γυμν άσιο Ζεφ-
υρίου και στο ΓΕΛ Ζεφυρίου εν ώ το
δικό του υπερσύγχ ρον ο και ασφαλές
γήπεδο μπάσκετ απέκτησε και το
Δημοτικό Σχ ολείο Φυλής στο οποίο
έγιν αν  και εργασίες αν τικατάστασης
των  φθαρμέν ων  πλακών  στο προ-
αύλιο. 

“Μαζί με τους συν αδέλφους από
την  Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθ-
μια Σχ ολική Επιτροπή Γιάν ν η
Κρεμύδα και Νίκο Χατζητρακόσια
αν τίστοιχ α, εργαζόμαστε με εν τατι-
κούς ρυθμούς, ώστε σύμφων α με τις 

οδηγίες του Δημάρχ ου μας Χρήστου
Παππού, ν α ολοκληρώσουμε μέσα
στο καλοκαίρι τις αν απλάσεις και τις
κατασκευές των  αθλητικών  υπο-
δομών  στα σχ ολεία του Δήμου μας.
Θέλουμε το Σεπτέμβριο όλοι μαθητές
ν α έχ ουν  την  δυν ατότητα της ασφα-
λούς άθλησης μέσα στο σχ ολείο τους”
υπογραμμίζει ο Αν τιδήμαρχ ος
Τεχ ν ικών  Έργων  Θαν άσης Σχ ίζας. 

“Μέν ουμε προσηλωμέν οι στο
στόχ ο μας. Χρησιμοποιούμε όλα τα
χ ρηματοδοτικά εργαλεία και καθημερι-
ν ά ολοκληρών ουμε και παραδίδουμε
στους δημότες μας έργα που διευ-
κολύν ουν  τη ζωή τους και
βελτιών ουν  την  πόλη μας. 

Ο αύλειος  χ ώρος του σχ ολείου
είν αι προέκταση της αίθουσας διδασ-
καλίας. Κάν ουμε τον  ελεύθερο χ ρόν ο
των  παιδιών  μας δημιουργικό και
μετατρέπουμε τις αυλές των  σχ ολείων
μας σε «κυψέλες» χ αράς, ψυχ αγωγίας
και εκπαίδευσης. Συν εχ ίζουμε με
τους ίδιους ρυθμούς και στα άλλα
σχ ολεία” επισημαίν ει ο Δήμαρχ ος
Φυλής Χρήστος Παππούς. 

Στα σχ ολεία που κατασκευά-
στηκαν  εξ΄ αρχ ής αθλητικές υποδο-
μές έγιν αν  εκσκαφές, εργασίες εξο-
μάλυν σης του εδάφους, επίστρωση
με άσφαλτο, εργασίες στεγαν ο-
ποίησης, επίστρωση χ υτού ελαστικο-
συν θετικού δαπέδου και χ άραξη των
διαγραμμίσεων  των  γηπέδων .  Το
έργο χ ρηματοδοτείται από το Πρόγρ-
αμμα Δημοσίων  Επεν δύσεων  και η
μελέτη έγιν ε από την  Τεχ ν ική Υπηρ-
εσία όπως και η επίβλεψή του.

ΣΕ ΡΙΖΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΕΞΙ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ Ο ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 
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Τα τελευταία στοιχεία της Eurostat για τον πληθ-
ωρισμό Ιουνίου χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
επιβεβαίωσαν όσους εκτι-
μούν ότι δεν έχουμε δει
ακόμα την κορύφωση των
τιμών τουλάχιστον για τα
περισσότερα από τα
προϊόντα που θεωρούνται
πρώτης ανάγκης.

Ο μέσος πληθωρισμός
στην Ευρωζώνη διαμορ-
φώθηκε στο 8,6% από
8,1% τον Μάιο και 1,9% τον Ιούνιο του 2021.

Ειδικά σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα, ο εναρμονι-
σμένος πληθωρισμός εκτιμάται ότι έφθασε το 12%,
όταν τον ίδιο μήνα πέρυσι βρισκόταν μόλις στο
0,6%. Μάλιστα, η χώρα μας φιγουράρει στη 2η
θέση με την μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση, πίσω μόνο
από την Εσθονία.

Γιατί έχουμε πληθωρισμό άνω του μέσου ευρ-
ωπαϊκού όρου

Σύμφωνα με την έκθεση της Τράπεζας της Ελλά-
δος για τη Νομισματική Πολιτική:

-ο υψηλός βαθμός εξάρτησης της ελληνικής οικο-
νομίας από εισαγωγές αγαθών και ενέργειας,

-το αυξημένο μερίδιο του κόστους ενέργειας στις
ελληνικές επιχειρήσεις ήδη πριν από την ενεργεια-
κή κρίση,

-το μικρό μέσο μέγεθος των ελληνικών επιχειρή-
σεων και

-τα ολιγοπωλιακά φαινόμενα σε αρκετούς κλάδο-
υς επιτείνουν τα προβλήματα από την άνοδο των

διεθνών τιμών ενέργειας και
πρώτων υλών και οδηγούν σε
πληθωρισμό άνω του μέσου όρου
της Ευρωζώνης.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα
στοιχεία της Eurostat, μέχρι τον
Δεκέμβριο του 2021 ο πληθωρι-
σμός της Ελλάδας παρέμενε κάτω
από τον μέσο όρο πληθωρισμού
της Ευρωζώνης.

Ήδη από τον Ιανουάριο του 2022, πριν την ρωσι-
κή εισβολή στην Ουκρανία, η Ελλάδα ξεπέρασε τον
μέσο όρο της Ευρωζώνης και έκτοτε ακολουθεί μια
έντονα ανοδική πορεία διευρύνοντας διαρκώς την
ψαλίδα με την Ευρωζώνη. Τον περασμένο Μάρτιο
ο πληθωρισμός της Ελλάδας ήταν στο 8% έναντι
7,4% στην Ευρωζώνη, διαφορά 0,6 π.μ. Τον Ιούνιο
η διαφορά έφτασε πλέον στις 3,4 π.μ.

Αποτυπώθηκε το νέο κύμα ανατιμήσεων από
τις βιομηχανίες

Σε ό,τι αφορά στον περασμένο μήνα, αποτυπώθη-
καν ουσιαστικά, τόσο οι υψηλότερες ενεργειακές
τιμές, όσο και το νέο κύμα ανατιμήσεων που είχαν
ανακοινώσει πολλές βιομηχανίες ότι θα περάσουν
στον κλάδο τροφίμων-ποτών μέσα στον Ιούνιο.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η πορεία των τιμών
κάποιων τροφίμων που βρίσκονται στο βασικό
καλάθι της νοικοκυράς, δηλαδή κρέατα, λαχανικά.

Πολύ υψηλός θα
είναι ο
κίνδυνος πυρ-

καγιάς και σήμερα
Δευτέρα 4 Ιουλίου, για

πέντε περιφέρειες της
χώρας,όπως ανακοίνω-
σε η γενική γραμματεία
Πολιτικής Προστασίας
του υπουργείου Κλιμα-
τικής Κρίσης & Πολιτι-
κής Προστασίας.

Σύμφωνα με τον
Χάρτη Πρόβλεψης Κιν-
δύνου Πυρκαγιάς που
εκδίδει η γενική γραμ-
ματεία Πολιτικής Προ-
στασίας του υπουρ-
γείου Κλιματικής
Κρίσης & Πολιτικής
Π ρ ο σ τ α σ ί α ς
(www.civilprotection.gr)
, στην κατηγορία κιν-
δύνου 4 βρίσκονται οι
εξής περιοχές:

Περιφέρεια Βορείου
Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου,
ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου,
ΠΕ Ικαρίας)

Περιφέρεια Αττικής
(συμπεριλαμβανομένης
της νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας,
ΠΕ Εύβοιας, ΠΕ
Φθιώτιδας)

Περιφέρεια Πελοπον-
νήσου

Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας (ΠΕ Ηλείας,
ΠΕ Αχαΐας)

Συστάσεις προς τους
πολίτες να είναι ιδιαίτε-
ρα προσεκτικοί και να
αποφεύγουν ενέργειες
στην ύπαιθρο που μπο-
ρούν να προκαλέσουν
πυρκαγιά από αμέλεια,
όπως το κάψιμο ξερών
χόρτων και κλαδιών ή
υπολειμμάτων καθαρι-
σμού, η χρήση μηχαν-
ημάτων που προκα-
λούν σπινθήρες όπως
δισκοπρίονα, συσκευές
συγκόλλησης, η χρήση
υπαίθριων ψησταριών,
το κάπνισμα μελισσών,

η ρίψη αναμμένων τσι-
γάρων, κ.α, απευθύνει
η γενική γραμματεία
Πολιτικής Προστασίας.
Ακόμη, η ΓΓΠΠ υπενθ-
υμίζει ότι κατά τη διάρ-
κεια της αντιπυρικής
περιόδου απαγορεύεται
η καύση των αγρών και
καλεί τους πολίτες σε
περίπτωση που αντιλ-
ηφθούν πυρκαγιά, να
ειδοποιήσουν αμέσως
την Πυροσβεστική
Υπηρεσία στον αριθμό
κλήσης 199.

Η Γενική Γραμματεία

Πολιτικής Προστασίας
(www.civilprotection.gr)
του υπουργείου Κλιμα-
τικής Κρίσης & Πολιτι-
κής Προστασίας έχει
ενημερώσει τις αρμό-
διες υπηρεσιακά
εμπλεκόμενες κρατικές
υπηρεσίες, καθώς και
τις Περιφέρειες και τους
Δήμους των ανωτέρω
περιοχών, ώστε να
βρίσκονται σε αυξημένη
ετοιμότητα πολιτικής
προστασίας προκειμέ-
νου να αντιμετωπίσουν
άμεσα τυχόν επεισόδια
πυρκαγιών.

ΑΑκκρρίίββεειιαα::  ΓΓιιααττίί  ηη  ΕΕλλλλάάδδαα  ππεερρννάά  πποολλύύ  ππάάννωω  ααππόό  ττοονν
ππήήχχηη  ττηηςς  ΕΕ..ΕΕ..  --  ΑΑσσττααμμάάττηηττοο  ττοο  ρράάλλιι  ττωωνν  ττιιμμώώνν

Σ
υνεχίζονται οι έρευ-
νες της ΕΛ.ΑΣ. για το
αιματηρό επεισόδιο

με τους τρεις νεκρούς σε
Κάτω Πατήσια και Αγίους
Αναργύρους, με την
Αστυνομία να εκδίδει ανα-
κοίνωση για τα όσα συνέ-
βησαν.

Η ΕΛ.ΑΣ., στην ανακοίνω-
σή της, αναφέρεται σε όλα
όσα συνέβησαν το βράδυ
του Σαββάτου στην Αθήνα
και οδήγησαν στους 3 νεκρ-
ούς και τους τραυματίες,
μεταξύ των οποίων δύο
αστυνομικοί.

Πιο αναλυτικά, βαρύ ποι-
νικό παρελθόν, είχαν
σύμφωνα με την
αστυνομία, τρεις από τους
εμπλεκόμενους στην ένοπ-
λη συμπλοκή στα Πατήσια,
την οποία ακολούθησε και
αστυνομική καταδίωξη του
ενός στους Αγίους Ανα-
ργύρους, με αποτέλεσμα
τους θανάτους τριών συνο-
λικά ατόμων και στον τρα-
υματισμό άλλων τριών (εκ
των οποίων οι δύο είναι οι
αστυνομικοί που
νοσηλεύονται στο 410 Στρα-
τιωτικό Νοσοκομείο).

Οι αστυνομικοί της Ασφά-
λειας Αττικής που ασχο-
λούνται με την υπόθεση,
εκτιμούν ότι η αρχική
συμπλοκή οφείλεται σε
ξεκαθάρισμα λογαρια-
σμών για παράνομες
δοσοληψίες (πιθανότατα
της λεγόμενης αλβανικής
μαφίας, καθώς όλοι οι
εμπλεκόμενοι είναι αλβα-
νικής υπηκοότητας), ενώ
εμπλέκονται συνολικά
εννέα άτομα, μεταξύ των
οποίων και μια γυναίκα 43
ετών, η οποία έχει συλληφ-
θεί.

Νεκροί είναι, ο 48χρονος
«πιστολέρο», που φαίνεται
ότι ξεκίνησε το μακελειό
στα Πατήσια και σκοτώθηκε
στην συμπλοκή του με τους
αστυνομικούς στους Αγίους
Αναργύρους, ένας 46χρο-
νος πρώην συνεργός του
και ένας 23χρονος, τον
οποίο πάτησαν δύο φορές
με αυτοκίνητο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση
της ΕΛΑΣ:

Σχετικά με περιστατικό
που έλαβε χώρα χθες 

στα Πατήσια, από τη
έκβαση του οποίου τρα-
υματίστηκαν θανάσιμα 3
αλλοδαποί (48χρονος,
46χρονος και 23χρονος),
συνελήφθη αλλοδαπή
(43χρονη) και 2 αστυνομικοί
νοσηλεύονται τραυματι-
σμένοι στο Γ.Σ.Ν.Α. 401,
ανακοινώνονται τα ακόλο-
υθα:

Βραδινές ώρες χθες στην
περιοχή των Πατησίων
48χρονος αλλοδαπός
οδηγώντας αυτοκίνητο, με
συνεπιβάτη 43χρονη αλλο-
δαπή, πυροβόλησε σε
βάρος ομάδας αλλοδαπών
παρασύροντας τον έναν
από αυτούς (23χρονο αλλο-
δαπό).

Στη συνέχεια η αλλοδαπή,
οδηγώντας το όχημα παρέ-
συρε και αυτή τον 23χρονο,
ενώ ο 48χρονος διέφυγε
πεζός και με την απειλή
όπλου, αφαίρεσε
αυτοκίνητο από διερχόμενο
οδηγό και κινήθηκε προς
την περιοχή των Αχαρνών.

Ακολούθως, εισήλθε σε
κατάστημα υγειονομικού
ενδιαφέροντος και αφαίρε-
σε από τον ιδιοκτήτη, με την
απειλή όπλου χρηματικό
ποσό. Εξερχόμενος από το
κατάστημα εντοπίστηκε
από αστυνομικούς της Άμε-
σης Δράσης οι οποίοι προ-
σπάθησαν να τον ελέγξουν.

Ο 48χρονος, στη θέα των
αστυνομικών πυροβόλησε
εναντίον τους, τραυματίζον-
τας τον ένα στο στήθος και
στα πόδια και τον δεύτερο
στα πόδια. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι
αστυνομικοί ανταπέδωσαν
τους πυροβολισμούς τρα-
υματίζοντας τον θανάσιμα.

Μέχρι στιγμής έχουν
κατασχεθεί δύο πιστόλια 3
αυτοκίνητα και μια μοτο-
συκλέτα και έχουν προ-
σαχθεί και εξετάζονται
πέντε ακόμη άτομα.

Οι έρευνες συνεχίζονται
και μετά το πέρας, θα ακο-
λουθήσει νεότερη ενημέρω-
ση. Προανάκριση διενεργεί
η Διεύθυνση Ασφάλειας
Αττικής.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για το
αιματηρό επεισόδιο με τους 3
νεκρούς σε Κάτω Πατήσια και

Αγίους Αναργύρους

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και 
σήμερα 4/7 σε πέντε περιφέρειες της χώρας



Μ
ε τη συμμετοχή 150 παιδιών από 40
πόλεις ολοκληρώθηκε ο διεθνούς
φήμης διαγωνισμός Brainobrain που

διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη, την Κυριακή 26
Ιουνίου.

Ο διαγωνισμός νοερής αριθμητικής, που διορ-
γανώθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, προ-
σέλκυσε παιδιά 6 με 14 χρόνων που ήρθαν στη
Θεσσαλονίκη για να επιδείξουν όλες τις ικανότ-
ητες που ανέπτυξαν παρακολουθώντας το πρό-
γραμμα Brainobrain, ένα σύστημα που εκπαι-
δεύει τα παιδιά να χρησιμοποιούν και τα δύο
ημισφαίρια του εγκεφάλου, προσφέροντας
ασκήσεις οι οποίες εξασκούν εξίσου και τις δύο
πλευρές ταυτόχρονα, τη λογική και τη δημιουρ-
γική πλευρά.

Ανάλογα με το επίπεδο τους, τα παιδιά κλήθη-
καν να λύσουν νοερά ή με τη χρήση του άβακα
διάφορες αριθμητικές πράξεις βασισμένα στη
μέθοδο που διδάχτηκαν με το σύστημα
Brainobrain που βασίζεται σε τεχνικές νευρογ-
λωσσικού προγραμματισμού (NLP).

Η 6χρονη Ελευσίνια που διέπρεψε στον δια-
γωνισμό

Η μικρή Χριστίνα από την Ελευσίνα, μόλις 6
ετών, ήταν μία από τους 44 “champions”, δηλα-
δή ένα από τα παιδιά που αρίστευσαν στο δια-
γωνισμό. Στην ερώτηση “τί σου αρέσει από το
πρόγραμμα Brainobrain” απάντησε χαριτωμένα
«οι αριθμοί!» δείχνοντας την αγάπη των παι-
διών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα για τα
μαθηματικά και την αριθμητική.

Στο διαγωνιστικό τμήμα, εκτός από τους
Champions, βραβεύτηκαν ακόμη 48 παιδιά με
το χρυσό μετάλλιο και 38 με το αργυρό.

Το πολυβραβευμένο παγκοσμίως πρόγραμμα
ανάπτυξης νοημοσύνης και δημιουργία χαρακ-
τήρα είναι σε 25 χώρες 15 χρόνια τώρα ( εδώ
και 2 χρόνια στην Ελλάδα )και έχει περίπου 2
εκατομμύρια μαθητές !

Ο εμπνευστής του προγράμματος και ιδρυτής
του Brainobrain, κύριος Anand Subramaniam
δήλωσε «κάθε παιδί έχει τεράστιες δυνατότητες.
Στόχος μας είναι να αναπτύξουμε τα προσόντα
τους και να κάνουμε τη μάθηση διασκεδαστική
ούτως ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις
προκλήσεις και να γίνουν οι αυριανοί ηγέτες».

Τα παιδιά που ανήκουν στο δυναμικό του
Brainobrain Ελευσις και διακρίθηκαν ήταν:

Τσιώκου Θεοφανία champion στη κατηγορία
Little bob1 κατω των 6 ετών

Καππάτου Χριστίνα champion l i ttle bob1

κάτω των 7 ετών
Καραβασίλης Κων-

σταντινος χρυσό
μετάλλιο l ittlebob1

Πέτρου Γιάννης
χρυσό μετάλλιο Βob1

Καππάτος Παύλος
χρυσο μετάλλιο l ittle-
bob1

Επίσης ο Καππάτος
Παύλος έκανε παρου-
σίαση ως ο μικρότερ-
ος όλου του διαγωνι-
σμού ( μικρότερος των
5 ετών) υπολογίζον-
τας με τη χρήση αβακα
προσθαφαιρέσεις 20
μονοψήφιων αριθμών
σε 30 δευτερόλεπτα
και  έκλεψε τις
εντυπώσεις

Πρεσβευτές της
Πολιτιστικής Πρω-
τεύουσας 2023 τα
παιδιά, οι γονείς και
οι συνοδοί

Επίσης, αξίζει  να
σημειωθεί  πως στο
πλαίσιο του δρώμε-
νου παρουσιάστηκε τη
πολιτιστική πρω-
τεύουσα και  τέθηκε
υποψηφιότητα για
συνδιοργάνωση του
πανελλήνιου διαγωνι-
σμού στη πολιτιστική
πρωτεύουσα Ελευσι-
να το 2023

Την εκπαιδευση
αλλά και την ανάπτυξη
του προγραμματος για
την περιοχή του
Θριασίου την έχει ανα-

λάβει το φροντιστήριο «Πυθαγορας» του κου
Βασιλειου Σωκράτη με την ονομασία
«Brainobrain Ελευσις» από τον Ιανουάριο 2022
με εξαιρετικά αποτελέσματα .

Συνοδοί
Βασιλείου Σωκρατης Ιδιοκτητης του

Brainobrain Ελευσις
Τσολακάκη Κωνσταντίνα γραμματέας και

οργανωτής του προγράμματος Brainobrain
Ελευσις
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Παιδιά από την Ελευσίνα και τη Μάνδρα διέπρεψαν στον 
διεθνούς φήμης διαγωνισμό «Brainobrain»
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5" SPORTS Summer camp pegasus 2022

Διανύουμε την 3" Περίοδο κατα το
πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου και
συνεχίζουμε δυναμικά.
Ο αριθμός των παιδιών ξεπερνάει
καθε προσδοκία.
Πέραν τον αθλητριών /των  που
αποχωρούν αναγκαστικά λόγω
διακοπών , ο υπόλοιπος αριθμός
παραμένει στο Camp με άκρως
θετικές εντυπώσεις.  Κατα την 3"
Περίοδο υπολογίζουμε περίπου
40/45 παιδιά ενας Αριθμός αρκετά
μεγάλος ,
Που μας δινει το δικαίωμα τοσο σε
εμένα οσο και στους συνεργάτες μου
να πιστεύουμε πως έχουμε κανει μια
Καλή δουλειά με οργάνωση ,
πειθαρχία και υπευθυνότητα.
Σας ευχαριστούμε για την
εμπιστοσύνη που μας δείχνεται.

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 

Ακαδημία 
ποδοσφαίρου 
Πανελευσινιακός
ΑΟ: Εγινε η τελετή
λήξης

Σε έναν ανακαιν ισμένο,
πολύ όμορφο χώρο, στο
γήπεδο “ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΟΥΚΑΣ”, παρουσία πολ-
λών  επισήμων , καλεσμέ-
νων και πλήθος κόσμου
πραγματοποιήθηκε η τελετή
λήξης των τμημάτων της
Ακαδημίας ποδοσφαίρου
του ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ
Α.Ο.

Την εκδήλωση τίμησαν  οι
κάτωθι :

Ο Υφυπουργός Δικαι-
οσύνης αρμόδιος για θέματα
Διεθνούς Συνεργασίας και
Ανθρώπινων Δικαιωμάτων
κ. Κώτσηρας Γεώργιος.

Ο Αντιπερειφερειάρχης
Δυτικής Αττικής κ. Κοσμό-
πουλος Ελευθέριος.

Ο Δήμαρχος Ελευσίνας κ.
Αργύρης Οικονόμου.

Οι Αντιδήμαρχοι Δήμου
Ελευσίνας – Μαγούλας,

κ. Παππάς Λεωνίδας και
κ. Ηλιόπουλος Γεώργιος.
Ο Πρόεδρος του Τοπικού

Δημοτικού Συμβουλίου Ελευ-
σίνας κ. Γιανν ίκος Ιωάννης.

Ο Α’ Επιλαχών Βουλευτής
Περιφέρειας Δυτικής Αττικής
της Νέας Δημοκρατίας κ.
Πουλής Σταμάτης.

Από το Γραφείο του Αντι-
προέδρου της Βουλής κ.
Μπούρα Αθανασίου παρα-
βρέθηκε ο συνεργάτης του
κ. Κολοβέντζος Γεώργιος.

Ο πρώην Γεν ικός Γραμμα-
τέας του Υπουργείου
Εργασίας κ. Ανδρέας Νεφε

λούδης.
Ο πρώην Γεν ικός Διευθυ-

ν τής του Ε.Α.Γ.Μ.Ε. κ.
Τσώκος Ανδρέας.

Η Διευθύνων Σύμβουλος
της Π.Π.Ε.

κ. Σπυροπούλου Νανά.
Ο Γεν ικός Καλλιτεχν ικός

Διευθυντής της Π.Π.Ε. κ.
Μαρμαρινός Μιχαήλ.

Από τον όμιλο Φουρλή ο
κ. Θωμαδάκης Αλέξιος.

Από το ΒΑΚΕ CITY ο κ.
Κουτουλάκης Ιωάννης.

Η Πρόεδρος της Λαμπερής
κ. Λάσκου Αθανασία.
Οι παλαίμαχοι ποδοσφαιρ-

ιστές του Παναθηναϊκού :
Λαγωνικάκης Ανδρέας
Βαζέχα Κριστόφ
Βάντσικ Ζόζεφ
Καλιτζάκης Ιωάννης
και του Πανιωνίου
Φιλιππής Βαγγέλης.
Επίσης παραβρέθηκαν:
Ο Πρόεδρος του

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ κ.
Αθανασίου Κωνσταντίνος,
ο Γεν ικός Γραμματέας Ρεν-
τούμης Χρήστος καθώς και
σύσσωμο το Διοικητικό
Συμβούλιο του Συλλόγου.

Ο Υπεύθυνος της Ακαδ-
ημίας ποδοσφαίρου

κ. Μπάρδης Ευάγγελος.
Ο Τεχν ικός Διευθυντής της

Ακαδημίας ποδοσφαίρου κ.
Θωμάκος Γεώργιος.

Οι προπονητές των Ακαδ-
ημιών Ποδοσφαίρου:

Παππάς Αριστείδης
Κουβίδης Ελευθέριος
Διολέτης Κωνσταντίνος
Ο προπονητής τερματο-

φυλάκων  Νικολάκης
Δημήτριος.

160 παιδιά – αθλητές των
τμημάτων  ακαδημίας,
παλαίμαχοι ποδοσφαιρι-
στές, με όλες τις παλιές δόξες
που τίμησαν την φανέλα
του ιστορικού Συλλόγου και
πλήθος κόσμου.

Με απόφαση του Διοικητι-
κού Συμβουλίου, τιμήθηκαν
με αναμνηστική πλακέτα
“Τιμής Ένεκεν ”, για την
προσφορά τους στον
Σύλλογο και στο Ελλην ικό
ποδόσφαιρο οι κάτωθι
παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές
του Πανελευσιν ιακού Α.Ο.:

Γιώργος Αδάμ
Χρήστος Γκρίν ιας
Παναγιώτης Μίχας
Μιχάλης Καναβάς
Μελέτης Λάσκος.
Ευχαριστούμε θερμά τους

χορηγούς της Ακαδημίας
π ο δ ο σ φ α ί ρ ο υ
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ Α.Ο.:

ΕΛ.ΠΕ.
ΟΜΙΛΟΣ ΦΟΥΡΛΗΣ
ΙΝΤΕΡΣΠΟΡΤ
ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
BAKE CITY.

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ:
Τα εισιτήρια διαρκείας
διατίθενται σε 3 κατηγορίες

Μετά το εκπληκτικό κλείσιμο της
σεζόν 2021-22 και την άνοδο της ομά-
δας μας, στην διάθεση του κόσμου
βρίσκονται τα εισιτήρια διαρκείας του
ΒΥΖΑΝΤΑ ΜΕΓΑΡΩΝ για τη νέα αγω-
νιστική χρονιά 2022-23 στο πρωτάθλ-
ημα της Γ’ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ.Τα εισιτήρια διαρκείας
διατίθενται σε τρεις κατηγορίες
ΚΑΝΟΝΙΚΟωΠΑΙΔΙΚΟω VIP σε ειδι-
κές θέσεις και περιλαμβάνουν όλους
τους εντός έδρας αγώνες της ομάδας
στο πρωτάθλημα.Ας δώσουμε νέα
ώθηση στην ομάδα μας δίνοντας το
παρόν στην εξέδρα.Κλείνουμε τώρα
τις θέσεις μας.

4488
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Ο Νίκος Τζαφέρης ευχαριστεί τον
Απόλλωνα Ποντίων Ασπροπύργου

Ο
συν εργάτης του Κώστα Κρασών η στον  Απόλλω-
ν α Πον τίων  Νίκος Τζαφέρης ευχ αριστεί τον
πρόεδρο Αν έστη Παπαδόπουλο και τον  γεν ικό

αρχ ηγό Γιάν ν η Λαμπριαν ίδη που του έδωσαν  την
δυν ατότητα ν α εργαστεί στην  εν  λόγω ομάδα.Ο ίδιος
είπε: <<Πέρασα έν α υπέροχ ο 6μην ο που έκαν α φίλο-
υς.Ηταν  μεγάλη τιμή. Φεύγω σαν  φίλος.
Καλή σεζόν  και εύχ ομαι μέσα από την  καρδιά μου καλή
ποδοσφαιρική χ ρον ιά και ν α πραγματοποιηθούν  οι
στόχ οι τους.
Επίσης θέλω ν α ευχ αριστήσω τον  προπον ητή Κώστα
Κρασών η.

Πανλιοσιακός Α.O:
Εκλεισε την φετινή χρονιά…

Μ
ε τον καλύτερο
τρόπο έκλεισε τη
φετινή χρονιά η

ομάδα του Πανλιοσιακού
Α. Ο.  Καλό φαγητό,
ευχάριστα νέα, 2 θετικά
αποτελέσματα από τα
πρόσφατα φιλικά με
Εθνικό Πανοράματος και
ΔΑΣ Ζεφυρίου και εξαιρ-
ετική εικόνα τη φετινή
χρονιά, έκλεισαν παν-
ηγυρικά τη σεζόν για την
αγαπημένη μας ομάδα.
Δικαιολογημένα, η δεύτε-
ρη οικογένειά μας γιο-
ρτάζει.
Έτσι, το ΔΣ και ποδοσφ-

αιριστές είχαν την ευκαι-
ρία να χαλαρώσουν και

να συζητήσουν τα σχέδια για τη νέα αθλητική χρονιά σε ένα
γεύμα που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του διοικητικού
συμβουλίου και του ιδρυτή – προπονητή Δημήτρη Πλαβούκου, για
να ευχαριστήσουμε την αγωνιστική μας ομάδα, και τα είχε όλα.
Καλή διάθεση, χαμόγελα, αισιοδοξία, νέους στόχους και φυσικά
νόστιμους μεζέδες.
Η βραδιά έκρυβε εκπλήξεις, καθώς κοντά μας βρέθηκε ο

μέγας χορηγός του Πανλιοσιακού, διευθυντής Σπουδών του
Φροντιστηρίου ΑΛΦΑ, Απόστολος Ραβάνης, ο οποίος
συνομίλησε με όλα τα παιδιά και έδωσε τα θερμά του συγχαρη-
τήρια για το ήθος τους και το ποιοτικό ποδόσφαιρο που έπαιξαν
και φέτος.
Ο ίδιος δήλωσε πως δε σταματά στιγμή να βρίσκεται στο πλάι

του ανερχόμενου και πολλά υποσχόμενου #Πανλιοσιακού και
νιώθει περήφανος για τη προσπάθεια αυτών των νέων αθλητών,
πολλοί από τους οποίους υπήρξαν και μαθητές του.

Τον ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία του και τη προσφ-
ορά του στο γεύμα.  Ευχαριστούμε όλους τους ποδοσφαιριστές
μας που μας έκαναν περήφανους για μια ακόμη αγωνιστική
χρονιά.
Σας αγαπάμε!  Καλό καλοκαίρι!  Τα καλύτερα έρχονται!

Μπαμ… με Δημήτρη Βοσνακίδη ο
Πανελευσινιακός

Σπουδαία επιτυχία για τον ΑΟ Πανλευσινιακό που
ενέταξε στο δυναμικό του τον 28χρονο(14/2/1994)
μεσοαμυντικό Δημήτρη Βοσνακίδη.
ο εν λόγω ποδοσφαιριστής έχει αγωνιστεί σε
Πανθρακικό, Μπάρι, Σαβόια,Lucchese, Ζάκυνθο,
Ηρακλή Θεσσαλονίκης, Σπάρτη,THOI Lakatamias,
Ολυμπιακό Βόλου, ΠΑΟ Ρουφ, Προοδευτική.
Δημήτρη καλωσόρισες στην οικογένεια του Πανε-
λευσινιακού!
Σου ευχόμαστε υγεία, δύναμη και πολλές επιτ-
υχίες!

Παρελθόν από τον πάγκο του Μίμα
ο Χάρης Κουστέρης

Χώρισαν οι δρόμοι Μικρασιατικής 
-Χάρη Κουστέρη μετά από έξι χρόνια.

Ηδη η διοίκηση βρίσκεται σε αναζήτηση νέου
τεχνικού που θα ανακοινωθεί προσεχώς.

Ο Μανδραικός
ανακοίνωσε τον

Θοδωρή Τοπάλη
Από το ΔΣ του Μανδραϊκού
δημοσιεύτηκε η παρακάτω 

ανακοίνωση: Ο Θοδωρής Τοπάλ-
ης, ένας καλός φίλος της ομάδας,

θα βοηθήσει φέτος την 
προσπάθειά μας. Είναι 29 ετών, 

αγωνίζεται ως αριστερό μπακ χαφ 
και έχει αγωνιστεί στον Μεγαρικό

και στη Μικρασιατική.
Η διοίκηση των καλωσορίζει 

και του εύχεται υγεία 
και επιτυχίες.

Κλειστά σήμερα τα
γραφεία της ΕΠΣΔΑ

Τη Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022 τα
γραφεία της ΕΠΣ Δυτικής Αττικής,
θα παραμείνουν ΚΛΕΙΣΤΑ, λόγω

της επίσημης αργίας που έχει
καθιερώσει η Ελληνική

Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία,
για την 18η επέτειο της 

κατάκτησης του EURO 2004 από
την Εθνική μας ομάδα.
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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2023
& 2024»
Α.Μ.: 52/2022, συν ολικού
εν δεικτικού προϋπολογισμού
2.379.255,65€ χωρίς Φ. Π. Α.
24%   (2.950.277,00€ με
Φ.Π.Α.24% )  

Ο Δήμαρχος Φυλής προκ-
ηρύσσει Διεθν ές Αν οικτό Ηλεκ-
τρον ικό Διαγων ισμό, σύµφ ω-
ν α µε τις διατάξεις του Ν.
4412/2016 και µε κριτήριο
κατακύρωσης για μεν  τα υγρά
καύσιμα κίν ησης και το πετρέ-
λαιο θέρμαν σης τη μεγαλύτερη
ποσοστιαία έκπτωση επί των
διαμορφ ούμεν ων  Μέσων
Τιμών  Πώλησης, για δε τα
λιπαν τικά την  χαμηλότερη τιμή
προσφ οράς, για την  αν άδειξη
αν αδόχου για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2023
& 2024», συν ολικού εν δεικτι-
κού προϋπολογισμού
2.950.277,00€ συμπεριλαμβαν ο-
μέν ου Φ.Π.Α. 24%  και με CPV:
9134200-9 (Καύσιμο πετρελαιο-

κιν ητήρων  Diesel), 09132100-4
(Αμόλυβδη βεν ζίν η), 09135100-
5  (Πετρέλαιο θέρμαν σης),
09211000-1  (Λιπαν τικά). 
Αν τικείμεν ο της σύμβασης
είν αι η προμήθεια  καυσίμων
και  λιπαν τικών   για  τα  έτη
2023  &  2024  και  συγκεκριμέ-
ν α :

1) ΥΓΡΩΝ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΚΙΝΗΣΗΣ (πετρελαίου  κίν ησης
και  αμόλυβδης  βεν ζίν ης) απα-
ραίτητων   για την  λειτουργία
των  οχημάτων  και των  διαφ -
όρων  μηχαν ημάτων  όλων  των
υπηρεσιών  του Δήμου, 

2) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ  ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
για  την   κάλυψη  των   αν αγ-
κών   θέρμαν σης  του  συν όλου
των   κτιρίων   των   διαφ όρων
δημοτικών   υπηρεσιών , των
αθλητικών   εγκαταστάσεων
(κολυμβητήριο, κλειστά  Γυμν α-
στήρια κλπ.)  και  των   σχο-
λικών   μον άδων  όλων  των
Δημοτικών  Εν οτήτων  του
Δήμου και  

3) ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ απαραίτητων
για την  συν τήρηση των  οχημά-
των  και των  μηχαν ημάτων  του
Δήμου από τα  συν εργεία του
Δήμου.
Η συν ολική δαπάν η για την
προμήθεια προϋπολογίζεται ν α
αν έλθει στα 2.950.277,00€
συν υπολογιζόμεν ου του ΦΠΑ
24%  (προϋπολογισμός χωρίς
ΦΠΑ: 2.379.255,65€  ΦΠΑ :
571.021,35€).

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρ-
είται στα κάτωθι 4 (τέσσερα)
τμήματα:
ΤΜΗΜΑ 1: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΚΙΝΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ 2: ΑΜΟΛΥΒΔΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΤΜΗΜΑ 3: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ 4: ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

Ο εν δεικτικός προϋπολογισμός
αν ά τμήμα είν αι ο κάτωθι: 

Προσφορές  μπορούν  να  υποβ-
ληθούν  είτε  για  το  σύνολο  των
τμημάτων είτε  για  κάθε  τμήμα
ξεχωριστά. Σε κάθε περίπτωση η
προσφορά του κάθε υποψηφίου
θα πρέπει να καλύπτει επί ποινή
αποκλεισμού τον σύνολο των
ζητούμενων ποσοτήτων του τμή-
ματος ή των τμημάτων για τα
οποία υποβάλλει προσφορά.  
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται
σε κάθε περίπτωση έως
31/12/2024 το αργότερο. 
Η  δαπάνη  θα  καλυφθεί  από
τους  επιμέρους  Κ.Α.  κάθε
υπηρεσίας των  προϋπολογι-
σμών του Δήμου και των
Νομικών του Προσώπων, των
οικονομικών  ετών  2023  &
2024  ως  πολυετής  δαπάνη.   
Η προθεσμία παραλαβής των
προσφ ορών  αν έρχεται κατ’
ελάχιστον  σε 30 ημέρες από την
ημερομην ία αποστολής στην
Υπηρεσία Εκδόσεων  της Έν ω-
σης της προκήρυξης σύμβασης
κατά το άρθρο 27, παρ.1 του Ν.
4412/2016 επειδή η υποβολή
των  προσφ ορών  θα γίν ει με
ηλεκτρον ικά μέσα, κατά την
παρ. 4 του ιδίου άρθρου.
Η καταληκτική ημερομην ία παρα-
λαβής των  προσφ ορών  είν αι η
01/08/2020 ημέρα Δευτέρα και
ώρα 16:00.
Η διαδικασία (αποσφ ράγιση) θα
διεν εργηθεί με χρήση του Εθν ι-
κού Συστήματος Ηλεκτρον ικών
Δημόσιων  Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρ-
εσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικ-
τυακή Πύλη
www.promitheus.gov .gr) την

05/08/2022, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 11:00.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδι-
κασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση
ενώσεων οικονομικών φορέων,
τα μέλη αυτών, που είναι εγκατε-
στημένα σε: α) κράτος-μέλος της
Ένωσης, β) κράτος-μέλος του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες
που έχουν υπογράψει και
κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η
υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα
1, 2, 4,5, 6 και 7 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως
άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν
στην περίπτωση γ  ́της παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες
με την Ένωση σε θέματα διαδικα-
σιών ανάθεσης δημοσίων συμβά-
σεων.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη
διαδικασία σύναψης της παρ-
ούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους συμμετέχοντες οικονομι-
κούς φορείς (προσφέροντες),
εγγυητική επιστολή συμμετοχής,
2% της προεκτιμούμενης αξίας
της σύμβασης (ενδεικτικός  προϋ-
πολογισμός), εκτός Φ. Π. Α., για
το τμήμα ή τα τμήματα για τα
οποία ο υποψήφιος συμμετέχει,
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1
β του Ν. 4412/2016. Πιο αναλυτι-
κά το ποσό της εγγυητικής επι-
στολής συμμετοχής ανά ομάδα
είναι:  
ΤΜΗΜΑ 1: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΚΙΝΗΣΗΣ: 17.629,55€ (δέκα επτά 
χιλιάδων εξακοσίων είκοσι εννέα
ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών)
ΤΜΗΜΑ 2: ΑΜΟΛΥΒΔΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ: 3.505,11€ (τριών
χιλιάδων πεντακοσίων πέντε
ευρώ και έντεκα λεπτών)
ΤΜΗΜΑ 3: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ: 25.252,95€ (είκο-
σι πέντε χιλιάδων διακοσίων
πενήντα δύο ευρώ και ενενήντα
πέντε λεπτών)
ΤΜΗΜΑ 4: ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ:
1.197,50€ (χιλίων εκατόν ενενήν-
τα επτά ευρώ και πενήντα
λεπτών)
Στην περίπτωση ένωσης οικονο-
μικών φορέων, η εγγύηση συμμε-
τοχής περιλαμβάνει και τον όρο
ότι η εγγύηση καλύπτει τις
υποχρεώσεις όλων των οικονο-
μικών φορέων που συμμετέχουν
στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να
ισχύει τουλάχιστον για τριάντα
(30) ημέρες μετά τη λήξη του χρό-
νου ισχύος της προσφοράς του
άρθρου 2.4.5 της οικίας διακήρ-
υξης, ήτοι μέχρι 150 ημερών από
την επόμενη της διενέργειας του
διαγωνισμού, άλλως η προσφορά
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα
αρχή μπορεί, πριν από τη λήξη
της προσφοράς, να ζητά από
τους προσφέροντες να παρα-
τείνουν, πριν τη λήξη τους, τη
διάρκεια ισχύος της προσφοράς
και της εγγύησης συμμετοχής.
Προσφορές θα υποβληθούν
σύμφωνα με την αναλυτική δια-
κήρυξη. 
Γενικές πληροφορίες παρέχονται
και από το Τμήμα Προμηθειών
του Δήμου Φυλής, Διεύθυνση

Πλατεία Ηρώων, Τ.Κ 13341, Τηλ.
213 2042716, Fax. 213 2042714.
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί
φορείς μπορούν να έχουν πλήρη
πρόσβαση στα τεύχη του διαγω-
νισμού επισκεπτόμενοι την ιστο-
σελίδα του Δήμου Φυλής
http://www.fyli.gr καθώς και  την
επίσημη  πλατφόρμα του Εθνι-
κού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr. 
Προκήρυξη της παρούσας σύμβα-
σης απεστάλη με ηλεκτρονικά
μέσα για δημοσίευση στις
27/06/2022 στην Υπηρεσία Εκδό-
σεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και έλαβε αριθμό 2022/S 125-
352530 με ημερομηνία δημοσίευ-
σης την 01/07/2022. Η προκήρ-
υξη και το πλήρες κείμενο της
παρούσας Διακήρυξης
καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Τα έγγρα-
φα της σύμβασης της παρούσας
Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη
σχετική ηλεκτρονική διαδικασία
σύναψης δημόσιας σύμβασης στο
ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε τους
παρακάτω Συστημικούς Αύξοντες
Αριθμούς ανά τμήμα: 1) ΤΜΗΜΑ
1: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
163783, 2) ΤΜΗΜΑ 2:
ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ: 163782,
3) ΤΜΗΜΑ 3: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ: 163784, 4)
ΤΜΗΜΑ 4: ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ: 163785,
και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυα-
κή Πύλη
(www.promitheus.gov.gr) του
ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Η περίληψη της
Διακήρυξης, αναρτήθηκε στο
διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ και
ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής, στη διεύθυνση (URL):
www.fyli.gr, δημοσιεύεται επίσης
στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα
με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων
στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον
ανάδοχο.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡIΓΡΑΦΗ
ΕΙΔΟΥΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΛΙΤΡΑ)

ΕΝΔΕIΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΑΝΑ  ΛΙΤΡΟ  (€)

ΔΑΠΑΝΗ (συμπερ.
ΦΠΑ 24%) (€)

1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΚΙΝΗΣΗΣ

564.000 1,938 1.093.032,00

2 ΑΜΟΛΥΒΔΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ

107.000 2,031 217.317,00

3 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

1.003.000 1,561  1.565.683,00

4 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 74.245,00

ΣΥΝΟΛΟ 2.950.277,00
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Ακόμα, σε ερώτηση για το αν τα μέτρα θα είναι πριν ή μετά τις εκλογές, ο
Χρήστος Σταϊκούρας ανέφερε πως «ο σχεδιασμός είναι σχεδιασμός τετρα-
ετίας». Επίσης, ο ίδιος είπε: «Στις 20 Αυγούστου η χώρα βγαίνει από το
καθεστώς αυξημένης επιτήρησης» και ξεκαθάρισε ότι, «δεν είμαστε
κυβέρνηση των επιδομάτων, αλλά κυβέρνηση της μείωσης των φόρων».

Κληθείς να σχολιάσει, τέλος, τις παρεμβάσεις του Προέδρου της
Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τις χαρακτήρισε «αδιανόητες», τονίζον-
τας πως «δεν θα γίνουν αποδεκτές» και συμπλήρωσε πως, «η χώρα έχει
βάλει ένα κονδύλι 2 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της χώρας και
νομίζω αυτό είναι πολύ καλό για την άμυνα της χώρας».



ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων για
τεχνική υποστήριξη συνεργείου

διασκευής οχημάτων σε 
υγραεριοκίνητα με έδρα την

Μαγούλα Αττικής. 6949227491  
ΚΑΙ  6934551633

email  n.fotiadis@sime.gr

14-θριάσιο Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022   

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο
ΧΛΜ, 193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΥΓΕΙΑΣ Κοντούλη και Δραγούμη Ίωνος,
Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
213 200640
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνομικό Τμήμα 210 55 46
674 - 210 55 46 285
Τροχαία Δήμητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιμεναρχείο 210 55 42 454

Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόμιο Ελευσίνας 210 55 05
000
Ειρηνοδικείο 210 55 46 055
Ο. Σ. Ε. 210 55 46 521
Τελωνείο 210 55 46 502
Δασονομείο 210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας Δυτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας 210 55 48
046
Ο. Α. Ε. Δ. 210 55 42
412
Δ. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108
210 55 46 227
Δ. Ε. Η. ( Βλάβες ) 10507
Ε.Υ.Δ.ΑΠ. ( Βλάβες ) 1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου 210 55 42
299 - 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14 210 55 46
564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο Διανομής ) Κυπραίου
146 210 55 62 769
Εφορία Αρχαιοτήτων 210 32 19
776
Αρχαιολογικό Μουσείο 210 55 46
019

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 213 2014950-51 fax:2132014952

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100

ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47
215,  FAX : 210 58 19 841, email :
gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20
47 262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11
621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213
20 47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58
11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ :
213 20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268
, 213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
: 213 20 47 204, 213 20 47 255, 213 20
47 344 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ :
213 20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47
364 , 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47
251 , 213 20 47 249 , 213 20 47 250 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210
53 23 090
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 210 58
22 074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ

ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΒΑΡΔΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
Προϋπηρεσία 1-3 έτη σε βιομηχανικό
περιβάλλον
Απόφοιτοι ΣΕΛΕΤΕ, ΙΕΚ, ΤΕΕ, ΤΕΙ
Ηλεκτρολογίας με γνώσεις κλασικής
ηλεκτρολογίας, αυτοματισμοί, PLC
Επιθυμητά κάτοχοι άδειας ηλεκτρολό-
γου
Επιθυμητή γνώση αγγλικής γλώσσας
Γνώση χρήσης Η/Υ (M/S OFFICE,
ηλεκτρονική αλληλογραφία)
Αναπτυγμένες οργανωτικές και συντο-
νιστικές ικανότητες
Διάθεση για συνεχή μάθηση και άρι-
στες ικανότητες επικοινωνίας και συνε-
ργασίας
Δυνατότητα εργασίας σε σύστημα βαρ-
διών

ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 
Παρακολούθηση αυτοματοποιημένων
λειτουργιών μονάδας παραγωγής
(PLC)
Έλεγχος οργάνων και ρυθμού παρα-
γωγής
Καταγραφή συμβάντων και αντιμετώπι-
σης ζημιών
Καταχώρηση δεδομένων
Η θέση προσφέρει  δυναμικό και
ευχάριστο περιβάλλον εργασίας,
δυνατότητες εξέλιξης και συνεχή εκ-
παίδευση.
Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα, με
κωδικό θέσης ΧΒΠ,
στο email: dida@iokal.com
ή στον αριθμό fax: 210 55 52 396

ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΠΟΛΥΤΗ
ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 

ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

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

Εν διαφερόμαστε για την  κάλυψη
της θέσης του Εργάτη παραγω-
γής στις βιομηχαν ικές μας εγκα-
ταστάσεις, οι οποίες βρίσκον ται
στη Μαγούλα Αττικής. 

Κύριες αρμοδιότητες και καθή-
κον τα

-Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα
με τις οδηγίες που έχουν δοθεί για
τη θέση.
-Τήρηση των ισχυόντων κανονι-
σμών και προτύπων ασφαλείας.
-Τήρηση του προγράμματος παρα-
γωγής.
-Διασφάλιση της ποιότητας των παρ-
αγόμενων προϊόντων.
-Αναφορά στον προϊστάμενο βάρ-
διας των τεχνικών παρατηρήσεων
σχετικών με την εύρυθμη λειτο-
υργία των μηχανών.

Χαρακτηριστικά υποψηφίου
-Επιθυμητή προϋπηρεσία σε βιομ-
ηχανικές και παραγωγικές μονάδες.
-Συνέπεια, ομαδικότητα, προσαρ-
μοστικότητα.
-Οργάνωση, ταχύτητα και διάθεση
για εργασία.
-Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες.

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

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
2104898644 – 2104898520,
6974402644 – 6974402520
Email:
HumanResources@etem.com

ZHTEITAI  
ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

- ΣΙΔΗΡΙΚΑ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ -- ΣΙΔΗΡΙΚΑ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ -
ΧΤ ΙΣΙΜΑΤΑ - ΣΟΒΑΤ ΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙΧΤ ΙΣΙΜΑΤΑ - ΣΟΒΑΤ ΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ

ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΡΕΜΕΤΙΑΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΡΕΜΕΤΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

6989748621 (ΝΙΚΟΣ)6989748621 (ΝΙΚΟΣ)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΖΖηηττοούύννττααιι  ππωωλλήήττρριιεεςς  

σσεε  ααρρττοοζζααχχααρροοππλλαασσττεείίοο  σσττηηνν  
ππεερριιοοχχήή  ττοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

γγιιαα  ππλλήήρρηη  ααππαασσχχόόλληησσηη..  
ΗΗ  ππρροοϋϋππηηρρεεσσίίαα  θθαα  ήήτταανν

εεππιιθθυυμμηηττήή..    
ΕΕππιικκοοιιννωωννιιαακκέέςς  δδεεξξιιόόττηηττεεςς

--ΟΟμμααδδιικκόόττηητταα  --  ΕΕυυεελλιιξξίίαα  ωωρρααρρίίοουυ
ΠΠααρρέέχχεεττααιι  ππλλήήρρηηςς  αασσφφάάλλιισσηη..

ΤΤηηλλέέφφωωννοο  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς::
66993377442277110077  ΚΚαα  ΚΚωωννσσττααννττίίνναα..

ΩΩρράάρριιοο  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς::  
0066::0000--1188::0000..



ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή
κατάσταση γκαρσονιέρα
35 τ.μ., ισόγεια, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '08, μπάνιο, ε-
πιπλωμένη, θέρμανση:
αυτόνομη θέρμανση με
κεντρική εγκατάσταση, μέ-
σο θέρμανσης: πετρέλαιο,
νυχτερινό ρεύμα, χωρίς
κοινόχρηστα, ελεύθερη, ι-
δανική για φοιτητές, τιμή
400€ 6948750875

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητο
διαμέρισμα 63 τ.μ., 4ου, 1
υ/δ, κατασκευή '10, μπά-
νιο, ενεργ. κλ. Α+, ζώνη οι-
κιστική, τιμή 410€, 09:00-
21:00  6908419263

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατά-
σταση οροφοδιαμέρισμα
90 τ.μ., ισόγειο, προσό-
ψεως, 2 υ/δ, κατασκευή
'97, μπάνιο, σε οικόπεδο
650 τ.μ., θέρμανση: αυτό-
νομη θέρμανση με ατομι-
κή εγκατάσταση, μέσο θ-
έρμανσης: πετρέλαιο, τζά-
κι, πάρκιν πιλοτής, κο-
υφώματα αλουμινίου,
χωρίς ασανσέρ, ζώνη οικι-
στική, δάπεδα: μάρμαρο,
πολύ καλή κατοικία με δύο

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη
γκαρσονιέρα 45 τ.μ., ισό-
γεια, διαμπερής, 1 υ/δ, αυ-
τόνομη θέρμανση, πόρτα
ασφαλείας, ηλιακός, α-
νοικτό πάρκιν, κήπος,
χωρίς ασανσέρ, χωρίς
κοινόχρηστα, όχι μεσίτες,
είναι ένας μεγάλος χώρος
με κουζίνα και μπάνιο, τι-
μή 300€, συζητήσιμη

6947045353

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατά-
σταση οροφοδιαμέρισμα
170 τ.μ., 1 επίπεδο, 1ου,
προσόψεως, 3 υ/δ, κα-
τασκευή '80, μπάνιο, 2 wc,
θέρμανση: αυτόνομη θέρ-
μανση με κεντρική εγκατά-
σταση, πόρτα ασφαλείας,
ηλιακός, χωρίς κοινόχρη-
στα, ενεργ. κλ. Ε, ///Μα-
γούλα, οροφοδιαμέρισμα
170 τ.μ., 1ου ορόφου κα-
τασκευής 1980, προσό-

ψεως και διαμπερές. Διαθ-
έτει 3 υ/δ, σαλόνι μεγάλο,
κουζίνα, μπάνιο, 2 wc,
πόρτα ασφαλείας, αυτ. θ-
έρμανση πετρελαίου και
λέβητας, ηλιακό. Κοντά
στο κέντρο της πόλης.
6/5/2022 10:36 πμ, τιμή
600€ (e-agents1327401).
ASPIS REAL ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220

ΕΛΕΥΣΙΝΑ οικία 110
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ, κατασ-
κευή '79, 2 μπάνια, ανα-
καινισμένη, ανακαίνιση
'20, τιμή 450€, 09:00-
21:00

6945153906

ΜΑΝΔΡΑ Μακρυάμμος,
μονοκατοικία 72 τ.μ., υπε-
ρυψωμένη ισόγεια, 1 υ/δ,
ενεργ. κλ. Γ, ανακαινι-
σμένη, τιμή 300€

6946983366
ΟΙΝΟΗ νεόδμητη μονο-

κατοικία 60 τ.μ., ισόγεια, 2
υ/δ, μπάνιο, ανακαίνιση
'10, τιμή 250€, 07:00-
22:00

6945605024

ΒΙΛΙΑ ανακαινισμένη
μονοκατοικία 144 τ.μ., 2
επίπεδα, 1ου, διαμπερής,
προσόψεως, 3 υ/δ, 2
μπάνια, πέτρινη, σε οικό-
πεδο 409 τ.μ., θέρμανση:
αυτόνομη θέρμανση με α-
τομική εγκατάσταση, μέσο
θέρμανσης: πετρέλαιο, ρ-
εύμα, τζάκι, θέα βουνό, α-
ποθήκη, κήπος, κο-
υφώματα αλουμινίου,
σίτες, νυχτερινό ρεύμα, ε-
λεύθερη, ζώνη οικιστική,
κατάλληλη για εξοχική κα-
τοικία, δάπεδα: παρκέ,
πλακάκι, μάρμαρο, ε-
νοίκιο περιλαμβάνει:
κοινόχρηστα, Οδός: 25 ης
Μαρτίου 26. Διάφορα χαρ-
ακτηριστικά: αλουμίνια,
διπλά τζάμια, εντοιχισμέ-
νες ντουλάπες, κοντά στο
κέντρο & συγκοινωνίες,
δύο μπαλκόνια (εμπρός &
πίσω), ξύλινα & μαρμάρι-
να δάπεδα, φωτεινό, φρ-
εσκοβαμμένο, μεγάλος
χώρος αποθήκευσης
(σκεπή & υπόγειο), ανα-
καίνιση '21 , καλή δια-
ρρύθμιση, τριφασικό,
ψηλοτάβανο, με πρόσβα-
ση σε κοινόχρηστη σκε-

πή, δύο εισόδους (μία για
κάθε επίπεδο). Θέα: προς
το βουνό & το δάσος (εμ-
πρός και πίσω). Θέρμαν-
ση: αυτόνομη θέρμανση
οροφής Γερμανίας
(ESWA) και πλήρως λει-
τουργικό τζάκι (μόλις έγινε
η συντήρηση/επισκευή).
Το ακίνητο προσφέρεται
και με κάποια έπιπ-
λα/συσκευές., διαθέσιμη
από 10/05/22, τιμή 390€,
09:00-20:00

6971507394

ΒΙΛΙΑ μονοκατοικία 135
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ, 2 μπά-
νια, τζάκι, κήπος, ανακαινι-
σμένη, σαλονοτραπεζα-
ρία, κουζίνα, 1 ξύλινη σο-
φίτα, 2 αυλές, καλοριφέρ,
χωρίς σκάλες, κατάλληλη
και για ηλικιωμένους και ά-
τομα με κινητικά προβλή-
ματα, δεκτά κατοικίδια, τι-
μή 500€

6944461852
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή

κατάσταση μονοκατοικία
72 τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ, επί
της λεωφόρου Θρα-
συβούλου και Βαγγέλη
Περπινιάδη, Άνω Φούσα,

με αυλή, κοντά σε προα-
στιακό, στάση λεωφορ-
είου και αγορά., τιμή 420€

6973222212

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ανα-
καινισμένο διαμέρισμα 50
τ.μ., 1 επίπεδο, 1ου, 1 υ/δ,
κατασκευή '90, μπάνιο,
κλιματισμός, ενεργ. κλ. Δ,
ανακαίνιση '00, 3 δωμά-
τια, 1 κουζίνα/ες, κουζίνα
(αυτόνομη), studio
6/5/2022 11:43 πμ, τιμή
300€ (e-agents1066076).
ASPIS REAL ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Κέν-
τρο, καλή κατάσταση δια-
μέρισμα 40 τ.μ., 1 επίπε-
δο, ισόγειο, 1 υ/δ, κατασ-
κευή '85, μπάνιο, θέρμαν-
ση: κεντρική θέρμανση, ε-
νεργ. κλ. Ζ, ανακαίνιση
'00, 3 δωμάτια, 1 κου-
ζίνα/ες, 6/5/2022 11:43
πμ, τιμή 300€ (e-a-
gents1066075). ASPIS
REAL ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220
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ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  EEyyee  FFaacciilliittyy
MMaannaaggeemmeenntt  ααννααζζηηττάά::

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

Απαραίτητα Προσόντα:

•Άδεια εργασίας προσωπικού ασφα-
λείας Ν.2518/97 σε ισχύ.
•Απόφοιτος Μέσης Εκπαίδευσης.
•Δυνατότητα για πλήρη ή μερική
απασχόληση σε κυλιόμενες βάρ-
διες.
•Βασικές Γνώσεις Αγγλικών.
•Βασικές Γνώσεις Η/Υ.

Η εταιρεία παρέχει:

•Άμεση Πρόσληψη.
•Μόνιμη Απασχόληση.
•Συνεχή Εκπαίδευση.
•Σύγχρονο Εργασιακό Περιβάλλον.
•Δυνατότητες Επαγγελματικής Εξέ-
λιξης.

Αν επιθυμείτε, να γίνετε μέλος της
ομάδας μας, μπορείτε να υποβάλλε-
τε το βιογραφικό σας σημείωμα:
• Στέλνοντας  emai l :
info@eyefm.gr
• Στέλνοντας fax:
2108060055.
• Τηλεφωνικά στο τηλέφωνο:
210-6121719

Ωράριο επικοινωνίας από Δευτέρα
έως Παρασκευή 09:30π.μ.-
16:30μ.μ.,στο  τηλέφωνο 210-
6121719.

Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την  εταιρεία μας, επισ-
κεφθείτε την  ιστοσελίδα μας :
www.eyefm.gr

ΕΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

Απαραίτητα Προσόντα: 
§   Απολυτήριος τίτλος τριτάξιου
Γυμνασίου ή άλλος ισότιμος τίτλος της
ημεδαπής ή αλλοδαπής  ή ανώτερος
§  Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον
τριών (3) ετών σε αντίστοιχη θέση με
χειρισμό παλετοφόρου ορθίου
§  Πολύ καλή γνώση της ελληνικής
γλώσσας και ευκολία στην επικοινωνία
§  Επιθυμητή γνώση και εμπειρία στη
χρήση φορητών τερματικών barcode
(RF scanner)

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Απαραίτητα Προσόντα: 
§  Απολυτήριος τίτλος τριτάξιου Γυμνασίου ή
άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλο-
δαπής  ή ανώτερος
§  Άδεια χειριστή ηλεκτροκίνητου ανυψωτι-
κού περονοφόρου μηχανήματος (κλαρκ)
§  Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών
(3) ετών σε αντίστοιχη θέση χειριστή reach
truck
§  Γνώση και εμπειρία στη χρήση φορητών
τερματικών barcode (RF scanner)
§  Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας
και ευκολία στην επικοινωνία
§  Επιθυμητή γνώση λειτουργίας συστημά-
των WMS

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

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν
 βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

hr@beinoglou.gr ή στο τηλ. 210-9466204
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