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ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΩΝ:

Στις φθηνότερες περιοχές
ο Ασπρόπυργος και τα Άνω Λιόσια,
ακολουθούν Ελευσίνα και Αχαρνές

Οχήματα χωρίς τιμολόγια και
αδήλωτη εργασία σε

επιχειρήσεις στη Δυτική Αττική

Τι έδειξαν οι Έλεγχοι της Διεύθυνσης
Οικονομικής Αστυνομίας

Ταλέντο από τις ΗΠΑ,
δοκιμάστηκε στον Μανδραϊκό!

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Α.Ο.
Αν ακοίν ωσε τον Παν αγιώτη Αρν αούτογλου

Στον Απόλλωνα Ποντίων οι Σταύρος
Κίτσιος,Κώστας Φραγκόπουλος

ΣΣυυννάάννττηησσηη  
ΓΓ..  ΚΚώώττσσηηρραα  --  ΘΘ..  ΠΠλλεεύύρρηη

γγιιαα  ττοο  ΚΚέέννττρροο  ΥΥγγεείίααςς
ΕΕρρυυθθρρώώνν

ΣΣττόόχχοοςς  ηη  ββεελλττίίωωσσηη  
ττωωνν  σσυυννθθηηκκώώνν  ππααρροοχχήήςς

υυγγεειιοοννοομμιικκήήςς  ππεερρίίθθααλλψψηηςς  ππρροοςς
ττοουυςς  κκααττοοίίκκοουυςς  ττηηςς  ππεερριιοοχχήήςς  

Βίαιη επίθεση 
σε ανήλικους στην

πλατεία Ηρώων στα
Άνω Λιόσια

σσεελλ..  1100--1111

Χρ. Σταϊκούρας: Το καλοκαίρι θα 
δημιουργηθεί νέος  
δημοσιονομικός χώρος που και  
πάλι θα επιστραφεί στους πολίτες

σσεελλ..  22--1133

σσεελλ..  99

Επίσκεψη της Ζέττας Μακρή
στο νέο Ειδικό Γυμνάσιο Φυλής 

Η Υφυπουργός Παιδείας εξήρε τον Δήμο
Φυλής για το πρότυπο διδακτήριο, 

ενώ παράλληλα υπογράμμισε  την ολόπλευρη
 στήριξη του Θανάση Μπούρα 

στη σημαντική αυτή προσπάθεια      

σσεελλ..  99
σσεελλ..  33

σσεελλ..  22 σσεελλ..  33

σσεελλ..  55



Μ
ε τον  Υπουργό Ναυτιλίας
Γιάν ν η Πλακιωτάκη συν αν -
τήθηκε ο Δήμαρχ ος Ελευ-

σίν ας Αργύρης Οικον όμου, την
Τρίτη 5 Ιουν ίου.
Παρόν τες στη συν άν τηση ήταν  ο
Αν τιδήμαρχ ος Οικον ομικών  Υπηρ-
εσιών  Γιώργος Ηλιόπουλος, ο Δημο-
τικός Σύμβουλος Δημήτρης Λιάσκος,
ο Υφυπουργός Δικαιοσύν ης & Βου-
λευτής Δ. Αττικής Γιώργος Κώτσηρ-
ας, ο Γραμματέας της Βουλής & Βου-
λευτής Δ. Αττικής Βαγγέλης Λιάκος,
ο Κεν τρικός Λιμεν άρχ ης Άγγελος
Γραμματέας, ο Πρόεδρος του Ο.Λ.Ε.
Γιώργος Κουμπέτσος & ο Διε-
υθύν ων  Σύμβουλος του Ο.Λ.Ε.
Απόστολος Καμαριν άκης.
Αν τικείμεν ο της συν άν τησης ήταν
το ζήτημα διακίν ησης του LNG
μέσα από τον  Κρόν ο.
Από πλευράς Δημάρχ ου Ελευσίν ας,
έγιν ε σαφές, για ακόμη μία φορά,
πως ο Δήμος δεν  αποδέχ εται το
μν ημόν ιο συν εργασίας μεταξύ
ΔΕΣΦΑ και Ο.Λ.Ε., εν ώ υπήρξε 

δέσμευση του Υπουργού Εμπορι-
κής Ναυτιλίας ν α έρθει σε επικοι-
ν ων ία με τη ΔΕΣΦΑ, προκειμέν ου
ν α αν ακοπεί οποιοδήποτε εν δεχ ό-
μεν ο διακίν ησης LNG μέσα από
την  πόλη.

Αξίζει ν α αν αφερθεί, πως για το εν
λόγω θέμα διεξήχ θη και ξεχ ωριστό
Δημοτικό Συμβούλιο, την  Πέμπτη 7
Ιουλίου, κατά το οποίο υπήρξε εκτε-
ν ής εν ημέρωση του Δημάρχ ου
Ελευσίν ας για τη συν άν τηση αλλά
και συζήτηση με κιν ήματα και
συλλογικότητες της πόλης.

Όπως αν έφερε ο Δήμαρχ ος Ελευ-
σίν ας Αργύρης Οικον όμου: «Η
Ελευσίν α δεν  μπορεί ν α σηκώσει
άλλη επιβλαβή διαδικασία στην
πλάτη της. 

Είν αι γν ωστή, με κάθε τρόπο και
μέσο, η θέση μας απέν αν τι στη
διακίν ηση LNG. Δεν  αποδεχ όμα-
στε το μν ημόν ιο συν εργασίας
μεταξύ ΔΕΣΦΑ & ΟΛΕ. Δεν
υπάρχ ει καν έν α περιθώριο αλλαγής
πλεύσης από πλευράς μας. Έχ ουμε
επιλέξει και αξίζουμε άλλη κατεύθυ-
ν ση από αυτή που ίσχυε τόσα
χ ρόν ια. 
Έχ ω αποδείξει και έχ ουμε αποδείξει
πως απέχ ουμε χ ιλιόμετρα από τις
πρακτικές που υιοθετούν ταν  τα
προηγούμεν α χ ρόν ια, εις βάρος της
πόλης . Αυτές οι εν έργειες δεν  είν αι
αν εκτές από αυτήν  τη Δημοτική
Αρχ ή και πρέπει ν α γίν ει σαφές
προς πάσα κατεύθυν ση. Αυτή η
Δημοτική Αρχ ή δεν  δέχ εται τετελε-
σμέν α γεγον ότα εις βάρος της Ελευ-
σίν ας».

2-θριάσιο Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022            

Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

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

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου 
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Ηλιοφάνεια και ζέστη . Η θερμοκρασία 

από 24 έως 36  βαθμούς Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Εύφημος, Ευφημία, Εύφημη, Εύφη,
Ευφημούλα, Ευφούλα, Φούλα ,Όλγα

Παγκόσμια Ημέρα Πληθυσμών
Αγίας Ευφημίας Μεγαλομάρτυρος, Αγίας Όλγας 

Ισαποστόλου

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΛΙΟΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΙΑ

ΟΕΣαλαμίνος 17Α & Τσίγκου Α.,2105576927

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Μιχαήλου Αρίστη - Γαβριέλα Α.

Δήμητρος 54, 2105549968

MANΔΡΑ
ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ Δήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,
2105551232

ΆΝΩ  ΛΙΟΣΙΑ 
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Αχαρνών 36,2102472215

ΑΧΑΡΝΕΣ
Μητροκώτσα Δήμητρα - Μαρία
ριστοτέλους 132, 2102462255

Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας πραγμα-
τοποιήθηκαν την Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022, στοχευμένοι
έλεγχοι σε επιχειρήσεις ανακύκλωσης μετάλλων και
οχημάτων (scrap) στη δυτική Αττική, για την τήρηση,
μεταξύ άλλων, της ασφαλιστικής – εργατικής και φορο-
λογικής νομοθεσίας.

Ειδικότερα, στην πρώτη εταιρία βρέθηκαν δύο οχή-
ματα για τα οποία δεν επεδείχθησαν σχετικά τιμολόγια
αγοράς και δελτία αποστολής, ενώ παράλληλα κατελή-
φθη να απασχολείται εργαζόμενος, που δεν ήταν
καταχωρημένος στους πίνακες προσωπικού.

Για τα ανωτέρω οχήματα ενημερώθηκε σχετικά η
Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής αναφορικά
με θέματα αρμοδιότητάς της.

Επιπλέον, στο πλαίσιο των ελέγχων διαπιστώθηκε
ότι η δεύτερη επιχείρηση δεν διέθετε άδεια λειτουργίας
της αρμόδιας Αρχής, ενώ στην τρίτη εταιρία βρέθηκαν
να απασχολούνται 13 εργαζόμενοι, που δεν ήταν
καταχωρημένοι στους πίνακες προσωπικού.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ελήφθησαν φορ-
ολογικά παραστατικά και λοιπά στοιχεία και θα διε-
ξαχθεί αναλυτικός έλεγχος, ενώ παράλληλα ενημε-
ρώνονται οι αρμόδιες υπηρεσίες (Σ.Ε.Π.Ε., Δ.Ο.Υ.,
Π.Ε.Κ.Α., Περιφέρεια Αττικής) για την επιβολή των
ανάλογων διοικητικών κυρώσεων.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινω-
νούν, ανώνυμα ή επώνυμα, στον τηλεφωνικό αριθμό
11012 ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις 11012@hel-
lenicpolice.gr & financialpolice@hellenicpolice.gr της
Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, για να παρέχουν
πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες και
επίμεμπτες ενέργειες ή δραστηριότητες κατά του τομέα
της οικονομίας, της δημόσιας περιουσίας, καθώς και
της κοινωνικής και ασφαλιστικής πρόνοιας και των
δικαιωμάτων.

Οχήματα χωρίς τιμολόγια και αδήλωτη 
εργασία σε επιχειρήσεις στη Δυτική Αττική
Τι έδειξαν οι Έλεγχοι της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας

Συνάντηση Δημάρχου Ελευσίνας με τον
Υπουργό Ενέργειας για το LNG
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΄Εντονη ανησυχία και φόβος επικρατεί στους
γονείς από τις ανεξέλεγκτες και βίαιες επιθέσεις
σε ανήλικους το τελευταίο διάστημα σε διάφορες
συνοικίες της Αθήνας αλλά και της ευρύτερης
περιοχής της Δυτικής Αττικής. 

Οι αρχές συνέλαβαν, την περασμένη Παρασ-
κευή (08/07), δύο από τους νεαρούς «πρωτα-
γωνιστές» βίαιων περιστατικών επίδειξης
δύναμης και επικυριαρχίας σε Ηλιούπολη και
Άνω Λιόσια.

Η μία από τις δυο επιθέσεις σημειώθηκε ο
βράδυ της 3ης Ιουλίου, κοντά σε σχολικό συγκρ-
ότημα της Ηλιούπολης. Δύο νεαροί προσέγγισαν
ομάδα 5 ανηλίκων και με την απειλή μαχαιριών
τους αφαίρεσαν τα κινητά τους τηλέφωνα. Έπει-
τα από καταγγελία των θυμάτων, οι αστυνομικοί 

του Τμήματος Ασφαλείας Ηλιούπολης, εντόπι-
σαν την Παρασκευή τον ένα από τους δυο δρά-
στες, ηλικίας 16 ετών, και του οδήγησαν στο
Αστυνομικό Τμήμα. Πάνω του, είχε ένα μαχαίρι
συνολικού μήκους 16 εκατοστών.

Το δεύτερο περιστατικό καταγράφηκε, το
βράδυ της Παρασκευής (08/07), στην πλατεία
Ηρώων στα Άνω Λιόσια, όταν ομάδα νεαρών
επιτέθηκε με κλωτσιές και γροθιές σε δύο ανήλι-
κους. Λίγη ώρα μετά την επίθεση, οι αστυνομικοί
της Άμεσης Δράσης, κατάφεραν να εντοπίσουν
έναν από τους δράστες ηλικίας 15 ετών, τον
οποίο αναγνώρισαν τα θύματα. Σε βάρος του
σχηματίστηκε δικογραφία για απλή σωματική
βλάβη κατά συναυτουργία από το Τμήμα Ασφα-
λείας Φυλής.

Χ
ειροπέδες στα μέλη της
συμμορίας που είχε γίνει
πονοκέφαλος των δημάρχων

της Βορειανατολικής Αττικής, προ-
καλώντας την έντονη αντίδραση
τους, καθώς έκλεβαν τις μπρούτζι-
νες προτομές από μνημεία σε πλα-
τείες.

Μέσα στους τελευταίους τρεις μήν ες,
είχ αν  κλέψει συν ολικά οκτώ προτομές,
εκ των  οποίων  οι πέν τε ήταν  από την
Νέα Ιων ία, (μεταξύ αυτών  και του Στέ-
λιου Καζαν τζίδη, που είχ ε απασχ ολή-
σει τα ΜΜΕ), τις οποίες πουλούσαν
τέσσερα ευρώ το κιλό, σε μάν τρα με
μέταλλα αν ακύκλωσης (σκραπ) στις
Αχ αρν ές, για ν α βιοπορίζον ται.

Από την  Υποδιεύθυν ση Ασφάλειας
Βορειοαν ατολικής Αττικής,
σχ ηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος
τεσσάρων  ατόμων , τριών  Ελλήν ων  36,
32 και 53 ετών  και 35χ ρον ης αλλοδα-
πής, για τα -κατά περίπτωση- αδικήμα-
τα της εγκληματικής οργάν ωσης -
συμμορίας, διακεκριμέν ες κλοπές κατ'
εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα, από
δύο η περισσότερους που είχ αν  οργα-

ν ωθεί με σκοπό την  τέλεση κλοπών ,
αφαιρών τας πράγματα καλλιτεχ ν ικής
και ιστορικής σημασίας που βρίσκον ται
εκτεθειμέν α σε δημόσιο τόπο, απο-
δοχ ή και διάθεση προϊόν των  εγκλήμα-
τος και παράβαση του Νόμου περί
όπλων .

Στις 7-7-2022 συνελήφθησαν στην
περιοχή της Αρτέμιδας, ο 36χρονος
και η 35χρονη και στην περιοχή
των Αχαρνών ο 53χρονος, ο οποίος
είναι ιδιοκτήτης του «σκραπατζίδι-

κου» και αγόραζε τις προτομές από
τους άλλους τρεις. Αναζητείται ο
32χρονος.

Η συμμορία αποκαλύφθηκε όταν  τις
πρώτες πρωιν ές ώρες της 7-7-2022 ο
36χ ρον ος και η 35χ ρον η, επιβαίν ον -
τες σε αυτοκίν ητο, προσέγγισαν  πλα-
τεία στην  περιοχ ή της Αρτέμιδος και
αφαίρεσαν  την  προτομή του Ελευθέρ-
ιου Βεν ιζέλου, αποκολλών τας την  εξ
ολοκλήρου από την  βάση της.

Εκεί όμως τους είδε έν ας κάτοικος της
περιοχ ής, οποίος ειδοποίησε την
Αστυν ομία και μετά από αν αζητήσεις,
εν τοπίστηκαν  στην  περιοχ ή της Αρτέ-
μιδος, ακιν ητοποιήθηκαν  και συν ελήφ-
θησαν .

Από την  έρευν α που επακολούθησε
διαπιστώθηκε ότι λίγες ώρες μετά την
κλοπή, μετέβησαν  σε «σκραπατζίδι-
κο», στην  περιοχ ή των  Αχ αρν ών ,
όπου πούλησαν  την  προτομή.

Το «σκαρπατζίδικο» εν τοπίσθηκε και
συν ελήφθη ο 53χ ρον ος ιδιοκτήτης του,
ο οποίος αποδέχ τηκε την  αγορά της
προτομής, έν αν τι του ποσού των  150
ευρώ, την  οποία εν  συν εχ εία έλιωσε.

Σύμφων α με τα στοιχ εία που προέκ-
υψαν  από την  προαν ακριτική έρευν α,
ο 32χ ρον ος, ο 36χ ρον ος και η
35χ ρον η προσέγγιζαν  πρώτες πρωιν ές
ώρες, πάρκα και πλατείες στην  περ-
ιοχ ή της Βορειοαν ατολικής Αττικής,
στις οποίες είχ αν  ήδη εν τοπίσει
μν ημεία με προτομές, τις φόρτων αν
στο αυτοκίν ητο και αμέσως πήγαιν αν
στο «σκραπατζίδικο» στις Αχ αρν ές, το
οποίο άν οιγε εκείν η την  ώρας και τις
πουλούσαν  κατευθείαν .

- ΧΕΙΡΟΠΕΔΕΣ ΣΕ 4 ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΙΑΣ 
Έκλεβαν προτομές και τις πουλούσαν σε μάντρα σκραπ στις Αχαρνές 

Βίαιη επίθεση σε ανήλικους 
στην πλατεία Ηρώων στα Άνω Λιόσια 

ΕΡΕΥΝΑ: Ένας στους δύο
δυσκολεύεται ή αδυνατεί να

πληρώσει το ενοίκιό
Στις φθηνότερες περιοχές 

ο Ασπρόπυργος και τα Άνω Λιόσια,
ακολουθούν Ελευσίνα και Αχαρνές 

συνεχίζεται στη σελ. 4

Συν εχ ιζεται στη σελ. 13

Έ
νας στους δύο ενοικιαστές δυσκολεύεται ή
αδυνατεί να πληρώσει το ενοίκιό του και το
76,9% αφού πληρώσει τα έξοδα σπιτιού τα βγά-

ζει πέρα ίσα ίσα, κάνει περικοπές ή λαμβάνει οικονο-
μική βοήθεια από τρίτους.
Για όλα αυτά και πολλά άλλα… παρουσιάζει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον η ανάλυση της Pricefox, ως προς τη μέση
τιμή για ενοικίαση διαμερισμάτων, ανά την Ελλάδα.
Όπως προκύπτει από την ανάλυση της Pricefox, στην

Αττική η μέση τιμή για ενοικίαση διαμερισμάτων
κυμαίνεται στα 9,3 ευρώ/τ.μ..
Ειδικότερα, οι τιμές ανά περιοχή της Αττικής διαμορ-

φώνονται ως εξής:
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Μετά από έρευν α στην  οικία του
36χ ρον ου και της 35χ ρον ης, βρέθη-
καν  και κατασχ έθηκαν  κυν ηγετική
καραμπίν α και 3 φυσίγγια, εν ώ
κατασχ έθηκε και το αυτοκίν ητο που
χ ρησιμοποιούσαν .

Από την  έρευν α της Υποδιεύθυ-
ν σης Ασφάλειας Βορειοαν ατολικής
Αττικής, διαπιστώθηκε η συμμετοχ ή
των  κατηγορουμέν ων  συν ολικά στις
κάτωθι αξιόποιν ες πράξεις:

1. Την  7-6-2022 αφαίρεσαν  την
προτομή του ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ που βρισ-
κόταν  απέν αν τι από το Λύκειο Φιλόθεης.

2. Την  14-6-2022 την  πλατεία Δηλβόη στη Νέα Ερυθραία αφαίρεσαν  την
προτομή του ΗΡΩΑ ΔΗΛΒΟΗ

3. Την  7-7-2022 στην  πλατεία Ελευθερίου στην  Αρτέμιδα αφαίρεσαν  την
προτομή του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

4. Σε προγεν έστερο χ ρόν ο από την  17-4-2022 στην  πλατεία Φιλήν τα στη
Νέα Ιων ία αφαίρεσαν  την  προτομή του ΦΙΛΗΝΤΑ

5. Την  18-4-2022 στη Νέα Ιων ία αφαίρεσαν  την  προτομή του ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
6. Σε προγεν έστερο χ ρόν ο από την  12-5-2022 στη Νέα Ιων ία αφαίρεσαν

την  προτομή του ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ

7. Σε προγεν έστερο χ ρόν ο από την  26-4-2022 στη Νέα Ιων ία αφαίρεσαν
την  προτομή της ΣΟΥΡΗ

8. Σε προγεν έστερο χ ρόν ο από την  12-5-2022 στη Νέα Ιων ία αφαίρεσαν
την  προτομή του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Οι συλληφθέν τες, με τη σε βάρος τους σχ ηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν
στον  Εισαγγελέα Πρωτοδικών  Αθην ών , ο οποίος τους παρέπεμψε για κύρια
αν άκριση.

Η συνέχεια από τη σελ. 3



Επίσκεψη της Ζέττα Μακρή στο νέο υπερσύγχρονο Ειδικό Γυμνάσιο Φυλής 
Η Υφυπουργός Παιδείας εξήρε τον Δήμο Φυλής για το πρότυπο διδακτήριο ενώ παράλληλα υπογράμμισε την

ολόπλευρη στήριξη του Θανάση Μπούρα σε όλες τις αξιέπαινες πρωτοβουλίες του Δήμου 
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Τιμήθηκε απο τον Δ. Φυλής για την 46χρονη προσφορά 
του ο πατήρ Γεώργιος Βακάλογλου 

Ο
παπα Γιώργης Βακάλογλου αποχαιρέτισε,
τους ενορίτες του,  την Κυριακή 10 Ιουλίου 2022,
στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Άνω Λιοσίων.

Μοίρασε, όπως τα προηγούμενα 46 χρόνια της δια-
κονίας του, το αντίδωρο στο ποίμνιό του. Μόνο που αυτή
ήταν η τελευταία φορά... 

Προηγουμένως παρέλαβε από τα χέρια του Μητρο-
πολίτη κ.κ. Αθηναγόρα τιμητική πλακέτα για την προ-
σφορά του. Ο Δεσπότης του έπλεξε το εγκώμιο επι-
σημαίνοντας ότι η συνταξιοδότηση του δεν πρόκειται να
σημάνει την αποχώρησή του από τον Ιερό Ναό, γιατί
όπως είπε ο Δαυίδ με τη φράση “ο ζήλος του Οίκου σου
κατέφαγέ με”, η αγάπη του για τον Ιερό Ναό τον κατα-
τρώγει. “Ο παπα Γιώργης θα μνημονεύεται, πάντα,
μεταξύ των αοιδίμων κτητόρων του Αγίου Οίκου τούτου”, πρόσθεσε ο Μητροπολίτης, αναφερόμε-
νος στον αγώνα του για την ανέγερση του Ιερού Ναού.

Στον αγώνα αυτό αναφέρθηκε ο πατήρ Αναστάσιο Μπαστούνης, ο οποίος, μαζί με τους ιερα-
τικούς,συνδέεται με τον παπα Γιώργη και με οικογενειακούς δεσμούς, αφού είναι πεθερός του.
“Με συνεχή αγώνα και με τη βοήθεια των ενοριτών του παρέδωσε αυτόν τον υπέρλαμπρο
Ναό”,τόνισε χαρακτηριστικά. Χαιρετισμό σεβασμού και αγάπης απηύθυνε και ο συνεφημέριος
του παπα Γιώργη, πατήρ Νικόλαος Κοτίνης, ο οποίος αναφέρθηκε στην πνευματική σχέση του με
το ποίμνιό του.   Συγκινημένος ο παπα Γιώργης ευχαρίστησε τον Μητροπολίτη κ.κ. Αθηναγόρα για
την τιμή και εξέφρασε τις ευχαριστίες του στους πρώην Δημάρχους Στέργιο Πανάγο και Νίκο
Παπαδήμα, στο σημερινό Δήμαρχο Χρήστο Παππού, στο Δημοτικό Σύμβουλο Δημήτρη Καμπόλη
και στον ευεργέτη Αθανάσιο Μαρτίνο για τη βοήθειά τους στην ανέγερση του Ιερού Ναού. Ιδιαίτε-
ρη μνεία έκανε στον αποδημήσαντα Νομάρχη Δυτ. Αττικής Περικλή Παπαπέτρου, ενώ δεν παρέ-
λειψε να ευχαριστήσει την οικογένειά του και την πρεσβυτέρα για τη συμπαράστασή τους.

Ωστόσο, την μεγαλύτερη τιμή στον παπα Γιώργη επιφύλαξαν οι ενορίτες του, με το θερμό τους
χειροκρότημα, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του.

Στη σεμνή τελετή παρευρέθηκαν ο Αντιπρόεδρος της Βουλής Αθανάσιος Μπούρας, ο Δήμα-
ρχος Φυλής Χρήστος Παππούς, ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Αβράμης και ο Δημοτικός Σύμβουλος
Δημήτρης Καμπόλης, οι οποίοι και παρέλαβαν συγκινημένοι,το αντίδωρο από τα χέρια του παπα
Γιώργη.

Διεύθυνση Δασών Δυτικής Αττικής Διεύθυνση Δασών Δυτικής Αττικής 

Απαγόρευση για 2 επιπλέον χρόνια
της θήρας στα Γεράνεια Όρη  

Δασική Απαγορευτι-
κή Διάταξη Θήρας

Την  παράταση της
Απαγορευτικής Διάταξης
Θήξρας στις πληγείσες
από πυρκαγιά περιοχ ές
της χ ώρας για ακόμη δύο
χ ρόν ια γν ωστοποίησε 

το Υπουργείο Περι-
βάλλον τος και Εν έργει-
ας.Ως εκ τούτου, με
έγγραφο της προς το
Δήμο Μάν δρας - Ειδ-
υλλίας  η Διεύθυν ση
Δασών  Δυτικής Αττικής
εν ημερών ει για την
απαγόρευση της θήρας 

και της εκπάίδευσης
κυν ηγετικών  κυν ών  στη
θέση Κιν έττα - Γεράν εια,
Δήμου Μεγαρέων , για
δύο έτη,  για την  προ-
στασία της άγριας
παν ίδας και της αν αγέν -
ν ησης του καμέν ου
δάσους. 

Η Υφυπουργός επισκέφθηκε το υπερσύγχ ρον ο
σχ ολικό κτίριο,  προκειμέν ου ν α διαπιστώσει ιδίοις
όμμασοι πως τα πάν τα είν αι έτοιμα εν όψει της έν αρξ-
ης λειτουργίας του,  κατά τη ν έα σχ ολική χ ρον ιά. 

Η κ. Ζέττα Μακρή και ο κ. Θαν άσης Μπούρας,
ξεν αγήθηκαν  σε όλο το σχ ολικό κτίριο από τον  Δήμα-
ρχ ο Φυλής Χρήστο Παππού, τον  Πρόεδρο της Α βάθ-
μιας Σχ ολικής Επιτροπής Νίκο Χατζητρακόσια και τον
Αν τιδήμαρχ ο Τεχ ν ικών  Υπηρεσιών  Θαν άση Σχ ίζα,

στους οποίους κι εξέφρασαν  την  απόλυτη ικαν ο-
ποίησή τους τόσο για τους χ ώρους όσο και για τον
ύψιστο βαθμό ετοιμότητας. 

Για τη στελέχ ωση τους Ειδικού Γυμν ασίου εν ημέρω-
σε την  κ. Ζέττα Μακρή η Διευθύν τρια του Σχ ολείου κ.

Αν αστασία Ζαγοράκη εν ώ
όλοι τους  την  ευχ αρίστησαν
με θερμά λόγια,  για την
επίσκεψή της και  εν διαφέρον
που έχ ει επιδείξει. 

Αξίζει ν α σημειωθεί πως το
Ειδικό Γυμν άσιο αποτελεί
πρότυπο διδακτήριο, καθώς
διαθέτει γεωθερμική εγκατά-
σταση και αποτελεί έν α από
τα ελάχ ιστα στην  Ελλάδα με
σύγχ ρον ες και φιλικές προς
το περιβάλλον  εγκαταστάσεις.
Αποτελείται, από δύο βιοκλι-
ματικά κτήρια, το κυρίως σχ ο-
λικό κτήριο και το κτήριο αθλ-
ητικών  δραστηριοτήτων  που
περιλαμβάν ει μεταξύ άλλων
εσωτερική πισίν α και φυσι-
κοθεραπευτήριο. Ειδικότερα, περιλαμβάν ει 9 αίθουσες
διδασκαλίας, 1 αίθουσα εκτόν ωσης – παιχ ν ιδιού, 1
αίθουσα ησυχ ίας – ηρεμίας, 1 αίθουσα πολλαπλών
χ ρήσεων , 1 αίθουσα βιβλιοθήκης, 1 εργαστήριο
φυσικών  επιστημών , 1 εργαστήριο πληροφορικής, 3
εργαστήρια μουσικής – αισθητικής αγωγής – ξέν ων
γλωσσών , 1 κλειστό κολυμβητήριο – γυμν αστήριο και
7 ειδικά εργαστήρια. 

Όπως διαπίστωσε η Υφυπουργός και κατά την
επίσκεψή της, πρόκειται για υπερτοπικού χ αρακτήρα
έργο, που αποτελεί «πυξίδα» για το σχ ολείο του
αύριο, γεγον ός το ποίο και σχ ολίασε, εκφράζον τας
την  ικαν οποίησή της τόσο για τις εγκαταστάσεις όσο
και για την  υλικοτεχ ν ική υποδομή. 

Ο Δήμαρχ ος Χρήστος Παππούς άλλωστε, εν ημέρω-
σε την  Υφυπουργό για τον  τεράστιο αγών α που δίν ει
ο Δήμος Φυλής στον  τομέα της Σχ ολικής Στέγης και
της ζήτησε ν α εξακολουθήσει τη στήριξή της σε
αυτόν ,  με το ίδιο εν διαφέρον  που έχ ει επιδείξει ως
σήμερα.  Υπογράμμισε επίσης την  ολόπλευρη στήρ-
ιξη του Θαν άση Μπούρα σε όλες τις πρωτοποριακές

πρωτοβουλίες του Δήμου Φυλής κι εξήρε  τις άοκν ες
προσπάθειες των  συν εργατών  του,  που έχ ουν  ως
αποτέλεσμα τη δημιουργία υπερσύγχ ρον ων  έργων
όπως αυτό, του Ειδικού Γυμν ασίου. 

“Η οφειλόμεν η ευαισθησία του Δήμου Φυλής για τους
μαθητές με ειδικές αν άγκες αν τικατοπτρίζεται μέσα
από αυτό το μον αδικό σχ ολείο, που φιλοδοξούμε ν α
αποτελέσει για κείν ους μια φιλόξεν η στέγη που θα
τους αν οίξει ν έους δρόμους” επεσήμαν ε  κατά τη λήξη
της επίσκεψης  ο Δήμαρχ ος Φυλής,  απευθυν όμεν ος
στους Ζέττα Μακρή και Θαν άση Μπούρα, που εξέφρ-
ασαν  την  επιθυμία τους ν α βρεθούν   ξαν ά στο χ ώρο,
κατά την  τέλεση του Αγιασμού, τον  ερχ όμεν ο
Σεπτέμβρη. 

Αξίζει τέλος ν α σημειωθεί ότι, το σχ ολείο θα παρα-
μείν ει αν οιχ τό όλες τις Τρίτες του Ιουλίου και του
Αυγούστου για επιπλέον  εγγραφές (Ερμιόν ης 18 &
Πατρών  Άν ω Λιόσια).

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι εν διαφερόμεν οι
μπορούν  ν α επικοιν ων ούν   στα τηλέφων α
2102472858 και 6936724077.

ΤΤ
ην απόλυτη ικανοποίησή της εξέφρασεην απόλυτη ικανοποίησή της εξέφρασε
η Υφυπουργός Παιδείας Ζέττα Μακρήη Υφυπουργός Παιδείας Ζέττα Μακρή
που το μεσημέρι της Παρασκευής 8που το μεσημέρι της Παρασκευής 8

Ιουλίου 2022 επισκέφθηκε το Ειδικό ΓυμνάσιοΙουλίου 2022 επισκέφθηκε το Ειδικό Γυμνάσιο
του Δήμου Φυλής συνοδευόμενη από τοντου Δήμου Φυλής συνοδευόμενη από τον
Αντιπρόεδρο της Βουλής – Βουλευτή ΔυτικήςΑντιπρόεδρο της Βουλής – Βουλευτή Δυτικής
Αττικής Θανάση Μπούρα. Αττικής Θανάση Μπούρα. 
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Τ
η βούληση της διοίκησης της Περιφέρειας να
συνεχίσει να δίνει λύσεις σε προβλήματα που
χρόνιζαν στη Δυτική Αθήνα με ένα ολοκ-

ληρωμένο σχέδιο αναπτυξιακής επανεκκίνησης
που είναι ήδη σε εξέλιξη, αξιοποιώντας μέχρι και το τελευ-
ταίο ευρώ από το ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, διατύπωσε
ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης κατά την
τοποθέτηση του στο workshop για το νέο ΕΣΠΑ και
την πορεία υλοποίησης των έργων που πραγματο-
ποιήθηκε στο ΚΥΒΕ Περιστερίου.

Ειδικότερα ο κ. Πατούλης αναφερό-
μενος στη σειρά έργων που υλοποι-
ούνται από την  Περιφέρεια στους
Δήμους της Δυτικής Αθήνας, μέσω του
ΕΣΠΑ με προϋπολογισμό περίπου 88
εκ. ευρώ, εστίασε στην ολοκληρωμένη
μελέτη για την αντιπλημμυρική θωράκι-
ση όλων των Δήμων της Δυτικής Αθή-
νας που εκπονείται για πρώτη φορά
αλλά και στην ολιστική αντιμετώπιση
του προβλήματος διαχείρισης των στερ-
εών αποβλήτων. Ιδιαίτερη αναφορά
έκανε στον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο
Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ), «έναν από
τους μεγαλύτερους αναπτυξιακούς
οργαν ισμούς στη χώρα», υπογραμ-
μίζοντας πως η Περιφέρεια έχει εκχωρή-
σει 58 εκατ. ευρώ στον ΑΣΔΑ από το
ΠΕΠ Αττικής, προκειμένου να αντιμε-
τωπιστούν οι αν ισότητες των Δήμων
της περιοχής.  

Α. Παχατουρίδης: «Όραμα ετών η
ολοκληρωμένη αντιπλημμυρική μελέτη
από την Περιφέρεια»

Το δεύτερο workshop που πραγμα-
τοποιήθηκε σήμερα στην Περιφερειακή
Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών, παρ-
ουσία Δημάρχων της Δυτικής Αθήνας,
εντάσσεται στον κύκλο των σχετικών
θεματικών ημερίδων με κεντρικό σύνθ-
ημα «Η Αττική αλλάζει. Το ΕΣΠΑ στην
πόλη σου»  που πραγματοποιείται με
πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη, και θα
ολοκληρωθεί, στη Δυτική Αττική στις 28
Ιουλίου.

Τον κ. Πατούλη υποδέχθηκαν ο
Δήμαρχος Περιστερίου Α. Παχατο-
υρίδης και ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτι-
κού Τομέα Αθηνών  Α. Λεωτσά-
κος.Παρόντες ήταν  ο βουλευτής Ι.
Λοβέρδος, οι Δήμαρχοι Αιγάλεω Γ.
Γκίκας, Αγ. Βαρβάρας, Λ. Μίχος, Ιλίου Ν.
Ζενέτος, Πετρούπολης Σ. Βλάχος,
Καματερού Σ. Τσίρμπας. Τον Δήμο Χαϊ-
δαρίου εκπροσώπησαν η Αντιδήμα-

ρχος Κ. Χρονοπούλου και ο Γ. Γραμμα-
τέας Α. Κουτάντος. Επίσης εκπρόσω-
ποι του Δήμου Χαϊδαρίου, οι εντεταλμέ-
νοι περιφερειακοί σύμβουλοι Αθ. Κατσι-
γιάννης, Χ. Αλεξανδράτος και Μ. Αγγε-
λοπούλου, ο εκτελεστικός Γραμματέας
της Περιφέρειας Ι. Σελίμης, ο Γ. Γραμμα-
τέας του ΑΔΣΑ Γ. Αρβανίτης, ο περιφε-
ρειακός σύμβουλος Ι. Τόλης, εκπρόσω-
ποι του ΕΔΣΝΑ, του ΑΔΣΑ, υπηρεσια-
κά στελέχη των Δήμων Δυτικής Αθήνας
και εκπρόσωποι επαγγελματικών και
κοινωνικών φορέων.

Γ. Πατούλης: «Αυξήσαμε την απο-
ρρόφηση του ΕΣΠΑ από το 34 στο
90%- Συνολικά στην  Αττική εκτε-
λούνται 2.000 έργα με προϋπολογισμό
άνω των 2 δις ευρώ»

«Συνολικά, μέσω ΕΣΠΑ, στην Αττι-
κή εκτελούνται 2.000 έργα με προϋπο-
λογισμό άνω των 2 δις ευρώ» τόν ισε ο
Περιφερειάρχης και πρόσθεσε:
«Στόχος μας είναι να μην μείνει πίσω
κανένας Δήμος, να καλύψουμε όσο το
δυνατόν περισσότερο τις ανάγκες των
πολιτών και αυτό θα το πετύχουμε με
σχέδιο, διεκδίκηση, μεθοδικότητα, λογι-
κή και ευθύνη», αναφερόμενος στα
έργα που έχουν  υλοποιηθεί μέσω
ΕΣΠΑ αλλά και στη νέα Προγραμματική
Περίοδο.

«34% ήταν η απορροφητικότητα του
ΕΣΠΑ όταν μας παρέδωσαν. Σήμερα,
ξεπερνά το 90%» ανέφερε και πρόσθ-
εσε χαρακτηριστικά: «Εμείς είμαστε
αυτοί που εξασφαλίσαμε, μετά από
ισχυρή διαπραγμάτευση, αυξημένους
πόρους 60%, μέσα από το νέο ΕΣΠΑ.
Από 1 δις που ήταν το προηγούμενο
ΕΣΠΑ,  οι πόροι του νέου ΕΣΠΑ θα
ανέλθουν στο 1,6 δις. Χρήματα από το
ΕΣΠΑ για την Αττική, τους Δήμους και
τους πολίτες. Εμείς επίσης είμαστε αυτοί

που έχουμε  εξασφαλίσει μέσα από το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
πάνω από 200 εκ. ευρώ για την περίο-
δο 2020-2022. Εμείς είμαστε μπροστά
και διεκδικούμε, να έχει η αυτοδιοίκηση
ρόλο και λόγο στους πόρους του
Ταμείου Ανάκαμψης, στο πρόγραμμα
Αντώνης Τρίτσης, στο Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων».

«Λύνουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα
της αντιπλημμυρικής προστασίας»

Ο κ. Πατούλης αναφερόμενος στην
ολοκληρωμένη μελέτη για την αντιπ-
λημμυρική θωράκιση όλων των Δήμων
της Δυτικής Αθήνας που εκπονείται για
πρώτη φορά ενημέρωσε πως έχει ολοκ-
ληρωθεί η προμελέτη για το σύνολο των
έργων που απαιτούνται, έχει συνταχθ-
εί και υποβληθεί η Μελέτη Περιβαλλον-
τικών επιπτώσεων και έχει επίσης
ολοκληρωθεί η οριστική μελέτη των
νέων δικτύων ομβρίων, ενώ βρισκόμα-
στε λίγο πριν  την έκδοση της απόφα-
σης έγκρισης των περιβαλλοντικών
όρων. «Με τις οριοθετήσεις και τις διευθ-
ετήσεις των ρεμάτων όπου απαιτηθεί
θα απελευθερωθούν παράλληλα εκτά-
σεις και θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες
έν ταξης τους στο σχέδιο πόλης,
γεγονός που θα σηματοδοτήσει μια νέα
εποχή όσον αφορά τη δυνατότητα εκα-
τοντάδων οικογενειών σε όλη τη Δυτική
Αθήνα, να αξιοποιήσουν τις περιουσίες
τους. Πρόκειται για μια παρέμβαση
ζωής, που θα αλλάξει όλη την περιοχή,
θα την θωρακίσει από πλημμυρικούς
κινδύνους και θα επιτρέψει  τους
κατοίκους των δήμων να αισθάνονται
πιο ασφαλείς για τη ζωή και τις περιου-
σίες τους» ανέφερε.

870 έργα  με προϋπολογισμό 87,6 εκ. ευρώ στη Δυτική Αθήνα,
μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2020

ΣΣΑΑΛΛΑΑΜΜΙΙΝΝΟΟΣΣ  3311  &&  ΜΜΙΙΑΑΟΟΥΥΛΛΗΗ  
ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς  ΤΤΗΗΛΛ::  221100  55557711447722,,

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΠ. ΒΡΕΤΤΟΥ
ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Χωρίς…διακοπές τα έργα τουΧωρίς…διακοπές τα έργα του
Δήμου Αχαρνών στα σχολε ίαΔήμου Αχαρνών στα σχολεία

Σ
υνεχίζονται  και  το καλοκαίρι  οι
εργασίες συντήρησης και επισκευών
σε σχολεία του Δήμου Αχαρνών

Οπως κάθε χρόνο το καλοκαίρι, έτσι και
φέτος, και καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαι-
ριού, ο Δήμος Αχαρνών με τους αρμόδιους
Προέδρους των Σχολικών Επιτροπών,
Χαράλαμπο Ορφανίδη και Γεωργία Ευθ-
υμιάδου ετοιμάζουν τα σχολικά συγκροτήμα-
τα με στόχο να είναι σε άριστη κατάσταση για
να υποδεχθούν τα παιδιά στο ξεκίνημα της
νέας σχολικής χρονιάς.

Όλο το διάστημα των καλοκαιρινών δια-
κοπών θα γίνονται γενικές συντηρήσεις και
επισκευές όπου κρίνεται απαραίτητο γιατί
στόχος του Δήμου είναι να έχει ως πρώτη
προτεραιότητα την Παιδεία, τη μόρφωση και
την εκπαίδευση των παιδιών μας.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Σπύρος Βρεττός
τόνισε:

“Μπορεί τα σχολεία να έχουν κλείσει λόγω
των καλοκαιρινών διακοπών, για εμάς όμως
η φροντίδα τους δεν σταματά στιγμή. Είναι
μια καθημερινή μας έγνοια και μια διαρκής
ενασχόληση.

Έτσι το διάστημα των καλοκαιριών μηνών
θα το αξιοποιήσουμε, ούτως ώστε η νέα
σχολική χρονιά να βρει τα σχολεία μας έτοι-
μα και όμορφα να υποδεχτούν τα παιδιά μας.

Ήδη με την προσπάθεια της Πρωτοβάθ-
μιας Σχολικής Επιτροπής έχουν γίνει
σημαντικές εργασίες στο 25ο και στο 16ο
Δημοτικό.Η δουλειά όμως δεν σταματά,
συνεχίζουμε…“
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ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ  Η ΝΕΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Την  Τρίτη 5 Ιουλίου έλαβαν  χ ώρα οι
προβλεπόμεν ες διαδικασίες για την
αν άδειξη της ν έας Τοπικής Οργάν ω-
σης ΠΑΣΟΚ-Κίν ημα Αλλαγής Ελευ-
σίν ας, παρουσία του Συν τρόφου
Γραμματέα της Νομαρχ ιακής Αγαθάγ-
γελου Σερέπα. 

Από την  όλη διαδικασία συγκρότ-
ησης επισημαίν εται, κάτωθι, η ν έα
Τ.Ο ΠΑΣΟΚ-Κίν ημα Αλλαγής:

Γραμματέας-Συν τον ιστής Ά, Ζιάγ-
κας Σπύρος,

Αν απληρώτρια Γραμματέας-
Συν τον ίστρια ΄Β και Υπεύθυν η ΜΜΕ
και Επικοιν ων ίας , Παπαν δρέου Στα-
υρούλα,

Υπεύθυν ος Οργάν ωσης, Γκόγκας
Αρίσταρχ ος,

Μέλη, Αθαν άσιος Κριεκούκης , 

Ευαγγελία Λεμον ή , Τομαρά Αν α-
στασία, Τσέκας Δημήτριος.

Μεταξύ άλλων , συζητήθηκαν  θέμα-
τα που αφορούν  την  λειτουργία της
Τοπικής Οργάν ωσης, καθώς επίσης
και ζητήματα που αφορούν  την  Ελευ-
σίν α και την  Μαγούλα.

Το επόμεν ο διάστημα η Τοπική
Οργάν ωση θα πραγματοποιήσει
συν αν τήσεις με όλους τους θεσμικούς
φορείς της πόλης.

Καλούμε τα Μέλη και τους Φίλους
του ΠΑΣΟΚ-Κιν ήματος Αλλαγής, ν α
σταθούν  αρωγοί, σε αυτή μας την
προσπάθεια.

Συν τροφικά
Ο Γραμματέας Σπύρος Ζιάγκας
Η Αν απληρώτρια Γραμματέας Στα-

υρούλα Παπαν δρέου
Ο Υπεύθυν ος της Οργάν ωσης

Αρίσταρχ ος Γκόγκας
Τα Μέλη Θαν άσης Κριεκούκης,

Ευαγγελία Λεμον ή, Αν αστασία Τομα-
ρά, Δημήτρης Τσέκας.

Ενημέρωση αποφοίτων Λυκείων από το Δ.ΙΕΚ
Μεγάρων για το παράλληλο μηχανογραφικό 

ΤΕΒΑ: Διανομή ειδών πρώτης
ανάγκη σήμερα στον Δήμο

Χαϊδαρίου

Η
Κοινωνική Σύμπραξη του Δυτικού Τομέα
Αθηνών με επικεφαλής τον ΑΣΔΑ θα δια-
νείμει σήμερα 11 Ιουλίου 2022 τρόφιμα

και είδη βασικής υλικής συνδρομής, στους ωφε-
λούμενους του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής
που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
ΤΕΒΑ (Ταμείο Επισιτιστικής Βοήθειας Απόρ-
ων).

Η διανομή στον Δήμο Χαϊδαρίου θα γίνει στο
γκαράζ του Δημαρχείου κατά τις ώρες 9.00-11.00
πμ. Η Κοινωνική Σύμπραξη θα διανείμει ποσότ-
ητες με τη μορφή πακέτων που περιλαμβάνουν:

– 7 είδη νωπών τροφίμων (βόειο κρέας, κοτό-
πουλα, τυρί γραβιέρα, τυρί φέτα, πατάτες, μήλα,
πορτοκάλια)

– 9 είδη ξηρών τροφίμων (ζυμαρικά, ρύζι,
φακές, φασόλια, γάλα εβαπορέ, ελαιόλαδο,
αλεύρι, ζάχαρη, χυμός τομάτας),

– 6 είδη καθαριστικών και ειδών προσωπικής
υγιεινής (οδοντόκρεμα, οδοντόβουρτσα, γενικό
καθαριστικό, απορρυπαντικό πλυντηρίου
ρούχων, υγρό για πιάτα, σαμπουάν)

– καθώς και 5 είδη βρεφικών για παιδιά 0-3
ετών (κρέμα δημητριακών, κρέμα ρυζάλευρο,
βρεφικό γάλα, πάνες και μωρομάντηλα).

Δεδομένων των ιδιαίτερων συνθηκών δημό-
σιας υγείας, κατά τη διάρκεια των διανομών θα
τηρηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και
δημόσιας ασφάλειας.

Μ
ε το πέρας και των
πανελληνίων εξετά-
σεων και την έκδοση

αποτελεσμάτων, οι απόφοιτοι
των λυκείων ετοιμάζονται για τα
επαγγελματικές προοπτικές
τους.

Το Δημόσιο ΙΕΚ Μεγάρων
θα ήθελε να τους θυμίσει πως
σύντομα θα έχουν τη δυνατότ-
ητα να δηλώσουν σχολές και
τμήματα προτίμησης στο Μηχα-
νογραφικό τους δελτίο, αλλά και
ΙΕΚ και ειδικότητες στο Παράλ-
ληλο Μηχανογραφικό για
δεύτερη χρονιά.

Μοναδική δομή επαγγελματι-
κής Κατάρτισης του επιπέδου 5
του Εθνικού και Ευρωπαϊκού
Πλαισίου Προσόντων στη Δυτι-
κή Αττική είναι το Δημόσιο ΙΕΚ
Μεγάρων. 

Η φοίτηση στα ΙΕΚ είναι διε-
τής (+πρακτική άσκηση) και στα
Δημόσια ΙΕΚ είναι δωρεάν, με
αναβολή στράτευσης και όλα τα
φοιτητικά δικαιώματα. 

Τα μαθήματα διεξάγονται απο-
γευματινές ώρες σε 4 εργάσι-
μες ημέρες και τα ξεκινούν
αρχές Οκτωβρίου. 

Όσοι επιλέξουν το Παράλ-

ληλο Μηχανο-
γραφικό θα
π ρ ο - κ ρ ατή -
σουν θέσεις
στα Δημόσια
ΙΕΚ, μα η επι-
λογή τους
αυτή δεν είναι
δ ε σμ ε υ τι κή ,
θα μπορούν
να την τροπο-
ποιήσουν στη δεύτερη φάση
εγγραφών ΙΕΚ (αρχές Σεπτεμ-
βρίου).

Οι  πέντε ειδικότητες που
έχουν δημοσιευθεί σε ΦΕΚ και
αφορούν στο Δημόσιο ΙΕΚ
Μεγάρων μέσω παράλληλου
μηχανογραφικού είναι : 

1. Στέλεχος Ασφαλείας
Προσώπων και Υποδομών,

2. Τεχνικός Αρτοποιός –
Ζαχαροπλαστικής,

3. Ειδικός Αισθητικής
Τέχνης και Τέχνης του Μακι-
γιάζ,

4. Τεχνικός Αμπελουργίας
και Οινολογίας και

5. Στέλεχος Υπηρεσιών Εφο-
διαστικής Αλυσίδας (Logistics)

(οι δυο τελευταίες σε συνερ-
γασία με το Γεωπονικό Πανεπι-

στήμιο) 
Μην ξεχνάτε, οι πιστοποιημέ-

νοι απόφοιτοι των ΙΕΚ μπορ-
ούν πλέον να καταταγούν στα
αντίστοιχα ΑΕΙ ξεπερνώντας τις
Πανελλήνιες και…

Οι ειδικότητες αυτές δεν θα
είναι οι μοναδικές, αφού θα
προστεθούν ακόμα πέντε: (α)
βοηθός Φαρμακείου, (β) βοηθ-
ός Εργοθεραπείας, (γ)
Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης,
(δ) Τεχνικός Εγκαταστάσεων
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργει-
ας και (ε) Σχεδίαση και Παραγω-
γή Ενδυμάτων. Αυτές θα προκ-
ηρυχθούν μέσω ηλεκτρονικής
εκδήλωσης ενδιαφέροντος
τέλη Αυγούστου.Για κάθε
πληροφορία: facebook:
V.E.T.institut.Megara
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Μικρή ενίσχυση για τις
καλοκαιρινές διακοπές
έρχεται με το Fuel Pass 2

που όμως φαίνεται πως θα πληρ-
ωθεί για αρκετούς τις πρώτες
ημέρες του Αυγούστου. Η πλατφ-
όρμα vouchers.gov.gr αναμένεται
να ανοίξει στα τέλη Ιουλίου και θα
χρειαστούν κάποιες μέρες μέχρι
να πιστωθούν τα χρήματα στους
λογαριασμούς, ή να ενεργοποιηθ-
εί η ψηφιακή κάρτα στο κινητό.

Η διαδικασία θα είναι η ίδια και οι
αιτήσεις θα γίνουν ξανά ανάλογα με
τους λήγοντα αριθμό του ΑΦΜ του
εκάστοτε δικαιούχου, καθυστε-
ρώντας τους πιο «άτυχους» ακόμα
περισσότερο. Επίσης, οι αδειούχοι
του Ιουλίου δεν θα προλάβουν να
πάρουν την επιδότηση για τις διακο-
πές τους.

Στον πρώτο γύρο του Fuel Pass
τον Απρίλιο, η πλατφόρμα άνοιξε
στις 26 Απριλίου με τα πρώτα ΑΦΜ
και σε λιγότερο από μία εβδομάδα,
είχε ανοίξει για όλα τα ΑΦΜ. Η
πίστωση των χρημάτων θέλει έως
τρεις εργάσιμες μέρες, εφόσον δεν
προκύψουν αυτή τη φορά, τα προβ-
λήματα που αντιμετώπισαν αρκετοί
στο πρώτο επίδομα βενζίνης.

Τα ποσά για τον νέο γύρο του
Fuel Pass είναι τα εξής:

100 ευρώ για τα ΙΧ στα νησιά

70 ευρώ για τις μοτοσυκλέτες
στα νησιά

60 ευρώ για τις μοτοσικλέτες 
στην υπόλοιπη Ελλάδα

80 ευρώ για τα ΙΧ στην υπόλοιπη
Ελλάδα

Όμως αν επιλέξετε την πίστωση
σε τραπεζικό λογαριασμό και όχι
την ψηφιακή κάρτα που δίνει το
μπόνους 15 ευρώ, τότε θα λάβετε
τα εξής ποσά:

85 ευρώ για τα ΙΧ στα νησιά
55 ευρώ για τις μοτοσυκλέτες

στα νησιά
45 ευρώ για τις μοτοσικλέτες

στην υπόλοιπη Ελλάδα
65 ευρώ για τα ΙΧ στην υπόλοιπη

Ελλάδα

Πώς κάνετε αίτηση για Fuel Pass 2

Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρ-
μας οι δικαιούχοι αιτούνται την έκδο-
ση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας
στην οποία πιστώνεται το ποσό της
οικονομικής ενίσχυσης. Η ψηφιακή
κάρτα εκδίδεται από τράπεζα

Η είσοδος του δικαιούχου στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω gov.gr
πραγματοποιείται με τους κωδικούς
taxisnet. Μετά την είσοδό του στην
εφαρμογή ο αιτών συμπληρώνει και
επικαιροποιεί τα στοιχεία επικοι-
νωνίας του και, ειδικότερα, τη 

διεύθυνση ηλεκτρονι-
κού ταχυδρομείου
(email) και τον αριθμό
του κινητού τηλεφώνου,
και αιτείται την έκδοση
της ψηφιακής χρεωστι-
κής κάρτας και την
πίστωση του σχετικού
ποσού σε αυτήν.

Μετά την ολοκλήρωση της αίτησης
και εφόσον επαληθευθεί η ιδιότητά
του ως δικαιούχου, η Κοινωνία της
Πληροφορίας διαβιβάζει εγκριτική
απόφαση στην τράπεζα και εμβάζει
αμελλητί το χρηματικό ποσό που
αντιστοιχεί στον δικαιούχο.

Ακολούθως, η τράπεζα ενημερώνει
τον δικαιούχο για τη διαδικασία που
πρέπει να ακολουθήσει για την ενερ-
γοποίηση της κάρτας και την πίστω-
ση του χρηματικού ποσού, αποστέλ-
λοντας:

γραπτό μήνυμα (sms) στον αριθμό
κινητού τηλεφώνου που έχει
δηλώσει ο δικαιούχος στην ειδική
εφαρμογή, με ενσωματωμένες
οδηγίες

μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου (e-mail) στην ηλεκτρονική
διεύθυνση που έχει δηλώσει ο δικαι-
ούχος στην ειδική εφαρμογή με
ενσωματωμένο σύνδεσμο για την
ενεργοποίηση της ψηφιακής χρεω-
στικής κάρτας. Μετά την είσοδο στον
ανωτέρω σύνδεσμο, ο δικαιούχος
δημιουργεί προσωπικό κωδικό πρό-
σβασης (password) και λαμβάνει
κωδικό επιβεβαίωσης, με νέο γρα-
πτό μήνυμα (sms), προκειμένου να
ενεργοποιήσει την ψηφιακή χρεωστι-
κή κάρτα του.

Fuel Pass 2: Πότε μπαίνουν 
τα λεφτά - Αίτηση με ΑΦΜ

Ερχεται επικίνδυνο κύμα
καύσωνα στην Ευρώπη 

– Πότε θα φτάσει στην Ελλάδα

Νέο κύμα καύσωνα πρόκειται να «επισκεφτεί»
προς τα τέλη της εβδομάδας πολλές χώρες της
Ευρώπης, ενώ στη χώρα μας αναμένεται να φτά-
σει το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου.
Όπως επισημαίνουν μάλιστα  μετεωρολόγοι, το

φαινόμενο θα είναι ενδεχομένως επικίνδυνο για
τις ευπαθείς ομάδες, ενώ να καταρριφθούν και
αρκετά ρεκόρ ζέστης.
Μέχρι τότε πάντως η θερμοκρασία πρόκειται να

διατηρηθεί σε «ευχάριστα επίπεδα».

Δείτε ολόκληρη την ανάρτηση του Σάκη Αρνα-
ούτογλου:
«Φίλες και φίλοι!
Επικίνδυνο, κυρίως για τις ευπαθείς πληθυ-

σμιακές ομάδες, κύμα καύσωνα αναμένεται προς
τα τέλη της εβδομάδας σε πολλές χώρες της 

δυτικής και κεντρικής Ευρώπης με πιθανότητα
μάλιστα να καταρριφθούν και αρκετά ρεκόρ
ζέστης!!

Στη χώρα μας τα πλοκάμια του φαίνεται, σύμφ-
ωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, ότι
θα τα αισθανθούμε κυρίως κατά τη διάρκεια του
τρίτου δεκαήμερου του Ιουλίου καθώς μέχρι τότε
η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε σχετικά ευχάρι-
στα για την εποχή επίπεδα στις περισσότερες
περιοχές!

My Grand Road :
Εκπαίδευση στη Δημοτική 
Κατασκήνωση του Δ. Ασπροπύργου

Η
συνεργασία με τον Δήμο Ασπροπύργου
συνεχίζεται  και  συγκεκριμένα με την
Αντιδήμαρχο Παιδείας Πολιτισμού και

Νεολαίας την κυρία Σοφία Μαυρίδη. Μέλη του
οργανισμού μας επισκέφθηκαν τους
κατασκηνωτές στα Βίλια Αττικής όπου
εκπαίδευσαν τα παιδιά αλλά και  τους
ομαδάρχες στο θέμα τη πρόληψης των οδικών
τροχαίων δυστυχημάτων αλλά και την σωστή
οδηγική συμπεριφορά είτε ως οδηγός είτε ως
πεζός. 

Η συνεχή ενημέρωση στο πλαίσιο της
πρόληψης των οδικών τροχαίων ατυχημάτων
μας δίνει την ελπίδα της μείωσης αλλά και τον
μηδενισμό ανήλικων θυμάτων στην άσφαλτο. Τα
παιδιά κατανοούν τους κανόνες σωστής
μετακίνησης σε αστικό οδικό δίκτυο και μέσα
από τα παιδιά ενημερώνονται και οι γονείς.  

Συγκεκριμένα οι κατασκηνωτές κατανόησαν
τους τρόπους αναγνώρισης των πινακίδων
σήμανσης αλλά και την σημασία της χρήσης
τόσο της ζώνης όσο και του προστατευτικού

κράνους.
Οι γονείς και οι κηδεμόνες είναι αυτοί οι

οποίοι θα πρέπει να συνεχίσουν το έργο του
Δήμου Ασπροπύργου και του οργανισμού μας
, είναι αυτοί που καθημερινά μεταφέρουν ,
μετακινούνται με την οικογένεια τους και είναι
αυτοί που θα πρέπει να είναι παράδειγμα προς
μίμηση.
Η Αντιδήμαρχος κα Σοφία Μαυρίδη έχει ως

στόχο την ετήσια ενημέρωση τουλάχιστον όλων
των παιδιών του Ασπροπύργου να
ενημερώνονται και να εκπαιδεύονται τόσο για
την οδική ασφάλεια αλλά όσο και για την
κυκλοφοριακή αγωγή. Εξ’ άλλου μετά από πέντε
έτη που υλοποιούνται  δράσεις για την
πρόληψη των  τροχαίων δυστυχημάτων στον
Ασπρόπυργο διαπιστώνουμε ότι τα παιδιά
γνωρίζουν τους βασικούς κανόνες και τους
κύριους κινδύνους στο δρόμο κατά την



Τ
ο καλοκαίρι θα δημιουργηθ-
εί  πρόσθετος δημοσιονο-
μικός χώρος, ο οποίος και

πάλι θα επιστραφεί στους πολίτες
στο σύνολό του, δηλώνει, σε αποκ-
λειστική συνέντευξή του στο ΑΠΕ-
ΜΠΕ, ο υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταϊκούρας. 

Και  αυτό, καθώς, όπως επι-
σημαίνει , τα φορολογικά έσοδα
συνεχίζουν να κινούνται πάνω από
τους στόχους (και τον Ιούνιο θα
είναι πάνω από τον στόχο), για
λόγους που σχετίζονται με την καλή
πορεία της οικονομίας, την
αυξημένη κατανάλωση και  την
καλύτερη -έναντι των προβλέψεων-
πορεία του τουρισμού.

Ο κ. Σταϊκούρας αναφέρει τα μέτρα
για το 2023 (που εξήγγειλε και ο
πρωθυπουργός στη Βουλή) και
προσθέτει ότι "από 'κει και πέρα, η
κυβέρνηση, μετά την ολοκλήρωση
της συνταγματικής θητείας της, θα
θέσει στην κρίση των πολιτών τον
σχεδιασμό της για την επόμενη
τετραετία, ο οποίος, αφού μπήκαμε
στο τελευταίο έτος, θα αρχίσει να
ξεδιπλώνεται".

Σχετικά με μια ενδεχόμενη νέα
έξοδο στις αγορές, ο υπουργός
αναφέρει  ότι  σταθερή επιδίωξη
είναι η συστηματική επικοινωνία τής
χώρας με τις αγορές, εάν είναι μάλι-
στα εφικτό - ανάλογα με τις συνθή-
κες στις διεθνείς αγορές - με το
χαμηλότερο κόστος δανεισμού. 

Προσθέτει δε, ότι αυτό μπορεί να
προκύπτει με τη συμβολή εξω-
γενών παραγόντων, όπως είναι οι
αποφάσεις της ΕΚΤ, ωστόσο,
κυρίως, οφείλεται στην εφαρμοζό-
μενη οικονομική πολιτική.

Ενώ, για την πορεία του πληθωρ-
ισμού, εκτιμά ότι, σε πανευρωπαϊκό
επίπεδο, "θα αποκλιμακώνεται τα
επόμενα χρόνια, αλλά δεν θα μας
εγκαταλείψει. Έχει και ορισμένα
δομικά χαρακτηριστικά, που αποκ-
τούν μονιμότερο χαρακτήρα".

Η έξοδος της χώρας από το καθ-
εστώς ενισχυμένης εποπτείας, στο
οποίο εισήλθε - μόνη στην
Ευρώπη - το 2018, σηματοδοτεί την
επιστροφή στην ευρωπαϊκή κανο-
νικότητα και, μαζί με την πρόωρη
εξόφληση των δανείων από το Διεθ-

νές Νομισματικό Ταμείο και την
άρση των κεφαλαιακών περιορι-
σμών, κλείνει ένα δύσκολο κεφά-
λαιο για την Ελλάδα.

Χαρη στη σκληρή και μεθοδική
δουλειά της κυβέρνησης, αλλά και -
πρωτίστως - στις πολύχρονες
θυσίες της ελληνικής κοινωνίας,
επιτυγχάνεται ένας ακόμη μεγάλος
εθνικός στόχος, που θα έχει θετικό
αντίκτυπο στις αγορές, τους επεν-
δυτές και τους οίκους αξιολόγησης.

Σταθερή επιδίωξή μας είναι η
συστηματική επικοινωνία της χώρας
με τις αγορές, αν είναι μάλιστα εφικ-
τό - ανάλογα με τις συνθήκες στις
διεθνείς αγορές - με το χαμηλότερο
κόστος δανεισμού. Αυτό μπορεί να

προκύπτει με τη συμβολή εξω-
γενών παραγόντων, όπως είναι οι
αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρι-
κής Τράπεζας στο πλαίσιο της δια-
τήρησης ευνοϊκών χρηματοδοτικών
συνθηκών για τα κράτη - μέλη της
ευρωζώνης. 

Ωστόσο, κυρίως, αυτό οφείλεται
στην εφαρμοζόμενη οικονομική
πολιτική. Πολιτική που βασίζεται
στο τρίπτυχο της εφαρμογής μιας
υπεύθυνης δημοσιονομικής πολι-
τικής, της υλοποίησης διαρθρω-
τικών αλλαγών και της άσκησης διο-
ρατικής εκδοτικής στρατηγικής.

Ο συνδυασμός αυτός μάς επέτρε-
ψε να πραγματοποιήσουμε, την
τελευταία τριετία, σειρά επιτυχημέ-
νων εξόδων στις αγορές- παρά τις
αντίξοες, διεθνώς, συνθήκες- να
μειώσουμε τα spreads σε σχέση με
τις άλλες χώρες του ευρωπαϊκού
Νότου και να διαμορφώσουμε ασφα-
λή ταμειακά διαθέσιμα, τα οποία
υπερβαίνουν σήμερα τα 38 δισ.
ευρώ. 

Συνεπώς, θα συνεχίσουμε να ενε-
ργούμε συνετά, με βάση τους παρα-
πάνω άξονες.
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Χρ. Σταϊκούρας: Το καλοκαίρι θα δημιουργηθεί νέος 
δημοσιονομικός χώρος που και πάλι θα επιστραφεί στους πολίτες

Η ενίσχυση του Κέντρου Υγείας Ερυθρών
βρέθηκε, μεταξύ άλλων σημαντικών θεμά-
των, στο επίκεντρο της συνάντησης

εργασίας που είχε την Παρασκευή 8 Ιουλίου ο
Υφυπουργός Δικαιοσύνης και Βουλευτής Δυτι-
κής Αττικής κ. Γιώργος Κώτσηρας, με τον Υπο-
υργό Υγείας κ. Θάνο Πλεύρη.
Ο κ. Κώτσηρας, συνοδευόμενος από τον Αντιδή-
μαρχο Ερυθρών κ. Μιχάλη Σακελλάρη, τον Πρόε-
δρο του Τοπικού Συμβουλίου Ερυθρών κ.
Δημήτρη Παγώνη και τον Επιστημονικό Υπεύθυ-
νο του Κέντρου Υγείας - Ιατρό κ. Αναστάσιο 

Μαλλέ, ενημέρωσαν τον αρμόδιο Υπουργό για τα
αιτήματα αναφορικά με την εύρυθμη λειτουργία
και την ενίσχυση της τοπικής μονάδας Υγείας, με
τον κ. Πλεύρη να ανταποκρίνεται θετικά, τονίζον-
τας ότι θα στηριχθεί το υγειονομικό προσωπικό
και θα υπάρξουν παρεμβάσεις για την επίλυση
ζητημάτων όπως το κτηριακό, καθώς και ως
προς την αναβάθμιση υλικοτεχνολογικού εξοπλι-
σμού.
Μετά το πέρας της συνάντησης με τον κ. Πλεύρη,
ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης και Βουλευτής
Δυτικής Αττικής της Ν.Δ., κ. Γιώργος Κώτσηρας, 

δήλωσε: «Η σημερινή συνάντηση εργασίας που
είχα με τον Υπουργό Υγείας, Θάνο Πλεύρη, έρχε-
ται σε συνέχεια των ενεργειών που προωθούμε
μαζί με τους τοπικούς και αυτοδιοικητικούς φορ-
είς της Δυτικής Αττικής, για τη στήριξη όλων των
δημόσιων δομών Υγείας στην περιοχή μας.
Η ενίσχυση του Κέντρου Υγείας Ερυθρών, όπως
και των υπολοίπων μονάδων Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας του ΕΣΥ, έχει ως στόχο τη
βελτίωση των συνθηκών παροχής υγειονομικής
περίθαλψης προς τους κατοίκους της Δυτικής
Αττικής.

ΣΣυυννάάννττηησσηη  
ΓΓ..  ΚΚώώττσσηηρραα  
--  ΘΘ..  ΠΠλλεεύύρρηη

γγιιαα  ττοο  ΚΚέέννττρροο
ΥΥγγεείίααςς  ΕΕρρυυθθρρώώνν

ΣΣττόόχχοοςς  ηη  ββεελλττίίωωσσηη  
ττωωνν  σσυυννθθηηκκώώνν  ππααρροοχχήήςς

υυγγεειιοοννοομμιικκήήςς  ππεερρίίθθααλλψψηηςς
ππρροοςς  ττοουυςς  κκααττοοίίκκοουυςς  ττηηςς

ππεερριιοοχχήήςς  
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Aνανέωσαν άλλοι τρεις στον Αστέρα Μαγούλας

Ανανέωσαν τη συνεργασία
τους με τον Αστέρα
Μαγούλας οι
ποδοσφαιριστές  Στάθης
Κέσοβ, Ανδρέας
Παπακωνσταντίνου,
Δημήτρης Αραπάκης. Η
διοίκηση τους ευχεται να
είναι υγιείς με πετυχημένη
αγωνιστική χρονιά.

Στον Απόλλωνα
Ποντίων οι Σταύρος
Κίτσιος,Κώστας
Φραγκόπουλος
Δύο σπουδαίες μεταγραφές πραγμα-
τοποίησε ο Απόλλων Ποντίων
Ασπροπύργου. Συγκεκριμένα.
Στον Απόλλωνα Ποντίων οι Σταύρος
Κίτσιος,Κώστας Φραγκόπουλος
Ο Σταύρος Κίτσιος έχει παίξει σε
αρκετές ομάδες του Πειραιά δινώς
σκόρερ σε ομάδες που κάνουν
πρωταθλητισμό όπως Ερμής Κορυ-
δαλλού Αμφιάλη ΠΑΣ Κόρινθο.

Ο Κώστας Φραγκόπουλος με
πλούσιο βιογραφικό σε ομάδες της
Α’ Αθήνας Ολυμπιακός Ν.Λιοσίων
έκατσε τρία χρόνια και ήταν αρχηγός
της ομάδας πέρσυ Ενωση Ασπρ-
οπύργου. Ο τελευταίος γυρίζει σε
γνώριμα λημέρια αφού είχε ξανα-
παίξει στων Απόλλων Ποντίων και
το θεωρεί δεύτερό του σπίτι.

ΑΝ.ΤΣ.

Τίτλοι τέλους…για τον Στέφανο Φουρνάρη
Όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν,

έτσι λοιπόν από σήμερα κλείνει και ο
τρίτος κύκλος μου στην ομάδα του
ιστορικού ΒΥΖΑΝΤΑ…!!!

Απολογισμός ένα κύπελλο, ένα
πρωτάθλημα, μία άνοδος, πολλές
νίκες ελάχιστες ισοπαλίες μηδαμινές
ήττες στα 2,5 χρόνια παρουσίας
μου..!!

Το σημαντικότερο όμως η αναγ-
νώριση από συμπαίκτες και αντιπάλο-
υς, η αγάπη του κόσμου, οι καινούρ-
γιες και παλιές φιλίες που έκανα αλλά
και διατήρησα..!!!

Εμπόδια υπήρχαν σε όλη αυτήν την πορεία και αρκετά δύσκολα θα έλεγα τα
οποία ξεπέρασα και στο τέλος χαμογέλασα και πάλι..!!

Νιώθω υπερήφανος και εγώ για το λιθαράκι που έβαλα στην προσπάθεια που
κάναμε ώστε να επιστρέψει η ομάδα μας στις εθνικές κατηγορίες, ήταν ένα
χρέος το οποίο ξεπλήρωσα προς τον αείμνηστο πατέρα μου ο οποίος θα με παρ-
ακολουθεί από κάπου εκεί ψηλά και θα γελάνε και τα μουστάκια του που
λέμε..!!!

Η αλήθεια είναι ότι μου μένει μια μικρή πικρία για την αποχώρηση μου, όμως
οι επαγγελματικές και οικογενειακές μου υποχρεώσεις για τις οποίες αγωνίζομαι
καθημερινά δεν μου επιτρέπουν να είμαι αυτός που θέλω και στις παραπάνω
κατηγορίες όπου έχω αγωνιστεί στο παρελθόν και γνωρίζω τις απαιτήσεις
τους…!!

Τέλος θέλω να ευχαριστήσω την διοίκηση και τους συμπαίκτες μου για την
άψογη συνεργασία που είχαμε όλο αυτό το διάστημα, θέλω να γνωρίζετε ότι η
πόρτα μου θα είναι πάντα ανοιχτή για τον βασιλιά ΒΥΖΑ από οποίο πόστο και
να χρειαστεί…!! Εις το επανιδείν…!!!

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Μπαμ με Δημήτρη
Απαζίδη ο Μανδραικός ΑΟ

Μια σπουδαία και σημαντική
μεταγραφή για την ομάδα του

Μανδραικού.
Πρόκειται για το δεκάρι και
εξτρέμ Δημήτρη Απαζίδη 27

ετών (8-11-1994). Ο παίκτης έχει
αγωνιστεί στην Ένωση Ασπρ-
οπύργου, Απόλλων Ποντίων,

Πυρρίχιο, Ελευσινιακό , Άτταλο
Νέας Περάμου, Αία Σαλαμίνας,
Ηρακλή Ελευσίνας, και πέρσι
μια επίσης γεμάτη και πετ-

υχημένη χρονιά στον Αστέρα
Μαγούλας στην Ά ΕΠΣΔΑ.

Ο Δημήτρης είναι γνωστός σε
όλα τα γήπεδα για τις ποδοσφ-
αιρικές του ικανότητες αλλά και

για τον θαυμάσιο χαρακτήρα
του. Είναι αυτά που αξιολόγησε

ο προπονητής Γιώργος
Σωτήρχος και η διοίκηση έτσι

ώστε να φορέσει φέτος ο
παίκτης την φανέλα του ιστορι-

κού Μανδραϊκού.
ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ!

Ανακοίνωσε τον Δημήτρη 
Ταμπουράκη ο Μανδραικός

Από τους πρώτους σκόρερ στην ιστορία
της ΕΠΣΔΑ, ο Δημήτρης Ταμπουράκης ,
θα είναι το σέντερ φορ του Μανδραϊκού

τη νέα χρονιά.
Μια ματιά να ρίξει κανείς στο βιογραφικό

του Δημήτρη θα καταλάβει αμέσως ότι
πρόκειται για ποδοσφαιριστή κλάσης

αφού κατά το παρελθόν έχει φτάσει μέχρι
Β΄Εθνική κι έχει περάσει από πολλές

μεγάλες ομάδες όπως του Φωστήρα, της
Προοδευτικής, του Εθνικού Πειραιά, της

Δόξας Βύρωνα, του Περαμαϊκού, του
Ερμή Κορυδαλλού και πολλών άλλων…

και βεβαίως του Μανδραϊκού!
ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗ!

ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ!

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Α.Ο.
Αν ακοίν ωσε τον  Παν αγιώτη Αρν αούτογλου

Η διοίκηση του ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ Α.Ο. αν α-
κοιν ών ει την  έν αρξη της συν εργασίας της με
τον  Παν αγιώτη Αρν αούτογλου.
Ο 26χρον ος αμυν τικός ξεκίν ησε την  καριέρα
του από την  Καρλσρούη(U19), εν ώ έχει αγων ι-
σθεί μεταξύ άλλων  σε Απόλλων α Σμύρν ης,
Χαν ιά, Ιεραπετρα.
Την  τελευταία σεζόν  αγων ιζόταν  στην  ομάδα
του Ηροδότου στην  SUPERLEAGUE 2. ✌✌ Παν αγιώτη, καλωσόρισες
στην  οικογέν εια του Παν ελευσιν ιακού!Σου ευχόμαστε υγεία, δύν αμη
και πολλές επιτυχίες!
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Ελευθερας ο
Κώστας Σερταρίδης

Ο 27 χρονος έμπειρος σέντερ φορ
Κώστας Σερταρίδης είναι ελεύθερος 

και αναζητά τον επόμενο 
σταθμό της καριέρας του.

Εχει αγωνιστεί στον Πυρρίχιο 
Ασπροπύργου, Απόλλων Ποντίων,
Αστέρας Δερβενίου, Θρίαμβος 

Χαιδαρίου, Μεγαρικό.

Ακαδημία Α.Ο. Μίμας 
Μικρασιατική: Ευχαριστήριο…

Ευχαριστούμε τον φίλο μας ΤΑΣΟ
ΑΝΔΡΕΟΥ για την συμμετοχή του στο
SUMMER CAMP της ομάδας μας.
Ο Τάσος μοιράστηκε με τους μικρούς μας
τερματοφύλακες τις γνώσεις και τις εμπει-
ρίες του από το ποδόσφαιρο.
Ευχαριστούμε για την αποδοχή της
πρόσκλησης , άνθρωποι με τέτοιο ήθος
είναι σημαντικό να ασχολούνται με τα
μικρά παιδιά και να βοηθούν στην αθλητι-
κή τους εκπαίδευση.

Ταλέντο από τις
ΗΠΑ, δοκιμάστηκε
στον Μανδραϊκό!

Με μεγάλη μας χαρά ανακοινώνουμε το δοκιμα-
στικό του Νίκου Ποντίκη στον Μανδραϊκό. Ήρθε
κατευθείαν από τις ΗΠΑ και έφερε το ταλέντο του
στο γήπεδό μας.

Ο Νίκος είναι 14 ετών και ζει στο Τέξας. Πρό-
σφατα συμμετείχε σε ένα τουρνουά στο Γιβραλτάρ
ως φιλοξενούμενος με την Εθνική 08. Ο πατέρας
του, Στέφανος Ποντίκης είναι ένας πολύ επιτ-
υχημένος Ελληνοαμερικανός. Έχει πάθος με το
ποδόσφαιρο και το πέρασε στον Νίκο. Αποφάσισε
να έρθει στην Ελλάδα για να κάνει μια προσπάθ-
εια για τον γιο του να γίνει καλύτερος ποδοσφαιρ-
ιστής.Οι δοκιμές δεξιοτήτων πραγματοποιήθηκαν
χθες με τους προπονητές μας και ολοκληρώθη-
καν με επιτυχία!

Ο προπονητής Γιώργος Σωτήρχος ξέρει κατά
βάθος ότι ο Νίκος μπορεί να γίνει ένας πολύ
καλός παίκτης. Είναι πραγματικά ενθουσιασμένος
να αρχίζει να δουλεύει με αυτόν τον νεαρό πολλά
υποσχόμενο παίκτη και να δει πού μπορεί να τον
φέρει!

Ήταν τιμή μας που ο κ. Στέφανος Ποντίκης εμπι-
στεύτηκε, την οικογένειά μας, τον ΜΑΝΔΡΑΪΚΟ.

Θα χαρούμε πολύ να προσθέσουμε τον γιο του
στην ακαδημία μας και να τον βοηθήσουμε να
πετύχει τους υψηλούς στόχους του.

Τέλος η σεζόν για τις γυναίκες του ΑΟΚ Πανελευσινιακός
Τέλος σεζόν και για τις Γυναίκες του ΑΟΚ

Πανελευσινιακός. Μετά από μια εξαιρετική χρο-
νιά, αλλα και 2 μήνες περίπου “μεταβατικής”
προπόνησης, ήλθε η ώρα και για το παραδο-
σιακό Τραπέζι τέλους ! Ο Πανελευσινιακός λειτο-
υργει πάντα σαν Οικογένεια σε όλα τα τμήματά
του, όμως ποτέ εις βαρος των αρχών και της
ποιότητας!

Ευχή όλων να έχουμε Υγεία και μια Καλύτερη
νέα χρονιά! Ενα μεγάλο ευχαριστώ στην Κατερίνα
και πλέον στην Αθανασία Κεχαγία, ιδιοκτήτριες
του “Αυθεντικου” για το εξαιρετικό φαγητό που
μας προσέφεραν, που συμπληρώθηκε εντυπωσιακά, όπως πάντα, από τις παραδοσιακές δημιο-
υργίες ς ( Τζόλια, τυροπιτάρια) της αγαπημένης μας φίλης Βαρβάρας Ρεντούμη!! Καλό Καλοκαίρι στα
Κορίτσια μας!!!!

Από την ακαδημία στην ανδρική
ομάδα ο Αλέξανδρος Καριώτης

Παραμένουμε και τη νέα σεζόν με την ίδια φιλοσοφία. Με
νέα παιδιά από τη Μάνδρα και ταλέντα από την περιοχή
μας. Σε αυτή τη γραμμή η επιλογή του προπονητή Γιώρ-
γου Σωτήρχου να ανεβάσει από την ακαδημία μας στην
πρώτη ομάδα άλλον έναν ταλαντούχο ποδοσφαιριστή,
τον 16χρονο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΑΡΙΩΤΗ.
Δίπλα τους φέτος θα είναι και σημαντικοί ποδοσφαιρι-

στές, με εμπειρία, ικανότητες, παραστάσεις και ήθος, που
θα στηρίξουν όλα τα νέα παιδιά να ξεδιπλώσουν το
ταλέντο τους και να φτάσουν ψηλά.



Ο
ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 13.306
κρούσματα κορονοϊού (+2,743
επαναμολύνσεις) εχθες Κυρια-

κή (10/7), μετά τη διενέργεια 75.743
τεστ, (PCR: 9.078, RAPID: 66.665).

Το ποσοστό θετικότητας αυξήθηκε κι
άλλο και αν ήλθε στο 17,57% (+4,34%
σε σχ έση με το Σάββατο ).

Δείγματα που έχ ουν  ελεγχ θεί: Από
την  1η Ιαν ουαρίου 2020 μέχ ρι σήμερα,
στα εργαστήρια που διεν εργούν  ελέγχ ο-
υς για τον  ν έο κορων οϊό (SARS-CoV-2)
και που δηλών ουν  συστηματικά το
σύν ολο των  δειγμάτων  που ελέγχ ουν ,
έχ ουν  συν ολικά ελεγχ θεί 11.779.662
κλιν ικά δείγματα εν ώ από Μον άδες
Υγείας και Κλιμάκια του ΕΟΔΥ που διε-
ν εργούν  ελέγχ ους Rapid Ag έχ ουν
ελεγχ θεί 74.854.864 δείγματα. O μέσος
όρος του επταημέρου είν αι 130.532
δειγματοληπτικοί έλεγχ οι.

Mαζικές Δειγματοληψίες ΕΟΔΥ: Στις 09
Ιουλίου 2022, πραγματοποιήθηκαν  31
δράσεις δειγματοληπτικών  ελέγχ ων  από
τις Κιν ητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του
ΕΟΔΥ, στις οποίες διεν εργήθηκαν
5.981 έλεγχ οι Rapid Ag και αν ευρέθη-
καν  1.199 θετικά (20.05%).

Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ για τα νέα
κρούσματα

Τα στοιχ εία που παρουσιάζον ται αφο-
ρούν  περιστατικά από την  επιδημιολο-
γική επιτήρηση της ν όσου από το ν έο

κοροον οϊό (COVID-19), με βάση τα
δεδομέν α που έχ ουν  δηλωθεί στον
ΕΟΔΥ και καταγραφεί μέχ ρι τις 10 Ιου-
λίου 2022 (ώρα 09:00).

Τα ν έα εργαστηριακά επιβεβαιωμέν α
κρούσματα της ν όσου(άτομα) που
καταγράφηκαν  τις τελευταίες 24 ώρες
ήταν  13.306. Ο συν ολικός αριθμός των
ατόμων  που ν όσησαν  αν έρχ εται σε
3.843.142 (ημερήσια μεταβολή +0.3%),
εκ των  οποίων  48.5% άν δρες.

Ο αριθμός πιθαν ών  ν έων  επαν α-
λοιμώξεων  που καταγράφηκαν  τις τελευ-
ταίες 24 ώρες ήταν  2.743 εν ώ από την
αρχ ή της παν δημίας SARS-CoV-2 ο
συν ολικός αριθμός εκτιμάται σε
205.642(5.1% του συν ολικού αριθμού
των  θετικών  αποτελεσμάτων ).

Οι ν έοι θάν ατοι ασθεν ών  με COVID-
19 είν αι 28, εν ώ από την  έν αρξη της
επιδημίας έχ ουν  καταγραφεί συν ολικά
30.476 θάν ατοι. Το 95.7% είχ ε υπο-
κείμεν ο ν όσημα ή/και ηλικία 70 ετών  και
άν ω.

Ο αριθμός των  ασθεν ών  που
ν οσηλεύον ται διασωλην ωμέν οι είν αι
103 (66.0% άν δρες). Η διάμεση ηλικία
τους είν αι 73 έτη. To 91.3% έχ ει υπο-
κείμεν ο ν όσημα ή/και ηλικία 70 ετών  και
άν ω. Μεταξύ των  ασθεν ών  που
ν οσηλεύον ται διασωλην ωμέν οι, 37
(35.92%) είν αι αν εμβολίαστοι ή μερικώς
εμβολιασμέν οι και 66 (64.08%) είν αι 

πλήρως εμβολιασμέν οι. Από την  αρχ ή
της παν δημίας έχ ουν  εξέλθει από τις
ΜΕΘ 4.742 ασθεν είς. Οι εισαγωγές
ν έων  ασθεν ών  COVID-19 στα ν οσοκο-
μεία της επικράτειας είν αι 337 (ημερήσια
μεταβολή -7.67%). Ο μέσος όρος εισα-
γωγών  του επταημέρου είν αι 321 ασθε-
ν είς. Η διάμεση ηλικία των  κρουσμάτων
είν αι 37 έτη (εύρος 0.2 έως 112 έτη),
εν ώ η διάμεση ηλικία των  θαν όν των
είν αι 80 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη).

Η καταν ομή των  κρουσμάτων

Τις περιοχ ές της χ ώρας με τα ν έα
κρούσματα σήμερα, Κυριακή 10/7 αν α-
κοίν ωσε ο ΕΟΔΥ.

Ειδικότερα, στην  Αττική
εν τοπίστηκαν  7.141 ν έες μολύν σεις,
εν ώ στη Θεσσαλον ίκη 1.265.

Πιο αν αλυτικά για την  Περιφέρεια Αττι-
κής, τα κρούσματα καταν έμον ται ως
εξής:

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: 835
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ: 1.190
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: 233
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ: 935
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ:

2.036
ΝΗΣΩΝ: 158
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ: 877
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 877

12-θριάσιο Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022  

Ενοικιάζεται μονοκατοικία στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου 

Ενοικιάζεται αυτόνομη μονοκατοικία στα Νεόκτιστα Ασπρ-
οπύργου π ίσω από το 6ο Δημοτικό σχολείο απέναντι από

την ΤΕΚΑΤ Κατασκευαστική. 60m2. Υπνοδωμάτιο , Καθιστικό ,
Κουζίνα και μπάνιο.

Εντοιχισμένες οικοσκευές ψυγείο , κουζίνα και κλιματιστικό.
Κήπος 120m2 εξαιρετική θέα στον κόλπο του Σκαραμαγκά.

Μόνον σοβαρές προτάσεις από Έλληνες. Τηλέφωνο :
6944636483

https://goo.gl/maps/kkWQfjRaYpAocVF16 

Το ποσοστό θετικότητας αυξήθηκε κι άλλο και ανήλθε στο 17,57% 

28 νέοι θάνατοι ασθενών,13.306 κρούσματα και 2.743 επαναλοιμώξεις τις τελευταίες 24 ώρες 
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Ακριβή παραμένει η περιοχή του Κολω-
νακίου στην ενοικίαση διαμερισμάτων με την
μέση τιμή να αγγίζει τα 16 ευρώ/τ.μ. Στην
τρίτη θέση βρίσκεται το Ψυχικό όπου για να
γίνεις κάτοικος θα πρέπει να πληρώσεις
14,9 ευρώ/τ.μ. κατά μέσο όρο για την ενοικία-
ση ενός διαμερίσματος. Την πρώτη πεντάδα
κλείνουν Γλυφάδα και Παλαιό Φάληρο με
μέση τιμή ενοικίασης 12,2 ευρώ/τ.μ. και 11,5
ευρώ/τ.μ. αντίστοιχα. 

Στον  αν τίποδα, οικον ομικότερη περιοχή
όπως προαν αφέρθηκε είν αι ο Ασπρόπυρ-
γος, ακολουθούν  τα Άν ω Λιόσια με 5,9
ευρώ/τ.μ. εν ώ λίγο πιο πάν ω από 6
ευρώ/τ.μ. κιν ούν ται τα εν οίκια σε Σπάτα,
Ελευσίν α και Αχαρν ές.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα:

Στην Θεσσαλονίκη η αντίστοιχη μέση τιμή
είναι 8,1 ευρώ/τ.μ. Στην επαρχία ακριβότερες
τιμές ενοικίων παρατηρούνται στην Κρήτη και
συγκεκριμένα στο Ηράκλειο με 8 ευρώ/τ.μ. 

Με αρκετή διαφορά χαμηλότερα οι τιμές
στην υπόλοιπη Κρήτη κινούνται στα 6,7
ευρώ/τ.μ. στα Χανιά, 6,6 ευρώ/τ.μ. στο Λασίθι
και 6,2 ευρώ/τ.μ. στο Ρέθυμνο. Στον Βόλο η
μέση τιμή ενοικίασης διαμερισμάτων είναι στα
7,7 ευρώ/τ.μ. και στη Λάρισα στα 7,1
ευρώ/τ.μ., περίπου 1 ευρώ/τ.μ. φθηνότερα
σε σχέση με την Θεσσαλονίκη. Στην Πάτρα οι
ενοικιαστές πληρώνουν κατά μέσο όρο 7,5
ευρώ/τ.μ.
Σημειώστε ότι εν έτη 2022, με βάσει έρευνα

της Eurostat, οι ενοικιαστές στη χώρα μας
δαπανούν το 60%-70% ενός μισθού για το
κόστος στέγασης και αν πρόκειται για οικογε-
νειακή κατοικία σχεδόν έναν ολόκληρο μισθό.
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο
ΧΛΜ, 193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΥΓΕΙΑΣ Κοντούλη και Δραγούμη Ίωνος,
Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

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

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

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

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

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

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

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100

ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

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

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

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ

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

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

ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΠΟΛΥΤΗ
ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 

ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

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

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

Κύριες αρμοδιότητες και καθή-
κον τα

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

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

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

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

ZHTEITAI  
ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

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..

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων
για τεχνική υποστήριξη
συνεργείου διασκευής

οχημάτων σε 
υγραεριοκίνητα με έδρα την

Μαγούλα Αττικής.
6949227491  

ΚΑΙ  6934551633
email  n.fotiadis@sime.gr



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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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

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



16-θριάσιο Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022            


