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ΜΑΓΟΥΛΑ
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΞΕΡΩΝ
ΧΟΡΤΩΝ ΣΤΟΝ ΛΟΦΟ

ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ 

Ανανέωσε με τον Βύζαντα και 
ο Παναγιώτης Ατματζίδης

Ο Θάνος Καράμπελας συνεχίζει
στον Πανελευσινιακό ΑΟΚ!

Ο Γιώργος Λυτόπουλος στον
Γ.Σ. Μεγάρων

ΣΤΟΧΟΣ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 

ΠΠιισσττοοπποοίίηησσηη  HHAACCCCPP
σσεε  μμιιαα  αακκόόμμηη  δδοομμήή  ττοουυ
ΔΔήήμμοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ
- Υποστηρικτής της πρωτοβουλίας ο Όμιλος

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

27 προσαγωγές και 2 συλλήψεις για
ναρκωτικά στη Δυτική Αττική

Τα αποτελέσματα των δράσεων της
αστυνομίας σε Αχαρνές, Ζεφύρι και Άνω 
Λιόσια το τετραήμερο 14 έως 17 Ιουλίου

σσεελλ..  1111

Δήμος Φυλής: 
Πρόγραμμα Εκμάθησης Παροχής

Πρώτων Βοηθειών στο προσωπικό των
Παιδικών Σταθμών Άνω Λιοσίων

σσεελλ..  55

Άπιαστο όνειρο οι διακοπές
για 1,6 εκατομμύρια

Έλληνες εργαζόμενους 
- Τα στοιχεία για την Ε.Ε.

σσεελλ..  33

σσεελλ..  66 σσεελλ..  22

σσεελλ..  66

σσεελλ..    22--1133

σσεελλ..  88

ONEX: Τι προβλέπει η
συμφωνία εξυγίανσης 

των Ναυπηγείων
Ελευσίνας σσεελλ..  22--1100

3,6 δισ. πάνω
από τον στόχο τα

φορολογικά
έσοδα

Θ. Σκυλακάκης: 
Ο ρυθμός αύξησης

των φορολογικών
εσόδων παραμένει 

πολύ υψηλός
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MANΔΡΑ
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Τα φορολογικά έσοδα
αν ήλθαν  σε 24,7 δισ.,
κατά 17,3% αυξημέν α
έν αν τι του στόχ ου, που
έχ ει περιληφθεί στην
εισηγητική έκθεση του
Προϋπολογισμού 2022.

Παράλληλα, οι δαπάν ες
του Κρατικού Προϋπολο-
γισμού για την  περίοδο
του Ιαν ουαρίου – Ιουν ίου
2022 αν ήλθαν  στα
32,807 δις ευρώ και παρ-
ουσιάζον ται αυξημέν ες κατά 646 εκατ. ευρώ έν αν τι
του στόχ ου (32,161 δις ευρώ), που έχ ει περιληφθεί
στην  εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022.

Μικρότερο πρωτογενές έλλειμμα
Σύμφων α με τα προσωριν ά στοιχ εία εκτέλεσης του

κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημέν η ταμεια-
κή βάση, για την  περίοδο του Ιαν ουαρίου – Ιουν ίου
2022, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατι-
κού προϋπολογισμού ύψους 6,552 δισ. ευρώ έν αν τι
στόχ ου για έλλειμμα 7,981 δισ. ευρώ που έχ ει περιλ-
ηφθεί για το αν τίστοιχ ο διάστημα του 2022 στην
εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022 και
ελλείμματος 12,221 δισ. ευρώ το αν τίστοιχ ο διάστημα
του 2021. Το πρωτογεν ές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε
σε έλλειμμα ύψους 3,429 δισ. έν αν τι στόχ ου για πρω-
τογεν ές έλλειμμα 4.896 εκατ. ευρώ και πρωτογεν ούς
ελλείμματος 9,09 δισ. ευρώ για την  ίδια περίοδο το
2021.

Το ύψος των  καθαρών  εσόδων  του κρατικού προϋ-
πολογισμού αν ήλθε σε 26,255 δισ. παρουσιάζον τας
αύξηση κατά 2,075 δισ. ή 8,6% έν αν τι της εκτίμησης
για το αν τίστοιχ ο διάστημα που έχ ει περιληφθεί στην
εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022, παρά
τα μειωμέν α έσοδα του ΠΔΕ.

Τα συν ολικά έσοδα του
κρατικού προϋπολογι-
σμού αν ήλθαν  σε 28,95
δισ. ευρώ, αυξημέν α
κατά 2,875 δισ. ευρώ ή
11% έν αν τι του στόχ ου.

Οι επιστροφές εσόδων
αν ήλθαν  σε 2,695 δισ.
ευρώ, αυξημέν ες κατά
799 εκατ. ευρώ από τον
στόχ ο (1,895 δισ. ευρώ).

Τα συν ολικά έσοδα του
Προϋπολογισμού
Δημοσίων  Επεν δύσεων

(ΠΔΕ) αν ήλθαν  σε 1,262 δισ. ευρώ, μειωμέν α κατά
808 εκατ. ευρώ από τον  στόχ ο (2,07 δισ. ευρώ).

Η ακριβής καταν ομή μεταξύ των  κατηγοριών  εσό-
δων  του κρατικού προϋπολογισμού θα πραγματοποι-
ηθεί με την  έκδοση του οριστικού δελτίου.

Ο προϋπολογισμός τον Ιούνιο
Ειδικότερα, τον  Ιούν ιο 2022 το σύν ολο των  καθα-

ρών  εσόδων  του κρατικού προϋπολογισμού αν ήλθε
στα 3,96 δισ. ευρώ, αυξημέν ο κατά 190 εκατ. ευρώ σε
σχ έση με τον  μην ιαίο στόχ ο, παρά τα μειωμέν α
έσοδα του ΠΔΕ.

Τα συν ολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού
αν ήλθαν  σε 4,483 δισ. ευρώ, αυξημέν α κατά 415
εκατ. ευρώ έν αν τι της εκτίμησης για το αν τίστοιχ ο
διάστημα που έχ ει περιληφθεί στην  εισηγητική έκθεση
του Προϋπολογισμού 2022.

Οι επιστροφές εσόδων  αν ήλθαν  σε 515 εκατ. ευρώ,
αυξημέν ες κατά 226 εκατ. ευρώ σε σχ έση με τον
στόχ ο (289 εκατ. ευρώ).

Τα συν ολικά έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων
Επεν δύσεων  (ΠΔΕ) αν ήλθαν  σε 156 εκατ. ευρώ, μει-
ωμέν α κατά 344 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον  στόχ ο
(500 εκατ. ευρώ).

Σ
υν εχ ίστηκαν  και το τετραήμερο από 14 έως 17
Ιουλίου 2022 στη Δυτική Αττική οι ειδικές δρά-
σεις της Υποδιεύθυν σης Δίωξης Ναρκωτικών

της Διεύθυν σης Ασφάλειας Αττικής, για την  αν τι-
μετώπιση της διακίν ησης ν αρκωτικών .

Οι ειδικές δράσεις αν απτύχ θηκαν  για ν αρκωτικά σε

Αχ αρν ές, Ζεφύρι και Άν ω Λιόσια, καθώς και στο
κέν τρο των  Αθην ών . Ελέγχ θησαν  167 άτομα, έγιν αν
27 προσαγωγές και υπήρξαν  2 συλλήψεις για παράβα-
ση του Νόμου περί ν αρκωτικών .

Κατασχ έθηκαν  κρυσταλλική μεθαμφεταμίν η βάρους
0,7 γραμμ. και φαρμακευτικά δισκία.

Προϋπολογισμός: 
Παράθυρο για νέα μέτρα στήριξης - 3,6 δισ. πάνω

από τον στόχο τα φορολογικά έσοδα

27 προσαγωγές και 2 συλλήψεις για ναρκωτικά 
στη Δυτική Αττική

Τα αποτελέσματα των δράσεων της αστυνομίας σε Αχαρνές, Ζεφύρι και
Άνω Λιόσια το τετραήμερο από 14 έως 17 Ιουλίου

Συνεχιζεται στη σελ. 13
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Εικαστική αναμόρφωση
κτηρίου του Οργανισμού
Λιμένος Ελευσίνας ΑΕ 

θα αξιοποιηθεί για τις στεγαστικές
ανάγκες της δράσης “Θαλάσσια

Ιερά Οδός”, εν όψει των επίσημων
εορτασμών της 

Ελευσίνας- Πολιτιστικής 
Πρωτεύουσας Ευρώπης 2023

Ο
ΟΛΕ διοργαν ών ει παρουσίαση του
έργου για την  εικαστική αν αμόρφωση
κτηρίου του Οργαν ισμού Λιμέν ος

Ελευσίν ας ΑΕ (πρώην  κτήριο προσκόπων  επί
της οδού Καν ελλοπούλου - Προβλήτα πρώην
Αμερικαν ικής Βάσης, Ελευσίν α), το οποίο
σήμερα επισκευάζεται και θα αξιοποιηθεί για
τις στεγαστικές αν άγκες της δράσης “Θαλάσ-
σια Ιερά Οδός”, εν  όψει των  επίσημων  εορτα-
σμών  της Ελευσίν ας- Πολιτιστικής Πρωτεύου-
σας της Ευρώπης το 2023.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί την
Τετάρτη 20 Ιουλίου 2022 και ώρα 12:30

στην  συν εδριακή αίθουσα του Εργατοϋπαλ-
ληλικού Κέν τρου Ελευσίν ας- Δυτικής Αττικής
(Ε.Κ.Ε.Δ.Α.) Χαριλάου 28, Ελευσίν α 192 00.

Θα παραβρεθούν  οι Δήμαρχοι και εκπρόσω-
ποι των  7 Δήμων  (Πειραιώς, Κερατσιν ίου-Δρα-
πετσών ας, Σαλαμίν ας, Περάματος, Χαϊδαρίου,
Ασπροπύργου και Ελευσίν ας) από τους
οποίους διέρχεται η Θαλάσσια Ιερά Οδός,
καθώς και εκπρόσωποι της Ελευσίν ας 2023-
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης.

Θα ακολουθήσει συν έν τευξη Τύπου.

Ο
Δήμος Ασπροπύργου, έχ ον -
τας ως κύριο γν ώμον α την
ασφάλεια και την  προαγωγή

υγείας των  παιδιών , που φιλοξε-
ν ούν ται στους Παιδικούς και Βρεφι-
κούς Σταθμούς του, εφαρμόζει κάθε
προληπτικό μέτρο, απόφαση και
εγκύκλιο του Υπουργείου, εν τάσσον -
τας κάθε προβλεπόμεν η δαπάν η στο
προϋπολογισμό του. 

Στο πλαίσιο αυτό, ξεκίν ησε την
εφαρμογή της πιστοποίησης HACCP
για όλους τους Σταθμούς της πόλης.
Μια διαδικασία, εν  μέσω παν δημίας,
που απεδείχ θη σωτήρια για την  πρόλ-
ηψη και τη μη μετάδοση του COVID-19  στους μικρά
παιδιά.  Με συγκεκριμέν ες εν έργειες, η αρμόδια Διεύθυ-
ν ση Παιδείας  και ο πάροχ ος του έργου συν ετέλεσαν
σε έν α απόλυτο θετικό αποτέλεσμα, που αποδεικν ύει
ότι η Υγεία των  μικρών  παιδιών  ήταν  και παραμέν ει
βασική προτεραιότητα της Δημοτικής μας Αρχ ής. Στην
προσπάθειά αυτή συν έβαλε ιδιαίτερα θετικά ο Όμιλος
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, όπου σε πρώτη φάση αν τα-
ποκρίθηκε στο αίτημά του Δήμου για την  πιστοποίηση
του πρότυπου Βρεφον ηπιακού Σταθμού Ολοκληρω-
μέν ης Φρον τίδας, εν ός Σταθμού με ιδαν ικές και ασφα-
λείς συν θήκες φιλοξεν ίας για τα παιδιά.

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος
Μελετίου δήλωσε χαρακτηριστικά: 

«Η συνεργασία μας με τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ επί του θέματος απέδωσε επιπλέον
καρπούς, αφού για μια ακόμη χρονιά θα υπάρξει
συμβολή στο έργο της πιστοποίησης HACCP, όχι
μόνο για τους Βρεφικούς και Παιδικούς Σταθμούς
αλλά και στην πιστοποίηση της υποδομής των
μαγειρείων της Παιδικής Κατασκήνωσης Ασπρ-
οπύργου.

Η συνεργασία αυτή καταδεικνύει ότι, τοπική
αυτοδιοίκηση και ιδιωτική πρωτοβουλία  και

συγκεκριμένα Δήμος Ασπροπύργου και Όμιλος
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ συνεργάστηκαν με το
καλύτερο δυνατό τρόπο για τις ανάγκες της ασφα-
λούς και υγιεινής παροχής υπηρεσιών σίτισης σ ‘
όλους τους μικρούς φίλους του Δήμου.    

Πολύ λίγοι Δήμοι στην Ελλάδα έχουν προχωρήσει
στις διαδικασίες πιστοποίησης HACCP και χαιρό-
μαστε ιδιαίτερα, που η συνεργασία αυτή αποτέλεσε
ισχυρό κίνητρο για τις ενέργειες αυτές.» 

Η Διευθύν τρια Εταιρικής Ευθύν ης του Ομίλου
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κ. Γεωργία Λασαν ιάν ου δήλω-
σε σχ ετικά: «Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ βρίσκε-
ται πάν τα δίπλα στις τοπικές κοιν ων ίες στις οποίες
δραστηριοποιείται και ιδίως κον τά στη ν έα γεν ιά και
την  εκπαιδευτική κοιν ότητα. Με χ αρά συν εχ ίζουμε τη
συν εργασία μας με τον  Δήμο Ασπροπύργου για την
πιστοποίηση HACCP στους Βρεφικούς και Παιδικούς
Σταθμούς και την  Παιδική Κατασκήν ωση για ν α προ-
σφέρουμε έν α ασφαλές περιβάλλον , ώστε τα παιδιά μας
ν α αρχ ίσουν  αν έμελα την  πορεία τους προς το μέλλον .
Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δεσμεύεται ν α
βρίσκεται πάν τα στο πλευρό των  παιδιών , επεν δύον -
τας στο αύριο της χ ώρας, σε έν α καλύτερο μέλλον .»  

Αμεση επένδυση 100 εκατ. δολαρίων, διασφάλιση θέσεων εργασίας,
αποζημιώσεις ύψους 13,4 εκατ. ευρώ και δημιουργία 1.400 νέων θέσεων

εργασίας μέσα σε 3 χρόνια

ΣΤΟΧΟΣ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑ
ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 
ΠΠιισσττοοπποοίίηησσηη  HHAACCCCPP  σσεε  μμιιαα  αακκόόμμηη
δδοομμήή  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

- Υποστηρικτής της πρωτοβουλίας ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

ONEX: Τι προβλέπει η συμφωνία εξυγίανσης 
των Ναυπηγείων Ελευσίνας

Σ
ήμαν ε η ληξη για τη
δημόσια διαβούλευση
για το σχ έδιο ν όμου με

τίτλο «Εξυγίαν ση Ναυ-
πηγείων  Ελευσίν ας», που
προωθεί προς ψήφιση στη
Βουλή ο Υπουργός Αν ά-
πτυξης και Επεν δύσεων ,
Άδων ις Γεωργιάδης.
Το σχ έδιο εξυγίαν σης των  Ναυπηγείων  Ελευσίν ας δια-

μορφών ει έν α βιώσιμο μον τέλο επαν εκκίν ησης των
Ναυπηγείων  Ελευσίν ας καθώς προβλέπει άμεση επέν -
δυση 100 εκατ. δολαρίων , διασφάλιση των  θέσεων
εργασίας 600, αποζημιώσεις ύψους 13,4 εκατ. ευρώ –
αποπληρωμή του 100% των  υπόλοιπων  οφειλών  προς
τους εργαζόμεν ους, δημιουργία 1.400 ν έων  θέσεων
εργασίας μέσα σε 3 χ ρόν ια, επιπλέον  έσοδα 1,1 δισ.
ευρώ για το Ελλην ικό Δημόσιο (άμεσοι και έμμεσοι
φόροι, ασφαλιστικές εισφορές) κατά τα επόμεν α 25 έτη 

και τέλος εν ίσχ υση της Ελλην ικής Οικον ομίας με περ-
ισσότερα από 1,6 δισ. ευρώ που θα κατευθυν θούν  σε
εγχ ώριους προμηθευτές και την  Ελλην ική Βιομηχ αν ία.

Αν αλυτικότερα σύμφων α με σχ ετικό εν ημερωτικό
κείμεν ο, η Συμφων ία Εξυγίαν σης των  Ναυπηγείων
Ελευσίν ας προβλέπει:
- Αν αβίωση της Ναυπηγικής Βιομηχ αν ίας, μέσω της
επαν εκκίν ησης, εξυγίαν σης και αν αβάθμισης των  Ναυ-
πηγείων  Ελευσίν ας εν ισχ ύει σημαν τικά τόσο την  Οικο-
ν ομία, όσο και τη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας, καθώς
τα Ναυπηγεία Ελευσίν ας θα αποτελέσουν  πυλών α για
την  Εθν ική Αμυν τική Βιομηχ αν ία.
Συγκεν τρών ει την  σχ εδόν  ομόφων η υποστήριξη των

εργαζομέν ων  στα Ναυπηγεία Ελευσίν ας (ποσοστό
99,7%), καθώς και των  σημαν τικότερων  εν διαφερόμε-
ν ων  μερών  και φορέων  (Δήμος Ελευσίν ας, ΕΒΕΠ),
γεγον ός που επιβεβαιών ει τον  αμοιβαία επωφελή χ αρ-
ακτήρα της.

Συν εχ ιζεται στη σελ. 10
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ
ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ Η Μ Ο Σ
ΦΥΛΗΣ
Τεχν ική Υπηρ-

εσία                                         
Κωστή Παλαμά & Καρκαβίτσα                                                                
13341 Άν ω Λιόσια                                                                                                                                                                                                                                                
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 2482233
FAX: 210 2486196 
Email:  dtexnyp@fyli.gr
Άν ω Λιόσια 18/07/2022
Αριθ. Πρωτ. :  25118

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ
ΦΥΛΗΣ  ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε
‘’ΚΕΝΤΡΟ’’ ΤΗΣ Δ.Ε ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Ο Δήμαρχος Φυλής διακηρύσσει
ότι:
Προκειμέν ου ν α προβεί σε
φ αν ερή Μειοδοτική προφ ορική
και φ αν ερή Δημοπρασία σύμφ -
ων α με την  υπ΄αριθμ. 270/81
Π.Δ και τον  εν  ισχύ Ν.3463/06
ΦΕΚ 114/Α /́08.06..06 «Κώδικας
Δήμων  και Κοιν οτήτων » και
τον  Ν. 3130/28-3-2003 ΦΕΚ Α 76
για την  «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ
ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ  ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
ΣΤΗΝ Π.Ε ‘’ΚΕΝΤΡΟ’’ ΤΗΣ Δ.Ε
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ», βάση της υπ’
αριθμ. Μελέτης 55/2022 της
Τεχν ικής Υπηρεσίας.

ΚΑΛΕΙ
Τους εν διαφ ερόμεν ους που
θέλουν  ν α συμμετάσχουν  στη
δημοπρασία, όπως εν τός αποκ-

λειστικής προθεσμίας είκοσι
ημερών  ( 20 ) από τη δημοσίευ-
ση της παρούσης ν α παραλά-
βουν  τους αν αλυτικούς όρους
διακήρυξης και ν α υποβάλλουν
ή ν α αποστείλουν  αίτηση εν δια-
φ έρον τος για την  «ΜΙΣΘΩΣΗ
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε
‘’ΚΕΝΤΡΟ’’ ΤΗΣ Δ.Ε ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ» μαζί με φ άκελο
με όλα τα δικαιολογητικά που
ζητούν ται από την  Διακήρυξη,
στη Δ/ν ση Περιουσίας & Προμ-
ηθειών  του Δήμου, υπ΄όψιν  της
Εκτιμητικής Επιτροπής, στην
Δ/ν ση:  Δημαρχιακό Μέγαρο
Δήμου Φυλής, Πλατεία Ηρώων  1
Άν ω Λιόσια Τ.Κ 13341 .    
Οι προσφ ορές εν διαφ έρον τος
γίν ον ται δεκτές μέχρι και
08/08/2022 ημέρα Δευτέρα, εργά-
σιμες ημέρες και ώρες.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:
Ειδικότερα:
Ο Δήμος Φυλής στα πλαίσια της
προσπάθειάς του για αποσυμφ -
όρηση της Πολεοδομικής Εν ότ-
ητας «Κέν τρο» και ειδικότερα
της οδού Στρατηγού Λιόση της
Δημοτικής Εν ότητας Άν ω
Λιοσίων  από σταθμευμέν α οχή-
ματα  και για την  καλύτερη
εξυπηρέτηση των  δημοτών ,
των  καταστημάτων  και των
υπηρεσιών  του Δήμου, εν διαφ -
έρεται για τη μίσθωση εν ός
οικοπέδου, το οποίο θα χρησιμο-
ποιηθεί ως υπαίθριος χώρος
στάθμευσης οχημάτων .
Τα οικόπεδο πρέπει ν α  βρίσκε-
ται στην  Π.Ε «Κέν τρο»,
πλησίον  ή επί της οδού Στρατ-
ηγού Λιόση, ν α είν αι επιφ άν ει-
ας  300-320 m2 περίπου, ν α
είν αι εύκολα προσβάσιμο σε επι-
βατικά οχήματα και η μορφ ο-
λογία του ν α το καθιστά κατάλ-

ληλο για υπαίθριο χώρο στάθμευ-
σης οχημάτων . Επίσης θα πρέ-
πει ν α είν αι ελεύθερο κτισμά-
των , εγκαταστάσεων  και
πυκν ών  δεν δροστοιχιών .

Συγκεκριμέν α ο υπό μίσθωση
χώρος δύν αται:
α) Να είν αι ασκεπές αδόμητο
οικόπεδο χωρίς διαμόρφ ωση
και ν α παρέχεται η εξουσιοδότ-
ηση στο Δήμο ν α εκτελέσει τις
απαιτούμεν ες εργασίες / διαμορ-
φ ώσεις / κατασκευές ώστε ν α
αδειοδοτηθεί (Βεβαίωση Νόμιμ-
ης Λειτουργίας από την  Δ/ν ση
Μεταφ ορών , κατά τα οριζόμεν α
στην  οικ. 13929/929/11-4-2014
(ΑΔΑ:ΒΙΚ51-ΕΞΝ) εφ αρμοστική
Εγκύκλιο Διαταγή ή (εν αλλακτι-
κά) 
β) Να διαθέτει Βεβαίωση Νόμιμ-
ης Λειτουργίας υπαίθριου σταθ-
μού οχημάτων  από την  Δ/ν ση
Μεταφ ορών , κατά τα οριζόμεν α
στην  οικ. 13929/929/11-4-2014
(ΑΔΑ:ΒΙΚ51- ΕΞΝ) εφ αρμοστική
Εγκύκλιο Διαταγή ή (εν αλλακτι-
κά) 
γ) Να πληροί αποδεδειγμέν α τις
προϋποθέσεις και ν α έχουν
εκτελεστεί όλα τα απαιτούμεν α
έργα σε αυτό, με τις εγκρίσεις
που προβλέπει η αν αφ ερόμεν η
στην  προηγούμεν η παράγραφ ο
Εγκύκλιος Διαταγή, ώστε ν α
βρίσκεται σε άμεση ετοιμότητα
για υποβολή πλήρους φ ακέλου
αδειοδότησης ως υπαίθριος
σταθμός οχημάτων , από την
Δ/ν ση Μεταφ ορών , κατά τα
οριζόμεν α στην  οικ.
13929/929/11- 4-2014
(ΑΔΑ:ΒΙΚ51-ΕΞΝ) εφ αρμοστική
Εγκύκλιο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ
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Στον Απρόπυργο 
ο Αντιπρόεδρος της

Βουλής Αθ. Μπούρας 

Για την υποδοχή και περιφορά,
των ιερών λειψάνων της Αγίας 

Κασσάνδρας Τραπεζούντιας

Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής
Δυτικής Αττικής, Θανάσης Μπούρας, παρευρέθη-
κε ως εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής
των Ελλήνων στην υποδοχή και στην περιφορά,
των ιερών λειψάνων της Αγίας Κασσάνδρας της
Τραπεζούντιας, όπου έλαβε χώρα στον ιερό ναό
της Παναγίας Σουμελά στον Ασπρόπυργο παρου-
σία πλήθους πιστών. 

Η νεομάρτυς αγία ήταν πρόγονος των ηρώων
Αλέξανδρου και Δημήτριου Υψηλάντη και διέθε-
σε όλη την περιούσια της για την προετοιμασία
της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Τα λείψα-
νά της θα παραμείνουν μόνιμα στον Ασπρόπυρ-
γο. 

Ο
οργαν ισμός «My
Grand Road»
συν εχ ίζει ν α εν ημε-

ρών ει και ν α εκπαιδεύει
άτομα απ’ όλες τις ηλικιακές
και κοιν ων ικές ομάδες.

Την  Πέμπτη 14 Ιουλίου
2022 η «My  Grand Road» σε
συν εργασία με το 1ο
Σύστημα Προσκόπων  Ελευ-
σίν ας υλοποίησαν  εκπαι-
δευτικό πρόγραμμα σε ωφε-
λούμεν ους του Κέν τρου
Διημέρευσης – Ημερήσιας
Φρον τίδας για Άτομα με Ειδι-
κές Αν άγκες «Όλοι Εμείς»,
στο Δημοτικό Πάρκο Κυκλο-
φοριακής Αγωγής, στην
Ελευσίν α. 

Οι ωφελούμεν οι μετά από πρόσκληση των  διοργα-
ν ωτών  προσήλθαν  στο πάρκο, όπου εν ημερώθηκαν
για την  σωστή μετακίν ηση ως πεζοί - επιβάτες αλλά και
ως συν οδηγοί. Μέσα από διαδραστική συζήτηση οι
ωφελούμεν οι καταν όησαν  τους καν όν ες μετακίν ησης,
αλλά και τους καν όν ες αν αγν ώρισης των  πιν ακίδων
σήμαν σης. Μαζί με τα μέλη του 1ου Συστήματος Προσ-
κόπων  Ελευσίν ας μετακιν ηθήκαν  ως πεζοί στο χ ώρο
του πάρκου, όπου έγιν ε πρακτική άσκηση με τις
πιν ακίδες σήμαν σης που υφίσταται. 

Αξίζει ν α σημειωθεί ότι τα στελέχ η του  Κέν τρου
Διημέρευσης – Ημερήσιας Φρον τίδας για Άτομα με Ειδι-
κές Αν άγκες «Όλοι Εμείς» στέκον ται δίπλα σε κάθε
ωφελούμεν ο όχ ι ως εργαζόμεν οι, αλλά ως λειτουργοί
δίν ον τας ιδιαίτερη έμφαση στην  ψυχ οσυν αισθηματική
τους βελτίωση, στην  αν άπτυξη δεξιοτήτων , στη
σύν αψη και εν δυν άμωση του κοιν ων ικού δεσμού, και
τη δημιουργία των  προϋποθέσεων  για μια κοιν ων ική
αποκατάσταση.

Στην  επιτυχ ία της δράσης συν έβαλαν  με τη συμμε-
τοχ ή τους τα μέλη του 1ου Συστήματος Προσκόπων
Ελευσίν ας, ο κ. Δημήτριος Ελέν ης (Αρχ ηγός Συστήμα-
τος) η κα Άν ν α Ελέν η (Αν ιχ ν ευτής), ο κ. Νικόλαος
Κεφάλας (Αν ιχ ν ευτής),  η κα Μαρία Κεφάλα (Πρόσκο-
πος), ο κ. Αν αστάσιος Ηλιόπουλος (Πρόσκοπος), ο κ.
Ορέστης Καρβούν ης (Πρόσκοπος) και ο κ. Γεώργιος
Ζαχ αριάς (Λυκόπουλο). 

Τέλος, θα θέλαμε ν α εκφράσουμε τις θερμές μας ευχ α-
ριστίες στον  Πρόεδρο της ΚΕΔΕ κ. Νικόλαο Βιλλιώτη
και την  Αν τιπρόεδρο κα Σοφία Αδάμ για τη δωρεάν
παραχ ώρηση του Πάρκου, καθώς επίσης και προς την
εταιρεία Ferst Logistics για την  προσφορά του παραμ-
υθιού με τίτλο «Λέα Λεοπούλου» στους ωφελούμεν ους.

Με εκτίμηση 
My  Grand Road 

Το σύνολο του προσωπικού του
Νομικού Προσώπου «Παιδικοί
Σταθμοί Άνω Λιοσίων», εκπαιδεύε-
ται σε Πρόγραμμα Παροχής Πρώτων
Βοηθειών και Καρδιοαναπνευστικής
Αναζωογόνησης, από την Υπηρεσία
Αγωγής Υγείας του Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού.

«Τηρώντας τις κατευθύνσεις του
Δημάρχου Φυλής Χρήστου Παππού
για διαρκή βελτίωση των παροχών
και της παιδαγωγικής διαδικασίας το
σύνολο του προσωπικού και των
παιδαγωγών μας, εκπαιδεύονται
αυτό το διάστημα παρακολουθώντας
πολύτιμα σεμινάρια πρώτων βοηθ-
ειών.

Μόνιμος στόχος και μέλημά μας
είναι η απόλυτη ασφάλεια των παι-
διών μας που φιλοξενούνται στους
Παιδικούς – Βρεφικούς Σταθμούς»
σημειώνει σχετικά ο Πρόεδρος του
Νομικού Προσώπου Παναγιώτης
Καμαρινόπουλος.

Η My Grand Road & το  1o Σύστημα Προσκόπων Ελευ-
σίνας δίπλα στους ωφελούμενους του « Όλοι Εμείς»

Δήμος Φυλής: Πρόγραμμα Εκμάθησης Παροχής
Πρώτων Βοηθειών στο προσωπικό των Παιδικών

Σταθμών Άνω Λιοσίων

Πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός 
του Προφήτη Ηλία στις Αχαρνές

Παν ηγυρίζει η εν ορία του Προφήτη Ηλία στις Αχ αρν ές
Επ΄ ευκαιρία της μν ήμης του Προφήτη Ηλία, παν -
ηγυρίζει την  Τρίτη 19 Ιουλίου και την  Τετάρτη 20 Ιου-
λίου 2022 ο Ιερός Ναός του Προφήτη Ηλία στις Αχ α-
ρν ές.

Δείτε το πρόγραμμα των  εορταστικών  ακολουθιών :

Τρίτη 19 Ιουλίου 2022◼ 19:00 Αρχ ιερατικός Μέγας Εσπεριν ός.

Τετάρτη 20 Ιουλίου 2022◼ 07:30 Όρθρος και Θεία Λειτουργία, προεξάρχ ον τος
του Σεβασμιωτάτου Ποιμεν άρχ ου ημών , Μητρο-
πολίτου Ιλίου, Αχ αρν ών  και Πετρουπόλεως κ. Αθη-
ν αγόρου.◼ 19:00 Εσπεριν ός και λιτάν ευσης της Ιεράς Εικόν ας
του Προφήτου.
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Το Περιφερειακό
Συμβούλιο Αττικής,
κατόπιν  πρόσκλησης
του Προέδρου του, Χρ.
Θεοδωρόπουλου, πρό-
κειται να συνεδριάσει
την Τετάρτη, 20-7-2022
και ώρα 15:30. Η συνε-
δρίαση θα πραγματο-
ποιηθεί δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μεικτή
συνεδρίαση), ήτοι για μεν τους συμμετέχοντες με φυσική παρ-
ουσία, στο αμφιθέατρο «Λεωνίδας Ζέρβας», στο Εθνικό Ίδρ-
υμα Ερευνών (Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, Αθήνα), για δε
τους συμμετέχοντες με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:
Presence.gov.gr.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Επερώτηση του ανεξάρτητου Περιφερειακού Συμβούλου κ.
Π. Ασημακόπουλου με θέμα τη μελέτη και τις εργασίες του ΟΛΠ
στο λιμάν ι του Πειραιά και της ευρύτερης περιοχής.

Επερώτηση των Περιφερειακών Συμβούλων της παράταξης
«Δύναμη Ζωής» κ.κ. Σπ. Αγγέλη, Β. Βερελή, Χρ. Καραμάνου,
Αικ. Λογοθέτη, Γ. Μπαλάφα αναφορικά με τις δαπάνες Πολιτι-
κής Προστασίας για «τυχόν έκτακτα γεγονότα» στην Περιφ-
έρεια Αττικής.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Επικύρωση πρακτικών της 25ης&26ης συνεδρίασης έτους

2021 του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.
Έγκριση 2ης Τροποποίησης Προγράμματος Εκτελεστέων

Έργων Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)
Έγκριση 3ης Τροποποίησης (αναμόρφωσης) του Προϋπο-

λογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)
Έγκριση σκοπιμότητας για τη “Συντήρηση, επισκευή (τεχν ι-

κή εξυπηρέτηση) και παροχή αναλωσίμων των εκτυπωτών,
πολυμηχανημάτων, φωτοαντιγραφικών των υπηρεσιών της
Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, για ένα έτος (11.500.000
σελίδες)”.

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Μ. Κουρή)
Έγκριση σκοπιμότητας  για τη δημιουργία Ψηφιακής πλατφ-

όρμας Μητρώου υποψηφίων  εκπαιδευτών  οδηγών  και
σχολών της Περιφέρειας Αττικής.

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Μ. Κουρή)
Έγκριση σκοπιμότητας  τεχνοοικονομικής  μελέτης  για το

Έργο: “Σχεδίαση και υλοποίηση ολοκληρωμένου συστήματος
θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών».

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Μ. Κουρή)
Έγκριση σκοπιμότηταςανάπτυξης πλατφόρμας και εφαρμο-

γής με στόχο τη δημιουργία ενός πρότυπου διαδικτυακού
συστήματος εγγραφών και παρουσίασης των σημείων τουρι-

στικού ενδιαφέροντος, των πολιτιστικών δρώμενων και
σημείων πολιτισμού εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής.

(Συνεισηγητέςη Αντιπεριφερειάρχης κ. Μ. Κουρή και ο
Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Θ. Κουτσογιαννό-
πουλος)

Έγκρισησκοπιμότητας και δαπάνης για την παραγωγή ψηφ-
ιακού υλικού, δημιουργία και προβολή microsite«Οι δρόμοι του
κρασιού στην Αττική» από την Περιφέρεια Αττικής.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αυγερινός)
Έγκριση λήψης μέτρων προσωρινής ρύθμισης της κυκλοφ-

ορίας για την κατασκευή αγωγού ομβρίων επί της Παλαιάς
Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου, στο πλαίσιο του έργου
«Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών που προκληθ-
ήκαν  από τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα της 24-
25.11.2019 στην τοπική Κοινότητα Κινέττας».

(Εισηγητήςο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α.
Κατσιγιάννης)

Έγκρισηλήψηςπροσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλο-
φορίας για εργασίες που θα εκτελεστούν στο πλαίσιο του έργου
«Άρση επικινδυνοτήτων σε δύο γέφυρες της Λ. Κηφισού (Γέφ-
υρα Ροσιν ιόλ και γέφυρα επί της οδού Πίνδου, άνωθεν της
οποίας διέρχεται η Λεωφόρος Κηφισού)» αναδόχου «ΗΛΙΑΣ
ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ».

(Εισηγητήςο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α.
Κατσιγιάννης)

Γνωμοδότηση επί του συμπληρωματικού υπομνήματος της
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)
για το «Αναπτυξιακό πρόγραμμα και μελέτη διαχείρισης (mas-
terplan) του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.».

(Συνεισηγητές η Αντιπεριφερειάρχης κ. Στ. Αντωνάκου και
ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλον-
τικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για τα Δεκαετή Προγράμματα
Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας, των ετών 2020-2029 & 2021- 2030.

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)
Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλον-

τικών  Επιπτώσεων  (ΣΜΠΕ)του Ειδικού Πολεοδομικού
Σχεδίου (ΕΠΣ) για τη δημιουργία Κέντρου Καινοτομίας στην
Αθήνα με Σ.Δ.Ι.Τ. στο πρώην βιομηχανικό συγκρότημα
ΧΡΩ.ΠΕΙ.

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων (ΜΠΕ)για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για
την υλοποίηση του έργου: “Μελέτη Οριοθέτησης – Διευθέτησης
ρεμάτων βορείων περιοχών Περιφερειακής Ενότητας Ανατο-
λικής Αττικής (Ρέμα Χιλιοποτάμου)”.

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)
Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επι-

πτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Μελέτη Οριοθέτησης – Διευθέτ-
ησης ρεμάτων βορείων περιοχών περιφερειακής Ενότητας
Ανατολικής Αττικής (Ρέμα Ρεβυθιάς).

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

Μαγούλα
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΞΕΡΩΝ
ΚΛΑΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΛΟΦΟ

ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ 

Κ
αθημερινές είναι οι  ανάγκες σε όλο το
εύρος του Δήμου Ελευσίνας & Μαγούλας για
καθαρισμούς κοινοχρηστων χώρων και

συντήρησης πρασίνου, με τους υπάλληλους των
συνεργείων καταβάλλουν καθημερινή προσπάθεια
για την παροχή των καλύτερων δυνατών υπηρε-
σιών προς όλους.

Στο πλαίσιο της καθημεριν ής επικοιν ων ίας με τους
πολίτες, ο Δήμος μας, εν ημερών ει για τις καθημεριν ές
ή/και εβδομαδιαίες εργασίες που πραγματοποιούν ται σε
όλο το εύρος της Ελευσίν ας και της Μαγούλας, τόσο για
τη γν ώση των  προγραμματισμέν ων  και εκτελεσθέν των
εν εργειών  όσο και για τον  εν δεχ όμεν ο εν τοπισμό
οποιον δήποτε επισημάν σεων  από τους πολίτες, οι
οποίες και συμβάλλουν  τα μέγιστα στο έργο του Δήμου.

Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν  τις προηγούμε-
ν ες ημέρες στη Δημοτική Εν ότητα Μαγούλας, πέραν
τον  προγραμματισμέν ων  και καθιερωμέν ων  εργασιών
καθαριότητας, σε όλο το εύρος της Δ.Ε. είν αι οι εξής:

Καθαρισμός χ όρτων  στον  λόφο "Προφήτη Ηλία" για
πυροπροστασία, σε σημεία εκατέρωθεν  του δρόμου,
πλησίον  σπιτιών , περιμετρικά στην  κορυφή του λόφου
και το πυροφυλάκιο

Επιτήρηση της περιοχ ής του λόφου "Προφήτη Ηλία"
για πυροπροστασία

Ευπρεπισμός ν ησίδας επί της Θριασίου
Καθαρισμός οικοπέδων  στη Δ.Ε. Μαγούλας για πυρ-

οπροστασία σε κατοικημέν η περιοχ ή (οικόπεδο
πλησίον  προαστιακού, Δήμητρος, οικόπεδα στο Ο.Τ.
Θριασίου, Ηρ. Πολυτεχ ν είου, Μελ. Μήλιου, Υψηλάν -
του 

Συν τήρηση παρτεριού επί της Πλάτων ος

Η κατασκευή αγωγού ομβρίων 
επί της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου,

στο πλαίσιο του έργου αποκατάστασης ζημιών από
πλημμυρικά φαινόμενα στην Κινέττα

Στην ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης του ΠΕΣΥ Αττικής

Θανατηφόρο τροχαίο στην Κόρινθο: 15 ετών ο ένας οδηγός

Δεκαπέντε ετών είναι ο οδηγός του ενός εκ των δύο οχημάτων που
ενεπλάκησαν στο τροχαίο δυστύχημα που έγινε τα ξημερώματα της
Δευτέρας στο Σπαθοβούνι και είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη
ζωή τους μία 18χρονη και ένας 16χρονος.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 15χρονος, ο οποίος
νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, ήταν οδηγός στο όχημα στο οποίο
επέβαιναν η 18χρονη και ο 16χρονος που έχασαν τη ζωή τους
(καθόντουσαν στα πίσω καθίσματα) καθώς ένας 18χρονος (συνοδ-
ηγός) ο οποίος μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο.
Στο έτερο όχημα οδηγός ήταν ένας Βρετανός 69 ετών ο οποίος επίσης διακομίστηκε στο νοσοκομείο
τραυματισμένος.
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Μ
εγάλη συν αυλία-αφιέρωμα στον  Μίκη
Θεοδωράκη διοργάν ωσε η Περιφέρεια
Αττικής, την  Παρασκευή 15 Ιουλίου

2022, στην  πλατεία Αγίου Ιωάν ν ου Χορευτα-
ρά στα Μέγαρα.

Το μουσικό αφιέρωμα στην  μελοποιημέν η
ποίηση του Μίκη Θεοδωράκη ερμήν ευσαν  η
ορχ ήστρα μουσικών  «Μίκης Θεοδωράκης»,
με τον  Δημήτρη Μπάση, τον  Παν αγιώτη
Πετράκη, την  Μπέττυ Χαρλαύτη και τον  Άγγε-
λο Θεοδωράκη ταξίδεψε το πλήθος των  παρ-
ευρισκομέν ων  σε πολύ γν ωστές και συν υφ-
ασμέν ες με την  ιστορία της πατρίδας μας
μελωδίες. 

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, που διορ-
γαν ώθηκε με την  βοήθεια του Δήμου Μεγα-
ρέων , ο Αν τιπεριφερειάρχ ης Δυτικής Αττι-
κής Λευτέρης Κοσμόπουλος, αφού καλωσόρ-
ισε τους παρευρισκομέν ους, τίμησε τον
πρώην  Δήμαρχ ο Μεγαρέων  Χρυσόστομο Δ.
Σύρκο για την  προσφορά του στην  τοπική
αυτοδιοίκηση, με αφορμή ότι είχ ε εισηγηθεί
και επί Δημαρχ είας του είχ ε τιμηθεί ως επίτι-
μος δημότης Μεγάρων  ο Μίκης Θεοδωράκης.  

Σχ ετικά ο Αν τιπεριφερειάρχ ης Δυτικής
Αττικής Λευτέρης Κοσμόπουλος αν έφερε:
«Ζήσαμε μια πολύ συγκιν ητική βραδιά,
όπου η ποίηση και η μουσική του Μίκη Θεο-
δωράκη ζων τάν εψαν  χ άρη στις εξαιρετικές
ερμην είες της ορχ ήστρας και των  ερμην ευ-
τών , τους οποίους και ευχ αριστώ. Ως Περ-
ιφέρεια Αττικής, τιμούμε τον  μεγάλο Έλλην α και παγκο-
σμίου φήμης μουσικοσυν θέτη Μίκη Θεοδωράκη,
κρατών τας άσβεστη τη μν ήμη του.

Σε αυτή την  βραδιά, θα ήταν  παράλειψή μου, ν α μην
τιμήσω τον  πρώην  Δήμαρχο Μεγαρέων , Χρυσόστομο Δ.

Σύρκο, έν αν  άν θρωπο που δίπλα από το όν ομά του γρά-
φον ται οι λέξεις «ήθος, εν τιμότητα, εργατικότητα», ο
οποίος εισηγήθηκε πριν  από περίπου 20 χ ρόν ια και το
Δημοτικό Συμβούλιο Μεγάρων  αν ακήρυξε τον  Μίκη Θεο-
δωράκη επίτιμο δημότη Μεγαρέων ».

Μεγάλη συναυλία-Αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη 
στην πλατεία Αγίου Ιωάννου Χορευταρά στα Μέγαρα

Πανηγυρικός Εορτασμός του
Ιερού Παρεκκλησίου Αγ.
Μαρίνας στον Ασπρόπυργο

Π αν η γ υ ρ ι κ ό ς
Εορτασμός του
Ιερού Παρεκ-
κλησίου Αγ.
Μαρίνας στον
Ασπρόπυ ργ ο ,
Ιερουργούντων
των Πανοσιολο-
γιοτάτων Αρχι-
μανδριτών κκ.
Μεθόδιου &
Δαμασκηνού.
Παρόντες ο
Δ ή μ α ρ χ ο ς
Ασπροπύργ ου
κ. Νικ. Μελετίου,
ο Υφυπουργός
Δ ι κ α ι ο σύ ν η ς-
Βουλευτής ΝΔ κ.
Γ. Κώτσηρας, ο
Βουλευτής ΝΔ κ. Ευ. Λιακος, ο Πρόεδρος Δημ.
Συμβουλίου κ. Θ. Τσοκας,   οι Αντιδήμαρχοι κκ. Α.
Καραμπούλας & Μ. Ψωμιάδης, ο Πρόεδρος ΔΕΠ &
Β/βάθμιας Εκπ/σης κ. Γ. Φίλης, ο Πρόεδρος Α/
βαθμιας Εκπ/ σης κ. Α. Κωνσταντινιδης, η Πρόε-
δρος Πνευματικού Κέντρου κ. Γ. Πηλιχού, ο Πρόε-
δρος Κ.Ε.Δ.Α. κ. Αν. Παπαδόπουλος, ο Πολιτευ-
τής ΝΔ κ. Α. Τσωκος & ο Αντιπρόεδρος Οργανι-
σμού Άθλησης και Φροντίδας Νεολαίας και 3ης
Ηλικίας κ. Αντ. Κοναξής,  ο οποίος εκπροσώπησε
τη Δημοτική Αρχή & ανήμερα της Εορτής στην
Πανηγυρική Θεία Λειτουργία.
Χρόνια Πολλά... η Αγ. Μαρίνα βοήθειά μας.



8-θριάσιο Tρίτη 19 Ιουλίου 2022     

Η
Ετήσια Έκθεση Βιώσιμης Αν ά-
πτυξης 2021 του Επιχ ειρηματι-
κού Τομέα Ελλάδας του Ομίλου

ΤΙΤΑΝ παρουσιάζει τις ισχ υρές επιδό-
σεις ESG και τα ορόσημα της χ ρον ιάς,
αν αδεικν ύον τας τη σταθερή προσήλω-
ση της εταιρίας στη βιώσιμη αν άπτυξη 

Την  Έκθεση Βιώσιμης Αν άπτυξης
που εστιάζει στις ελλην ικές δραστηριότ-
ητες για το 2021 δημοσιεύει ο Επιχ ειρ-
ηματικός Τομέας Ελλάδας του Ομίλου
ΤΙΤΑΝ, συμπληρών ον τας τη διαχ ρον ι-
κή επικοιν ων ία οικον ομικών  και μη-
οικον ομικών  επιδόσεων  του Ομίλου. 

Η Έκθεση περιλαμβάν ει όλες τις
πτυχ ές της επιχ ειρηματικής δραστηρι-
ότητας των  εταιριών  ΤΙΤΑΝ και
ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ και παρουσιάζει την
πρόοδο στην  πορεία επίτευξης των
στόχ ων  μας για το περιβάλλον , την
κοιν ων ία και τη διακυβέρν ηση (ESG),
επισημαίν ον τας τα κύρια επιτεύγματα
του 2021 με στόχ ο τη δημιουργία
βιώσιμης και μακροπρόθεσμης αξίας για
τους συμ-μετόχ ους μας. 

Το 2021 τα αποτελέσματα του Τιτάν α
στην  Ελλάδα εν ισχ ύθηκαν  από τις
υψηλότερες εγχ ώριες πωλήσεις τσιμέν -
του, τα υψηλά επίπεδα εξαγωγών , την
αύξηση χ ρήσης εν αλλακτικών  καυ-
σίμων  και τις καλύτερες λειτουργικές
επιδόσεις που οφείλον ται στην  εφαρ-
μογή καιν οτόμων  ψηφιακών  τεχ ν ολο-
γιών .

Η  πλήρης Έκθεση είν αι διαθέσιμη
εδώ.

Κύρια στοιχεία της Ετήσιας Έκθε-
σης Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021 του
Επιχειρηματικού Τομέα Ελλάδας του
Ομίλου ΤΙΤΑΝ:

Υλοποίηση ν έων  επεν δύσεων
ύψους 20 εκατ. ευρώ στα εργοστάσια
τσιμέν του για την  αύξηση αξιοποίησης
εν αλλακτικών  καυσίμων  και εν αλλακ-
τικών  πρώτων  υλών , στο πλαίσιο των
δράσεων  για την  επίτευξη διαχ ρον ικά
άριστων  περιβαλλον τικών  επιδόσεων
και τη συμβολή στην  αν τιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής. Οι καθαρές ειδικές
εκπομπές CO2 (Scope 1) μειώθηκαν
κατά 10,8% σε σύγκριση με τα επίπεδα
του 1990.

Παρουσίαση ν έων  τύπων  τσιμέν του
χ αμηλότερου αποτυπώματος άν θρακα
για την  εγχ ώρια αγορά (CEM II/B-M (P-
LL) 42.5 N), καθώς και για εξαγωγές
κυρίως στις ΗΠΑ (TYPE IL). Έκδοση
Περιβαλλον τικών  Δηλώσεων  Προϊόν -
των  (EPDs) για τα προϊόν τα τσιμέν -
του, καθώς και για τα προϊόν τα έτοιμου
σκυροδέματος που αν τιπροσωπεύουν
τις πλέον  εμπορικές συν θέσεις στην
Ελλάδα. 

Συμβολή στην  κυκλική οικον ομία
μέσω της υποκατάστασης αδραν ών
υλικών  από υλικά κατεδαφίσεων , απο-
ρρίψεις και επιστροφές σκυροδέματος,
καθώς και της επιτυχ ημέν ης πρακτικής
εκτροπής από την  ταφή των  αποβλή-
των  σε ποσοστό που αγγίζει το 100%
σε όλα τα εργοστάσια κλίν κερ-τσιμέν -

του και η οποία λαμβάν ει το αν ώτατο
σήμα Platinum (Μηδεν ικά απόβλητα)
σύμφων α με το πρότυπο πιστο-
ποίησης ‘Zero Waste to Landf ill’.

Εφαρμογή σύγχ ρον ων  τεχ ν ολογιών
για την  υλοποίηση καιν οτόμων  έργων ,
όπως η βελτιστοποίηση σε πραγματικό
χ ρόν ο της απόδοσης των  μύλων  άλε-
σης στα εργοστάσια τσιμέν του
(Cement Mill Optimization – CMO) και
οι λύσεις τεχ ν ητής ν οημοσύν ης για την
πρόβλεψη αστοχ ιών  στο πλαίσιο της
εν ίσχ υσης και επέκτασης του ψηφια-
κού μετασχ ηματισμού.

Σταθερή προσήλωση στα θέματα
Ασφάλειας, με τον  Δείκτη Συχ ν ότητας
Ατυχ ημάτων  (LTI) σε εργαζομέν ους της
εταιρίας ν α είν αι μηδεν ικός. Παράλ-
ληλα, έμφαση στην  αν άπτυξη, την
υγεία και την  ευημερία των  εργαζόμε-
ν ων  με πολυάριθμες δράσεις κατάρτι-
σης, αυτό-φρον τίδας και ευεξίας. 

Υλοποίηση 40+ πρωτοβουλιών  και
δράσεων  στο πλαίσιο των  Σχ εδίων

Σύμπραξης με τις Τοπικές Κοιν ων ίες,
που «άγγιξαν » περίπου 47.000 συμ-
μετόχ ους στις περιοχ ές που δραστηρ-
ιοποιούμαστε.

Επικαιροποίηση της αξιολόγησης κιν -
δύν ου βιοποικιλότητας για τα εργοστά-
σια τσιμέν του και τα λατομεία της εται-
ρίας. Έχ ουν  ήδη εκπον ηθεί σχ έδια
διαχ είρισης της βιοποικιλότητας για 6
από τις 8 εγκαταστάσεις, σε συν ερ-
γασία με αν εξάρτητους επιστημον ικούς
φορείς της χ ώρας, εν ώ οι δύο ν έες
μελέτες ξεκίν ησαν  ν α υλοποιούν ται το
2021.

Συν εχ ής υποστήριξη των  ν έων , με
πρωτοβουλίες για την  εκπαίδευση,
κατάρτιση και απασχ ολησιμότητά τους,
όπως η δράση TITAN UP Graduate
Trainee Program και η αν αν έωση 7
Πρωτοκόλλων  Συν εργασίας με αν ώτατα
εκπαιδευτικά ιδρύματα. Συν ολικά, το
2021 ο ΤΙΤΑΝ προσέφερε 106 θέσεις
πρακτικής άσκησης στα κέν τρα δρα-
στηριότητας στην  Ελλάδα.

ΤΙΤΑΝ : Νέα ορόσημα στη Βιώσιμη Ανάπτυξη το 2021

Άπιαστο όνειρο οι διακοπές για 1,6 εκατομμύρια Έλληνες
εργαζόμενους - Τα στοιχεία για την Ε.Ε.

Η
Ελλάδα βρίσκεται στο top 3 των χωρών
της Ε.Ε., που οι εργαζόμενοί της αδυνα-
τούν να πάνε διακοπές για μία εβδομάδα.

Μας περνά η Ρουμανία και η Λιθουανία. Συγκε-
κριμένα στην Ελλάδα, 1.629.245 αδυνατούν να
φύγουν για επταήμερες διακοπές.

Τα στοιχ εία έδωσε χ θες η ΓΣΕΕ
στη δημοσιότητα από έρευν α του
Ευρωπαϊκού Συν δικαλιστικού
Ιν στιτούτου, σύμφων α με την
οποία, η χ ώρα μας κατέχ ει από τα
μεγαλύτερα ποσοστά εργαζομέν ων
που δεν  μπορούν  ν α κάν ουν  δια-
κοπές μιας εβδομάδας.

Σύμφων α πάν τα με την  έρευν α,
την  οποία κοιν οποίησε η Συν ομο-
σπον δία Ευρωπαϊκών  Συν δικά-
των , περισσότεροι από 38 εκατομ-
μύρια άν θρωποι στην  Ευρώπη δεν
αν τέχ ουν  οικον ομικά ν α πάν ε δια-
κοπές για μια εβδομάδα παρά το ότι
εργάζον ται. Η κρίση του κόστους
ζωής προσθέτει π ίεση στους
εργαζόμεν ους και αυξάν ον ται τα
ποσοστά που δείχ ν ουν  τον  αγών α
τους ν α τα βγάλουν  πέρα και ότι οι
διακοπές γίν ον ται ακόμη πιο απρό-
σιτες. Το ποσοστό του πληθυσμού που δεν  είχ ε την
οικον ομική δυν ατότητα για διακοπές έχ ει αυξηθεί σε
περισσότερα από τα μισά κράτη-μέλη της ΕΕ από το
2019 εν ώ ακόμη και το ποσοστό των  εργαζομέν ων
που δεν  είχ ε αυτή την  οικον ομική δυν ατότητα έχ ει

αυξηθεί σε 11 χ ώρες.
Σχ ολιάζον τας τα ευρήματα της έρευν ας, η Αν απ-

ληρώτρια Γεν ική Γραμματέας της ΣΕΣ Esther Ly nch
δήλωσε ότι:

«Αυτό το καλοκαίρι η διαβίωση σίγουρα δεν  είν αι
εύκολη για εκατομμύρια εργαζόμεν ους που δεν

αν τέχ ουν  οικον ομικά ν α κάν ουν  έν α διάλειμμα με τις
οικογέν ειές τους παρά τη σκληρή δουλειά τους σε
εβδομαδιαία βάση».

« Οι διακοπές δεν  πρέπει ν α είν αι πολυτέλεια. Οι
διακοπές είν αι σημαν τικό μέρος της διασφάλισης της

υγείας και της ευημερίας των  εργαζομέν ων  αλλά
φαίν ον ται πολύ μακριν ές για πολλούς που αγων ίζον -
ται απλώς ν α έχ ουν  φαγητό στο τραπέζι τους και ν α
πληρώσουν  το εν οίκιο εν  μέσω της κρίσης του
κόστους ζωής».

« Στον  αν τίποδα βρίσκον ται τα αφεν τικά που χ ρη-
σιμοποίησαν  την  παν δημία για
ν α κερδίσουν  ακόμη περισσό-
τερα από τα κέρδη που παρά-
γον ται από το εργατικό δυν α-
μικό τους. Η αυξαν όμεν η
«αν ισότητα των  διακοπών »
δείχ ν ει ότι η ευρωπαϊκή οικο-
ν ομία δεν  λειτουργεί για τους
ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ο υ ς » .

«Η Ε.Ε. και οι εθν ικές κυβε-
ρν ήσεις έχ ουν  ευθύν η ν α προ-
στατεύσουν  και ν α
εν ισχ ύσουν  τις συλλογικές δια-
πραγματεύσεις ως το καλύτερο
μέσο για ν α διασφαλιστεί ότι οι
εργαζόμεν οι λαμβάν ουν  το
μερίδιο που τους αν αλογεί και
έχ ουν  την  οικον ομική
δυν ατότητα ν α απολαμβάν ουν
τη ζωή αν τί απλώς ν α επι-
β ι ώ ν ο υ ν . »

«Χωρίς μια δίκαιη αύξηση μισθών , οι εργοδότες και
οι πολιτικοί θα δουν  ότι επιστρέφον τας από τις δικές
τους καλοκαιριν ές διακοπές θα αν τιμετωπίσουν  έν α
φθιν όπωρο οργής που θα ακολουθηθεί από έν αν
χ ειμών α δυσαρέσκειας».
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Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκα-
γιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προ-
στασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής
Προστασίας (www.civilprotection.gr), για αύριο Τρίτη 19
Ιουλίου 2022, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρ-
καγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου
Κυθήρων)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοι-
ας, ΠΕ Φθιώτιδας)

Περιφέρεια Πελοποννήσου
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΠΕ Ηλείας, ΠΕ Αχαΐας)
Περιφέρεια Κρήτης
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου, ΠΕ

Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (ΠΕ
Έβρου)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
(www.civilprotection.gr) του Υπουργείου Κλιματικής
Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις
αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες,
καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω
περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα
πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν
άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προ-
στασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκ-
τικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που
μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως
το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων
καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπι-
νθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η
χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η
ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται
ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορ-
εύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες
παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβε-
στική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπρο-
στασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι
πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρ-
ονική διεύθυνση www.civilprotection.gr.

Δήμος Αχαρνών

Συνάντηση Σπ. Βρεττού Συνάντηση Σπ. Βρεττού 
με τον Αστυνομικό με τον Αστυνομικό 
Διευθυντή Π. ΣυρμαλήΔιευθυντή Π. Συρμαλή

Συνάντηση με τον Αστυνομικό Διευθυντή Πανα-
γιώτη Συρμαλή πραγματοποίησε ο Δήμαρχος

Αχαρνών Σπύρος Βρεττός την οποία και γνωστο-
ποίησε με ανάρτησή του στη σελίδα του στο face-
book αναφέροντας τα εξής: 

Η συνάντηση μου με τον Αστυνομικό Διευθυντή 

Παναγιώτη Συρμαλή μπορεί να έγινε με αφορμή
την επικείμενη μετάθεσή του, δεν ήταν όμως εθι-
μοτυπική.

Ήταν μια ουσιαστική συνάντηση με έναν αξιωμα-
τικό της Ελληνικής Αστυνομίας, με τον οποίο η
συνεργασία μας ήταν εξαιρετική όλο το προηγούμε-
νο διάστημα. 

Γνωρίζω πολύ καλά πως από τη θέση του ως
διοικητής του Α’ Αστυνομικού Τμήματος Αχαρνών
στάθηκε κάθε στιγμή δίπλα στο Δήμο μας,
μοχθώντας κι αυτός μαζί μας για τον κοινό στόχο.

Είμαι σίγουρος πως το ίδιο θα κάνει και από
όποια θέση του ανατεθεί από την υπηρεσία,
συμβάλλοντας με τις γνώσεις και τις ικανότητές του.
Η συνέχεια της καριέρας του είναι δεδομένο πως θα
είναι λαμπρή και του εύχομαι κάθε δύναμη στα νέα
καθήκοντα που θα αναλάβει.

ΥΨΗΛΟΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ 24ΩΡΟ
Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ 

ΑΑννοοιιχχττέέςς  εεκκδδηηλλώώσσεειιςς  
πποολλιιττιισσμμοούύ  
κκααιι  σσττιιγγμμέέςς  

ψψυυχχααγγωωγγίίααςς  σσεε  κκάάθθεε
γγωωννιιάά  ττηηςς  ΔΔυυττιικκήήςς

ΑΑττττιικκήήςς

Θεατρική παράσταση 
«Θέλει τέχνη ο έρωτας» 

στο λιμάνι της Νέας Περάμου 
από την Περιφέρεια Αττικής

Η
Περιφέρεια Αττικής προσκαλεί στην θεα-
τρική παράσταση «Θέλει τέχνη ο έρωτας»,
την Κυριακή 24 Ιουλίου στις 9 μ.μ. στο

λιμάνι της Νέας Περάμου.
Η κωμωδία σε σκηνοθεσία του Γιώργου Ματα-

ράγκα με πολλούς γνωστούς πρωταγωνιστές
ανάμεσά τους και ο συντοπίτης Πέτρος Ξεκούκης
αναμένεται να χαρίσει στιγμές απολαυστικού
γέλιου και ψυχαγωγίας, με ελεύθερη είσοδο για
όλους. 

Πρωταγωνιστούν οι  ηθοποιοί : Πέτρος
Ξεκούκης, Νέλλη Γκίνη, Ασπασία Κοκόση,
Ειρήνη Αμανατίδου, Σταυρούλα Καμνή, Ηλίας
Παπακωνσταντίνου και ο Γιώργος Ματαράγκας.

Η παράσταση διοργανώνεται με την συνεργασία
του Δήμου Μεγαρέων

Σχετικά ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής
Λευτέρης Κοσμόπουλος ανέφερε: «Η Περιφέρ-
εια Αττικής στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό και
προσφέρει ψυχαγωγία σε όλους τους πολίτες
της Δυτικής Αττικής. Η παράσταση με τον Πέτρο
Ξεκούκη, για ακόμα μια φορά, θα μας χαρίσει
στιγμές ψυχαγωγίας στο λιμάνι της Νέας Περά-
μου».
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Α
ν οίγει η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων  για μετεκ-
παίδευση στους τουριστικούς κλάδους. Ειδικότε-
ρα, με απόφαση της υφυπουργού Τουρισμού,

Σοφίας Ζαχ αράκη, ξεκιν ά την  Τρίτη 19 Ιουλίου, η υπο-
βολή των  αιτήσεων  για την  εισαγωγή 1.185 εργαζομέ-
ν ων  και πρόσκαιρα αν έργων  των  τουριστικών  κλάδων ,
στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του υπουργείου Τουρι-
σμού, για την  εκπαιδευτική περίοδο 2022-2023.
Για πρώτη φορά στην  ιστορία του θεσμού της μετεκ-

παίδευσης παρέχ εται η ειδικότητα του Στελέχ ους Λου-
τροθεραπείας/ Θαλασσοθεραπείας.

Οι αιτήσεις αφορούν :

48 τμήματα, σε 18 πόλεις της Ελλάδας (Αθήν α, Θεσσα-
λον ίκη, Αιδηψός, Κατερίν η, Ρόδος, Κέρκυρα, Βόρεια και
Νότια Κέρκυρα, Άγιος Νικόλαος, Λουτράκι, Ναύπλιο,
Πάτρα, Πύργος, Αλεξαν δρούπολη, Καβάλα, Ηράκλειο,
Χαν ιά, Βόλος) και
6 ειδικότητες: (α) Υπηρεσία Υποδοχ ής, (β) Επισιτι-
σμός, (γ) Μαγειρική τέχ ν η, (γ) Ζαχ αροπλαστική τέχ ν η,
(ε) Οροφοκομία και (στ) Στέλεχ ος Λουτροθεραπείας/
Θαλασσοθεραπείας.
Προκειμέν ου ν α συμμετάσχ ουν  στη διαδικασία επιλο-

γής, οι υποψήφιοι υποβάλουν  την  αίτησή τους, ηλεκτρ-
ον ικά, στην  ιστοσελίδα www.mintour.edu.gr, από την
Τρίτη 19.07.2022 έως και τη Δευτέρα 01.08.2022 μέχ ρι
το τέλος της ημέρας.

Πληροφορίες για τα Τμήματα Μετεκπαίδευσης

Τα Τμήματα Μετεκπαίδευσης συν ιστούν  προγράμματα
συν εχ ιζόμεν ης επαγγελματικής κατάρτισης, τα οποία 

δεν  εν τάσσον ται στην  τυπική εκπαίδευση και
οδηγούν  στην  απόκτηση αδιαβάθμητων  τίτλων  σπου-
δών .

Απευθύν ον ται σε εργαζομέν ους και πρόσκαιρα αν έρ-
γους στον  κλάδο του τουρισμού, οι οποίοι δεν
κατέχ ουν  τίτλους σπουδών  τουριστικής εκπαίδευσης.
Τα προγράμματα είν αι δωρεάν  και η παρακολούθησή
τους είν αι υποχ ρεωτική.

Η διδασκαλία έχ ει συν ολική διάρκεια 380 ώρες. Περι-
λαμβάν ει έν αν  θεωρητικό κύκλο μαθημάτων , καθώς και
σειρά εργαστηρίων .

Επίδομα μετεκπαίδευσης

Για όσο διαρκεί το πρόγραμμα, οι σπουδαστές δικαι-
ούν ται επίδομα μετεκπαίδευσης, το οποίο καθορίζεται
και καταβάλλεται από τη Δ.Υ.Π.Α. (Ο.Α.Ε.Δ.).

Με την  επιτυχ ή ολοκλήρωση της παρακολούθησής
τους, οι απόφοιτοι αποκτούν  την  υπαλληλική ιδιότητα
και όλα τα εργασιακά προν όμια που απορρέουν  από
αυτήν .

Ζαχ αράκη: Προτεραιότητα η υποστήριξη εργαζομέν ων
και αν έργων  για αν αβάθμιση των  δεξιοτήτων  τους

Η υφυπουργός Τουρισμού, αρμόδια για την  Τουριστική
Εκπαίδευση, Σοφία Ζαχ αράκη δήλωσε: «Ξεκιν ούν
αύριο οι αιτήσεις για τη μετεκπαίδευση 2022-2023, για
1.185 εργαζόμεν ους και πρόσκαιρα αν έργους των
τουριστικών  κλάδων . Σε μία εποχ ή διαρκώς εξελισσό-
μεν η, η απόκτηση και επέκταση των  αν αγκαίων  πρακ-
τικών  δεξιοτήτων  είν αι ζωτικής σημασίας για την  κάλ-

υψη της ζήτησης των  θέσεων  εργασίας στους τουριστι-
κούς κλάδους, αλλά και για την  αν αβάθμιση της ποιότ-
ητας του ίδιου του τουριστικού μας προϊόν τος.

»Από την  πρώτη στιγμή -τόσο στο Υπουργείο Τουρι-
σμού, όσο και σε επίπεδο κεν τρικής κΚυβέρν ησης-
θέσαμε ως βασική μας προτεραιότητα την  υποστήριξη
των  εργαζομέν ων  και των  αν έργων  για την  αν αβάθμι-
ση των  δεξιοτήτων  τους, καθώς και τον  εκσυγχ ρον ι-
σμό της τουριστικής εκπαίδευσης για έν α υψηλά κατα-
ρτισμέν ο προσωπικό. Και αυτό συν εχ ίζουμε ν α υλο-
ποιούμε μέχ ρι σήμερα, υπηρετών τας με συν έπεια τις
δεσμεύσεις μας.

»Με την  τροπολογία που ψηφίσαμε τον  προηγούμεν ο
μήν α, εξασφαλίσαμε την  απρόσκοπτη χ ρηματοδότηση
-μέχ ρι και το 2025- των  τμημάτων  Μετεκπαίδευσης του
υπουργείου Τουρισμού, θωρακίζον τας στην  πράξη τον
σημαν τικό αυτό θεσμό για τους εργαζόμεν ους και
πρόσκαιρα αν έργους του τουριστικού κλάδου.

»Και με ιδιαίτερη χ αρά, σήμερα, θα ήθελα ν α εν ημε-
ρώσω ότι -για πρώτη φορά στην  ιστορία του θεσμού της
μετεκπαίδευσης- σχ εδιάσαμε έν α ν έο πρόγραμμα
σπουδών , προσθέτον τας μία ν έα -έκτη στη σειρά-
ειδικότητα για "Στελέχ η Λουτροθεραπείας/ Θαλασσοθε-
ραπείας". 

Επιλέξαμε, δε, ν α ξεκιν ήσουμε την  πιλοτική εφαρμογή
της στην  Αιδηψό της βόρειας Εύβοιας, στο πλαίσιο του
ολιστικού σχ εδίου που υλοποιεί η Κυβέρν ηση για τη
στήριξη και αποκατάσταση της περιοχ ής και των
κατοίκων  της, μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του
περασμέν ου καλοκαιριού».

Η συν έχ εια από τη σελ. 3

Η επαν εκκίν ηση των  Ναυπηγείων  Ελευσίν ας, μέσω
της Συμφων ίας, θα δώσει σημαν τική ώθηση στην
απασχ όληση και την  οικον ομία της ευρύτερης περ-
ιοχ ής της Δυτικής Αττικής.
Δίν ει βιώσιμη λύση στο τεράστιο πρόβλημα των
συσσωρευμέν ων  οφειλών  των  Ναυπηγείων  Ελευ-
σίν ας. Ισχ υρή ψήφος εμπιστοσύν ης στη Συμφων ία
και τις προοπτικές των  Ναυπηγείων  Ελευσίν ας απο-
τελεί η απόφαση ν α στηρίξει χ ρηματοδοτικά το έργο
η Αμερικαν ική Αν απτυξιακή Τράπεζα (DFC).
Οι Στρατηγικές Συμφων ίες που έχ ει εξασφαλίσει ο
Όμιλος ONEX Shipy ards & Technologies, αλλά και οι
σημαν τικές επεν δύσεις που θα πραγματοποιήσει σε
εξοπλισμό, Έρευν α και Αν άπτυξη θα φέρουν  τα
Ναυπηγεία Ελευσίν ας στην  αιχ μή του Ναυπηγοεπισ-
κευαστικού Τομέα, παγκοσμίως.
Διαβάστε ακόμα: Μέχ ρι τέλος Ιουλίου η ψήφιση του
ν όμου για τα Ναυπηγεία Ελευσίν ας

Με μια ματιά
Η Συμφωνία Εξυγίανσης των Ναυπηγείων Ελευ-
σίνας διαμορφώνει ένα βιώσιμο μοντέλο επα-
νεκκίνησης των Ναυπηγείων Ελευσίνας.

Άμεση επένδυση 100 εκατ. δολαρίων
Διασφάλιση των θέσεων εργασίας 600
Αποζημιώσεις ύψους 13,4 εκατ. ευρώ – αποπ-
ληρωμή του 100% των υπόλοιπων οφειλών
προς τους εργαζόμενους
Δημιουργία 1.400 νέων θέσεων εργασίας μέσα σε
3 χρόνια
Επιπλέον έσοδα 1,1 δισ. ευρώ για το Ελληνικό
Δημόσιο (άμεσοι και έμμεσοι φόροι, ασφαλιστι-
κές εισφορές) κατά τα επόμενα 25 έτη
Ενίσχυση της Ελληνικής Οικονομίας με περισσό-
τερα από 1,6 δισ. ευρώ που θα κατευθυνθούν σε
εγχώριους προμηθευτές και την Ελληνική Βιομ-
ηχανία

Δήμος Χαϊδαρίου: Τροποποιήσεις στη λειτουργία της
Δημοτικής Συγκοινωνίας κατά τη θερινή περίοδο

Ο Δήμος Χαϊδαρίου ενημερώνει ότι δεν θα εκτελεσθούν δρομολόγια της Δημοτικής
Συγκοινωνίας τις Κυριακές 17/7, 24/7, 31/7, 7/8. 14/8, 21/8.
Μέχρι και το Σάββατο 5/8 τα καθημερινά δρομολόγια της Δημοτικής Συγκοινωνίας
θα εκτελούνται με την εξής συχνότητα:
Γραμμή Αττικό – Αγία Μαρίνα: Από 07:00-09:30 ανά μισή ώρα. Από 10:00 – 14:00
ανά μια ώρα. Από 14:00-22:00 ανά μισή ώρα.
Γραμμή Δάσος – Αγία Μαρίνα: Όλη την ημέρα ανά 40 λεπτά.
Από το Σάββατο 6 Αυγούστου μέχρι και την Κυριακή 21 Αυγούστου δεν θα πραγμα-
τοποιηθούν δρομολόγια της Δημοτικής Συγκοινωνίας. Κατά το διάστημα αυτό θα
πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης των οχημάτων.

Με επίδομα και με νέα ειδικότητα η μετεκπαίδευση στους
τουριστικούς κλάδους - Από σήμερα 19/7 οι αιτήσεις
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Εφυγε ο Μπάμπης Κουρούνης

Ο ΑΟ
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
Α.Ο. με θλίψη αποχαιρ-
ετά ένα επιφανές μέλος
της οικογένειάς του, τον
Χαράλαμπο Κουρούνη.
Ο Χαράλαμπος Κουρ-
ούνης διετέλεσε για
χρόνια διοικητικό στέ-
λεχος του Συλλόγου συμβάλλοντας τα μέγιστα στην
διαρκή ιστορική πορεία του. Ο πρόεδρος και το
Δ.Σ εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην
οικογένεια και τους οικείους του.

Ανανέωσε με τον Βύζαντα και 
ο Παναγιώτης Ατματζίδης

Στον Βύζαντα Μεγάρων θα αγωνίζεται και τη νέα
χρονιά ο Παναγιώτης Ατματζίδης που ανανέωσε

την συνεργασία του.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΣΤΟ ΜΙΜΑ 
Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΗΤΣΟΣ …
Ο Ανδρέας θα βρίσκεται στην ομάδα μας για τρίτη
συνεχόμενη χρονιά. Παρά τα 23 του χρόνια έχει
μεγάλη εμπειρία στην κατηγορία. Αγωνίζεται ως στό-
περ αλλά και ως δεξί μπακ.

Το ΔΣ του εύχεται καλή ποδοσφαιρική χρονιά με
υγεία, χωρίς τραυματισμούς με όμορφες στιγμές
εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου.

Ο Θάνος Καράμπελας συνεχίζει  στον Πανελευσινιακό ΑΟΚ!
Ο Θάνος Καράμπελας με συνοπτι-
κές διαδικασίες συμφώνησε με την
ομάδα του ΑΟΚΠ να συνεχίσει να
αγωνίζεται με το ΣΤΑΧΥ στο στήθος
για ακόμα μια χρονιά !
Ο 26χρονος Point - shooting
guard στο περσινό πρωτάθλημα σε
23 συμμετοχές είχε 194π (μ.ο.
8,4π) με 40 εύστοχα 3ποντα !
Ευχόμαστε στον Θάνο μια υγιή και
γεμάτη χρονιά !

H Aκαδημία της Μικρασιατικής
ευχαριστεί...

H Aκαδημία της Μικρασιατικής ευχ αριστεί  τον  φίλο
Διαμαν τή Αθαν ασίου για την  όμορφη προπόν ηση και
την  παρουσία του στο SUMMER CAMP της ομάδας
μας.
Ο Διαμαν τής είν αι προπον ητής της σχ ολής
ποδοσφαίρου DIAMONDS FC. Έχ ει βρεθεί και στο
παρελθόν  σε προηγούμεν α camps μαζί μας και
παρακολουθεί την  πορεία της ακαδημίας μας.

Ο Γιώργος Λυτόπουλος στον Γ.Σ. Μεγάρων

Ο Μεγαρίτης Γιώργος Λυτόπουλος, αφού έχει συμμετάσχει για πολλά
συνεχόμενα χρόνια ως παίχτης σε εθνικές κατηγορίες μπάσκετ, θα
αγωνιστεί για την φετινή σεζόν στον Γυμναστικό Σύλλογο Μεγάρων,
με στόχο την ενίσχυση του ρόστερ της ομάδας μας για την άνοδο της
κατηγορίας. Καλωσορίζουμε τον καινούριο μας παίχτη και ευχόμαστε
καλές επιτυχίες!

Εξαιρείται η Γ’ Εθνική από την παράταση
στο μητρώο της ΓΓΑ

Η παράταση που δίνεται για τη “διευκόλυνση των σωματείων”
είναι έως τις 31/7/2023.
Έως τότε τα σωματεία θα μπορούν να αγωνίζονται χωρίς να
εφαρμόζονται οι κυρώσεις του νόμου στα τοπικά ερασιτεχνικά
πρωταθλήματα. Η παράταση δεν ισχύει για τα εθνικά ερασι-
τεχνικά πρωταθλήματα (Γ’ Εθνική), ούτε για τη συμμετοχή των
σωματείων στις εκλογές των ποδοσφαιρικών ενώσεων. Ακολο-
υθεί το κείμενο της τροπολογίας που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο
του υπουργείου παιδείας και θρησκευμάτων:

Άρθρο 5

Μεταβατική δυνατότητα συμμετοχής σε αθλητικές διοργανώσεις
σωματείων τα οποία στερούνται ειδικής αθλητικής αναγνώρι-
σης και εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο – Τροποποίηση παρ.
2 άρθρου 30 ν. 4726/2020Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθ-
ρου 30 του ν. 4726/2020 (Α’ 181) περί μεταβατικών διατάξεων
τροποποιείται με την παράταση της προθεσμίας επιβολής της
κύρωσης της αυτοδίκαιης διαγραφής αθλητικού σωματείου από
το μητρώο μελών της αντίστοιχης αθλητικής ένωσης ή ομοσπον-

δίας, αν δεν λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν
εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο έως την 31η.7.2023, και η
παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Αθλητικό σωματείο, το οποίο κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος είναι ήδη εγγεγραμμένο σε αθλητική ένωση ή ομο-
σπονδία, χωρίς να έχει λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση,
μετέχει στην αγωνιστική δραστηριότητα της οικείας ένωσης ή
ομοσπονδίας, πλην των πανελλήνιων αγώνων και πρωταθλημά-
των ή των τελικών φάσεων πανελλήνιων αγώνων και πρωταθλ-
ημάτων, έχοντας τη δυνατότητα να λάβει την ειδική αθλητική
αναγνώριση και να εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλ-
ητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’148), το
αργότερο έως την 31η.7.2022.

Αθλητικό σωματείο που δεν λαμβάνει την ειδική αθλητική αναγ-
νώριση και δεν εγγράφεται στο ανωτέρω ηλεκτρονικό μητρώο
εντός του χρονικού διαστήματος του πρώτου εδαφίου δεν δύνα-
ται να συμμετέχει εφεξής στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της
αντίστοιχης αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας και επιπλέον δια-
γράφεται αυτοδικαίως από το μητρώο μελών της αντίστοιχης
αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας αν δεν λάβει την ειδική αθλ-
ητική αναγνώριση και δεν εγγραφεί στο ανωτέρω ηλεκτρονικό
μητρώο έως την 31η.7.2023.».



12-θριάσιο Tρίτη 19 Ιουλίου 2022       

ΓΑΜΟΣ
Ο ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΤΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ

ΓΕΝΟΣ ΝΟΔΑΡΑΚΗ ΠΟΥ
ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

ΚΑΙ Η ΣΑΛΟΜΕ (SALOME)
KΟΜΠΕΡΙΤΖΕ (KOBERIDZE)

TOY ΜΕΡΑΜΠΙ (MERABI) 
KAI THΣ ΝΑΤΕΛΑ (NATELA) 

TO ΓΕΝΟΣ
ΚΑΒΤΑΡΑΤΖΕ (QAVTARADZE)

ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ
ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ

ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΘΑ
ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ -ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ -
ΣΙΔΗΡΙΚΑ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ - ΧΤΙΣΙΜΑΤΑ -ΣΙΔΗΡΙΚΑ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ - ΧΤΙΣΙΜΑΤΑ -

ΣΟΒΑΤΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΣΟΒΑΤΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΕΡΕΜΕΤΙΑΜΕΡΕΜΕΤΙΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6989748621ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6989748621
(ΝΙΚΟΣ)(ΝΙΚΟΣ)

Ενοικιάζεται μονοκατοικία στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου 

Ενοικιάζεται αυτόνομη μονοκατοικία στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου
πίσω 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 

4488
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ΣΣΑΑΛΛΑΑΜΜΙΙΝΝΟΟΣΣ  3311  &&  ΜΜΙΙΑΑΟΟΥΥΛΛΗΗ  
ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς  ΤΤΗΗΛΛ::  221100  55557711447722,,

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

Οι δαπάνες
Οι δαπάν ες του Κρατικού Προϋπολογισμού για την

περίοδο του Ιαν ουαρίου – Ιουν ίου 2022 αν ήλθαν  στα
32,807 δισ. ευρώ και παρουσιάζον ται αυξημέν ες κατά
646 εκατ. ευρώ έν αν τι του στόχ ου (32,161 δισ.
ευρώ), που έχ ει περιληφθεί στην  εισηγητική έκθεση
του Προϋπολογισμού 2022.

Στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού οι πληρ-
ωμές παρουσιάζον ται μειωμέν ες έν αν τι του στόχ ου
κατά 368 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως
στον  ετεροχ ρον ισμό των  πληρωμών  των  εξοπλι-
στικών  προγραμμάτων  κατά 567 εκατ. ευρώ. Μειωμέ-
ν ες παρουσιάζον ται και οι πληρωμές για καταπτώσεις
εγγυήσεων  κατά 345 εκατ. ευρώ. Αν τίθετα αυξημέν ες
πληρωμές σε σχ έση με τους στόχ ους παρατηρούν ται
κυρίως στις επιχ ορηγήσεις σε ΟΚΑ (κατά 563 εκατ.
ευρώ).

Οι πληρωμές στο σκέλος των  επεν δυτικών
δαπαν ών  αν ήλθαν  στα 4,58 δισ. ευρώ, παρουσιά-
ζον τας αύξηση κατά 1,014 δισ. ευρώ σε σχ έση με τον
στόχ ο των  3,566 δισ. ευρώ.

Η προσωριν ή εικόν α των  κυριότερων  πληρωμών
των  δαπαν ών  που αφορούν  σε μέτρα κατά της παν -
δημίας για την  περίοδο του Ιαν ουαρίου - Ιουν ίου, έχ ει
ως εξής:

η εν ίσχ υση μικρών  και πολύ μικρών  επιχ ειρήσεων
που επλήγησαν  από τον  COVID-19 στις Περιφέρειες
ύψους 160 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ,

η συν εισφορά του δημοσίου για την  αποπληρωμή
επιχ ειρηματικών  δαν είων  πληγέν των  δαν ειοληπτών
ύψους 76 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ,

η επιδότηση κεφαλαίου κίν ησης σε τουριστικές
επιχ ειρήσεις ύψους 42 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ,

η δαπάν η αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 126
εκατ. ευρώ, η οποία πληρώθηκε από το Υπουργείο
Εργασίας και Κοιν ων ικών  Υποθέσεων  (κατηγορία
μεταβιβάσεων ),

οι πρόσθετες επιχ ορηγήσεις προς τον  ΕΟΠΥΥ,
ύψους 90 εκατ. ευρώ και προς τα ν οσοκομεία και τις
ΔΥΠΕ, ύψους 80 εκατ. ευρώ καθώς και η αγορά
εμβολίων  ύψους 249 εκατ. ευρώ και

η πρόσθετη επιχ ορήγηση προς την  ΔΥΠΑ (πρώην
ΟΑΕΔ) ύψους 200 εκατ. ευρώ για την  κάλυψη της
απώλειας εσόδων  λόγω μείωσης των  ασφαλιστικών
εισφορών  των  εργαζομέν ων  και η επιχ ορήγηση προς
τον  e-ΕΦΚΑ ύψους 150 εκατ. ευρώ για την  κάλυψη
απώλειας εσόδων  από τη μείωση των  υπέρ της ΔΥΠΑ
συν εισπραττόμεν ων  εισφορών .

Η προσωριν ή εικόν α των  κυριότερων  πληρωμών
των  δαπαν ών  για τα μέτρα αν τιμετώπισης της εν ερ-
γειακής κρίσης, που αφορούν  στην  Κεν τρική
Διοίκηση, για την  περίοδο του Ιαν ουαρίου – Ιουν ίου,
έχ ει ως εξής:

επιχ ορήγηση προς τον  ΟΠΕΚΑ ύψους 206 εκατ.
ευρώ η οποία αν αλύεται στα εξής επιμέρους: 120
εκατ. ευρώ για την  έκτακτη δόση του επιδόματος τέκ-
ν ου, 46 εκατ. ευρώ για την  καταβολή της προ-
σαύξησης της εισοδηματικής εν ίσχ υσης των  δικαι-
ούχ ων  του ελάχ ιστου εγγυημέν ου εισοδήματος, 33
εκατ. για την  έκτακτη οικον ομική εν ίσχ υση των  ΑμεΑ
και 7 εκατ. ευρώ για την  προσαύξηση της σύν ταξης
των  αν ασφάλιστων  υπερηλίκων ,

επιχ ορήγηση προς τον  e-ΕΦΚΑ ύψους 135 εκατ.
ευρώ για την  έκτακτη οικον ομική εν ίσχ υση των  ευά-
λωτων  συν ταξιούχ ων ,

επιχ ορήγηση προς την  Κοιν ων ία της Πληροφορίας
για την  εν ίσχ υση φυσικών  προσώπων  και ελεύθερων
επαγγελματιών  με σκοπό την  αν τιμετώπιση της
αύξησης του κόστους των  καυσίμων  κίν ησης (f uel
pass) ύψους 131 εκατ. ευρώ,

επιχ ορήγηση προς τον  ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 50 εκατ.
ευρώ για την  αν τιμετώπιση των  συν επειών  στην
ελλην ική κτην οτροφία λόγω των  διεθν ών  εξελίξεων ,

αποζημίωση ειδικού σκοπού για τη στήριξη εκμε-
ταλλευτών  και οδηγών  ΤΑΞΙ ύψους 5 εκατ. ευρώ και

επιδότηση του πετρελαίου εσωτερικής καύσης
(diesel) κίν ησης ύψους 67 εκατ. ευρώ.

Για την  περίοδο του Ιαν ουαρίου – Ιουν ίου 2022 οι
δαπάν ες του κρατικού προϋπολογισμού παρουσιά-
ζον ται μειωμέν ες, σε σχ έση με την  αν τίστοιχ η περίο-
δο του 2021, κατά 1,385 δισ.  ευρώ.

Σκυλακάκης: Ο ρυθμός αύξησης των φορολο-
γικών εσόδων παραμένει πολύ υψηλός

Η θετική πορεία των  δημοσίων  εσόδων  συν εχ ίζεται
και τον  Ιούν ιο», αν αφέρει σε δήλωσή του ο αν απ-
ληρωτής υπουργός Οικον ομικών , Θόδωρος Σκυλακάκ-
ης.

«Ακόμα κι αν  ληφθεί υπόψη η προείσπραξη κάποι-
ων  εσόδων  από τον  ΕΝΦΙΑ  ο ρυθμός αύξησης των
φορολογικών  εσόδων  σε σχ έση με τα προβλεπόμεν α
από τον  προϋπολογισμό παραμέν ει πολύ υψηλός
επιβεβαιών ον τας τη σημαν τική αν απτυξιακή δυν αμι-
κή της οικον ομίας, παρά τις εξαιρετικά αν τίξοες διεθ-
ν είς συν θήκες», υπογραμμίζει ο κ. Σκυλακάκης.



14-θριάσιο Tρίτη 19 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

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

Tρίτη 19 Ιουλίου 2022                       θριάσιο-15  

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
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