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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Υψηλές θερμοκρασίες 

Θερμοκρασία: Από 26 έως 39 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Άν ν α, Αν ν ίτα,  Αν ν έτα, Αν ν αμπέλλα,  Αν έζα,
Άν ν αΜαρία, Άν ν α-Μαρία,Ευπράξιος, Εύπραξος,

Ευπραξία, Ευπραξούλα, Πραξούλα
Ολυμπιάς, Ολυμπία, Ολυμπιάδα, 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Καμπόλης Παναγιώτης Α.
Πλάτωνος 1, 2105572588

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Ν Β ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ Τ Σ

ΜΑΝΓΚΑΝΙ ΟΕ Παγκάλου 81, 2105547602

MANΔΡΑ

Αθανασοπούλου Χρυσάνθη Χ.
Εργατικές Κατοικίες, 2105541721

ΆΝΩ  ΛΙΟΣΙΑ 

Αεράκης Νικόλαος Λ.
Αιγαίου Πελάγους 32, 2102470189

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΚΑΛΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΧΑΜΠΗΛΟΜΑΤΗ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΟΕ, Αθηνών 23, 2102465432
Ακόμη έν α πρόβλημα ζωτικής σημασίας στη Δημοτική

Εν ότητα Ερυθρών  διευθετείται καθώς μετά από συν το-
ν ισμέν η προσπάθεια και στοχ ευμέν ες εν έργειες εξα-
σφαλίστηκε η άδεια εργασιών  στο Γυμν άσιο Ερυθρών
για την  άρση επικιν δυν ότητας και την  επαν αλειτουργία
του.

Έν α σοβαρό πρόβλημα που απασχ ολούσε επί σειρά
ετών  την  τοπική κοιν ων ία και το Δήμο Μάν δρας-Ειδ-
υλλίας-Ερυθρών -Οιν όης, θα αν ήκει στο παρελθόν , με
την  έκδοση της σχ ετικής άδειας αν ακατασκευής και
αποκατάστασης του υφιστάμεν ου κτιρίου, το οποίο
μετά την  ολοκλήρωση των  εργασιών  θα επιστρέψει σε
λειτουργία σύμφων α με τις προβλεπόμεν ες προδιαγρα-
φές ασφάλειας για τους μαθητές και το εκπαιδευτικό
προσωπικό.

Ε
πτά άτομα συν ελήφθησαν
και ισάριθμα προσήχ θησαν
κατά τη διάρκεια ειδικών

επιχ ειρήσεων  της Υποδιεύθυν σης
Δίωξης Ναρκωτικών  της Ασφάλειας
Αττικής, για την  αν τιμετώπιση της
διακίν ησης ν αρκωτικών  ουσιών ,
που πραγματοποιήθηκαν  από 18
έως 21 Ιουλίου 2022, στο κέν τρο
της Αθήν ας και τη Δυτική Αττική.

Ειδικότερα, οι συγκεκριμέν ες
δράσεις πραγματοποιήθηκαν  στις
πλατείες Κλαυθμών ος και Αμερι-
κής, στις οδούς Ιερόθεου, Χαλκο-
κον δύλη, Ξούθου, 3ης Σεπτεμ-
βρίου, Σολωμού, Β. Ουγκώ και Αγ.
Ζών ης και στη Δυτική Αττική σε
Ζεφύρι και Αχ αρν ές (από αστυν ο-
μικούς του Τοπικού Τμήματος
Ασφαλείας και της Ο.Π.Κ.Ε).

Κατά τη διάρκεια των  επιχ ειρήσεων  πραγματοποι-
ήθηκαν  συν ολικά 56 έλεγχ οι ατόμων , εν ώ κατασχ έθη-
καν  ηρωίν η βάρους 210,8 γραμμαρίων , κοκαΐν η 2,3
γραμμαρίων , 26 φαρμακευτικά δισκία, λευκή σκόν η 

άγν ωστης χ ημικής σύν θεσης βάρους 253,5 γραμμα-
ρίων , 100 ευρώ και 4 κιν ητά τηλέφων α.

Σύμφων α με την  ΕΛΑΣ, οι ειδικές δράσεις της Υπο-
διεύθυν σης Δίωξης Ναρκωτικών  πρόκειται ν α συν εχ ι-
στούν  με αμείωτη έν ταση.

ΔΙΝΕΤΑΙ ΛΥΣΗ ΣΕ ΕΝΑ ΧΡΟΝΙΟ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Εκδόθηκε η άδεια εργασιών 

για την άρση επικινδυνότητας του
Γυμνασίου Ερυθρών 

Επιχείρηση της Δίωξης Ναρκωτικών στη
Δυτική Αττική και στο κέντρο Αθήνας

– Συνελήφθησαν επτά άτομα 



Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022 θριάσιο-3

Ως μια εικόνα που αποτελεί ντροπή
για κάθε πολιτισμένη κοινωνία χαρ-
ακτήρισε ο δήμαρχος Ελευσίνας –

Μαγούλας Αργύρης Οικονόμου τον βανδαλι-
σμό της έκθεσης «Ελευσίνα & Επανάστα-
ση».

Συγκεκριμένα, την Πέμπτη άγνωστοι βανδάλι-
σαν τον χώρο της έκθεσης η οποία αφού πραγμα-
τοποιήθηκε στο Παλαιό Ελαιουργείο μεταφέρθηκε
στη Μαγούλα.

Σε ανακοίνωση του ο δήμαρχος Ελευσίνας
σημείωσε:

«Είναι από τις φορές που τα λόγια περισσεύουν.

Η έκθεση που εκτέθηκε στο Παλαιό Ελαιουργείο
“Ελευσίνα & Επανάσταση” και ακολούθως μεταφ-
έρθηκε στη Μαγούλα, βανδαλίστηκε.

Όταν επιλέξαμε να εκθέσουμε αυτήν την εγκα-
τάσταση, αφιερωμένη στην προσφορά των Ελευ-
σινίων & Μαγουλιωτών στην Επανάσταση του
1821, δεν περιμέναμε ότι θα αντικρίζαμε αυτήν
την εικόνα.

Μια εικόνα που αποτελεί ντροπή για κάθε πολι-
τισμένη κοινωνία και θα πρέπει να μας προβ-
ληματίσει όλους.»
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Εκπροσώπων των 7 Δήμων για την Θαλάσσια Ιερά οδό 

«Γυαλιά καρφιά» έκαναν την έκθεση 
Ελευσίνα & Επανάσταση στη Μαγούλα

Α. Οικονόμου «Είναι από τις φορές που τα λόγια περισσεύουν»

Με την εμβληματική φράση
“Επτά πόλεις-Μία Θάλασ-
σα” επισφραγίστηκε η

πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου
Εκπροσώπων των 7 Δήμων (Πειρ-
αιώς, Κερατσινίου – Δραπετσώνας,
Σαλαμίνας, Περάματος, Χαϊδαρίου,
Ασπροπύργου και Ελευσίνας) για
την Θαλάσσια Ιερά Οδό, που πραγ-
ματοποιήθηκε στο Εργατοϋπαλ-
ληλικό Κέντρο Ελευσίνας - Δυτικής
Αττικής και σε υβριδική μορφή με
συμμετοχές μέσω διαδικτύου, την
Τετάρτη 20 Ιουλίου 2022. 

Παραβρέθηκαν ο Γενικός Καλλι-
τεχνικός Διευθυντής της Ελευσίνας 2023-
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της
Ευρώπης, κ. Μιχαήλ Μαρμαρινός, καθώς
και εκπρόσωποι Τύπου. 

Την έναρξη των εργασιών του
Συμβουλίου κήρυξε ο Διευθύνων
Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος
Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε.) ΑΕ κ. Απόστολος
Καμαρινάκης, ο οποίος παρουσίασε πρό-
ταση για την εικαστική αναμόρφωση
κτηρίου του Ο.Λ.Ε. ΑΕ στην θέση προβ-
λήτα πρώην Αμερικανικής Βάσης, το
οποίο θα αξιοποιηθεί για τις στεγαστικές
ανάγκες της “Θαλάσσιας Ιεράς Οδού”, εν
όψει των επίσημων εορτασμών για την
ανάδειξη της Ελευσίνας ως Πολιτιστικής

Πρωτεύουσας της Ευρώπης το έτος
2023. 

Το εικαστικό έργο, που θα κοσμεί με
graffiti τις εξωτερικές όψεις του κτηρίου,
έχει βασικό άξονα την διαδρομή-πομπή
της «Θαλάσσιας Ιεράς Οδού» με την επι-
γραφή “Επτά πόλεις- Μία θάλασσα” σε
συνδυασμό με τα αρχαία σύμβολα της
Ελευσίνας και της ναυτοσύνης. 

“Η Θαλάσσια Ιερά Οδός δεν είναι μόνο
έλευσις στην Ελευσίνα, είναι και σύνδε-
σις. Συνδέει δια θαλάσσης 7 Δήμους, γι΄
αυτό και η συμβολή των επτά Δήμων στο
εγχείρημα θεωρείται σημαντική ώστε να
αναδειχθούν στοιχεία της πολιτιστικής
κληρονομιάς της κάθε πόλης. Η δράση
αποτελεί μία ευκαιρία και για την ανά-
δειξη της χερσαίας Ιεράς Οδού, ενώ η
διαδρομή μπορεί να επεκταθεί και σε
άλλους Δήμους που έχουν εκδηλώσει
ενδιαφέρον, όπως τα Μέγαρα. Θέσαμε
τον κορμό της ιστορικής διαδρομής,
ευελπιστούμε να φτιάξετε τα κλαδιά”
είπε ο κ. Καμαρινάκης απευθυνόμενος
στους εκπροσώπους των Δήμων και μέλη
του Συμβουλίου και τους κάλεσε να
συμβάλλουν από την πλευρά τους με
προτάσεις για την ανάπτυξη της Θαλάσ-
σιας Ιεράς Οδού, με στόχο την προβολή
των πόλεων τους.

Αναφερόμενος στο έργο του Ο.Λ.Ε. ΑΕ
για την επίτευξη του εγχειρήματος, ο κ.

Καμαρινάκης τόνισε ότι όλοι οι αρμόδιοι
φορείς έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον
και την στήριξη τους, με πρώτο το Υπο-
υργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-
κής που έθεσε την Θαλάσσια Ιερά Οδό
υπό την αιγίδα του. 

“Τα εγκαίνια της Θαλάσσιας Ιεράς
Οδού σχεδιάζεται να πραγματοποιήσει η
αθηναϊκή τριήρης “Ολυμπιάς” και ο
Ο.Λ.Ε. ΑΕ έχει διασφαλίσει το σημείο για
τον ασφαλή ελλιμενισμό της στον ιστορ-
ικό λιμένα της Ελευσίνας. Παράλληλα, με
την εικαστική αναμόρφωση του κτηρίου
στην προβλήτα της πρώην Αμερικανικής
Βάσης, πολύ  κοντά στο παλαιό Ελαιουρ-
γείο όπου φιλοξενούνται πολιτιστικές

εκδηλώσεις, δημιουργείται ένα κτηριακό
σύνολο που θα αποτελεί σημείο αναφο-
ράς Πολιτισμού στο παραλιακό μέτωπο
της Ελευσίνας” ανέφερε ο κ. Καμαρινάκ-
ης.

Από την πλευρά του ο  Γενικός Καλλι-
τεχνικός Διευθυντής της Ελευσίνας 2023-
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης
και εκ των εμπνευστών της Θαλάσσιας
Ιεράς Οδού, κ. Μιχαήλ Μαρμαρινός, χαρ-
ακτήρισε την Θαλάσσια Ιερά Οδό ως ένα
ιστορικό εγχείρημα. 

“Η Θαλάσσια Ιερά οδός αναδεικνύει
την πολιτιστική διάσταση της Ελευσίνας
και της ευρύτερης περιοχής. Αυτός είναι
ο σκοπός της. 

Μεγάλη φωτιά στη Ζωφριά 

Οριοθετήθηκε κατόπιν επιμονης προσπάθει-
ας  η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το
μεσημέρι  στο τέρμα της οδού Θέτιδος στη
Ζωφριά στους πρόποδες του βουνού. Στο
σημείο επιχείρησαν 41 πυροσβέστες με 9 οχή-
ματα,  2 πεζοπόρα τμήματα, τέσσερα αεροσκά-
φη και ένα ελικόπτερο. 

Επί τόπου έσπευσε ο Αντιδήμαρχος Πολιτι-
κής Προστασίας Μιχάλης Οικονομάκης με 3
υδροφόρες του Δήμου και 5 μικρά πυροσβε-
στικά οχήματα καθώς και δύο υδροφόρες της
Περιφέρειας Αττικής. 

Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και του
Δήμου παραμένουν επί τόπου για το φόβο
αναζωπυρώσεων. 
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Σε αυτό το κρίσιμο και
ιστορικό εγχείρημα, η
σύμπλευση ενός  πολιτιστι-
κού φορέα, της Ελευσίνας
2023-Πολιτιστικής Πρω-
τεύουσας της Ευρώπης και
ενός εμπορικού φορέα, του
Οργανισμού Λιμένος Ελευ-
σίνας ΑΕ, είναι σημαντική”
ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο Συμβούλιο συμμε-
τέχουν:

Ο Δήμος Πειραιά- εκπρο-
σωπείται από την  Αντιδ-
ημάρχο κα Αντριάνα  Ζαρα-
κέλη.

Ο Δήμος Σαλαμίνας-  εκπρ-
οσωπείται από την Αρχαιολό-
γο κα Εύη Μικρομάστορα. 

Ο Δήμος Κερατσινίου -Δρα-
πετσώνας- εκπροσωπείται

από τον Αντιδήμαρχο κ. Βασίλειο Τσίγγερη. 
Ο Δήμος Περάματος- εκπροσωπείται από τον Γενικό Γραμματέα του Δημοτικού

Συμβουλίου κ. Δημήτρη Στάθη. 
Ο Δήμος Ασπροπύργου- εκπροσωπείται από τον Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Νέζη. 
Ο Δήμος Χαϊδαρίου-εκπροσωπείται από τον Αντιδήμαρχο κ. Μάνο Πετούση. 
Ο Δήμος Ελευσίνας - αναμένεται να ορίσει τον εκπρόσωπό του.
Στόχος είναι  η Θαλάσσια Ιερά Οδός να συνεχίσει την λειτουργία της και μετά το

2023 και να παραμείνει ως παρακαταθήκη για την τουριστική προβολή, την ανάπτυξη
και αναβάθμιση της Δυτικής Αττικής.

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 

Συν εχ ίζεται από τη σελ. 3

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ 

Ο Δήμος Ασπροπύργου
σας ενημερώνει ότι για
τις παρακάτω ημέρες
δεν θα πραγματοποιηθ-
ούν κηδείες:  Τρίτη, 26 Ιουλίου 2022 – Αγ. Παρασκευής 
Δευτέρα, 15 Αυγούστου – Κοιμήσεως της Θεοτόκου
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Ο
Α ν τ ι π ρ ό ε δ ρ ο ς
της Βουλής και
Βουλευτής Δυτι-

κής Αττικής, Θαν άσης
Μπούρας, από την
πρώτη στιγμή που
εκδηλώθηκε η μεγάλη
πυρκαγιά στο Αλεποχ ώρι
Μεγάρων , είχ ε τηλεφων ι-
κή επικοιν ων ία με τον
Υπουργό Κλιματικής
Κρίσης και Πολιτικής Προ

στασίας, κ. Χρήστο
Στυλιαν ίδη, ο οποίος
υποσχ έθηκε ότι θα κατα-
βάλει κάθε δυν ατή προ-
σπάθεια, εν εργο-
ποιών τας όλα τα διαθέσι-
μα μέσα, εν αέρια και
επίγεια, για την  καλύτερη
αν τιμετώπιση της πυρκα-
γιάς. 

Στην  συν έχ εια, ο κ.
Μπούρας, βρέθηκε ο ίδιος 

σε διάφορα σημεία του
μετώπου, όπου συν αν -
τήθηκε, με τον  Αν τιπερ-
ιφερειάρχ η Δυτικής Αττι-
κής κ. Λευτέρη Κοσμό-
πουλο, με το Δήμαρχ ο
Μεγάρων  κ. Γρηγόρη Στα-
μούλη, με τους επικεφα-
λής της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας και της
Ελλην ικής Αστυν ομίας,
τη Δασάρχ η Μεγάρων ,

καθώς και με εθελον τές
της Πολιτικής Προ-
στασίας.

Είχ ε επίσης, την  ευκαι-
ρία ν α συγχ αρεί τα στε-
λέχ η του πυροσβεστικού
σώματος και των  σωμά-
των  ασφαλείας, τους φορ-
είς της τοπικής αυτο-
διοίκησης που συν έδρα-
μαν  με υδροφόρες και
μηχ αν ήματα έργου, τους
εθελον τές διασώστες του
Ερυθρού Σταυρού και τις
εθελον τικές ομάδες των
Μεγάρων , των  Βιλίων  &
των  Ερυθρών , για την
μάχ η που έδωσαν  για
την  κατάσβεση της
φωτιάς.

Τέλος, σύμφων α με το
Δελτίο Τύπου που
εκδόθηκε την  21/7/2022
του Υφυπουργού παρά
τω Πρωθυπουργώ κ. Χρή-
στου Τριαν τόπουλου,
δημοσιεύθηκαν  τα μέτρα
στήριξης των  πληγέν των
από τις πυρκαγιές κατά
τον  τρέχ ον τα μήν α στην
Αττική, συμπεριλαμβαν ο-
μέν ου και της περιοχ ής
Αλεποχ ωρίου Μεγάρων .

ΣΣΤΤΟΟ  ΑΑΛΛΕΕΠΠΟΟΧΧΩΩΡΡΙΙ  ΟΟ  ΑΑΘΘΑΑΝΝΑΑΣΣΙΙΟΟΣΣ  ΜΜΠΠΟΟΥΥΡΡΑΑΣΣ  
ΘΘαα  κκααττααββάάλλλλεειι  κκάάθθεε  ππρροοσσππάάθθεειιαα  γγιιαα  ττηηνν

άάμμεεσσηη  σσττήήρριιξξηη  ττωωνν  ππυυρρόόππλληηκκττωωνν  

Με εκπροσώπους των Εργαζομένων στα Ναυπηγεία
Ελευσίνας, του Προεδρείου της ΓΣΕΕ και της Νομα-
ρχιακής Επιτροπής Δυτικής Αττικής του Κινήματος

Αλλαγής, συναντήθηκε την Παρασκευή  ο Γιώργος Παπαν-
δρέου.

Σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε, στη συνάντηση, ενημε-
ρώθηκε διεξοδικά για την κατάσταση που επικρατεί στα Ναυ-
πηγείο Ελευσίνας, καθώς και για το Επιχειρησιακό Σχέδιο που
προωθεί ο Υπουργός Ανάπτυξης και βρίσκεται στο επίκεντρο
της συζήτησης που αφορά το παρόν και το μέλλον του Ναυ-
πηγείου, αλλά και των αγώνων των Εργαζομένων.

Στη συζήτηση που ακολούθησε, ο Γιώργος Παπανδρέου
εξέφρασε τη στήριξή του στον αγώνα των Εργαζομένων και
στην ανάγκη αναζήτησης ενός βιώσιμου Επιχειρησιακού
Σχεδίου, το οποίο θα διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία
του Ναυπηγείου, τη συμβολή του Ναυπηγοεπισκευαστικού
Τομέα στη δημιουργία μιας εξωστρεφούς και ανταγωνιστικής
προοπτικής για την Ελληνική επιχειρηματικότητα και για τη
δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας. Επίσης, υπογράμμισα
την ανάγκη σεβασμού προς τον θεσμό των Συλλογικών Δια-
πραγματεύσεων και των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

«Είμαστε μαζί στον αγώνα για βιώσιμο Ναυπηγοεπισκευα-
στικό Τομέα με βιώσιμες θέσεις εργασίας και θα συμβάλω με
όλες μου τις δυνάμεις προς αυτήν την κατεύθυνση», τόνισε,
προς τους εκπροσώπους των Εργαζομένων, Θανάση
Δανούση, Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα της ΓΣΕΕ, Πανα-
γιώτη Ρεντούμη, Επικεφαλής της ΠΑΣΚΕ Ναυπηγείων Ελευ-
σίνας, Νεκτάριο Αλεξάκη, Μέλος της ΠΑΣΚΕ Ναυπηγείων
Ελευσίνας και Αγαθάγγελο Σερέπα, Γραμματέα της Νομαρχια-
κής Επιτροπής Δυτικής Αττικής του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλα-
γής.

Κλιματιζόμενη αίθουσα στο Δημαρχείο Άνω Λιοσίων  
καθόλη τη διάρκεια του καύσωνα, για την ανακούφιση των ευπαθών ομάδων

Κ
λιματιζόμενη αίθουσα για τη φιλο-
ξενία ευπαθών ατόμων κατά τη
διάρκεια του καύσωνα, λειτουργεί

ο Δήμος Φυλής, λόγω των υψηλών θερ-
μοκρασιών που επικρατούν. 

Ειδικότερα, ο Δήμος, από σήμερα και
για όσο διαρκούν οι υψηλές θερμοκρ-
ασίες, θέτει στη διάθεση των δημοτών
που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, την
κλιματιζόμενη αίθουσα  “Μελίνα Μερ-
κούρη” που βρίσκεται στο Δημαρχείο στα
Άνω Λιόσια. 

Παράλληλα, ο Δήμος καλεί τους δημό-
τες, και ιδιαίτερα αυτούς που ανήκουν σε
ευπαθείς ομάδες, να είναι πολύ προσεκ-
τικοί τις ημέρες του καύσωνα και να λαμ-
βάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα αυτοπρ-
οστασίας. 

Υπενθυμίζεται ότι, η Γενική Γραμματεία
Πολιτικής Προστασίας συστήνει στους
πολίτες:

Κατά τη διάρκεια του καύσωνα:
Αποφύγετε την ηλιοθεραπεία και παρ-

αμείνετε σε σκιερά και δροσερά μέρη
μακριά από χώρους όπου επικρατεί
συνωστισμός.

Αποφύγετε τη βαριά σωματική εργασία
ιδιαίτερα σε χώρους με υψηλή θερμοκρ-
ασία, άπνοια και μεγάλη υγρασία.

Αποφύγετε το βάδισμα για πολύ ώρα
ή το τρέξιμο κάτω από τον ήλιο.

Προτιμήστε τα ελαφρά, άνετα και
ανοιχτόχρωμα ρούχα από φυσικό υλικό
για να διευκολύνεται ο αερισμός του
σώματος και η εξάτμιση του ιδρώτα. Επι-
λέξτε ένα καπέλο που εξασφαλίζει καλό
αερισμό του κεφαλιού. Φορέστε μαύρα ή
σκουρόχρωμα γυαλιά με ειδική επίστρω-
ση που προστατεύουν από την αντανάκ-
λαση του ήλιου.

Φροντίστε η διατροφή σας να αποτε-
λείται από ελαφρά και μικρά γεύματα, με
έμφαση στα φρούτα και τα λαχανικά.
Περιορίστε τα λιπαρά.

Πίνετε άφθονα υγρά (νερό και χυμούς
φρούτων). Αν ιδρώνετε πολύ, προσθέστε
αλάτι στο φαγητό σας. Αποφύγετε τα
οινοπνευματώδη ποτά.

Κάντε χλιαρά ντους κατά τη διάρκεια
της ημέρας κι αν χρειαστεί τοποθετείστε
υγρά καλύμματα στο κεφάλι και στο λαιμό.

Μεριμνήστε για τα μέλη της οικογένει-
άς σας που πάσχουν από χρόνια νοσή-
ματα (αναπνευστικά, καρδιαγγειακά,
κ.λπ.). Συμβουλευτείτε το θεράποντα
ιατρό τους για την εφαρμογή ειδικών
οδηγιών και για όσους λαμβάνουν φάρ-
μακα.

Αποφύγετε τα πολύωρα ταξίδια με τα
μέσα συγκοινωνίας όταν η ζέστη είναι σε
πολύ υψηλά επίπεδα.

Aν έχετε βρέφη και παιδιά:
Ντύστε τα όσο γίνεται πιο ελαφρά.

Φροντίστε ώστε τα χέρια και τα πόδια
τους να είναι ελεύθερα και να μην
τυλίγονται σε πάνες.

Φροντίστε να μην μένουν στον ήλιο
μετά το μπάνιο στη θάλασσα και να φορ-
ούν πάντα καπέλο.

Εκτός από γάλα συνιστάται η χορήγ-
ηση και άλλων υγρών. Συμβουλευτείτε
τον παιδίατρο.

Για τα μεγαλύτερα παιδιά, φροντίστε να
πίνουν πολλά υγρά (νερό και χυμούς
φρούτων) και να τρώνε περισσότερα
λαχανικά και φρούτα και λιγότερα λίπη.

Aν έχετε ηλικιωμένους:
Μετακινείστε τους σε δροσερότερους

χώρους ή περιοχές (παραθαλάσσια ή σε
βουνό), διότι το πολύ ζεστό και υγρό περ-
ιβάλλον αποβαίνει επικίνδυνο. Εναλλακ-
τικά φροντίστε να παραμένουν στα
κατώτερα διαμερίσματα πολυώροφων
σπιτιών.

Ανοίξτε το σπίτι τη νύχτα για να
δροσίζει και κρατάτε το ερμητικά κλειστό
τις ζεστές ώρες της ημέρας.

Μην εγκαταλείπετε τα ηλικιωμένα μέλη
της οικογένειας μόνα τους σε περι-
πτώσεις θερινών διακοπών ή πολυήμερ-
ης απουσίας σας από το σπίτι. Διαφορετι-
κά εξασφαλίστε ένα άτομο για την καθ-
ημερινή τους φροντίδα.

Στα Ναυπηγεία Ελευσίνας 
ο Γιώργος Παπανδρέου
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Η
Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου
Ασπροπύργου προχώρησε στην
πραγματοποίηση συμβουλευτικών

δράσεων στους τρεις Βρεφικούς Σταθμούς
της πόλης, με σκοπό  την ενημέρωση των
γονέων σε θέματα που βασίζονται στην
συμβουλευτική. 

Κατά τη διάρκεια των  συν αν τήσεων , η
ειδικός επί του θέματος, αν έλυσε στους γον είς
τους τρόπους με τους οποίους μπορούν  ν α
διαχ ειριστούν  τις ποικίλες συμπεριφορές των
παιδιών  τους καθώς και πως ν α διατηρήσουν
μια ορθή σχ έση με αυτά.  

Η δράση στόχ ευε στις αρμον ικές σχ έσεις και
τη διαχ είριση των  οικογεν ειακών  προβλημά-
των  μέσω της σύν δεσης, καθώς και στο ν α
καταν οήσουμε ότι τα παιδιά δεν  είν αι κακά ή
άτακτα, απλώς προσπαθούν  ν α ικαν οποιή-

σουν  τις αν άγκες τους σε κάθε δεδομέν η στιγ-
μή.Η συγκεκριμέν η συμβουλευτική δράση,
πρότειν ε έν α μον τέλο μη τιμωρητικό, που
αν τικαθιστά τις τιμωρίες και τις αν ταμοιβές με
συγκεκριμέν ες και εφαρμόσιμες δεξιότητες επι-
κοιν ων ίας, που βοηθούν  τους γον είς ν α κατα-
ν οήσουν  τις αν άγκες των  παιδιών , ν α αν τι-
παρατεθούν  στις μη αποδεκτές συμπεριφορές
τους με σεβασμό και καταν όηση, καθώς και ν α
βρουν  αμοιβαία αποδεκτές λύσεις, διαφυλάσ-
σον τας και εν δυν αμών ον τας την  μεταξύ τους
σχ έση. 

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Α., κ. Αν αστάσιος
Παπαδόπουλος τόν ισε ότι: «Στόχ ος της Δημο-
τικής Αρχ ής  είν αι η φρον τίδα των  παιδιών  σε
όλες τις βαθμίδες. 

Η ορθή και θετική αν τιμετώπιση  των  διαφ-
όρων  συμπεριφορών , μέσα από τη συμβου-
λευτική, μπορεί ν α επιφέρει αν αμφίβολα απο-
τελέσματα». 

Ξεκινάει στις 26 Ιουλίου
η διάθεση του καρτών 

διαρκείας για τα Αισχύλεια 2022
Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ελευσίνας σας ενημε-

ρώνει ότι η διάθεση     των καρτών διαρκείας του Φεστιβάλ
Αισχύλεια θα ξεκινήσει  την Τρίτη 26 Ιουλίου 2022 στις 08.00
π.μ. στο ισόγειο του κτιρίου που στεγάζεται η Κ.Ε.Δ.Ε. και
βρίσκεται στην οδό Παγκάλου & Κίμωνος 11 στην Ελευσίνα
(δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου). Η διάθεση των
καρτών θα συνεχίσει να γίνεται κάθε Τρίτη- Πέμπτη 08.00- 13.00
και 18.00- 20.00 μέχρι εξαντλήσεως τους (400 θέσεις).

Οι κατηγορίες των καρτών είναι:
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ (4 μελών) : 160,00€
ΑΤΟΜΙΚΗ (1 ατόμου): 80,00€
ΜΕΙΩΜΕΝΗ (1 ατόμου): 60,00€
*Για τη μειωμένη κάρτα είναι απαραίτητη η προσκόμιση του

αντίστοιχου δικαιολογητικού. 
**Για την έκδοση της οικογενειακής κάρτας είναι απαραίτητη η

προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.

Η Μειωμένη  Κάρτα αφορά τις κατηγορίες :
Φοιτητές
Μαθητές
Α.Μ.Ε.Α
Άνεργοι
Άνω των 65 ετών
Πολύτεκνοι

Η Οικογενειακή κάρτα αφορά οικογένεια μέχρι 4 μέλη με παι-
διά όπως αυτό προκύπτει απο το πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης 

Οι κάρτες διαρκείας είναι προσωπικές και δε μεταβιβάζονται
σε τρίτους.

Οδηγίες για την Τρίτη 26/7 (πρώτη μέρα διάθεσης καρτών):
Λόγω της μεγάλης προσέλευσης, οι κάρτες διαρκείας θα δια-

τεθούν με σειρά προτεραιότητας. Η Κ.Ε.Δ.Ε. έχει φροντίσει τα
νούμερα να διανεμηθούν στις 7.45 π.μ. Παρακαλούνται οι ενδια-
φερόμενοι να μην προσέρχονται νωρίτερα από αυτή την ώρα, δε
θα δοθούν αριθμοί. 

Ο κάθε αριθμός εξυπηρετεί έναν και μόνο ενδιαφερόμενο (δε
δύναται να πάρει δεύτερο αριθμό εξυπηρέτησης) και μπορεί να
προμηθευτεί από μία (1) έως και οκτώ (8) θέσεις , σε όποιον
συνδυασμό επιθυμεί. 

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

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΟΥΣ
ΒΡΕΦΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Η ΚΕΔΕ καταδικάζει την επίθεση κουκουλοφόρων στο
Δημαρχείο του Αιγάλεω

Η
Κ.Ε.Δ.Ε. εκφράζει την απόλυτη στήριξη της στο Δήμαρχο Αιγάλεω
Γιάννη Γκίκα και καταδικάζει απερίφραστα την αναίτια επίθεση που
εκδηλώθηκε την Παρασκευή στο Δημαρχείο Αιγάλεω.

Οι δράστες προκάλεσαν μεγάλες υλικές ζημιές εξωτερικά του ισογείου και
στην είσοδο του κτιρίου, ενώ επιτέθηκαν λεκτικά και στον υπάλληλο φύλα-
κα, ο οποίος βρισκόταν στον χώρο της εισόδου.

“Στη Δημοκρατία μας δεν έχουν θέση αυτού του είδους οι πρακτικές.  Η
καταστροφή δημόσιας περιουσίας δεν υπηρετεί κανένα κοινωνικό όφελος,
αντίθετα στρέφεται σε βάρος των συμφερόντων πολιτών των τοπικών μας
κοινωνιών. Οποιαδήποτε δε μορφή βίας σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί
να είναι ανεκτή” ανέφερε το σχετικό μήνυμα της ΚΕΔΕ.
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Η
έν αρξη λειτουργίας των  Βρεφον ηπιακών
Σταθμών  του Δήμου Αχαρν ών  είν αι γεγον ός,
εν ώ ξεκιν ούν  και οι εγγραφές στους αν ακαιν ι-

σμέν ους Βρεφον ηπιακούς του Δήμου μας για το επό-
μεν ο σχ ολικό έτος 2022 – 2023.

Στον  9ο Παιδικό Σταθμό Αγριλέζας Ερεσού και
Σκρέκη μπορούν  ν α φιλοξεν ηθούν  24 βρέφη καθώς
επίσης και στον  10ο Παιδικό Σταθμό Αγίας Βαρβάρας
Λευκάδος 33 και Κων σταν τιν ουπόλεως μπορούν  ν α
φιλοξεν ηθούν  12 βρέφη. Αυτοί οι δυο βρεφον ηπιακοί
σταθμοί είν αι οι μόν οι που διαθέτουν  βρεφικά τμήματα
τα οποία θα λειτουργήσουν  από φέτος τον  Σεπτέμβρη.

Εν ημερών ουμε τους εν διαφερόμεν ους, ότι η Δημοτι-
κή Φρον τίδα Αχ αρν ών  (ΔΗ.Φ.Α) θα δέχ εται αιτήσεις
εγγραφών  των  βρεφών  για τη ν έα σχ ολική χ ρον ιά
2022 -2023, μόν ο ηλεκτρον ικά, μέσω της ιστοσελίδας
https://poldhf a.intellisof t.gr  από 25/07/2022 έως και
31/07/2022 και ώρα 23:59.

Οι εν διαφερόμεν οι αφού εισέλθουν  στην  ιστοσελίδα
https://poldhf a.intellisof t.gr εγγράφον ται και στη
συν έχ εια συμπληρών ουν  την  αίτησή τους επισυν ά-
πτον τας τα απαραίτητα δικαιολογητικά και την  υπο-
βάλλουν . Οι Βρεφον ηπιακοί Σταθμοί Δήμου Αχ αρν ών
δέχ ον ται παιδιά ηλικίας από 6 μην ών  (κατά την  ημερ-
ομην ία εγγραφής τους) έως και 2,5 χ ρον ών  αφού
καταθέσουν  αίτηση εμπρόθεσμα με τα πλήρη δικαιο-
λογητικά. Τα παιδιά που δύν αται ν α εγγραφούν  στους
Βρεφον ηπιακούς Σταθμούς είν αι τα γεν ν ημέν α από
01/04/2020 έως και 31/3/2022.

Τα προαπαιτούμεν α δικαιολογητικά αν ά περίπτωση
είν αι τα εξής:

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 

1.Πιστοποιητικό Γέν ν ησης ή Ληξιαρχ ική Πράξη Γέν -
ν ησης του Βρέφους.

2.Ιατρικό Πιστοποιητικό Υγείας βρέφους , το οποίο
χ ορηγείται από τη Διοίκηση του Ν.Π. και συμπληρών ε-
ται από τον  Παιδίατρο. (Το πρότυπο Έν τυπο του
Πιστοποιητικού Υγείας Παιδιού διατίθεται στα «Χρήσι-
μα Έγγραφα» στην  πλατφόρμα του PreSchool»)

3.Φωτοτυπία βιβλιαρίου υγείας βρέφους (την  1η
σελίδα με τα στοιχ εία και αυτές με τα εμβόλια)

4. Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας στην  οποία
υποβλήθηκε η δήλωση εισοδήματος του 2021 ή του
2020 στην  περίπτωση που δεν  έχ ει εκδοθεί του 2021

5.Υπεύθυν η Δήλωση, η οποία χ ορηγείται από τη
Διοίκηση του Ν.Π. και στην  οποία θα αν αφέρεται η
οικογεν ειακή κατάσταση των  γον έων  του βρέφους, τα
ον οματεπών υμα των  ατόμων  που θα παραλαμβάν ουν
το βρέφος από τον  Βρεφον ηπιακό Σταθμό, καθώς και
την  αποδοχ ή υποχ ρεωτικής οικον ομικής εισφοράς
βάσει εκκαθαριστικού. (Το πρότυπο Έν τυπο διατίθεται
στα «Χρήσιμα Έγγραφα» στην  πλατφόρμα του
PreSchool»)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΦΟΣΟΝ ΣΑΣ
ΑΦΟΡΟΥΝ

6.Εργαζομέν οι στον  Ιδιωτικό Τομέα: Βεβαίωση
εργασίας από τον  εργοδότη (Και για τους δύο Γον είς/
Κηδεμόν ες, εφόσον  υπάρχ ει)

Ο Δήμαρχ ος Αχ αρν ών  κ. Σπύρος Βρεττός δήλωσε:

“Η συν εχ ής προσπάθεια μας για την  βελτίωση των
παρεχ όμεν ων  υπηρεσιών  της Προσχ ολικής Αγωγής
αποδίδει καρπούς με την  δημιουργία για πρώτη φορά
στο Δήμο μας, βρεφον ηπιακών  τμημάτων  για παιδιά
από 6 έως 30 μην ών .

Το εξαιρετικό προσωπικό των  Βρεφον ηπιακών
Σταθμών  μας αποτελεί εχ έγγυο ότι η Προσχ ολική
Αγωγή του Δήμου μας, δύν αται πλέον  ν α προσφέρει
τις καλύτερες δυν ατές υπηρεσίες στα παιδιά μας.

Στηρίζουμε τους εργαζόμεν ους γον είς, στηρίζουμε τις
οικογέν ειες με παιδιά και αυτό πλέον  παίρν ει σάρκα
και οστά”.

Θυσίασε τη ζωή του πολεμώντας 
τη φωτιά στην Ιπποκράτειο Πολιτεία,

στις 6 Αυγούστου 2021

Δ. ΦΥΛΗΣ: Την Κυριακή 
31 Ιουλίου 2022 στον Άγιο 

Κωνσταντίνο Άνω Λιοσίων το
Ετήσιο Μνημόσυνο του ηρωικού
συντοπίτη μας Βασίλη Φιλώρα

Την  Κυριακή 31 Ιουλίου 2022  στον  Ιερό Ναό Αγίων  Κων -
σταν τίν ου κι Ελέν ης Άν ω Λιοσίων  στις 10 και 30, θα τελε-
στεί το ετήσιο Μν ημόσυν ο του ηρωικού συν τοπίτη μας
Βασίλη Φιλώρα, που θυσίασε τη ζωή του πολεμών τας τη
φωτιά στην  Ιπποκράτειο Πολιτεία, στις 6 Αυγούστου 2021.  

Αξίζει ν α σημειωθεί ότι η Πολιτεία και ο Δήμος Φυλής απέδωσαν  τις οφειλόμεν ες τιμές
στον  Εθελον τή συν τοπίτη μας 

Στην  εξόδιο ακολουθία που εψάλη την  Τρίτη 10 Αυγούστου 2021  στον  Ιερό Ναό Αγίων
Κων σταν τίν ου και Ελέν ης, παρέστησαν  η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίν α Σακελλαρ-
οπούλου, η Υφυπουργός Πρόν οιας και Κοιν ων ικής Αλληλεγγύης Δόμν α Μιχ αηλίδου,  ο Βου-
λευτής Δυτικής Αττικής Ευάγγελος Λιάκος και ο Α' επιλαχ ών  Βουλευτής Δυτικής Αττικής Στα-
μάτης Πουλής. 

Το ύστατο χ αίρε εκ μέρους του Δήμου Φυλής απηύθυν ε ο Δήμαρχ ος Χρήστος Παππούς,
συν οδευόμεν ος από πολλά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Την  ίδια ώρα, στη συν εδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης αν ακοίν ων ε τη χ ορήγηση σύν ταξης στη χ ήρα του Βασίλη Φιλώρα, δηλών ον -
τας ότι: 

«Το λιγότερο το οποίο θα μπορούσαμε ν α κάν ουμε, μετά από αυτό, ήταν  η απον ομή
σύν ταξης στη γυν αίκα και τα παιδιά του, την  οποία αποφάσισε η κυβέρν ηση. Νομίζω,
όμως, ότι η μεγαλύτερη τιμή στη μν ήμη του είν αι ν α προστατεύσουμε και ν α αν αβαθμίσο-
υμε το φυσικό μας περιβάλλον  για το οποίο αγων ίστηκε μέχ ρι τέλους ο Βασίλης» είχ ε
δηλώσει  ο Πρωθυπουργός.

Έν α χ ρόν ο μετά η μν ήμη του και η θυσία του παραμέν ουν  ζων ταν ές και δυστυχ ώς τρα-
γικά επίκαιρες... Σκοτειν οί  “κύκλοι” συν εχ ίζουν  και φέτος την  αν ίερη δράση τους, καίγον -
τας δάση, ψυχ ές και κόπους μιας ολόκληρης ζωής. 

Η μνήμη του  Βασίλη Φιλώρα μας ενώνει όλους, ενάντια τους... 

Λογαριασμοί Ρεύματος: 
Οι νέες τιμές για τον Αύγουστο

Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές

.. ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Έναρξη εγγραφών στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Αχαρνών

Η
πρώτη εφαρμογή του ν έου
συστήματος βρίσκεται προ
των  πυλών , αφού σήμερα

Δευτέρα 25 Ιουλίου αν αμέν ον ται οι
αν ακοιν ώσεις των  προμηθευτών
για τα τιμολόγια του Αυγούστου,
μήν ας από τον  οποίο ξεκιν ά η
αποκαλούμεν η από την  κυβέρν -
ηση αν αστολή της ρήτρας αν απρο-
σαρμογής από τους λογαριασμούς
ρεύματος των  καταν αλωτών .

Αξίζει ν α σημειωθεί πως οι παρα-
γωγοί εισπράττουν  διοικητικά οριζό-
μεν η τιμή για το ρεύμα που παρά-
γουν , διαφορετική αν ά τεχ ν ολογία
(λιγν ίτες, φυσικό αέριο, ΑΠΕ,
κλπ.). Η τιμή – πλαφόν  για τον
Ιούλιο είν αι 112 ευρώ αν ά μεγα-
βατώρα για τα υδροηλεκτρικά, 85
ευρώ για τις λοιπές αν αν εώσιμες
πηγές, 208,29 ευρώ για τις λιγν ιτικές
μον άδες, 292 ευρώ για τις μον άδες
φυσικού αερίου συν δυασμέν ου
κύκλου και 408,47 ευρώ για τις
μον άδες αν οιχ τού κύκλου.

Τιμή αγοράς
Οι προμηθευτές αγοράζουν  το

ρεύμα στην  τιμή που διαμορφών ε-
ται στο Χρηματιστήριο που είν αι
πολύ υψηλότερη από το πλαφόν
στους παραγωγούς (π.χ . σήμερα η
τιμή Χρηματιστηρίου έκαν ε ρεκόρ
στα 426,92 ευρώ αν ά μεγαβατώρα).
Η διαφορά (χ ρηματιστηριακή τιμή
που πληρών ουν  οι προμηθευτές 

μείον  το πλαφόν  που εισπράτ-
τουν  οι παραγωγοί) μεταφέρεται
στο Ταμείο Εν εργειακής Μετάβασης
για ν α χ ρηματοδοτεί τις επιδοτήσεις
προς τους καταν αλωτές ρεύματος.

Οι καταν αλωτές από τον  Αύγου-
στο και μετά θα πληρών ουν  σταθε-
ρά τιμολόγια, χ ωρίς ρήτρα αν απρο-
σαρμογής, που θα αν ακοιν ών ον ται
εκ των  προτέρων  από όλους τους
προμηθευτές και θα ισούν ται με το
τιμολόγιο κάθε εταιρείας μείον  την
επιδότηση που θα δίν ει η Πολιτεία.
Υπεν θυμίζεται ότι η επιδότηση για
τους οικιακούς καταν αλωτές τον
Ιούλιο, πριν  εφαρμοστεί το ν έο
σύστημα λειτουργίας της αγοράς και
οι πόροι που διέθετε η Πολιτεία
ήταν  λιγότεροι, ήταν  200 ευρώ αν ά
μ ε γ α β α τ ώ ρ α .  

Οι καταν αλωτές θα έχ ουν  επίσης
ευχ έρεια άμεσης αλλαγής προμηθ-
ευτή, εφόσον  το επιλέξουν .
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Το Γραφείο Απασχόλησης του Δήμου Ασπρ-
οπύργου ενημερώνει ότι θα ξεκινήσει η υποβολή
αιτήσεων στο πρόγραμμα «Ανάπτυξη βασικών
δεξιοτήτων ως Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας
με παροχή πιστοποίησης των αποκτηθεισών
γνώσεων»

Το πρόγραμμα απευθύν εται σε άν εργους ηλικίας 18-
50 ετών , απόφοιτους Υποχ ρεωτικής και άν ω
εκπαίδευσης, οι οποίοι δεν  έχ ουν  παρακολουθήσει
άλλο πρόγραμμα κατάρτισης (εκτός της Κοιν ωφελούς
Εργασίας) τα τελευταία 2 χ ρόν ια.

Περιλαμβάν ει:
Θεωρητική κατάρτιση 105 ωρών  και καλύπτει πλήρ-

ως όλες τις θεματικές εν ότητες που απαιτούν ται για
την  επιτυχ ή συμμετοχ ή στις εξετάσεις πιστοποίησης
security  και την  απόκτηση της σχ ετικής Βεβαίωσης
Κατάρτισης

Το Πιστοποιητικό αυτό είν αι πλέον  Απαραίτητο
Δικαιολογητικό για την  έκδοση ή/και αν αν έωση της
άδειας εργασίας στον  συγκεκριμέν ο επαγγελματικό
κλάδο.

Τρόπος Εκπαίδευσης:
To Πρόγραμμα προσφέρεται με δυν ατότητα παρα-

κολούθησης μέσω τηλεκατάρτισης (e-learning)

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα Συμμετοχ ής έχ ουν  όλοι οι άν εργοι που
πληρούν  τις κάτωθι προϋποθέσεις:

Εγγεγραμμέν οι στο Μητρώο Αν έργων  της Δημόσιας
Υπηρεσίας Απασχ όλησης (ΔΥΠΑ) (πρώην  ΟΑΕΔ)
κατά την  ημερομην ία υποβολής της αίτησης (εν εργή
κάρτα αν εργίας) Έχ ουν  ηλικία από 18-50 ετών  (ν α έχ ουν  γεν ν ηθεί

από το 1972 έως το 2004), δηλαδή κατά την  υποβολή
της αίτησης ν α είν αι άν ω των  18 και έως 50 ετών

Είν αι απόφοιτοι τουλάχ ιστον  υποχ ρεωτικής
εκπαίδευσης (απολυτήριο Γυμν ασίου).

Είν αι Έλλην ες πολίτες ή Έλλην ες Ομογεν είς ή
πολίτες χ ώρας- μέλους της Ευρωπαϊκής Έν ωσης.

Για τους πολίτες κρατών  μελών  της Ε.Ε., απαιτείται
η γν ώση της ελλην ικής γλώσσας σε τουλάχ ιστον
βαθμό: Β2 Επίπεδο

Δεν  έχ ουν  παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης
στο ίδιο αν τικείμεν ο τα τελευταία δύο (2) έτη πριν
από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης

Τα οφέλη των  συμμετεχ όν των  θα είν αι τα εξής:
Δωρεάν  Παρακολούθηση Προγράμματος Κατάρτισης

και Απόκτηση Βεβαίωσης Κατάρτισης.
Επιδότηση των  Παραβόλων  Συμμετοχ ής στις Εξε-

τάσεις.
Απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικών

Γν ώσεων  και Προσόν των  από τον  ΕΟΠΠΕΠ και
ΚΕΜΕΑ για την  έκδοση άδειας εργασίας ως Προσω-
πικό Ιδιωτικής Ασφαλείας.

Οι ωφελούμεν οι θα λάβουν  Εκπαιδευτικό Επίδομα
έως 525 ευρώ (μικτά).

Διασύν δεση με την  Αγορά Εργασίας

Για περαιτέρω πληροφορίες και ενημέρωση για
την ολοκλήρωση της διαδικασίας,  οι ενδιαφερό-
μενοι μπορούν να επικοινωνούν  με το Γραφείο
Απασχόλησης του Δήμου Ασπροπύργου στα
τηλέφωνα 2132006489 και 2105576704 καθημερινά
από τις 9.00 π.μ. έως τις 17.00 μ.μ.

««ΤΤρρέέχχοουυνν»»  οοιι  ααιιττήήσσεειιςς  γγιιαα  ττοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα  ««ΑΑννάάππττυυξξηη  ββαασσιικκώώνν
δδεεξξιιοοττήήττωωνν  ωωςς  ΠΠρροοσσωωππιικκόό  ΙΙδδιιωωττιικκήήςς  ΑΑσσφφάάλλεειιααςς,,  μμεε  ππααρροοχχήή

ππιισσττοοπποοίίηησσηηςς  ττωωνν  ααπποοκκττηηθθεειισσώώνν  γγννώώσσεεωωνν»»

Αντιμέτωπη με παρατεταμένο 
καύσωνα η χώρα

Έως και 42 βαθμούς σε πολλές 
περιοχές ο υδράργυρος

Με ρυθμούς καύσων α θα
πορευτούμε και σήμερα Δευ-
τέρα . Η σημεριν ή  ημέρα
αν αμέν εται ν α είν αι από τις
πιο δύσκολες σύμφων α με
τους μετεωρολόγους και πλέον
επικίν δυν ες για την  εξάπλωση
ν έων  πυρκαγιών .
Περίπου 8,6 εκατομμύρια

αν θρώπων  θα βιώσουν  θερ-
μοκρασίες πάν ω από 37 βαθ-
μούς κελσίου σήμερα, εν ώ σε κάποιες περιοχ ές το
θερμόμετρο θα δείξει και 42-43 βαθμούς.
Το σκην ικό αυτό δεν  θα αλλάξει ούτε τις επόμεν ες

ημέρες. Ο υδράργυρος θα παραμείν ει στο ‘’κοκκιν ο ‘’
έως την  Τετάρτη 



Η
πρόεδρος της ΡΑΣ, Ιωάν ν α
Τσιαπαρίκου απέστειλε επιστολή
στην  Hellenic Train, καθώς,

παρά τις έγγραφες διαβεβαιώσεις της
εταιρείας για άμεσες βελτιωτικές
εν έργειες, η ΡΑΣ συν εχ ίζει ν α γίν εται
αποδέκτης πλήθος παραπόν ων
επιβατών  του Προαστιακού Αθην ών  και
Θεσσαλον ίκης, όπως αν αφέρει η
αν εξάρτητη Αρχ ή.  

Στην  επιστολή, οπως αν αφέρει το
metaf orespress.gr, καταγράφεται ότι τα
αιτήματα/παράπον α επιβατών
επικεν τρών ον ται στις επαν ειλημμέν ες
και συστηματικές ακυρώσεις αλλά και
καθυστερήσεις δρομολογίων , ιδιαίτερα

μάλιστα κατά τις ώρες αιχ μής, όταν
δηλαδή πρέπει ν α εξυπηρετηθεί η
αν άγκη μετακίν ησης των  πολιτών  από
και προς τον  τόπο εργασίας τους.

Επιφορτισμέν η με την  αρμοδιότητα
προστασίας των  δικαιωμάτων  των
επιβατών , (υπεύθυν ος Φορέας
Επιβολής του ΕΚ 1371/2007), η
Ρυθμιστική Αρχ ή Σιδηροδρόμων , καλεί
την  εταιρεία άμεσα ν α αν αφέρει:

-Τους λόγους για τους οποίους
ακυρών ον ται καθημεριν ά δρομολόγια
στον  Προαστιακό Αθην ών  και
Θεσσαλον ίκης.

-Το χ ρον ικό διάστημα κατά το οποίο
εκτιμάται ότι οι

ακυρώσεις/καθυστερήσεις αυτές θα
συν εχ ιστούν  και

-Να κοιν οποιήσει άμεσα προς την
Αρχ ή το σχ έδιο δράσης της εταιρείας,
προκειμέν ου ν α αποκατασταθεί η
εύρυθμη λειτουργία των  Προαστιακών
δρομολογίων  Αθήν ας και
Θεσσαλον ίκης.

Παράλληλα, υπεν θυμίζει προς την
εταιρεία, ότι υπάρχ ουν  συγκεκριμέν ες
υποχ ρεώσεις έν αν τι των  επιβατών ,
όταν  παρουσιάζον ται δυσλειτουργίες
στο επιβατικό έργο με υπαιτιότητα της
εταιρείας.

Για το ζήτημα, η Πρόεδρος της
Ρυθμιστικής Αρχ ής Σιδηροδρόμων  κ.

Ιωάν ν α Τσιαπαρίκου αν αφέρει τα εξής:
«Ο συν εχ ώς διογκούμεν ος όγκος
παραπόν ων  από τους επιβάτες των
συγκεκριμέν ων  δρομολογίων , έχ ει
κιν ητοποιήσει την  Αρχ ή εδώ και
αρκετούς μήν ες.

Η Ρυθμιστική Αρχ ή Σιδηροδρόμων , ως
Υπεύθυν ος Φορέας Επιβολής του ΕΚ
1371/2007, θεωρεί, απαράβατο το
δικαίωμα των  επιβατών  ν α μπορούν  ν α
προγραμματίζουν  την  καθημεριν ή τους
μετακίν ηση, η οποία αποτελεί
κοιν ων ικό αγαθό,  χ ωρίς εμπόδια και
καθυστερήσεις.

Ο σεβασμός των  δικαιωμάτων  των
επιβατών  , είν αι κέρδος για τον
Σιδηρόδρομο, τις Μεταφορές και τη
Χώρα.

Αν τίθετα η συσσωρευμέν η
δυσαρέσκεια εν δέχ εται ν α
αποθαρρύν ει τους πολίτες ν α επιλέγουν
το τρέν ο ως μέσο μετακίν ησης τους, σε
μία κρίσιμη μάλιστα χ ρον ική συγκυρία,
όπου οι στόχ οι της Πράσιν ης
Συμφων ίας και η Κλιματική Κρίση,
θέτουν  την  αύξηση του επιβατικού
σιδηροδρομικού έργου στην  κορυφή
των  προτεραιοτήτων  για τη
σχ εδιαζόμεν η απαν θρακοποίηση των
Μεταφορών ».

Σύμφων α με καταγγελίες επιβατών ,
ακυρών ον ται αρκετά δρομολόγια του
Προαστιακού στις γραμμές Αθήν α –
Χαλκίδα, Άν ω Λιόσια – Κάν τζα και Αίγιο
– Κιάτο και αν τίστροφα, όπως και από
και προς το αεροδρόμιο «Ελ.
Βεν ιζέλος», τα οποία – αν ά
περιπτώσεις – διεξάγον ται με
λεωφορεία.
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Καταγγελίες και παράπονα επιβατών για τις καθυστερήσεις στα δρομολόγια του Προαστιακού
στις γραμμές Αθήνα – Χαλκίδα, Άνω Λιόσια – Κάντζα

- Παρέμβαση της ΡΑΣ. Επιστολή στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Συνεχίστηκαν και σχεδόν έχουν ολοκ-
ληρωθεί οι έλεγχοι, από μηχανικούς του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,
σε κτήρια των πληγέντων Δήμων Πεντέλ-
ης, Παλλήνης (Παλλήνη, Γέρακας, Ανθ-
ούσα) και Ραφήνας – Πικερμίου, λόγω
της πυρκαγιάς της 19ης Ιουλίου που
ξέσπασε στην ευρύτερη περιοχή των
Δήμων. 

Συνολικά, έχουν διενεργηθεί αυτοψίες
σε 251 κτήρια:

·       Από αυτά 204 αφορούν σε
κατοικίες, εκ των οποίων οι 78 έχουν
κριθεί κατάλληλες για χρήση (κατοικήσι-
μες), 72 προσωρινά ακατάλληλες για
χρήση (χρήζουν επισκευών) και  54
επικίνδυνες για χρήση, οι οποίες θα
επανελεγχθούν.

·       Επίσης, έχουν ελεγχθεί 8 επαγ-
γελματικοί χώροι, εκ των οποίων 2 είναι
κατάλληλοι για χρήση, 1 προσωρινά ακα-
τάλληλος (χρήζει  επισκευής) και  5
επικίνδυνοι για χρήση οι οποίοι θα επα-
νελεγχθούν.

·       Ελέγχθηκαν 34 αποθήκες εκ των
οποίων 5 κρίθηκαν κατάλληλες, 12 προ-
σωρινά ακατάλληλες για χρήση (χρήζουν
επισκευών) και  17 επικίνδυνες για

χρήση και θα επανελεγχθούν.
·       Τέλος ελέγχθηκαν 5 Ιεροί Ναοί -

Δημόσια Κτήρια, εκ των οποίων οι 4
κρίθηκαν κατάλληλοι για χρήση και ο 1
προσωρινά ακατάλληλος για
χρήση(χρήζει επισκευών).

Τις επόμενες ημέρες, κλιμάκια του 
Υπουργείου Υποδομών  θα

συνεχίσουν να διενεργούν αυτοψίες, στις
πληγείσες περιοχές της Αττικής, για να
ικανοποιήσουν όσα επιπλέον αιτήματα
αυτοψιών δεν κατέστη εφικτό μέχρι σήμε-
ρα, λόγω απουσίας των ιδιοκτητών των
ακινήτων, ώστε να ξεκινήσει άμεσα η δια-
δικασία των αποζημιώσεων των πληγέν-
των συμπολιτών μας.  

Συνεχίζονται οι έλεγχοι, από μηχανικούς του Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών, σε κτήρια των πληγέντων Δήμων Πεντέλης & Παλλήνης 

Νέα παράταση
έως 30 Αυγούστου

για τις φορολογικές
δηλώσεις, έπειτα από

έν τον ες πιέσεις.

Με νομοθετική διάταξη του
υπουργείου Οικονομικών,

παρατείνεται η προθεσμία
υποβολής των φορολογικών

δηλώσεων έως τις 30
Αυγούστου 2022.

Παρά το γεγονός ότι εφέτος η
ηλεκτρονική πλατφόρμα υπο-

βολής των δηλώσεων 
φορολογίας εισοδήματος

φυσικών προσώπων ξεκίνησε 
να λειτουργεί από τις 30

Μαρτίου 2022 και μέχρι την
Τετάρτη 20 Ιουλίου 

είχε υποβληθεί το 81% των
φορολογικών δηλώσεων, η
χρονική αυτή παράταση

κρίθηκε επιβεβλημένη λόγω
των ιδιαίτερων συνθηκών που
επικρατούν, για να διευκολ-
υνθούν οι φορολογούμενοι
πολίτες, οι λογιστές και οι
φοροτεχνικοί, εξαντλώντας
κάθε χρονικό περιθώριο

παράτασης.
Πρόκειται για την τελευταία

παράταση που δίνεται, 
ώστε να μπορέσουν όλοι να
ολοκληρώσουν τη διαδικασία
υποβολής δηλώσεων και να

είναι συνεπείς στις 
υποχρεώσεις τους.
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Ο Ζήσης Ζήκος και την
νέα χρονιά στον Μεγαρικό

Στο τιμόνι του Α.Σ Μεγαρικός παραμένει
και την επόμενη σεζόν ο έμπειρος προ-
πονητής Ζήσης Ζήκος ο οποίος είναι
απόφοιτος σχολής ΤΕΦΑΑ και κάτοχος
διπλώματος UEFA A . 
Η διοίκηση του συλλόγου του εύχεται
καλή επιτυχία στο έργο του .

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ: Με θωμά Νίκου και τη νέα σεζόν

Ανακοίνωση

Σας το φυλάγαμε για έκπληξη
ώστε να κάνουμε όλοι ευχάρι-
στες διακοπές !

Ο Αρχηγός της ομάδας μας
και φυσικός της Ηγέτης και τη
νέα σεζόν θα αγωνίζεται με τα
κυανόλευκα και το ΣΤΑΧΥ στο
στήθος !

Για τον Θωμά Νίκου δεν χρει-
άζονται πολλά λόγια . Άλλωστε
και ο ίδιος είναι φειδωλός σε
αυτά! 

Δείχνει με πράξεις μέσα στα
παρκέ όλα αυτα τα χρόνια της
καριέρας του για το τι είναι
ικανός να προσφέρει στο
σύλλογο !

Ευχόμαστε μια υγιή και γεμάτη
χρονιά με επιτυχίες στον Θωμά
Νίκου !

Και σε όλους τους φίλους καλό καλοκαίρι και καλές διακοπές !
Με μια μικρή υπενθύμιση ….Συνεχίζεται κανονικά η προπώληση των καρτών διαρκείας !
Στηρίζουμε όλοι την ομάδα της καρδιάς μας, με την αγορά μιας κάρτας διαρκείας !

O Πανελευσινιακός
ανακοίνωσε τον Στέφανο

Ζαφείρη

Η διοίκηση του Πανελευσινιακού ανακοινώνει
την έναρξη της συνεργασίας της με τον Στέφανο
Ζαφείρη.

Ο 19χρόνος αμυντικός την προηγούμενη
σεζον ήταν βασικό στέλεχος στην Κ19 του
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΥ και από φέτος θα φορά τα
γαλανόλευκα.
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Οι σταχυοφόροι ανακοίνωσαν
Πορφυρόπουλο και Ζαφείρη

Ο Γιάννης Πορφυρόπουλος είναι η νέα μεταγρα-
φή του Πανελευσινιακού .  Ο 19χρόνος αμυντικός
την προηγούμενη σεζον ήταν βασικό στέλεχος
στην Κ19 του ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΥ και από φέτος θα
φορά τη φανέλα με το στάχυ. Γιάννη καλορίζι-
κος! Σου ευχόμαστε υγεία, δύναμη και πολλές
επιτυχίες!

Η διοίκηση του Πανελευσινιακού ανακοινώνει
την έναρξη της συνεργασίας της με τον Στέφανο
Ζαφείρη.  Ο 19χρόνος αμυντικός την προη-
γούμενη σεζον ήταν βασικό στέλεχος στην Κ19
του ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΥ και από φέτος θα φορά τα
γαλανόλευκα. Στέφανε καλωσόρισες στην οικογέ-
νεια του Πανελευσινιακού! Σου ευχόμαστε υγεία,
δύναμη και πολλές επιτυχίες!

Α.Γ.Σ. ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ:
Ανακοίνωσε τον Γιώργο
Φυσαράκη

Η διοίκηση του Α.Γ.Σ. ΒΥΖΑΣ ανακοινώνει την
συνεργασία της με τον ποδοσφαιριστή ΓΙΩΡΓΟ
ΦΥΣΑΡΑΚΗ. 

Ο νεαρός γεννηθείς το 2005 ποδοσφαιριστής
που αγωνίζεται ως πλάγιος αμυντικός, ξεκίνησε
από τους Αγίους Αναργύρους Ελευσίνας, ενώ την
χρονιά που πέρασε αγωνίζονταν στον Αστέρα
Μαγούλας. 
Με την απόκτηση του εν λόγω ποδοσφαιριστή, η

διοίκηση της ομάδας επενδύει στο μέλλον, αφού
ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΥΣΑΡΑΚΗΣ θεωρείται ένα από τα
ανερχόμενα ποδοσφαιρικά ταλέντα της Δυτικής 

Αττικής με πολλές συμμετοχές στην Μικτή της
ΕΠΣΔΑ, όπου είναι και ένας εκ τωναρχηγών της. 
Καλωσορίζουμε τον Γιώργο στην ποδοσφαιρική

οικογένεια του Βύζαντα και του ευχόμαστε να είναι
υγιής και να πανηγυρίσει πολλές επιτυχίες με 
την κιτρινόμαυρη φανέλα. 

Ο Μανδραϊκός απέκτησε τον
Ραφαήλ Πεταλά

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο ΓΣ Μανδραϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνε-
ργασιας του με τον Πεταλά Ραφαήλ!Ο 27χρονος

γκαρντ αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν στον Αρη
Νίκαιας, ενώ πολλά χρόνια συμμετέχει στην Εθνική

Ομάδα Κωφών. Καλωσόρισες Ραφαήλ!!

Σε σώμα το νέο Δ.Σ της
Λαμπερής Ελευσίνας
Μετά απο τις αρχ αιρεσίες που έγιν αν  στην  Λαμπε-
ρή Ελευσίν ας το ν έο διοικητικό σχ ήμα έχ ει ως εξής.

Ιωάννης Γιαννίκος (πρόεδρος)-ΦΩΤΟ)
Πέτρος Μωυσόγλου (αντιπρόεδρος)
Χρήστος Βλαχοπάνος (Ά γενικός αρχηγός)
Δημήτρης Αναγνώστου ( Β’γενικός αρχηγός)
Αθανασία Λάσκου (γενική γραμματέας)
Δημήτρης Μαυρονάσος (Αν.Γενικός Γραμμα-
τέας)
Ιωάννης Μακρής (Ταμίας)
Ανθιμος Βατούγιος (Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέ-
σεων)
Μέλος: Σοφία Πολυχρονιάδου

Ο Παντελής
Κατσάφαρος
στον ΠΑΟΚ
Μάνδρας

Στον ΠΑΟΚ Μάνδρ-
ας θα αγωνίζεται τη
νέα χρονιά ο 28
χρονος (1995)
επιθετικός Παντε-
λής Κατσάφαρος.
Εχει αγωνιστεί στην
Πανελευσινιακή
Ενωση, Πανελευσι-
νιακό, Ατταλο Νέας
Περάμου Ηρακλή
Ελευσίνας και Ενωση Πανασπροπυργιακού
Δόξας.

Η μεγάλη επιστροφή.
Μετά τις σπουδές του ο 22 χρονος τερματοφύλα-
κας (από τα σπλάχνα) Λεωνίδας Τσαπάρας επέ-
στρεψε στην ομάδα του ΠΑΟΚ Μάνδρας και θα
υπερασπίσει τα δοκάρια τη νέα σεζόν.

ΑΝ.ΤΣΑΚ.

Aνακοίνωσε Κακοσίμο-Σαβουιδάκη
ο Πανελευσινιακός ΑΟ

Η διοίκηση του ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ Α.Ο.
αν ακοιν ών ει την  έν αρξη της συν εργασίας της με τον
Μαν ώλη Σαβουιδάκη. Ο 20χ ρον ος ταλαν τούχ ος
αμυν τικός θα φορά την  φαν έλα με το στάχ υ
βοηθών τας την  ομάδας ν α πετύχ ει τους υψηλούς
στόχ ους της.
Έχ ει αγων ιστεί στον  Ο.Φ.Η.(Κ19) και στον  Α.Ο.
Δαμάστας εν ώ τελευταίος σταθμός στη καριέρα του
ήταν  ο Ατσαλέν ιος.
Η διοίκηση του εύχ εται υγεία, δύν αμη και πολλές
επιτυχ ίες!

Επέστρεψε στους σταχ υοφόρους ο Γιώργος Κακοσίμος

Η διοίκηση του ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ Α.Ο.
αν ακοίν ωσε την  επιστροφή του Γιώργου Κακοσίμου
στην  ομάδα . Ο 23χ ρον ος μεσοεπιθετικός ύστερα απο
εν α χ ρόν ο επιστρέφει δυν αμικά και θα είν αι στη
διάθεση του Αν δρέα Σκέν τζου για τη ν έα χ ρον ιά.

Γιώργο, η διοίκηση σου εύχ εται υγεία, δύν αμη και
πολλές επιτυχ ίες!
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ   ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

NOMOΣ   ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ   ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθ.

5ης/ 2022 συν εδρίασης 
της Επιτροπής Ποιότητας

Ζωής του Δήμου Ασπροπύργου

Αριθ.Αποφ .:9

ΘΕΜΑ:Λήψη απόφ ασης για
την Εκδίκαση Εν στάσεων  2ης
Αν άρτησης Πολεοδομικής
Μελέτης τμήματος της Ζών ης
Χον δρεμπορίου Δήμου Ασπρ-
οπύργου, σύμφ ων α με την  υπ’
αριθ. πρτ. 19543/12-05-2022
εισήγηση της Δ/ν σης Πολεο-
δομίας & Τεχν ικών  Υπηρε-
σιών .

Στον  Ασπρόπυργο και στο
Δημοτικό κατάστημα  - αίθουσα
Δημοτικού Συμβουλίου  σήμερα
18η Μαίου2022 ημέρα Τετάρτη
και ώρα11:00 π.μ.,συν ήλθε σε
τακτική δημόσια συν εδρίαση, η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωήςτου
Δήμου Ασπροπύργου κατόπιν
της υπ’ αριθ. πρτ.19759/13-05-
2022έγγραφ ης πρόσκλησης του
Προέδρου αυτής& Αν τιδ-
ημάρχουκ. Μπουραν τάμελέτιο, η
οποία ν όμιμα δημοσιεύθηκε και
επιδόθηκε ηλεκτρον ικά με e-
mail  σε όλα τα μέλη της Επιτρο-
πήςσύμφ ων α με τα άρθρα 73,
75& 225 του Ν.3852/2010 περί
«Νέας Αρχιτεκτον ικής της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεν -
τρωμέν ης Διοίκησης - Πρόγρ-
αμμα Καλλικράτης» όπως αν τι-
καταστάθηκαν  με τα άρθρα 77 &
116 του Ν.4555/2018 και το αρ.
2 του Ν.4623/2019, καθώς
επίσης και τις διατάξεις του
Ν.3463/2006 «Κ.Δ.Κ». Πριν
από την  έν αρξη της συν εδρία-
σης ο Πρόεδρος, κ. Μπουραν -
τάςμελέτιος, διαπίστωσε 
από ταεν ν έα (9) μέλη της Επι-

τροπής, Ποιότητα Ζωής , παρε-
υρέθηκαν  τα επτά (7), απόν τα
δύο(2) και ον ομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5. ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
6. ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7. ΤΣΙΓΚΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΑΠΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ

1.ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
2.ΚΑΜΠΟΛΗ  ΟΛΥΜΠΙΑ

Μετά τη διαπίστωση της ν όμιμ-
ης απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρ-
υξε την  έν αρξη της 5ηςσυν ε-
δρίασης και εισηγούμεν ος
το2οθέματης ημερήσιας διάταξ-
ης με τίτλο:Λήψη απόφ ασης για
την Εκδίκαση Εν στάσεων  2ης
Αν άρτησης Πολεοδομικής 

Μελέτης τμήματος της Ζών ης 
Χον δρεμπορίου Δήμου Ασπρ-

οπύργου, σύμφ ων α με την  υπ’
αριθ. πρτ. 19543/12-05-2022
εισήγηση της Δ/ν σης Πολεο-
δομίας & Τεχν ικών  Υπηρε-
σιών που έχει ως εξής:

Κύριε πρόεδρε, 

1. Με την  με αριθμ. πρωτ.
35943/27-10-2010 Σύμβαση,
συν εχίζεται η εκπόν ηση της
μελέτηςΠολεοδόμησηςΤμήματος-
τηςΖών ηςΧον δρεμπορίουμετ-
ην εκ πρόσ ω ποεται ρεί αΜε-
λετών “Geoplan”Π.Δεληκούρας-
Δ.Παν αγιώτου Ο.Ε.

2. Μετην μεαριθμ.130/20-07-
2021Απόφ ασητουΔΣΑσπρ-
ο π ύ ρ γ ο υ ε γ κ ρ ί θ η -
κεη2ηΑν άρτησητηςΠολεοδομικ
ή ς Μ ε λ έ τ η ς τ μ ή μ α τ ο ς -
τηςΖών ηςΧον δρεμπορίουΔή-
μουΑσπροπύργου.

3. Η Πολεοδομική Μελέτη αν α-
ρτήθηκε από10/03/2022
επί15ήμερον στα γραφ εία του
Δήμου Ασπροπύργου.

4. Με το με αρ. πρωτ. 14808/08-
04-2022 του Αν αδόχου υποβ-
λήθηκε η Γν ωμοδότηση τουΜε-
λετητήεπίτων Ε ν σ τάσ εων -
της2ης Αν άρτησης της Πολεο-
δομικής Μελέτηςτμήματοςτης
Ζών ης Χον δρεμπορίου
ΔήμουΑσπροπύργου.

Κατατέθηκαν  3 Εν στάσεις οι
οποίες κατηγοριοποιούν ται με
βάση το θέμα του περιεχομέν ου
τους όπως παρακάτω: 
-Εν στάσεις που αν αφ έρον ται

στην  Πολεοδομική Μελέτη (ΠΜ)
3, σε ποσο-
στό…..........................................
....................................................
...........100%  
-Εν στάσεις που αν αφ έρον ται

σε Κτηματογραφ ικά-τοπογραφ ι-
κά στοιχεία (ΚΤ) ή στην  Πράξη
Εφ αρμογής (ΠΕ) 0, σε ποσο-
στό……………………....…………
…..…. 0%  
-Εν στάσεις Γεν ικές, Αόριστες,

Αν εν τόπιστες (ΑΟΡ) 0, σε
ποσοστό……...….…0%  -
Εν στάσεις με θέμα Άλλο (A) 0,

σε ποσο-
στό…………………......………….
…0%  
ΣΥΝΟΛΟ 3.…….....….100%

Στον  επισυν απτόμεν ο Πίν ακα
Α΄παρουσιάζουμε την  πρόταση
της Υπηρεσίας για την  τύχη
των υποβληθεισών  Εν στά-
σ εων καιτην πιθ αν ήτροπο-
ποίησητης Πρότασης της Πολε-
οδομικής Μελέτης.

Με την παρούσα Εισήγησητης
Δ/σης Πολεοδομίας & Τεχν ικών
Υπηρεσιών η Επιτροπή Ποιότ-
ητας Ζωής του Δήμου Ασπρ-
οπύργου αποφ ασίζει και
εισηγείται στο Δημοτικό
Συμβούλιο Ασπροπύργου για
την  τύχη των  υποβληθεισών
Εν στάσεων  και την  πιθαν ή
τροποποίηση της Πρότασηςτης
Πολεοδομικής Μελέτης.

Για την σύν τμηση του Χρον ο-
διαγράμματος της μελέτης και
την  οικον ομία της Σύμβασης,
προ τείν εται οι Εν ιστάμεν οιπο-
υοιιδιοκτησίες τους θα τύχουν
τροποποίησηςτηςΠρότασης,
όπωςκαι κάθε άλλη επηρεαζό-
μεν ηιδιοκτησία ν α λάβουν
γν ώση της πιθαν ής τροποποι-
ημέν ης Πρότασης της Πολεοδο-
μικής Μελέτης με ατομικές
Προσκλήσεις, σύμφ ων α με τις
σχετικές διατάξεις.
Παρακαλούμε όπως γν ωμοδο-

τήσετε επί των εν στάσεων
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ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποι-
ότητα Ζωής ,κ. Μπουραντάς
Μελέτιος  ενημέρωσε τα μέλη για
το περιεχόμενο των ενστάσεων
που έχει ως εξής:
Ένσταση 1 με αριθ.πρτ:
11229/18-03-22 αιτήσεως 
Να κάνετε δεκτή την ένσταση
μου, ως προς τη Β’ Ανάρτηση
του μελλοντικού σχεδίου του
Χονδρεμπορίου Ασπροπύργου,
διότι δυνάμει της υπ’ αρ.θμ.
331/10 οικοδομικής άδειας, η
προτεινόμενη ρυμοτόμηση κατα-
ργεί το μελλοντικό κτίριο.

Ένσταση 2με αριθ.πρτ: :
11248/18-03-22αιτήσεως 

Ζητάμε να ληφθούν υπόψη στην
σύνταξη της πρότασης της πολε-
οδομικής μελέτης της ζώνης Χον-
δρεμπορίου Ασπροπύργου, τα
κτίρια με βάση την οικοδομική
άδεια 732/2007, την 33/2009
(αναθεώρηση) και την
320910/2021 (αναθεώρηση) και
να καταργηθεί ή αλλιώς να μετα-
τοπιστεί η διερχόμενη οδός από
το ανατολικό τμήμα της ιδιοκ-
τησίας μας.

Ένσταση 3 με αριθ.πρτ:
11317/18-03-22αιτήσεως

Η παρούσα ένσταση αφορά την
ιδιοκτησία μας. Πρόκειται για
ισόγειο κτίριο με χρήση Κέντρο 
Αποθήκευσης και Διανομής 

(Κ.Α,Δ) εμβαδού 6217,51 τ.μ. επί
της οδού Θρασυβούλου στηπερ-
ιοχή «Λάκκο Σ κ λ η ρ -
ού», Για το κτίριο αυτό έχουν
εκδοθεί οι οικοδομικές άδειες
150703/20-8-2020 και
278806/13-8-2021 (αναθεώρη-
ση).
Παρακαλώ να μεριμνήσετε τα
δέοντα αφού ληφθούν υπόψη τα
στοιχεία που σας προσκομίζω,
καθώς με τη πρόταση της πολεο-
δομικής μελέτης που αφορά τη
περιοχή τέμνεται μεγάλο μέρος
του κτιρίου.

Όπως εμφαίνετε στο σχετιζόμενο
με την πρόταση τοπογραφικό
διάγραμμα που σας προσκομίζω,
σας έχω διαγραμμίσει με κόκκινο
χρώμα το μέρος του κτιρίου που
τέμνεται εμβαδού 500 τ.μ., το
χώρο στάθμευσης που από
συμβολαιογραφική πράξη είναι
δεσμευμένος, καθώς και μεγάλο
τμήμα των περιμετρικών τοιχίων
περίφραξης

και κάλεσε τα μέλη να αποφ-
ασίσουν σχετικά με το θέμα.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά
από διαλογική συζήτηση και αφού
έλαβε υπόψη:

1) Την τοποθέτηση του Προέδρου
κ.ΜπουραντάΜελέτιου.

2) Την υπ’ αριθ. πρτ. 19543/12-

05-2022 εισήγηση της Δ/νσης
Πολεοδομίας & Τεχνικών Υπηρε-
σιών
3) Τις σχετικές διατάξεις των
Νόμων 3463/2006, 3852/2010,
4555/2018, 4623/2019,όπως
ισχύουν,

πέρασε σε ψηφοφορία στην
οποίαΥΠΕΡ της Εκδίκασης
Ενστάσεων 2ης Ανάρτησης
Πολεοδομικής Μελέτης τμήμα-
τος της Ζώνης Χονδρεμπορίου
Δήμου Ασπροπύργου, σύμφω-
να με την υπ’ αριθ. πρτ.
19543/12-05-2022 εισήγηση της
Δ/νσης Πολεοδομίας &
Τεχνικών Υπηρεσιών, τάχθη-
καν επτά (7) μέλητης Επιτρο-
πής και ονομαστικά οι κ.κ.:

1.ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
2 . Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3 . Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5.ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
6. ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7. ΤΣΙΓΚΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Και
ΚΑΤΑ ουδείς 

Αποφασίζουν
ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνουν και αποδέχονται τις
ενστάσεις:

1)με αριθ.πρτ: 11229/18-03-22
2) με αριθ.πρτ: 11248/18-03-22
και 3) με αριθ.πρτ:  11317/18-
03-22αιτήσεως ως προς τη Β’
Ανάρτηση του μελλοντικού
σχεδίου της ζώνης του Χονδρ-
εμπορίου Ασπροπύργου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν
γνώση της τροποποιημένης
Πρότασης της Πολεοδομικής
Μελέτης με ατομικές Προσκλή-
σεις, σύμφωνα με τις σχετικές-
διατάξεις.

Η ανωτέρω απόφαση  να απο-
σταλεί προς το Δημοτικό
Συμβούλιο.

Αφ ού συν τάχθηκε και αν αγ-
ν ώσθηκε το πρακτικό αυτό
υπογράφ εται ως κατωτέρω,
πήρε δε αύξον τα αριθμό 9.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ  ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
& ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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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

Δευτέρα 25 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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Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου κ.
Νικόλαος Μελετίου και η Πρόε-
δρος του Πνευματικού Κέντρου

κ. Γεωργία Πηλιχού, σας προσκαλούν
στο διήμερο εκδηλώσεων που διορ-
γανώνει το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου
για τον ετήσιο εορτασμό της πολιούχου,
Αγίας Παρασκευής.

Πιο συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 25 Ιου-
λίου, στις  21:30, στην Πλατεία Δημα-
ρχείου θα πραγματοποιηθεί συναυλία με
τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, έναν από τους
πιο εμπνευσμένους και επιτυχημένους
δημιουργούς και ερμηνευτές της γενιάς
του.

Στο δίωρο πρόγραμμα της συναυλίας
που έχει ετοιμάσει μαζί με την ομάδα των
εξαιρετικών μουσικών και συνεργατών,
θα ταξιδέψει το κοινό στις διαχρονικές του
επιτυχίες αλλά και στις πιο πρόσφατες. 

Μαζί του η σταθερή, τα τελευταία χρό-
νια, συνεργάτης και εξαιρετική τραγου-
δίστρια Μελίνα  Μακρή, παλαιό μέλος των
Vegas, που ακολουθεί πια την προσωπι-
κή της  πορεία στο χώρο του τραγουδιού.

Την Τρίτη 26 Ιουλίου, στις 21:00, στην
Πλατεία Δημαρχείου,  το Τμήμα Παραδο-
σιακών Χορών του Πνευματικού Κέντρου
θα παρουσιάσει την παραδοσιακή, θεμα-
τική, μουσικοχορευτική εκδήλωση  

« Θύμησες της άκαυτης και της καμέν-
ης γης»,  που είναι αφιερωμένη στα εκατό
χρόνια  από την Μικρασιατική Καταστρο-
φή. 

Πρόκειται για μια εσωτερική παραγωγή
του Πνευματικού Κέντρου, όπου επιχειρ-
είται μια αναδρομή στην μουσικοχορευτι-
κή  παράδοση των αλησμόνητων
πατρίδων και αποτίεται  φόρος τιμής σ΄
ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνισμού που
αφανίστηκε  με τον χειρότερο τρόπο και
ξεριζώθηκε από εστίες χιλιετιών. 

Στη παράσταση συμμετέχει και η χορ-
ευτική ομάδα του συλλόγου Ποντίων
Ασπροπύργου «ΟΙ ΑΚΡΙΤΕΣ ΤΟΥ
ΠΟΝΤΟΥ». 

Η Ορχήστρα Παραδοσιακής Μουσικής
του Πνευματικού Κέντρου ΘΡΙΑ, θα
συνοδεύσει τους χορευτές. Στο τραγούδι :
Χρυσόστομος Μητροπάνος, Λευκοθέα
Φιλιππίδη, Παναγιώτης Λάλεζας και ο
Μάνος Κοτσαγγελίδης .

Το διήμερο 25 και 26 Ιουλίου, στην
Πλατεία Ηρώων, ξαναζωντανεύει το
τοπικό  παραδοσιακό πανηγύρι με την
ορχήστρα και τους τραγουδιστές να κρα-
τούν το κέφι αμείωτο  μέχρι το πρωί. Τρα-
γούδι: Β. Χατζή, Κ. Σκαφίδας, Σπ.
Μπρέμπος, Ε. Δημολιάνη.  Ορχήστρα :
Π. Καψόπουλος, Ι. Σούκας, Γ. Κυριακού,
Δ. Μπουραντώνης , Υ.Lyubenov,
N.Mπρέμπος. 

ΠΠρρόόγγρρααμμμμαα  εεκκδδηηλλώώσσεεωωνν  γγιιαα  ττοονν  ΕΕοορρτταασσμμόό  ττηηςς  ΠΠοολλιιοούύχχοουυ  ττοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΑΑγγίίααςς  ΠΠααρραασσκκεευυήήςς


