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Ποια σενάρια εξετάζουν οι αρχές

«Παίρνουν τον δρόμο τους»
τα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα
σε Ελευσίνα και Μαγούλα

σελ. 2

Πτώμα άνδρα
ανασύρθηκε από ρέμα
στις Αχαρνές
σελ. 3

Ανάδοχο για τη συγκομιδή και απομάκρυνση
εγκαταλελειμμένων οχημάτων
ανέδειξε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου

ΟΛΟΗΜΕΡΑ
ΣΧΟΛΕΙΑ:
Σε αυτά τα σχολεία της
Δυτικής Αττικής
θα εφαρμοστεί το
διευρυμένο ωράριο έως
τις 17:30 [ΛΙΣΤΑ]

σελ. 3-4

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΘ. ΜΠΟΥΡΑ

ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Συζητήθηκαν όλες
οι εξελίξεις γύρω

από την εξυγίανση
των Ναυπηγείων
Ελευσίνας

σελ. 5

Κ 2239

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Έκτακτη χρηματοδότηση
στους Δήμους Μάνδρας - Ειδυλλίας και
Μεγαρέων για τις πυρκαγιές

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΜΕ
ΦΑΝΤΑΣΜΑΓΟΡΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ
ΣΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ
ΤΟΥ Δ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

σελ. 8

Νέα μέτρα στήριξης για
νοικοκυριά και επιχειρήσεις
από Σεπτέμβριο σελ. 9

σελ. 2

Πανελευσινιακός Α.Ο.:
Ανακοίνωσε τον Μάρκο Μίσκου
Α.Γ.Σ. ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ:
Ανανέωσε και ο Ρετζιάνο Πεκίνι

ΑΣ ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ: Αθ. Καστάνης και
Π. Δρυμούσης στην ανδρική ομάδα

σελ. 10- 11
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2-θριάσιο

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Παπαγιαννοπούλου Αφροδίτη Π., Νίκης 38
- Γερμανικά, 2105570007

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΚΟΥΣΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ,
Βενιζέλου Ελευθερίου 79, 2105544246

Έκτακτη χρηματοδότηση

στους Δήμους Μεγαρέων και Μάνδρας Ειδυλλίας για τις πυρκαγιές
Γ. Κώτσηρας:
«Η Κυβέρνηση
προβαίνει σε
ουσιαστικές
ενέργειες για την
ενίσχυση των
Δήμων της Δυτικής
Αττικής, με στόχο
την αντιμετώπιση
των εκτάκτων
αναγκών που
δημιουργούνται»

MANΔΡΑ

Αθανασοπούλου Χρυσάνθη Χ.

Εργατικές Κατοικίες, 2105541721
ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
Κατζιλιεράκη Βασιλική Α., Τσακάλωφ 11 &
Μαστραχά 2, Πλησίον ΙΚΑ, 2102471660
ΑΧΑΡΝΕΣ
ΦΙΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
Βενιζέλου Ελ. 59 & Ιωλκού, 2102448143

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Καιρός: Ηλιοφανεια
Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Μαξιμιλιαν ός, Ξακουστός, Εξακουστοδιαν ός,
Εξακουστωδιαν ός, Εξακουστός, Ξακουστή

ΘΡΙΑΣΙΟ

ιδιοκτησία:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις
Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης
Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Διεύθυνση: Σ. Μακρυγιάννη & Θερμοπυλών
- Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν:
6908604269,6977410968
Συνδρομές Ετήσιες: 20€
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000
20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου
Γρηγορίου 4, 19300 ΑσπρόπυργοςΧειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφονται.
Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’
ανάγκη τις απόψεις της εφημερίδας

Στην έκτακτη χρηματοδότηση των Δήμων Μεγαρέων
και Μάνδρας - Ειδυλλίας, για
την αντιμετώπιση των ζημιών που υπέστησαν πρόσφατα λόγω των πυρκαγιών, προχωρά το Υπουργείο Εσωτερικών
με απόφαση που υπογράφει ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, κ. Στέλιος Πέτσας.
Συγκεκριμένα, ο Δήμος Μεγαρέων λαμβάνει το ποσό των 150.000 ευρώ και αντιστοίχως ο Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας 100.000 ευρώ.
Συνεχίζεται στη σελ. 12

«Παίρνουν τον δρόμο τους» τα εγκαταλελειμμένα
αυτοκίνητα σε Ελευσίνα και Μαγούλα

Ο

Ανάδοχο για τη συγκομιδή και απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων
οχημάτων ανέδειξε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου

ριστικό ανάδοχο για
τη συγκομιδή και
απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων
ανέδειξε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ελευσίνας.

Με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, θα ξεκινήσει
η διαδικασία συλλογής των
οχημάτων που έχουν χαρακτηριστεί ως εγκαταλελειμμένα, εντός των ορίων της
Ελευσίνας και της Μαγούλας.
Τα εγκαταλελειμμένα οχήματα εντοπίζονται είτε από
τους αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου είτε μετά από
καταγγελία δημότη.
Για να χαρακτηριστεί ένα όχημα εγκαταλελειμμένο θα
πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:
• να εγκαταλείπεται σε δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς δρόμους στους οποίους απαγορεύεται η στάθμευση, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 30 ημέρες.

• να εγκαταλείπεται σε άλλους δημόσιους, δημοτικούς
ή κοινοτικούς ή λιμενικούς κοινόχρηστους ή μη χώρους
και οδούς για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 90
ημέρες και χωρίς την άδεια της αρμόδιας Υπηρεσίας ή
Αρχής.
• να εγκαταλείπεται σε ιδιωτικούς χώρους χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση του κυρίου ή νομέα του χώρου
κατά δήλωσή του.

• να αποτελεί γενικά
κίνδυνο για το περιβάλλον,
την υγεία και την ασφάλεια
των κατοίκων, καθώς και για
τη δημόσια ή ιδιωτική περιουσία, ιδίως όταν λόγω της
καταστάσεως που βρίσκεται
δεν δύναται να ανταποκριθεί
στον σκοπό για τον οποίο
προορίζεται.

Εάν συντρέχει μία από τις παραπάνω προϋποθέσεις, η
Αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου επικολλά σε εμφανές
σημείο του οχήματος ειδικό αυτοκόλλητο έγγραφο, που
χαρακτηρίζει αυτό ως εγκαταλειμμένο.
Σε περίπτωση που τα εγκαταλειμμένα οχήματα φέρουν
πινακίδες κυκλοφορίας, αναζητείται ο ιδιοκτήτης μέσω
του Αρχείου του Υπουργείου Μεταφορών και ενημερώνεται με σχετική επιστολή για την απομάκρυνση του.

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Ελευσίνας Αργύρης
Οικονόμου: «Τα εγκαταλελειμμένα οχήματα είναι ένα
ζήτημα που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και αντιμετώπισης.
Με τη Δημοτική Αστυνομία έχουμε εντοπίσει και έχουμε αποστείλει προειδοποιητικές ενημερώσεις για την
απομάκρυνσή τους, πριν ξεκινήσει η περισυλλογή όσων
έχουν χαρακτηριστεί ως εγκαταλελειμμένα, καθώς και
καταλαμβάνουν δημόσιο χώρο και αποτελούν εστίες
μόλυνσης».

Ολοήμερα σχολεία:
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θριάσιο-3

Σε αυτά τα σχολεία της Δυτικής Αττικής θα εφαρμοστεί
το διευρυμένο ωράριο έως τις 17:30 [ΛΙΣΤΑ]

Τ

ις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης (Δημόσια Νηπιαγωγεία και
Δημοτικά) οι οποίες θα εφαρμόσουν πιλοτικά κατά το σχολικό έτος 2022-23 το νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου μέχρι τις 5:30 μμ
(αντί 4 μμ που ίσχυε μέχρι σήμερα), ανακοίνωσε το
υπουργείο Παιδείας.
Για την επιλογή των σχολικών μονάδων ελήφθησαν υπόψη κριτήρια όπως το μαθητικό δυναμικό
του σχολείου, ο αριθμός των μαθητών που φοιτούν
ήδη σε ολοήμερο και ο αριθμός των λειτουργούντων ολοήμερων τμημάτων.
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί περίπου στο 50%
των τμημάτων που λειτουργούν σήμερα ως ολοήμερα, δηλαδή σε σχεδόν 5.000 τμήματα σε Αθήνα,
Θεσσαλονίκη και περιφέρεια.

To «Θ» σας παρουσιάζει τη λίστα για τα σχολεία
στη Δυτική Αττική:

Συνεχιζεται στη σελ. 4

Ποια σενάρια εξετάζουν οι αρχές

Πτώμα άνδρα ανασύρθηκε
από ρέμα στις Αχαρνές
ΡΑΕ: Προθεσμία έως τη
Δευτέρα στους
παρόχους, για την
απόσυρση
παραπλανητικών
διαφημίσεων

Π

ροθεσμία μέχ ρι την ερχ όμεν η Δευτέρα έδωσε η Ρυθμιστική Αρχ ή
Εν έργειας στους π ρομηθευτές
ηλεκτρικής εν έργειας π ου δεν έχ ουν
ακόμα π ροσαρμόσει τις διαφημιστικές
τους καταχ ωρήσεις ώστε ν α σταματήσουν
οι παραπλαν ητικές αν αφορές που έχ ουν
εν τοπιστεί, διαφορετικά θα προχ ωρήσει
στην δημοσιοπ οίηση των επ ων υμιών
τους.
Η ΡΑΕ αν ακοίν ωσε σήμερα ότι ολοκληρών ει τον έλεγχ ο στις διαφημιστικές
καταχ ωρήσεις για διαφαιν όμεν ες καταχ ρηστικές πρακτικές Προμηθευτών Ηλεκτρικής Εν έργειας, οι οποίες δύν αν ται ν α
π αραπ λαν ούν τους καταν αλωτές σε
σχ έση με την επιδότηση που παρέχ εται
από την Πολιτεία μέσω του Ταμείου Εν εργειακής Μετάβασης.
Όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχ ο,

οι Προμηθευτές έχ ουν αν αλάβει εν έργειες για τη συμμόρφωση της διαφημιστικής
τους στρατηγικής προς τις απαιτήσεις διαφάν ειας, σαφήν ειας και αποφυγής πρόκλησης π αραπ λαν ητικών εν τυπ ώσεων .
«Ωστόσο, τον ίζει η Αρχ ή, σε τουλάχ ιστον
τρεις περιπτώσεις Προμηθευτών , διαφαίν εται ότι η εμπορική επικοιν ων ία των
προϊόν των τους ελέγχ εται περαιτέρω υπό
το πρίσμα της παραπλάν ησης των καταν αλωτών και του αθέμιτου αν ταγων ισμού,
κατά παράβαση του κείμεν ου πλαισίου.
Στους εν λόγω Προμηθευτές, η Αρχ ή
απηύθυν ε σήμερα επιστολή, με την οποία
επεσήμαν ε τις συγκεκριμέν ες προβληματικές περιπτώσεις διαφημίσεων και έταξε
αυστηρή προθεσμία για την υποβολή, έως
τη Δευτέρα 8 Αυγούστου 2022 και ώρα
11:00, των καταλλήλως αν αμορφωμέν ων
καταχ ωρήσεων , βάσει κατευθύν σεων
που θα αποσταλούν εν τός της ημέρας σε
όλους τους Προμηθευτές».
Τον ίζει τέλος ότι θα αν αρτήσει στην
ιστοσελίδα της τα στοιχ εία των Προμηθευτών που δεν απέσυραν – αν αθεώρησαν
την εμπορική τους πολιτική την Τρίτη στις
11:00 όπως και όσων δε γν ωστοποίησαν
εμπρόθεσμα τον τρόπο συμμόρφωσής
τους προς τις υποχ ρεώσεις τους.

Το πτώμα ενός άνδρα, αγνώστων για την ώρα στοιχείων,

εντοπίστηκε λίγο πριν τις 21:00 το βράδυ της Τετάρτης (3/8) σε ρέμα

παράλληλο της οδού Νέα Σάντα στο Μενίδι.

Για την ανάσυρσή του επιχείρησαν δυνάμεις της πυροσβεστικής,

ενώ η Αστυνομία έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέρ-

γειας με το τοπικό Τ.Α. να αναλαμβάνει την προανάκριση.

Στη συγκεκριμένη περιοχή είναι γνωστό ότι συγκεντρώνονται τοξι-

κομανείς για να κάνουν χρήση ναρκωτικών, οπότε δεν αποκλείεται ο
άγνωστος άνδρας να ήταν ένας από αυτούς
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4-θριάσιο

H ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ_9050613
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ_9051341
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ_9051801
8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ_9051869
9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ_9050832
10ο
Δ.Σ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ_9051870
11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ_9051877
1ο
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ_9050612
4ο
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ_9051871
10ο
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ_9051881
2ο
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ_9050614
5ο
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ_9050617
8ο
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ_9051880
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ

–

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ_9050628
8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ_9050632
9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ_9050633
10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ_9051157

11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ_9051840
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ_9050626
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ_9051780
1ο
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ_9051883
2ο
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ_9050624
6ο
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ_9050801
9ο
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ_9050872

10ο
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ_9051070
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ_9521012
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ_9050653
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ_9051648
1ο
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ_9050652
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΑΝΔΡΑΣ_9050636
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΑΝΔΡΑΣ_9050638
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΑΝΔΡΑΣ_9051805
1ο
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΜΑΝΔΡΑΣ_9050635
2ο
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΜΑΝΔΡΑΣ_9050637

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ_9050686
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ_9050831
6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ_9050965
7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ_9051148
9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ_9051752
10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ_9051851
5ο
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ_9051528
7ο
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΆΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ_9051594
8ο
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ_9051517
2ο
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ_9050266
4ο
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ_9051067
6ο
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ_9051472
10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ_9051806
3ο
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ_9050870

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΕΓΑΡΩΝ_9050640
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΕΓΑΡΩΝ_9050644
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΕΓΑΡΩΝ_9050648
6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΕΓΑΡΩΝ_9050649
9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΕΓΑΡΩΝ_9051785
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΕΓΑΡΩΝ_9050642
1ο
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΜΕΓΑΡΩΝ_9050641
2ο
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΜΕΓΑΡΩΝ_9050643
3ο
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΜΕΓΑΡΩΝ_9050645
5ο
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΜΕΓΑΡΩΝ_9050802
8ο
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΜΕΓΑΡΩΝ_9051635
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ_9050654
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ_9051804
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ
ΖΕΦΥΡΙΟΥ_9050257
ΠΕΡΑΜΟΥ_9051838
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
3ο
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΝΕΑ
ΖΕΦΥΡΙΟΥ_9051778
ΠΕΡΑΜΟΣ_9520735
1ο
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΖΕΦΥΡΙΟΥ_9050242
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
4ο
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΕΦΥΡΙΟΥ_9521501
Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ_9050264
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΥΛΗΣ_9050297
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ_9050268
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΥΛΗΣ_9050296

Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΘ. ΜΠΟΥΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Συζητήθηκαν όλες οι εξελίξεις γύρω από την εξυγίανση των

Ε

Ναυπηγείων Ελευσίνας

πίσκεψη στα Ναυπηγεία Ελευσίνας πραγματοποίησε ο αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής Δυτικής Αττικής, Θανάσης
Μπούρας, κατά τη διάρκεια της
οποίας συνομίλησε με τους εργαζομένους και τo Προεδρείο του Σωματείου
στα γραφεία τους.
Ο κ. Μπούρας τους ενημέρωσε για την πρόσφατα ψηφισθείσα ρύθμιση, με την οποία
παρατείνεται το πρόγραμμα ναυπήγησης του
Πολεμικού Ναυτικού για άλλο ένα τρίμηνο, με
τις ανάλογες οικονομικές απολαβές των εργαζομένων, καθώς και για τις νομοθετικές διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την
εξυγίανση των Ναυπηγείων, σύμφωνα με τις
οποίες προβλέπονται μεταξύ άλλων: α. άμεση
επένδυση 170 εκ. δολαρίων, β. οφειλές και
αποζημιώσεις ύψους 41 εκ. ευρώ στους εργα-

ζομένους, γ. διασφάλιση όλων των υφιστάμενων θέσεων εργασίας, δ. επιπλέον έσοδα 1,1
δις ευρώ για το Ελληνικό Δημόσιο, ε.
ενίσχυση της Ελληνικής Οικονομίας με περισσότερα από 1,6 δις ευρώ, ζ. δημιουργία 1.400
νέων θέσεων εργασίας μέσα σε 3 χρόνια, με
τον συνολικό αριθμό των εργαζομένων να
ανέρχονται στους 2.000.
Οι εργαζόμενοι ευχαρίστησαν τον κ. Μπούρα
για τη διαχρονική στήριξή του και την αρωγή
του σε κάθε ζήτημα που τους απασχολεί,
καθώς και για τη μέγιστη συμβολή του ώστε
να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή λύση για την
εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας.
Τελος ,δήλωσαν ικανοποιημένοι με τους χειρισμούς της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, του Προέδρου Κυριάκου Μητσοτάκη και
των αρμόδιων Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη, Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα και Εθνικής Άμυνας, Νίκου Παναγιωτόπουλο, ώστε
να δοθεί οριστική λύση στο χρονίζον ζήτημα των Ναυπηγείων Ελευσίνας.
Ο κ. Μπούρας θεωρεί την επίλυση του συγκεκριμένου ζητήματος ως μία σημαντική εξέλιξη καθ’ όλη τη διάρκεια της
πολιτικής του διαδρομής, για την ανάπτυξη της Δυτικής Αττικής και τη λύση της πολύχρονης ομηρίας των εργαζομένων.

θριάσιο-5
Συμφωνία Ομίλου ΤΙΤΑΝ – Ελληνικό
Μ.Α.Ε. για την εγκατάσταση πρότυπης
μονάδας παραγωγής σκυροδέματος
στον Μητροπολιτικό Πόλο

Τ

ην υπογραφή συμφωνίας με την Ελληνικό Μ.Α.Ε.
ανακοίνωσε ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ, για την εγκατάσταση
υπερσύγχρονης μονάδας ετοίμου σκυροδέματος
εντός του ακινήτου του Ελληνικού. Πρόκειται για ένα
ακόμη ορόσημο στη μακρά παράδοση της συμμετοχής
του Ομίλου σε έργα υποδομών εθνικής σημασίας.

Η πλήρως αυτοματοποιημένη μονάδα, η οποία θα εξυπηρετεί την
εκτέλεση των απαιτούμενων κατασκευαστικών εργασιών εντός του
Μητροπολιτικού Πόλου, θα αποτελεί πρότυπο σε ό,τι αφορά την
υψηλή περιβαλλοντική υπευθυνότητα, την τεχνολογία, τους αυτοματισμούς και τις δυνατότητες διαχείρισης πολλαπλών πρώτων υλών,
ώστε να εξυπηρετείται η παραγωγή των καινοτόμων σκυροδεμάτων
που θα απαιτηθούν για τα έργα αυτά.
Η μονάδα θα λειτουργήσει με όρους «κυκλικής οικονομίας», διασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση προϊόντων ανακύκλωσης
σκυροδέματος και υλικών κατεδαφίσεων, ενώ παράλληλα προβλέπει την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υδάτων από τις
δεξαμενές καθίζησης. Επίσης η μονάδα θα διαθέτει σύστημα
ανακύκλωσης νωπού σκυροδέματος.
Η στελέχωση της μονάδας με άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό και ο εξοπλισμός της με υπερσύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό αποτελούν εγγύηση ποιότητας και αξιόπιστης τροφοδοσίας των
κατασκευαστικών εργασιών, οι οποίες θα υποστηρίζονται και από το
δίκτυο μονάδων έτοιμου σκυροδέματος της ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ στην
Αττική, μέσω του στόλου μεταφοράς και άντλησης σκυροδέματος της
εταιρίας.
Όπως δήλωσε ο κ. Άγγελος Καλογεράκος, Γενικός Διευθυντής
Ελλάδος, «Η συμμετοχή μας στην ανάπλαση του Ελληνικού, μας καθιστά υπερήφανους συν-δημιουργούς ενός οραματικού έργου διεθνούς
απήχησης, το οποίο θα συμβάλει σημαντικά στην ποιότητα ζωής των
κατοίκων του λεκανοπεδίου Αττικής, καθώς και στην προβολή της Αθήνας ως κορυφαίου προορισμού για υψηλής ποιότητας τουρισμό.
Τόσο η ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ όσο και ο ΤΙΤΑΝ διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία ώστε να συνυπογράψουν την επιτυχία ενός τέτοιου, ιδιαίτερα απαιτητικού και μεγαλόπνοου εγχειρήματος».
Ο κ. Δημήτρης Κίτσιος, Chief Infrastructure and Controls Officer της
Lamda Development ανέφερε: «Προχωράμε με ταχύτητα σε όλες τις
αναγκαίες συνεργασίες, με στόχο η μεγάλη ανάπλαση του Ελληνικού
να γίνει πέραν των άλλων και διεθνές πρότυπο στον κλάδο των
κατασκευών. Με βάση αυτόν τον σχεδιασμό η προστασία του περιβάλλοντος προς όφελος της κοινωνίας αποτελεί κεντρική επιλογή
μας.
Η νέα υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος
που θα δημιουργηθεί εντός του έργου του Ελληνικού από την
ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ του Ομίλου TITAN θα πληροί όλες τις αναγκαίες
προϋποθέσεις ώστε να υπηρετεί τις αρχές της ανακύκλωσης και της
κυκλικής οικονομίας.
Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από το γεγονός ότι μοιραζόμαστε με τους στρατηγικούς συνεργάτες μας την ίδια φιλοσοφία για την
βιώσιμη ανάπτυξη».

Στο Miggiano της Ιταλίας η Κοινωνική Υπηρεσία Δ. Φυλής

Ξεπέρασαν τα σύνορα τα προγραμματα κοινωνικής αλληλεγγυης που υλοποιεί ο δήμος

Σ

το Miggiano της Ιταλίας βρέθηκε προσφατα αντιπροσωπεία της κοινωνικής υπηρεσίας του
Δήμου Φυλής για να παρουσιάσει ενώπιον
άλλων 20 εκπροσώπων χωρών, τα προγράμματα
αλληλεγγύης που εκπονεί.
Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Φυλής βρέθηκε
στις εκδηλώσεις για την Ευρώπη στο Miggiano της
Ιταλίας.
Οι ιταλικές οργανώσεις Fattoria Pugliese Diffusa APS
και ο Δήμος Miggiano, ήταν οι οικοδεσπότες της 4ης Διεθνούς Εκδήλωσης για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Νέοι
για την Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη». Στην εκδήλωση
συμμετείχαν 20 διεθνείς συμμετέχοντες από τη Γαλλία,
Λιθουανία, Ισπανία, Ελλάδα, Σερβία, Πολωνία, Ηνωμένο Βασίλειο, Βουλγαρία και Γερμανία και περισσότεροι από 100 τοπικοί συμμετέχοντες από το Liceo «Comi» από την
πόλη του Tricase.

Η εκδήλωση είχε ως βασικό στόχο να ευαισθητοποιήσει την τοπική κοινωνία ως
προς τις Πολιτικές και τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αλληλεγγύη
μέσω της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας. Οι διοργανωτές εκπαίδευσαν τους νέους που
συμμετείχαν από όλες τις χώρες σε θέματα αλληλεγγύης και δημοκρατικής συμμετοχής

των πολιτών.
Ο κ. Michele Sperti, δήμαρχος της πόλης Miggiano,
καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και εξέφρασε τη χαρά
του και ευγνωμοσύνη για αυτήν την πρωτοβουλία που επιτρέπει στις κοινότητες να δημιουργήσουν χώρους επικοινωνίας σχετικά με το νόημα της Αλληλεγγύης σε περιόδους κρίσης στην Ευρώπη και για το Μέλλον της Αλληλεγγύης στην Ευρώπη.
Ο εκπρόσωπος του Δήμου Φυλής, κύριος Αντωνόπουλος Γεώργιος, μαζί με τον φοιτητή από το Δήμο Φυλής
Μάριο Δελατόλα, παρουσίασαν τις καλές πρακτικές της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Φυλής.

Η συνάντηση πρόσφερε τον κατάλληλο χώρο για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την Αλληλεγγύη μέσω της Ευρωπαϊκής και Οικονομικής Ιθαγένειας. Σύμφωνα με τον εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο σε θέματα κοινωνικής πολιτικής κ.
Αντωνόπουλο «είναι τιμή μας να εκπροσωπούμε την Ελλάδα σε ευρωπαϊκά προγράμματα που έχουν θέμα την αλληλεγγύη, από τη στιγμή που οι κοινωνικές πολιτικές που εφαρμόζει ο Δήμος Φυλής αποτελούν πρότυπο που ξεπερνάει τα σύνορα της
Δυτικής Αττικής».

6 - θριάσιο
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ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Σ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, ΛΟΓΩ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

ύμφων α
με
την
απόφαση
του
Προέδρου
του Συντονιστικού
Οργάνου
Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτ. Αττικής
και Αντιπεριφερειάρχη Δυτ. Αττικής κ. Κοσμόπουλου
(αρ.
πρωτ.: 578215/21-6-2022) λόγω πολύ
υψηλού κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς,
απαγορεύεται η κυκλοφορία στην πάροδο
της οδού Γκιόκα, στη Β.Δ. περίμετρο του
αρχαιολογικού χώρου Ελευσίνας, που
οδηγεί στην κορυφή του λόφου του Αγίου
Νικολάου από 07:00π.μ. της Πέμπτης
4/8/2022 μέχρι 07:00π.μ. της Παρασκευής 5/8/2022 (της απαγόρευσης εξαιρούνται οι κάτοικοι της περιοχής).
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr) του
Υπουργείου Εσωτερικών έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις
Περιφέρειες και τους Δήμους, ώστε να
βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν αμέσως τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες
να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που
μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από
αμέλεια, όπως η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η
χρήση μηχανημάτων που προκαλούν
σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές
συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών κ.ά.
Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.
Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική
Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Άρτιο το “Καλοκαίρι στην Πόλη”

που διοργάνωσε η Δημοτική Φροντίδα του Δήμου Αχαρνών

Μ

ε απόλυτη
ε π ι τυ χ ί α
ο λ ο κ ληρώθηκε την Παρασκευή 29 Ιουλίου
το καλοκαιρινό camp
“Καλοκαίρι
στην
Πόλη 2022” που
διοργάνωσε η Δημοτική Φροντίδα του
Δήμου
Αχαρνών.
Από τις 20 Ιουνίου
μέχρι τις 29 Ιουλίου
εκατοντάδες παιδιά
από 6 έως 12 ετών
συμμετείχαν σε ψυχαγωγικές, δημιουργικές και εκπαιδευτικές δράσεις και δραστηριότητες.
Το εξειδικευμένο προσωπικό σε συνεργασία με τη Διοίκηση της Δημοτικής
Φροντίδας Αχαρνών και την αρωγή του
Δημάρχου Αχαρνών Σπύρου Βρεττού
και των Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών, υλοποίησαν και φέτος με αξιοπιστία τη συγκεκριμένη δράση, καταρτίζοντας ένα εξαιρετικό Πρόγραμμα δραστηριοτήτων για τις 3 περιόδους του καλοκαιρινού camp.
Το πρόγραμμα περιλάμβανε μεταξύ
άλλων, αθλητικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες, δημιουργική απασχόληση,
μπάνιο στη θάλασσα, προβολές ταινιών
αλλά και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε
μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και
πάρκα. Με την ευκαιρία ολοκλήρωσης
του καλοκαιρινού camp η πρόεδρος της

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στους Βρεφικούς,
Παιδικούς Σταθμούς και στα ΚΔΑΠ του Δήμου Ασπροπύργου

Για τους Βρεφικούς Σταθμούς και τα
ΚΔΑΠ:Οι αιτήσεις θα πραγματοποιούνται
στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου
Ασπροπύργου, Αγίου Ιωάννη Στεφανή
7, από τις 08:00 έως τις 18:00. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2168002441-42 & 2105576006.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να έχουν
μαζί τους τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.
Ταυτότητα ή Διαβατήριο (άδεια
διαμονής σε ισχύ).
2.
Πιστοποιητικό Οικογενειακής
Κατάστασης.3. Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2021.

Ο

Δήμος Ασπροπύργου ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι, δημοσιεύτηκε η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για
συμμετοχή στους Βρεφικούς, Παιδικούς
Σταθμούς και στα Κέντρα Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) για την
περίοδο 2022-2023.
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται
ηλεκτρονικά* και θα πραγματοποιείται
στις αντίστοιχες υπηρεσίες του Δήμου,
όπως αναγράφονται παρακάτω.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των αιτήσεων ορίζεται η 12η Αυγούστου
2022.

Για τους Παιδικούς Σταθμούς:Οι αιτήσεις θα πραγματοποιούνται στο Εργοτάξιο του Δήμου Ασπροπύργου στο Γραφείο της Διεύθυνσης Παιδείας Πολιτισμού
και Νεολαίας στον 1ο όροφο, από τις
08:00 έως 15:00.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 21320067426744 & 6775.

Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών Αγγελική Ζαχαριάδη, ευχαρίστησε το προσωπικό της Δημοτικής Φροντίδας για τον
επαγγελματισμό, την ευσυνειδησία και το
ζήλο που επέδειξαν ώστε να ολοκληρωθεί με απόλυτη επιτυχία το “Καλοκαίρι
στην Πόλη” για μια ακόμη χρονιά.
Ευχαρίστησε επίσης τον Δήμαρχο
Αχαρνών κ. Σπύρο Βρεττό, ο οποίος
υποστήριξε τόσο ο ίδιος προσωπικά, όσο
και μέσω των Υπηρεσιών του Δήμου
Αχαρνών, το επιτυχημένο καλοκαιρινό
camp και τέλος ευχαρίστησε τους γονείς,
οι οποίοι εμπιστεύθηκαν τις υπηρεσίες
υψηλού επιπέδου που προσέφερε η
ΔΗΦΑ στα παιδιά.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το “Καλοκαίρι
στην Πόλη” μπορεί να θεωρηθεί ως μια
από τις πιο αξιόλογες κοινωνικές παροχές του Δήμου μας προς τους δημότες η
οποία αναβαθμίζεται και βελτιώνεται διαρκώς.

4.
Κάρτα ανεργίας σε ισχύ (εάν
υπάρχει).
5.
Α.Μ.Κ.Α. του παιδιού.*Η αίτηση
υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον ιστότοπο
της ΕΕΤΑΑ www.eetaa.gr («Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων»).
Η διαπίστευση για την υποβολή της
αίτησης γίνεται με τη χρήση κωδικώνδιαπιστευτηρίων της ΓΓΠΣΔΔ (κωδικοί
TaxisNet)
αποκλειστικά
του/της
αιτούντος/αιτούσας.
Ως εκ τούτου, ο/η αιτών/αιτούσα θα
πρέπει να γνωρίζει τους προσωπικούς
κωδικούς TaxisNet (username, password).
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θριάσιο-7

Στοιχεία για τη διαχείριση
των αδέσποτων ζώων
συντροφιάς, ζητά το ΥΠΕΣ
από τους δήμους

Μ

ε έγγραφο του το υπουργείο Εσωτερικών καλεί
τους δήμους της χ ώρας ν α απ οστείλουν
στοιχ εία για τη διαχ είριση των αδέσποτων
ζώων συν τροφιάς έως την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου,
με σκοπό τη συστηματική παρακολούθηση και εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου, που δημιουργήθηκε με
τον ν . 4830/2021 (Α’ 169) για την προστασία και
διαχ είριση των ζώων συν τροφιάς, με απαρέγκλιτη
τήρηση των καν όν ων ευζωίας αυτών .

Αν αλυτικά το έγγραφο:

Το Υ πουργείο Εσωτερικών εν ημερών ει ότι με την υπ
́αριθμ. 2005/9-6-22 Απόφαση των Πρωθυπουργού, Αν .
Υ πουργού Οικον ομικών και Υ πουργού Εσωτερικών (Β
́2932), συστάθηκε η Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συν τροφιάς στο Υ πουργείο Εσωτερικών , προς τον σκοπό της συστηματικής παρακολούθησης και εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου, που
δημιουργήθηκε με τον ν . 4830/2021 (Α’ 169) για την
προστασία και διαχ είριση των ζώων συν τροφιάς, με
απαρέγκλιτη τήρηση των καν όν ων ευζωίας αυτών . Η
Ειδική Γραμματεία υπάγεται απευθείας στον Αν απληρωτή Υ πουργό Εσωτερικών .
Στην Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των
Ζώων Συν τροφιάς υπάγεται το Τμήμα Προστασίας
Ζώων Συν τροφιάς, της Διεύθυν σης Οργάν ωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Γεν ικής Διεύθυν σης Απ οκέν τρωσης και Τοπ ικής Αυτοδιοίκησης
σύμφων α με την υπ’αριθμ. 32195/19-5-2022 απόφαση
του Αν απληρωτή Υ πουργού Εσωτερικών «Μεταφορά
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων του Τμήματος Προστασίας Ζώων Συν τροφιάς από το Υ πουργείο Αγροτικής Αν άπτυξης και Τροφίμων στο Υ πουργείο Εσωτερικών » (Β’ 2655).
Επίσης, σύμφων α με την παρ.2 του άρθρου 3 του
ν .4830/21, «Αρμόδιες αρχ ές για τη φρον τίδα, την περισυλλογή και τη διαχ είριση των αδέσποτων ζώων
συν τροφιάς είν αι οι δήμοι, εν τός των διοικητικών
ορίων των οπ οίων εν τοπ ίζον ται τα αδέσπ οτα
ζώα,….», εν ώ σύμφων α με την παρ.3 του ιδίου άρθρ-

ου στην Υ πηρεσία μας, μεταξύ άλλων , έχ ει αν ατεθεί ο
συν τον ισμός και η ευθύν η για τη γεν ικότερη πρόοδο
στο θέμα της αν τιμετώπισης των αδέσποτων ζώων
συν τροφιάς από του δήμους.
Βάσει των αν ωτέρω και προκειμέν ου ν α αποτυπωθεί η υφιστάμεν η κατάσταση όσον αφορά στη διαχ είριση των αδέσποτων ζώων συν τροφιάς, παρακαλείσθε
όπως συμπληρώσετε και μας αποστείλετε το συν ημμέν ο πίν ακα σε μορφή excel, στην ηλεκτρον ική διεύθυν ση ch.tsoumpos@y pes.gr, έως την Παρασκευή, 029-2022. To συν ημμέν ο αρχ είο (excel) μπορεί ν α αν αζητηθεί και στην ιστοσελίδα του Υ πουργείου Εσωτερικών , στη διαδρομή https://www.y pes.gr/eggraf a/.
Παρακαλούμε για την πλήρη, έγκυρη και έγκαιρη
καταχ ώρηση σε όλα τα πεδία του πίν ακα, εν τός της
τιθέμεν ης προθεσμίας, προκειμέν ου ν α διασφαλιστεί η
ορθότητα και εγκυρότητα των συλλεχ θέν των
στοιχ είων , .
Αν αμέν ον τας τη συν εργασία σας, παραμέν ουμε στη
διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίν ιση.
ΣΧΕΤΙΚΑ:
(α) Ο ν . 4830/2021 (Α’ 169) «Νέο πλαίσιο για την
ευζωία των ζώων συν τροφιάς – Πρόγραμμα “AΡΓΟΣ”
και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχ ύει.
(β) Η με αρ. πρωτ. 39343/15-6-2022, υπ. αριθμ. 377,
εγκύκλιος
του
Υ π ουργείου
Εσωτερικών
(ΑΔΑ:9ΓΟΕ46ΜΤΛ6-ΒΕΦ) «Διευκριν ίσεις επ ί διοικητικών θεμάτων σε εφαρμογή διατάξεων του N.
4830/2021 “Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων
συν τροφιάς – Πρόγραμμα “ΑΡΓΟΣ”»

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

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΑΝΤΑΣΜΑΓΟΡΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ
ΣΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ Δ.ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Μ

έσα σε κλίμα χαράς και ενθουσιασμού πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 30 Ιουλίου η τελετή λήξης της
3ης και τελευταίας περιόδου λειτουργίας για το 2022 των Παιδικών Κατασκηνώσεων του Δήμου
Ασπροπύργου στα Βίλια Αττικής με τη συμμετοχή των μικρών κατασκηνωτών, του προσωπικού και
πλήθους πολιτών .
Ο Δήμος Ασπροπύργου κατάφερε να υλοποιήσει με μεγάλη επιτυχία το πρόγραμμα λειτουργίας των Παιδικών Κατασκηνώσεων μετά από 2 χρόνια περιορισμών λόγω της πανδημίας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, για πρώτη
φορά φέτος υπήρξε ιδιωτική ασφάλιση
για όλους τους μικρούς κατασκηνωτές,
ενώ υπήρχε πούλμαν σε αναμονή 24
ώρες το 24ωρο για την άμεση μεταφορά
των κατασκηνωτών σε περίπτωση
έκτακτης ανάγκης.
Στο διάστημα των τριών κατασκηνωτικών περιόδων μέσα σε μια ατμόσφαιρα
ασφάλειας, χαράς και ξεγνοιασιάς, οι
μικροί κατασκηνωτές συμμετείχαν σε
ποικίλες ψυχαγωγικές, εκπαιδευτικές
και δημιουργικές δράσεις, όπως αφιερωματικές θεατρικές παραστάσεις για την
άλωση της Σμύρνης, θέατρο σκιών, δράσεις για την οδική ασφάλεια, τα παιδικά
πρότυπα και το bullying με τη συμβολή
του Παγκόσμιου Πρωταθλητή της Πάλης
και συντοπίτη μας Γιώργου Πηλίδη,
δράσεις για την πρόληψη από σεισμούς
και τεχνολογικά ατυχήματα από τη
Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου
μας, το πρόγραμμα
εκπαιδευτική
βαλίτσα «ΓΗ 2030», που προσέφερε ο
Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια σε συνεργασία με την οργάνωση «Άγονη Γραμμή», το φορητό πλανητάριο και πληθώρα
άλλων καλλιτεχνικών προγραμμάτων
και αθλοπαιδιών.

Μέσα από τις δραστηριότητες αυτές,
που πραγματοποιήθηκαν τηρώντας
όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο
μέτρα για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού, οι μικροί
κατασκηνωτές ανέπτυξαν τις κοινωνικές, γνωστικές και συναισθηματικές
δεξιότητές τους, κάνοντας φίλους και
κυρίως δημιουργώντας πολύτιμες
αναμνήσεις.

Όλη η επιτυχημένη πορεία λειτουργίας
της κατασκήνωσης επισφραγίσθηκε με

την τελετή λήξης της τελευταίας περιόδου
με μία μεγαλειώδη εκδήλωση με χορούς,
μουσικές, διαδραστικά παιχνίδια αλλά
και πολλές εκπλήξεις που περίμεναν
τους μικρούς κατασκηνωτές. Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος
Μελετίου και η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού
και Νεολαίας, κα Σοφία Μαυρίδη μοίρασαν πλούσια δώρα σε όλα τα παιδιά.
Η Αντιδήμαρχος σε έναν σύντομο χαιρετισμό για την λήξη της κατασκηνωτικής
περιόδου επεσήμανε για ακόμη μία
φορά την αξία της λειτουργίας των Παιδικών Κατασκηνώσεων τόσο για τα παιδιά όσο και για την ενίσχυση της τοπικής
κοινωνίας. Τόνισε χαρακτηριστικά:
«Είμαστε ιδιαίτερα συγκινημένοι βλέποντας τη χαρά ζωγραφισμένη στα προσω-

πάκια όλων αυτών των παιδιών. Η φετινή λειτουργία της Παιδικής Κατασκήνωσης ήταν ένα προσωπικό μας στοίχημα.
Μετά από 2 χρόνια
μη λειτουργίας των
εγκαταστάσεων της
κατασκήνωσης,
τα
προβλήματα
που
είχαμε να αντιμετωπίσουμε
ήταν
πολλά. Χαίρομαι που
τα καταφέραμε και με
ασφάλεια μοιράσαμε
απλόχερα στους μικρούς μας φίλους στιγμές ευτυχίας και ξεγνοιασιάς.
Στόχος μας είναι
πάντα να πράττουμε
τα βέλτιστα για
τους πολίτες μας,
ιδιαίτερα για τα
μικρά παιδιά, που
αποτελούν και το
μέλλον αυτού του
τόπου».

Παράλληλα ευχαρίστησε όλο το προσωπικό της κατασκήνωσης, αλλά και της
Διεύθυνσης Παιδείας, που πολλές φορές
με αυταπάρνηση εργάστηκαν σκληρά για
την ομαλή λειτουργία της κατασκήνωσης
και της διασφάλισης των καλύτερων
συνθηκών διαβίωσης για τα παιδιά.
Ευχαρίστησε επίσης, όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίηση των εκπαιδευτικών
και ψυχαγωγικών δράσεων, ιδιαιτέρως
τον Όμιλο «Ελληνικά Πετρέλαια» για την
προσφορά του προγράμματος της εκπαιδευτικής βαλίτσας «Γη 2030» και την
κάλυψη των εξόδων HACCP, δηλαδή το
σύστημα διασφάλισης της υγιεινής των
τροφίμων, για την φετινή λειτουργία της
κατασκήνωσης
Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου κ. Νικόλαος Μελετίου με αφορμή την λήξη της
κατασκηνωτικής περιόδου ανέφερε τα
εξής: «Είναι μεγάλη μου χαρά να βλέπω
αυτό το μέρος γεμάτο με παιδικά χαμόγελα. Τα δύο τελευταία χρόνια, οι υγειονομικές συνθήκες δεν μας επέτρεψαν να
λειτουργήσουμε την Κατασκήνωσή μας
αλλά φέτος επιστρέψαμε με πλούσιο περιεχόμενο και με πληθώρα δράσεων για
τα παιδιά μας. Κύρια επιδίωξή μας είναι
να προσφέρουμε τα μέγιστα στο αύριο
της πόλης μας αλλά και της χώρας,
δηλαδή στα παιδιά μας. Φέτος κάναμε

μεγαλύτερη προσπάθεια να ανταποκριθούμε στη δίψα των παιδιών για όμορφες
και δημιουργικές καλοκαιρινές διακοπές.
Ευχαριστώ θερμά τους γονείς που επί
πολλά συναπτά έτη εμπιστεύονται τις
δομές του Δήμου και αυτό φαίνεται από
τη συμμετοχή των παιδιών σε αυτές. Δεν
είναι μόνο η Κατασκήνωση, αναφέρομαι
στους Βρεφικούς και Παιδικούς Σταθμούς στα Σχολεία μας, στα ΚΔΑΠ αλλά
και στις αθλητικές εγκαταστάσεις μας.
Τέλος, θέλω να συγχαρώ όλους του
συνεργάτες μου και το προσωπικό που
κόπιασαν πραγματικά για να χαρίσουν
ξέγνοιαστες και υπέροχες στιγμές στα
παιδιάς μας».
Στη γιορτή λήξης της Κατασκήνωσης
έδωσαν το παρόν: ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου, οι Αντιδήμαρχοι
κ.κ.
Σοφία
Μαυρίδη,
Αντώνιος
Καραμπούλας, Μιχαήλ
Ψωμιάδης, ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Α., κ.
Αναστάσιος Παπαδόπουλος, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος, κ. Θέμης Τσίγκος, ο
Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Ιωάννης Ηλίας
και ο Αντιπρόεδρος του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η.,
κ. Αντώνιος Κοναξής.
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Νέα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά
και επιχειρήσεις από Σεπτέμβριο
Τσ υ μπ λη ρωματ ι κ ο ύ
ην

Ο υπουργός δεν θέλησε
ν α προσδιορίσει το ύψος
του συμπ ληρωματικού
προϋπολογισμού (σ.σ. οι
π ληροφορίες
κάν ουν
λόγο για 2 δισ. ευρώ).
Είπ ε, ωστόσο, ότι η
αν ταπόκριση των φορολογουμέν ων στις υποχ ρεώσεις τους (φόρος εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, επιστρεπτέες προκαταβολές- με
τους
π ολίτες
να
πληρών ουν την προηγούμεν η εβδομάδα 3 δισ.
ευρώ χ ωρίς ν α μειωθούν
οι καταθέσεις) και η πορεία του τουρισμού δημιουργούν πρόσθετο δημοσιον ομικό χ ώρο για περισσότερες δαπάν ες για τη
στήριξη ν οικοκυριών και

Προφυλακίστηκε ο πυροσβέστης που
κατηγορείται για παιδική πορνογραφία

επ ίσπ ευση στη ν έα
αύξηση του κατώτατου
μισθού,
ο υπ ουργός
απ άν τησε «όλα στην
ώρα τους».

κατάθεση

προϋπολογισμού, καθώς
η οικον ομία κιν είται ικαν οπ οιητικά,
για την
επ ιπ λέον στήριξη ν οικοκυριών και επιχ ειρήσεων , π ροαν ήγγειλε ο
υπ ουργός Οικον ομικών
Χρήστος Σταϊκούρας.

θριάσιο-9

επ ιχ ειρήσεων απ ό το
φθιν όπωρο.
Μιλών τας στην ΕΡΤ1
και ερωτηθείς εάν θα
υπ άρξει Fuel Pass-3,
απ άν τησε π ως «είν αι
πολύ ν ωρίς ακόμη. Το
Fuel Pass-2 τελειών ει
τον Σεπτέμβριο και τότε
θα το δούμε, αν άλογα και
με την πορεία στις τιμές
των καυσίμων .
Σε κάθε περίπτωση, ο
δημοσιον ομικός χ ώρος
θα επιστρέψει στην κοιν ων ία».

Ο υπ ουργός άφησε,
παράλληλα, αν οικτό το
εν δεχ όμεν ο ν α αυξηθεί
το επίδομα θέρμαν σης,
λέγον τας ότι «προφαν ώς

το πετρέλαιο θέρμαν σης
είν αι έν α από τα στοιχ εία
που συν εκτιμούμε, όπως
και πολλά άλλα μέτρα.
Αλλά δεν μπορώ ν α σας
π ω απ ό τώρα για το
φθιν όπωρο». Πρόσθεσε
δε, ότι «στις αρχ ές του
Σεπ τεμβρίου θα δούμε
πώς κιν είται η οικον ομία,
πώς θα εξελιχ θεί το ΑΕΠ
το β’ τρίμην ο και τις
αν άγκες του δ’ τριμήν ου.
Ούτως ή άλλως τον
Σεπτέμβριο θα υπάρξουν
αν ακοιν ώσεις. Τυχ αίν ει
ν α είν αι τότε χ ρον ικά και
η ΔΕΘ».

Σε ερώτηση για τη
χ ορήγηση
«επ ιταγής
ακρίβειας» ή την

Επ ισημαίν ον τας π ως
«το καράβι της οικον ομίας εδώ και τρία χ ρόν ια π άει καλά, αλλά
αυτούς τους μήν ες έχ ουμε και θα έχ ουμε πολλά
μποφόρ». Προσθέτον τας
γεν ικότερα, ότι «πρέπει
ν α υπάρξει και ο δημοσιον ομικός χ ώρος για ν α
υλοποιηθεί η δέσμευση
για την κατάργηση της
εισφοράς
αλληλεγγύης
από το 2023 για το σύν ολο των εργαζομέν ων και
τους συν ταξιούχ ους».
Σύμφων α με τον κ.
Σταϊκούρα, απαιτούν ται
γεν ν αίες
ευρωπ αϊκές
λύσεις για την ακρίβεια
(με αιχ μή τις τιμές του
φυσικού
αερίου),
δηλών ον τας «πιο αισιόδοξος από ό,τι πριν από
λίγους μήν ες για κοιν ή
ευρωπαϊκή λύση».

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του στον
αν ακριτή ο 39χ ρον ος πυροσβέστης, που κατηγορείται
για παραγωγή υλικού παιδικής πορν ογραφίας.
Η συν ήγορος υπεράσπισης δήλωσε ότι ο κατηγορούμεν ος αρν ήθηκε την κατηγορία, το υλικό που
βρέθηκε στην κατοχ ή του δεν έχ ει σχ έση με πορν ογραφία και προφυλακίστηκε υπό την πίεση της κοιν ής
γν ώμης.
Υ πεν θυμίζεται ότι η δίωξη αφορούσε σε παραγωγή
και κατοχ ή υλικού παιδικής πορν ογραφίας αν ήλικης
κάτω των 12 ετών .
Ο Υ ποπυραγός του Π.Σ., στα ηλεκτρον ικά μέσα που
είχ ε στην κατοχ ή του και στο κιν ητό του τηλέφων ο
φέρεται ν α κατείχ ε υλικό από επών υμες γυν αίκες οι
φωτογραφίες των οποίων ήταν δημοσιευμέν ες στο
διαδίκτυο καθώς και γυν αίκες που είχ ε γν ωρίσει σε
διαδικτυακή εφαρμογή και είχ ε συν ευρεθεί μαζί τους
από τις οποίες είχ ε ζητήσει και λάβει φωτογραφίες σε
προκλητικές στάσεις.
Από έλεγχ ο στο κιν ητό του τηλέφων ο εν τοπίσθηκαν
φωτογραφίες και με αν ήλικες εν ώ μεταξύ των φωτογραφιών εν τοπίστηκε φωτογραφία αν ήλικης περίπου
8ετών . Η καταγγελία έγιν ε απ΄την μέχ ρι πρότιν ος
σύν τροφό του και μητέρας δυο αν ήλικων κοριτσιών .

Δεν κάνουν… διακοπές οι ανατιμήσεις
σε βασικά είδη διατροφής

Μ

ε αμείωτη έν ταση συν εχ ίζον ται οι αν ατιμήσεις
σε βασικά είδη διατροφής και άλλα είδη σούπερ
μάρκετ, αποδεικν ύον τας ότι δεν κάν ουν … δια-

κοπές.
Το χ ειρότερο ίσως είν αι ότι η αποστολή ν έων τιμοκαταλόγων από τους προμηθευτές στους λιαν εμπόρους
συν εχ ίζεται, κάτι που σημαίν ει ότι θα υπάρχ ει και
ν έος γύρος αν ατιμήσεων το φθιν όπωρο.
Με τον πόλεμο στην Ουκραν ία ν α έχ ει συμπληρώσει
ήδη πέν τε μήν ες, οι τιμές στα προϊόν τα τα οποία από
την πρώτη στιγμή βρέθηκαν στο επίκεν τρο του εν διαφέρον τος, όπως είν αι για παράδειγμα τα άλευρα και το
ηλιέλαιο, εξακολουθούν ν α αυξάν ον ται.

Σε αυτά, ωστόσο, έχ ουν προστεθεί τα γαλακτοκομικά, τάση που αν αμέν εται ν α συν εχ ισθεί ίσως και με
μεγαλύτερη έν ταση το επόμεν ο διάστημα, καθώς τα
αποθέματα ζωοτροφών με παλιές, πριν από τις αυξήσεις, τιμές τελειών ουν , εν ώ τα μην ύματα όσον αφορά
το εν εργειακό κόστος κάθε άλλο παρά εν θαρρυν τικά
είν αι.
Σύμφων α με τα στοιχ εία από την πλατφόρμα – παρατηρητήριο τιμών e-Καταν αλωτής του υπουργείου Αν άπτυξης και Επεν δύσεων , η τιμή για επών υμο αλεύρι
για όλες τις χ ρήσεις (συσκευασία εν ός κιλού) από 1,28
ευρώ την 1η Μαρτίου (μέση τιμή) έχ ει φτάσει ν α έχ ει
τώρα (τιμές 1ης Αυγούστου) μέση τιμή 1,74 ευρώ,
αύξηση δηλαδή 36%.
Αν άλογη είν αι η αύξηση στην τιμή του ηλιελαίου. Η
συσκευασία εν ός λίτρου επών υμου προϊόν τος έχ ει
σήμερα μέση τιμή 4,91 ευρώ, από 3,62 ευρώ την 1η
Μαρτίου, αύξηση δηλαδή 35,64%.
Επών υμο ψωμί για τοστ (συσκευασία 700 γρ.) που
την 1η Μαρτίου είχ ε μέση τιμή 1,59 ευρώ, τώρα έχ ει
μέση τιμή 1,85 ευρώ, αύξηση δηλαδή 16,35%.
Τι συμβαίνει στα γαλακτοκομικά;
Τα στοιχ εία από το παρατηρητήριο τιμών είν αι αποκαλυπτικά: επών υμο στραγγιστό γιαούρτι με ηγετικό
μερίδιο στην αγορά πωλείται πλέον (συσκευασία 3 x
200 γρ.) προς 3,48 ευρώ, από 3,20 ευρώ την 1η
Μαρτίου, αύξηση δηλαδή 8,75%. Το φρέσκο γάλα

(συσκευασία εν ός λίτρου), από 1,38 ευρώ όταν
ξέσπα
σε ο πόλεμος, τώρα έχ ει μέση τιμή 1,67 ευρώ, αύξηση
δηλαδή 21%, εν ώ κατά 10,74% έχ ει αυξηθεί η μέση
τιμή επών υμης συσκευασμέν ης φέτας.
Σε άλλα τρόφιμα, τα οποία μάλιστα αποτελούν βασικό
είδος διατροφής για τα πιο ευάλωτα ν οικοκυριά, όπως
είν αι τα ζυμαρικά και τα όσπρια, καταγράφον ται
επίσης πολύ μεγάλες αυξήσεις τιμών .
Στα ζυμαρικά (μακαρόν ια Νο 6, συσκευασία του
μισού κιλού) παρατηρούν ται αν ατιμήσεις σχ εδόν 12%
και στις φακές σχ εδόν 5%.
Πάν ω από 20% είν αι οι αυξήσεις τιμών σε αλλαν τικά,
εν ώ ακόμη και τα δημοφιλή σν ακ, όπως τα κρουασάν ,
πωλούν ται κατά 13% και πλέον ακριβότερα σε σύγκριση με πέν τε μήν ες πριν .
Το αυξημέν ο κόστος παραγωγής λόγω εν εργειακού
κόστους και αύξησης τιμών πρώτων και δεύτερων
υλών , από χ ημικές πρώτες ύλες έως πλαστικά και
χ αρτί, έχ ει ως συν έπεια ν α αυξάν ον ται οι τιμές και στα
βασικά είδη του ν οικοκυριού που δεν είν αι τρόφιμα.
Ετσι, στο εν δεικτικό «καλάθι» του ν οικοκυριού η
μεγαλύτερη αύξηση τιμής, 44,13%, παρατηρείται στα
χ αρτιά υγείας, αλλά και σε απορρυπαν τικά.
Συνολικά το κόστος του ενδεικτικού «καλαθιού»
εκτιμάται –με συντηρητικούς υπολογισμούς– ότι
έχει αυξηθεί μέσα στο τελευταίο πεντάμηνο κατά
8,17%.

10 -θριάσιο

ΠΛΗΡΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ TΟΥ
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΥ

Ξ

εκιν άει σύν τομα η προετοιμασία της ποδοσφαιρικής
ομάδας
του
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΑΟ και η Διοίκηση
έχει εξασφαλίσει για τη ν έα χρόν ια την καλύτερη δυν ατή ιατρική
υποστήριξη στους αθλητές.

Στι ς προπονήσει ς και στους
αγώνες θα παραβρίσκονται οι 2
φυσικοθεραπευτές της ομάδας, οι
κκ Γιώργος Καλου και Λεωνίδας
Μαρούγκας.
Για την επιπλέον υποστήριξη και
αποκατάσταση έχει εξασφαλιστεί η
συνεργασί α με την κα Ιωάννα
Λουκά και το Ειδικό Κέντρο Φυσικοθεραπείας & Αποκατάστασης
Οι προληπτικές εξετάσεις, καρδιογραφήματα και triplex θα γίνουν
από τον καρδι ολόγο κ Spi ros
Kourtis, το επιτελείο του και το εξειδι κευμένο
Ιατρι κό
Κέντρο
#ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΛΥΣΙΣ
Η συνεχής ιατρική παρακολούθηση των ποδοσφαιριστών θα γίνεται
για όλη τη χρονιά από το Ανάλυση
Διαγνωστικό Εργαστήριο.
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Ευχαρι στούμε γι α την άψογη
συνεργασία και τις υψηλού επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες, τους ιατρούς κκ Δούκα Παναγιώτη, Πέτση
Χρήστο, Στουρνάρα Ιωαννη,

Για πιο εξειδικευμένες εξετάσεις
θα έχουμε δίπλα μας το ΘΡΙΑΣΙΟ
Γενικό νοσοκομείο

Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά
την Καρδιολογική Κλινική και τον
διευθυντή κ. Ολύμπιο και ειδικότερα στο Τμήμα Υπερήχων και τον
διευθυντή κ. Κουρή καθώς και σε
όλους τους συνεργάτες τους.
Τ ο επίπεδο των υγειονομιών
υπηρεσιών τους ΑΡΙΣΤΟ.

Η διοίκηση δίνει μεγάλη σημασία
και προτεραιότητα στην υγεία και
στην ασφάλεια όλων των αθλητών
μας.
Ένας συνδυασμός εθελοντικής
προσφοράς και εποικοδομητικής
συνεργασί ας σε επαγγελματι κά
πρότυπα θα φέρει τα καλύτερα αποτελέσματα.
Όλο το ΔΣ στέλνει ευχές σε
όλους τους ποδοσφαιριστές για
υγεία και μια σεζόν χωρίς τραυματισμούς και δηλώνει ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν θα μείνουν
ποτέ μόνοι τους.

Φιλικό προετοιμασίας το Σάββατο ο Βύζας με την Κ:19
του ΠΑΟ. Ο Πανελευσινιακός με τον Ηρακλή Θεσ.

Ο Βύζας Μεγάρων θα δώσει το Σάββατο το 2ο φιλικό προετοιμασίας στο
γήπεδό του με την Κ19 του Παναθηναι κού. Ο προπονητής των
κιτρινόμαυρων Δημήτρης Καλύκας θα δοκιμάσει όλυς τους παίκτες που έχει
στην διάθσή του.Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 18:00.
Αντίθετα και ο Πανελευσινιακός με την σειρά του θα αγωνιστεί στο
προπονητικό κέντρο της Ημαθίας που προετοιμάζεται με τον Ηρακλή
Θεσσαλονίκης.
ΑΝ.ΤΣ.

Ενίσχυση στο άσο ο ΠΑΟΚ
Μάνδρας.
Πήρε τον Θανάση Σωπιάδη

Η ομάδα του ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ απέκτησε τον
έμπειρο τερματοφύλακα Θανάση Σωπιάδη και
έτσι έκλεισε την τετράδα των τερματοφυλάκων
με το καλύτερο τρόπο. ο Θανάσης εκτός από
μέλος του ποδοσφαιρικού τμήματος θα είναι και
μέρος του προπονητικού team καθώς θα είναι
και ο καινούργιος προπονητής
τερματοφυλάκων.
Οι προηγούμενες ομάδες που έχει παίξει
Ελλάς Ποντίων, Ηρακλή Ελευσίνας, Αστέρα
Νίκαιας, Πυρρίχιος Ασπροπύργου.

ΑΝ.ΤΣ.

Στηρίζει τα δικά του παιδιά
ο Μεγαρικός

Δύο παιδιά που προέρχ ον ται από τις
ακαδημίες του Μεγαρικού, ο Χύτας Ν. και
ο Χατζής Ε., κέρδισαν την θέση του
βασικού παίκτη στο αν δρικό τμήμα. Κάτι
που δείχ ν ει πως η ομάδα στηρίζει τα

δικά της παιδιά και απώτερος σκοπός
όλων μας είν αι ν α στελεχ ών εται η
μεγάλη ομάδα από τα τμήματα της ακαδημίας της. Η διοίκηση του συλλόγου,
τους εύχ εται καλή πορεία στην ν έα χ ρον ιά με υγεία και χ ωρίς τραυματισμούς.
ΑΝ.ΤΣ.
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To νέο Δ.Σ του Ηρακλή Ελευσίνας

Πανελευσινιακός Α.Ο.: Ανακοίνωσε
τον Μάρκο Μίσκου

Γ΄ Εθν ική: Στις 25/9 ξεκιν άει το πρωτάθλημα
- Απευθείας άν οδος των 4 πρωταθλητών
στην Super League 2

Οι αποφάσεις της Επιτροπής Διοργαν ώσεων για τη
Γ’ Εθν ική.Η Γ’ Εθν ική έχ ει τεθεί σε αν αμον ή, λόγω
των δικαστικών αποφάσεων που έχ ουν επηρεάσει
σημαν τικά τον τρόπο που ολοκληρώθηκε η προηγούμεν η σεζόν , εν ώ παραμέν ει μια εκκρεμότητα.
Ωστόσο η Επιτροπή Διοργαν ώσεων πήρε αποφάσεις, δίν ον τας το πλαίσιο της διεξαγωγής του πρωταθλήματος.Αρχ ικά αποφάσισε ν α δώσει παράταση
στη δήλωση συμμετοχ ής των ομάδων για το ν έο πρωτάθλημα, έως 22 Αυγούστου.
Η κλήρωση της Γ’ Εθν ικής θα διεξαχ θεί στις 7
Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, η έν αρξη του ν έου πρωταθλήματος της Γ’ Εθν ικής αποφασίστηκε 25/9.
Πάν τως, ο τρόπος διεξαγωγής δεν πρόκειται ν α
αλλάξει, καθώς οι 76 ομάδες, που έχ ουν δικαίωμα
συμμετοχ ής αλλά ίσως δεν δηλώσουν όλες, θα χ ωριστούν σε 4 ομίλους με γεωγραφικά κριτήρια.
Οι τέσσερις πρωταθλητές θα προβιβάζον ται απευθείας και χ ωρίς μπαράζ στη Super League 2, εν ώ ο
αριθμός των ομάδων που θα υποβιβάζεται θα καθοριστεί μόλις «κλειδώσει» ο αριθμός των ομάδων που
συμμετέχ ουν .
Παράλληλα, αποφασίστηκε ν α αρθεί ο περιορισμός
της ηλικίας των αλλοδαπών ποδοσφαιριστών στη Γ’
Εθν ική, που ήταν έως 28 ετών , εν ώ θα επιτρέπεται
ν α δηλών ον ται 5 ποδοσφαιριστές άν ω των 34 ετών .

Συγκροτήθηκε σε σώμα το ν έο Δ.Σ του Ηρακλή Ελευσίν ας
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Α΄:
ΤΡΙΠΟΔΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β΄: ΓΕΩΡΓΟΥ ΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΚΟΡΟΠΟΥ ΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΟΥ ΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑΜΙΑΣ: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΕΦΟΡΟΣ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ :
ΡΕΝΤΟΥ ΜΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΛΗ:
ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ
ΔΙΟΝΥ ΣΙΟΣ,ΒΛΑΧΟΣ
ΣΤΥ ΛΙΑΝΟΣ,ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,
ΚΟΠΙΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.

Υ Γ. Ο ΣΥ ΛΛΟΓΟΣ, ΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ
ΤΟΥ ΚΑΤΑΓΩΓΗ, ΚΥ ΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΣΕΖΟΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ
ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΩΝ 100 ΧΡΟΝΩΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ”.

ΑΣ ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ: Αθ. Καστάνης και Π.Δρυμούσης στην ανδρική ομάδα

Ακόμα δύο παιδιά που προέρχονται από τις ακαδημίες του ΑΣ Μεγαρικού, ο Καστάνης Αθ.. και ο
Δρυμούσης Π., κέρδισαν την θέση του βασικού
παίκτη στο ανδρικό τμήμα. Κάτι που δείχνει πως η
ομάδα στηρίζει τα δικά της παιδιά και απώτερος
σκοπός όλων μας είναι να στελεχώνεται η μεγάλη
ομάδα από τα τμήματα της ακαδημίας της. Η διοίκηση
του συλλόγου, τους εύχεται καλή πορεία στην νέα
χρονιά με υγεία και χωρίς τραυματισμούς.

Α.Γ.Σ. ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ:
Ανανέωσε και ο Ρετζιάνο Πεκίνι

Στην Νάουσα ο Πανελευσινιακός
Η διοίκηση του ΑΓΣ ΒΥΖΑΣ ανακοινώνει την ανανέωση
της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή ΡΕΤΖΙΑΝΟ
ΠΕΚΙΝΙ. Ο νεαρός μέσος, θα συνεχίσει να αποτελεί ένα
ακόμη «εργαλείο» για τον προπονητή Δημήτρη Καλύκα
και στην Γ’ Εθνική.
Ευχόμαστε στον Ρετζιάνο να έχει υγεία για να ανταπεξέλθει με επιτυχία στις προκλήσεις του νέου πρωταθλήματος, βοηθώντας την ομάδα μας να επιτύχει τους
στόχους της.

Η διοίκηση του ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ Α.Ο.
βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει
την έναρξη της συνεργασιας της με τον Μάρκο
Μίσκου.
Ο 25χρονο μέσοεπιθετικός θα συνεχίσει την
καριέρα του στην ομάδα μας βοηθώντας την να
πετύχει τους υψηλούς στόχους της.
Έχει αγωνισθεί μεταξύ άλλων στις ομάδες: Κέρκυρα, Απόλλωνα Λάρισας,Αλμυρό Γαζίου.
Μάρκο καλωσόρισες στην οικογένεια του Πανελευσινιακού!
Σου ευχόμαστε υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες!

Αν αχ ώρησε χ θές για τα Πηγάδια Νάουσας η ομάδα
του Παν ελευσιν ιακού.
Η αποστολή θα καταλύσει στο Αθλητικό κέν τρο
Naoussa Mountain Resort όπου για 10 ημέρες θα
πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.
Τεχ ν ικό επιτελείο και ποδοσφαιριστές θα δουλέψουν
σκληρά και θα βάλουν τις βάσεις ώστε η ομάδα ν α
πρωταγων ιστήσει σε όλες τις επερχ όμεν ες αγων ιστικές
της υποχ ρεώσεις.
Το Σάββατο θα δώσει το 2ο φιλικό προετοιμασίας με
τον Ηρακλή Θεσσαλον ίκης.

12-θριάσιο
Η συν εχ εια από τη σελ. 2

Σε δήλωσή του αναφορικά με τα νέα μέτρα στήριξης που αποφάσισε το
Υπουργείο Εσωτερικών για τους πυρόπληκτους Δήμους της Δυτικής
Αττικής, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης και Βουλευτής Δυτικής Αττικής της
Ν.Δ., κ. Γιώργος Κώτσηρας, σημείωσε:
«Η Κυβέρνηση, με ταχύτατους ρυθμούς, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες
και προβαίνει σε ουσιαστικές ενέργειες για την ενίσχυση των Δήμων της
Δυτικής Αττικής, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις έκτακτες ανάγκες
που δημιουργούνται εξαιτίας των πρόσφατων πυρκαγιών στην περιοχή
μας.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω για ακόμη μία φορά την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και τον αρμόδιο Αναπληρωτή Υπουργό, κ. Στέλιο
Πέτσα, για την άμεση ανταπόκρισή του, αποδεικνύοντας και πάλι ότι η
Κυβέρνηση αφουγκράζεται τις ανάγκες και βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό
των αυτοδιοικητικών φορέων και των πολιτών της Δυτικής Αττικής».
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ΑΝΑΛΑΜ ΒΑΝΟΥΜ Ε ΕΡΓΑΣΙΕΣ:
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜ ΑΤΙΣΜ ΟΥΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΙΔΗΡΙΚΑ - ΑΛΟΥΜ ΙΝΙΟ - ΧΤΙΣΙΜ ΑΤΑ ΣΟΒΑΤΙΣΜ ΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ Μ ΕΡΕΜ ΕΤΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6989748621 (ΝΙΚΟΣ)

Πωλείται Οικόπεδο 350 τ.μ.
(20μ. Πρόσοψη x 17,5 μ. Βάθος)
στην οδό Ηρακλείου – Άνω Ελευσίνα
Τιμή 150.000 ευρώ
Τηλ. 6973221912 & 6977650730
ZΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Η εταιρία ανταλλακτικών αυτοκινήτου
Lagios Parts αναζητά κοπέλα
υπάλληλο γραφείου για την περιοχή του
Ασπροπύργου
Επικοινωνία στο 6951959360
lagiosparts@gmail.com

Ενοικιάζεται μονοκατοικία στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου
Ενοικιάζεται αυτόνομη μονοκατοικία στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου
πίσω από το 6ο Δημοτικό σχολείο απέναντι από την Τ ΕΚΑΤ
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. Τ ηλέφωνο :
6944636483 https://goo.gl/maps/kkWQfjRaYpAocVF16
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θριάσιο-13

1ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Περιφέρειας
Αττικής “Σινέ-Θέογνις”

Στον παλιό Σιδηροδρομικό Σταθμό Μεγάρων στις 28-30 Αυγούστου

Τ

ο 1ο Φεστιβάλ
Κιν ηματ ογράφου
Περιφέρειας
Αττικής “Σιν έ-Θέογν ις”
είν αι
γεγον ός
και
διοργαν ών εται
στον
π αλιό
Σιδηροδρομικό
Σταθμό των Μεγάρων
στις 28-30 Αυγούστου
2022,
απ ό
την
Περιφέρεια Αττικής και
τον Πολιτιστικό Σύλλογο
Μεγάρων «Ο Θέογν ις».
Με
ταιν ίες
π ου
αν τέχ ουν στο χ ρόν ο
όσο και με βραδιά
αφιερωμέν η σε ν έους
δημιουργούς, η πρώτη
αυτή
διοργάν ωση
σκοπεύει ν α γίν ει έν ας
θεσμός στην καρδιά της
πόλης, στην καρδιά του
καλοκαιριού.
Η
φιλοσοφία
του
φεστιβάλ “Σιν έ-Θέογν ις”
είν αι
ο
αν οιχ τός

πολιτισμός για όλους: η
αξιοπ οίηση
των
δημόσιων χ ώρων στην
π όλη των
Μεγάρων
π ρος
όφελος
του
π ολιτισμού και όλων
των πολιτών .
Η
ιδέα
της
διοργάν ωσης
εν ός
φεστιβάλ
θεριν ού
κιν ηματογράφου -στο
ύφος του open air cinema- στο κέν τρο των
Μεγάρων αν ήκει και
οργαν ώθηκε απ ό τον
Πολιτιστικό
Σύλλογο
Μεγάρων «Ο Θέογν ις»
και
υλοπ οιείται
με
χ ρηματοδότηση
της
Περιφέρειας
Αττικής,
καθώς εν τάχ θηκε στο
πρόγραμμα εκδηλώσεων
της Περιφέρειας στην
Δυτική Αττική.
Οι ταιν ίες στην πρώτη
διοργάν ωση του «Σιν έΘέογν ις» επ ιλέχ θηκαν
ώστε ν α απ οτελούν
κλασικές επιλογές, αλλά
και για ν α καλύψουν τις
προτιμήσεις του μεγάλου
κοιν ού στην
π όλη.
Επ ιπ λέον , μια βραδιά
από τις 3 του φεστιβάλ
αφιερών εται σε ν έους
δημιουργούς, με σκοπό
να
π ροβληθούν
κιν ηματογραφικά ν έων
Ελλήν ων δημιουργών με

ορίζον τα ν α αποκτήσει
η
διοργάν ωση
τον
χ αρακτήρα του

φεστιβάλ, αν οιχ τού σε
ν έες
ιδέες
και
καλλιτεχ ν ικές τάσεις.
Το
1ο
Φεστιβάλ
Κιν ηματ ογράφ ου
Περιφέρειας
Αττικής
“Σιν έ-Θέογν ις” έρχ εται
ν α αλλάξει το κλίμα στο
κέν τρο των Μεγάρων με
τρεις βραδιές open air
cinema, με το παρακάτω
πρόγραμμα:
Π ρ ό γ ρ α μ μ α
προβολών

Κυριακή
28
Αυγούστου :
"Καζαμπλάνκα"
Δευτέρα
29
Αυγούστου:
Βραδιά
Νέου
Δημιουργού
με
προβολή της ταινίας
«Σελήνη, 66 Ερωτήσεις
Τρίτη 30 Αυγούστου:
"Θεέ μου τι σου
κάναμε"
ώρα
έναρξης
προβολών : 9.00 μ.μ.
είσοδος ελεύθερη
με την υποστήριξη
της
Περιφέρειας
Αττικής
Σας περιμένουμε!

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

ΧΕΙΡΙΣΤΗ
ΒΑΡΔΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΕΠΙΘΥΜΗΤ ΟΥ

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

ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

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

ΑΠΟΛΥΤΗ

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

Κύριες αρμοδιότητες και καθήκον τα

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

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο
ΧΛΜ, 193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΥΓΕΙΑΣ Κοντούλη και Δραγούμη Ίωνος,
Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
213 200640
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
Αστυνομικό Τμήμα
674 - 210 55 46 285
Τροχαία Δήμητρος & Εθν.
210 55 46 579 - 210 55 46
Λιμεναρχείο
210 55

213 2140410
210 55 46
Αντιστάσεως
930
42 454

Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόμιο Ελευσίνας
210 55 05
000
Ειρηνοδικείο
210 55 46 055
Ο. Σ. Ε.
210 55 46 521
Τελωνείο
210 55 46 502
Δασονομείο
210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας Δυτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας
210 55 48
046
Ο. Α. Ε. Δ.
210 55 42
412
Δ. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108
210 55 46 227
Δ. Ε. Η. ( Βλάβες )
10507
Ε.Υ.Δ.ΑΠ. ( Βλάβες )
1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου
210 55 42
299 - 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14
210 55 46
564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο Διανομής ) Κ υ π ρ α ί ο υ
146
210 55 62 769
Εφορία Αρχαιοτήτων
210 32 19
776
Αρχαιολογικό Μουσείο
210 55 46
019
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 213 2014950-51 fax:2132014952

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100

ΙΚΑ 22960 21537
ΚΕΠ 22960 83270

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47
215, FAX : 210 58 19 841, email :
gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263 , 213 20
47 262 , 213 20 47 269 FAX : 210 58 11
621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253 , 213
20 47 254 , 213 20 47 258 FAX : 210 58
11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ :
213 20 47 265 , 213 20 47 266 ,
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268
, 213 20 47 269 , 213 20 47 270
ΤΜΗΜΑ
ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
&
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
: 213 20 47 204, 213 20 47 255, 213 20
47 344
Δ/ΝΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
&
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ :
213 20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47
364 , 213 20 47 367
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47
251 , 213 20 47 249 , 213 20 47 250
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210
53 23 090
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 210 58
22 074
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ
1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ZHTEITAI
ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

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

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων
για τεχνική υποστήριξη
συνεργείου διασκευής
οχημάτων σε

υγραεριοκίνητα με έδρα την
Μ αγούλα Αττικής.
6949227491

ΚΑΙ 6934551633

email n.fotiadis@sime.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ζητούνται πωλήτριες
σε αρτοζαχαροπλαστείο στην
περιοχή του Ασπροπύργου
για πλήρη απασχόληση.
Η προϋπηρεσία θα ήταν
επιθυμητή.
Επικοινωνιακές δεξιότητες
-Ομαδικότητα - Ευελιξία ωραρίου
Παρέχεται πλήρης ασφάλιση.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6937427107 Κα Κωνσταντίνα.
Ωράριο επικοινωνίας:
06:00-18:00.
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ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή
κατάσταση γκαρσονιέρα
35 τ.μ., ισόγεια, 1 υ/δ, κατασκευή '08, μπάνιο, επιπλωμένη, θέρμανση:
αυτόνομη θέρμανση με
κεντρική εγκατάσταση, μέσο θέρμανσης: πετρέλαιο,
νυχτερινό ρεύμα, χωρίς
κοινόχρηστα, ελεύθερη, ιδανική για φοιτητές, τιμή
400€ 6948750875
ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητο
διαμέρισμα 63 τ.μ., 4ου, 1
υ/δ, κατασκευή '10, μπάνιο, ενεργ. κλ. Α+, ζώνη οικιστική, τιμή 410€, 09:0021:00 6908419263

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

θριάσιο-15

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

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

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

ψεως και διαμπερές. Διαθέτει 3 υ/δ, σαλόνι μεγάλο,
κουζίνα, μπάνιο, 2 wc,
πόρτα ασφαλείας, αυτ. θέρμανση πετρελαίου και
λέβητας, ηλιακό. Κοντά
στο κέντρο της πόλης.
6/5/2022 10:36 πμ, τιμή
600€ (e-agents1327401).
ASPIS REAL ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220
ΕΛΕΥΣΙΝΑ οικία 110
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή '79, 2 μπάνια, ανακαινισμένη, ανακαίνιση
'20, τιμή 450€, 09:0021:00
6945153906

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

Η εταιρεία Eye Facility
Management αναζητά:

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

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

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

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

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

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

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

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

Απαραίτητα Προσόντα:

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

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

Ωράριο επικοινωνίας από Δευτέρα
έως
Παρασκευή
09:30π.μ.16:30μ.μ.,στο
τηλέφωνο 2106121719.

Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την εταιρεία μας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας :
w w w .eyefm.gr

ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ

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

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Απαραίτητα Προσόντα:
§ Απολυτήριος τίτλος τριτάξιου Γυμνασίου ή
άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή ανώτερος
§ Άδεια χειριστή ηλεκτροκίνητου ανυψωτικού περονοφόρου μηχανήματος (κλαρκ)
§ Επαγγελματική εμπειρίατουλάχιστον τριών
(3) ετών σε αντίστοιχη θέση χειριστή reach
truck
§ Γνώση και εμπειρία στη χρήση φορητών
τερματικών barcode (RF scanner)
§ Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας
και ευκολίαστην επικοινωνία
§ Επιθυμητή γνώση λειτουργίας συστημάτων WMS

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

16-θριάσιο
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