
Σε ποια προϊόντα «παγώνουν» οι αυξήσεις

Ακρίβεια: Πώς θα λειτουργεί το
«καλάθι της νοικοκυράς» μετά τη

συμφωνία Γεωργιάδη-σούπερ μάρκετ
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Πανελευσινιακός ΑΟΚ: Ηττα και
αποκλεισμός για τις γυναίκες

Το φετινό ρόστερ του
Πανελευσινιακού 2022-23

Δύο νέες προσθήκες για την ομάδα
του ΑΟ Ζωφριάς

Ναυπηγεία Ελευσίνας:
ΔΔώώρροο  ΧΧρριισσττοουυγγέέννννωωνν
€€11,,22  εεκκααττ..  σσττοουυςς  660000

εερργγααζζόόμμεεννοουυςς
Aνεξάρτητα από το αν θα έχει βγει η 

απόφαση του δικαστηρίου για την εξυγίανση

ΣΣεε  ττρροοχχιιάά  ααπποοκκααττάάσστταασσηηςς  
ηη  εεμμββλληημμααττιικκήή  ΚΚααμμιιννάάδδαα  ττοουυ  IIRRIISS

Αργύρης Οικονόμου: «Η ανακατασκευή της
καμινάδας δεν θα μπορούσε 

να μη συμπεριλαμβάνεται 
στον συνολικότερο σχεδιασμό μας

για την αναγέννηση του ΙΡΙΣ»

σσεελλ..  1133

7η εθελοντική αιμοδοσία
για τη Δημοτική Τράπεζα αίματος στον

Δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΜΗΝΑΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
& ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

Ομιλία από τη ΝΑΤΑΣΑ ΠΑΖΑΪΤΗ MD, PhD,
Ειδική Χειρουργό Μαστού στο Πν ευματικό

Κέν τρο Ασπροπύργου

ΠΠΡΡΟΟΣΣ  ΚΚΥΥΡΡΩΩΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΗΗ  ΒΒΟΟΥΥΛΛΗΗ  
ΟΟ  ΕΕΜΜΠΠΟΟΡΡΕΕΥΥΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΘΘΡΡΙΙΑΑΣΣΙΙΟΟΥΥ  
– Ήδη στον «αέρα» η διακήρυξη για το Θριασιο ΙΙ σσεελλ..  99

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ:ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ:
ΝΕΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΗ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥ ΠΟΥ
ΡΥΠΑΙΝΕ ΤΟ ΠΑΡΚΟ

ΠΟΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ: Ο Δήμος έχει κηρύξει

πόλεμο κατά των ασυνείδητων. 
Θα είμαστε αμείλικτοι και θα εξαντλήσουμε, σε

βάρος τους κάθε νόμιμο μέσο

σσεελλ..  22 σσεελλ..  22

σσεελλ..  88

ΣΣεελλ..  99

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά: 
Επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης και

στήριξη των ΜΜΕ άμεσα

Δικό του στόλο ηλεκτροκίνητων οχημάτων
αποκτά σύντομα ο Δ. Χαϊδαρίου

σσεελλ..  33σσεελλ..  33

σσεελλ..  55

σσεελλ..  77

Οι εκπρόσωποι
των σούπερ 

μάρκετ, πάντως,
διαμήνυσαν προς
πάσα κατεύθυνση
ότι δεν πρόκειται
να αποδεχθούν

 σε καμία
περίπτωση τον
περιορισμό του
ωραρίου που
ισχύει σήμερα
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος

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 ΑσπρόπυργοςΧειρόγρα-
φα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφονται.
Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’

ανάγκη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Αραιή συννεφιά 

Η θερμοκρασία από 18  έως 26 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Σέργιος, Σεργία, Σεργιαν ή, 

Βάκχος, Βάκχη, Βακχία
Πολυχρόν ης, Πολυχρόν ιος, Χρόν ης, 

Πολυχρον ία, Πολυχρον ούλα 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Χατζή Μαρία Ι.

Θεμιστοκλέους 49, 2105575331

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Ζαχαρίου Σεβαστή Κ., Εθνικής Αντιστάσεως 98 &

Περσεφόνης, 2105547900

MANΔΡΑ
ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ Δήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,
2105551232

ΆΝΩ  ΛΙΟΣΙΑ 
Σανιδά Χρυσούλα Δ.Λεωφόρος Φυλής 47, Φυλή -

Χασιά, 2102411522

ΑΧΑΡΝΕΣ

Ράπτη Σταματίνα Α.

Λεωφόρος Πάρνηθος 140, Αχαρνές, 2102446217

Συνεχίζει τον πόλεμο κατά των ασυνείδητων
ο Δήμος Φυλής. Μετά τις πρόσφατες παρα-
πομπές οδηγών και τις κατασχέσεις φορτ-

ηγών που ρύπαιναν την περιοχή των Άνω Λιοσίων,
ήλθε νέο κτύπημα από την πλευρά του Δήμου. 

Μετά από ενέργειες του Αντιδημάρχου Μιχάλη
Οικονομάκη, το μεσημέρι της Τετάρτης 5 Οκτω-
βρίου 2022 συνελήφθη ιδιοκτήτης επιχείρησης από
τις Αχαρνές, ο οποίος με τη βοήθεια οδηγού φορτ-
ηγού απέρριπτε άχρηστα πλαστικά στην περιοχή
του Πάρκου Πόλης. 

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία και παρ-
απέμφθηκαν από το Α.Τ.  Άνω Λιοσίων στην Εισαγ

γελία Αθηνών, με τη διαδικασία του αυτόφωρου. 
Το συμβάν προκάλεσε την αντίδραση του

Δημάρχου Φυλής Χρήστου Παππού, ο οποίος επα-
νέλαβε ότι ο Δήμος έχει κηρύξει πόλεμο κατά των
ασυνείδητων.

“Καθαρίζουμε κάθε μέρα την πόλη και κάποιοι
δεν σέβονται ούτε την προσπάθειά μας ούτε τους
συνδημότες μας. 

Για το λόγο αυτό θα είμαστε αμείλικτοι και θα
εξαντλήσουμε, σε βάρος τους κάθε νόμιμο μέσο. 

Η εντολή των συνδημοτών μας είναι να τιμωρηθ-
ούν παραδειγματικά όσοι δεν  σέβονται το περιβάλ-
λον”, τόνισε χαρακτηριστικά ο Χρήστος Παππούς. 

Ησύσκεψη του υπουργού
Ανάπτυξης με εκπροσώπους
του εμπορικού κόσμου

έφερε την Τετάρτη μια σημαντική
συμφωνία που στοχεύει στη
συγκράτηση των τιμών βασικών
προϊόντων στα σούπερ μάρκετ.

Υπουργείο Ανάπτυξης και εκπρό-
σωποι των αλυσίδων σούπερ μάρκετ
κατέληξαν χθες σε συμφωνία για
«συγκρατημένες» αυξήσεις σε 50
είδη πρώτης ανάγκης, με το «καλά-
θι» να αναρτάται σε ειδική ιστο-
σελίδα – και σε συγκεκριμένα στο e-
katanalotis.

Πιο συγκεκριμένα, κάθε αλυσίδα
θα φτιάχνει το «καλάθι» της, στο
οποίο θα περιλαμβάνονται 50
προϊόντα από 20 βασικές κατηγορίες
– τα οποία θα είναι διαφορετικά από
κάθε αλυσίδα – με τις τιμές τους να

αναρτώνται προκειμένου να μπορ-
ούν οι καταναλωτές να τα
συγκρίνουν.

Σημειώνεται πως σε αυτά τα είδη
τα σούπερ μάρκετ θα αυξήσουν μεν
τις τιμές, αλλά σε ποσοστό κάτω από
τον κλαδικό πληθωρισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το
«καλάθι» θα περιλαμβάνει προϊόντα,
όπως:

γάλα,ψωμί,ρύζι,ζυμαρικά,
όσπρια,καφέ και ζάχαρη,
απορρυπαντικά και χαρτικά.
«Η κάθε αλυσίδα σούπερ μάρκετ

θα παρουσιάσει μέσα στον Οκτώβρ-
ιο το καλάθι της νοικοκυράς, στο
οποίο θα συμπεριλαμβάνονται 50
διαφορετικά προϊόντα απαραίτητα
για τη διαβίωση ενός νοικοκυριού,
στο οποίο και θα δοθεί η μάχη ώστε
να συγκρατηθούν οι 

τιμές στον μέγιστο δυνατό βαθμό»
δήλωσε σχετικά ο Άδωνις Γεωργιάδ-
ης.

Το καλάθι θα λειτουργήσει ενός
είδους δείκτη τιμών από αυτό το
καλάθι, που θα παρακολουθούν
στενά πολιτεία, σούπερ μάρκετ και
βιομηχανία προκειμένου να διαπι-
στώνεται εάν λειτουργεί η συμφ-
ωνία.

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: ΝΕΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΗ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥ ΠΟΥ

ΡΥΠΑΙΝΕ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ: Ο Δήμος έχει κηρύξει πόλεμο κατά των ασυνείδητων. 
Θα είμαστε αμείλικτοι και θα εξαντλήσουμε, σε βάρος τους κάθε νόμιμο μέσο

Σε ποια προϊόντα του σούπερ μάρκετ 
«παγώνουν» οι αυξήσεις

Σημαντική συμφωνία που στοχεύει στη συγκράτηση των τιμών 
βασικών προϊόντων στα σούπερ μάρκετ
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Υπεγράφη η σύμβαση για την
αποκατάσταση και
συντήρηση της Καμινάδας

του ΙΡΙΣ, την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου,
μεταξύ του Δημάρχου Ελευσίνας
Αργύρη Οικονόμου και του αναδόχου
του έργου.

Η εμβληματική καμινάδα, ύψους
περίπου 35 μέτρων, βρίσκεται εντός
του Ο.Τ. του πρώην εργοστασίου
ΙRΙΣ, οι εργασίες αποκατάστασης του
οποίου βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Οι εργασίες αφορούν στην
εξυγίανση της υποδομής, την
αποκατάσταση τοπικών βλαβών, της
βάσης και της θεμελίωσης της 

καμινάδας και φυσικά, την
αποπεράτωση χρωματισμών και τον
πλήρη καθαρισμό της.

Με την ανακατασκευή των
χαρακτηρισμένων ως μνημείων,
κτηρίων και της καμινάδας του
παλαιού εργοστασίου, τα οποία
αποτελούν σημαντικά δείγματα
μεσοπολεμικής βιομηχανικής
αρχιτεκτονικής, ο Δήμος Ελευσίνας
φιλοδοξεί να παραδώσει στην πόλη,
έναν πολυχώρο πολιτισμού, ανοιχτό
για όλους.

Η δημιουργία του πολιτιστικού
κέντρου IRIS θα συμβάλλει στην
ανάδειξη της βιομηχανικής

κληρονομιάς της πόλης,
την αναβάθμιση και τη
βιώσιμη ανάπτυξή της.  

Για την υπογραφή της
σύμβασης, ο
Αντιδήμαρχος Τ.Υ.
Ε λ ε υ σ ί ν α ς
Μ α υ ρ ο γ ι ά ν ν η ς
Αθανάσιος ανέφερε:
«Μετά τo έργο
αποκατάσταση των
διατηρητέων κτηρίων
του IRIS 1 και 2, οι
εργασίες του οποίου
είναι σε εξέλιξη, άμεσα
ξεκινούν και οι εργασίες
αποκατάστασης και συντήρησης της
Καμινάδας. 

Στόχος μας είναι τα διασωζόμενα
ανενεργά βιομηχανικά κελύφη που
αποτελούν την βιομηχανική
κληρονομιά της πόλης μας, να
διασωθούν μετά τις απαραίτητες
εργασίες, και να αξιοποιηθούν με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο από τον
δήμο μας».

Όπως δήλωσε και ο Δήμαρχος

Ελευσίνας Αργύρης Οικονόμου: «Η
ανακατασκευή της καμινάδας δεν θα
μπορούσε να μη συμπεριλαμβάνεται
στον συνολικότερο σχεδιασμό μας
για την αναγέννηση του ΙΡΙΣ. Ένα
σημαντικό κομμάτι της βιομηχανικής
και πολιτιστικής μας κληρονομιάς
αλλά και της ζωής των Ελευσινίων,
μπαίνει λοιπόν, σε τροχιά
ανακατασκευής. Αυτό που θέλουμε
είναι ο ιστορικός αυτός χώρος να

Σε τροχιά αποκατάστασης η εμβληματική 
Καμινάδα του IRIS

Ναυπηγεία Ελευσίνας: Δώρο Χριστουγέννων €1,2 εκατ. στους 600 εργαζόμενους
Aνεξάρτητα από το αν θα έχει βγει η απόφαση του δικαστηρίου για την εξυγίανση

Δώρο Χριστουγέν ν ων  συν ολικού ύψους
1,2 εκατομμυρίων  ευρώ αν ακοίν ωσε χ θες
(5/10) στους εργαζόμεν ους των  Ναυπηγείων
Ελευσίν ας ο Πρόεδρος της ΟΝΕΧ κ. Πάν ος
Ξεν οκώστας, και μάλιστα αν εξάρτητα από
το αν  θα έχ ει βγει η απόφαση του δικα-
στηρίου για την  εξυγίαν ση.

«… Παρόλο που δεν  θα έχ ει βγει η απόφ-
αση μέχ ρι τότε, σας τα δίν ω προσωπικά για
τις γιορτές και μου αρκεί η χ αρά που θα
πάρω από τη χ αρά των  οικογεν ειών  σας,
γιατί σας εμπιστεύομαι και σας αγαπώ..»
τους είπε χ αρακτηριστικά, μεταξύ άλλων .

Οι συγκεν τρωμέν οι εργαζόμεν οι δεν
πίστευαν  στα αφτιά τους αφού έχ ουν  περά-
σει πάν ω από 6 χ ρόν ια από τότε που είχ αν
λάβει δώρο Χριστουγέν ν ων  – και, πάν τως,
με κουρεμέν ους μισθούς.

Τώρα θα λάβουν  2.000 ευρώ ο καθέν ας
από τους 600 εν εργούς εργαζόμεν ους, έν αν τι αυτών
που έχ ουν  λαμβάν ειν  (1,2 εκατομμύρια ευρώ) όπως
αν ακοίν ωσε σήμερα στους εργαζόμεν ους των  Ναυ-
πηγείων  Ελευσίν ας, ο Πρόεδρος της ΟΝΕΧ κ. Πάν ος
Ξεν οκώστας, για τα Χριστούγεν ν α.

Ταυτόχ ρον α, ο Πάν ος Ξεν οκώστας εν ημέρωσε

πως η ειδική ομάδα της ΟΝΕΧ έχ ει ήδη ξεκιν ήσει τις
εν έργειες αποτύπωσης κατάστασης και προετοι-
μασίας της επαν εκκίν ησης των  Ναυπηγείων  μέσω
των  αν αγκαίων  βελτιώσεων  και εκσυγχ ρον ισμού.

Μάλιστα, προσδιόρισε ως ημερομην ία – στόχ ο τις
αρχ ές του χ ρόν ου, χ ωρίς βέβαια ν α μπορεί ν α προβ-
λέψει τον  ακριβή χ ρόν ο λήψης αποφάσεων  των

αρμοδίων  δικαστηρίων  για την  επαν εκκίν ηση.
Είν αι εμφαν ής η πίστη της ΟΝΕΧ τόσο στους

εργαζόμεν ους, στην  επαν εκκίν ηση των  Ναυ-
πηγείων  όσο και στη χ ώρα, προχ ωρών τας
πολύ δυν ατά και χ ωρίς ιστορικό προηγούμεν ο,
τη διαδικασία και προσπαθών τας ν α επι-
σπεύσει την  επαν εκκίν ηση και επαν αλειτο-
υργία τους.

Αξίζει ν α σημειωθεί πως η επίσπευση αυτή
δεν  ευν οεί μόν ο την  εμπορική λειτουργία των
Ναυπηγείων  αλλά θέτει τα Ναυπηγεία στη
σφαίρα της ετοιμότητας και για τα αμυν τικά
προγράμματα με τεράστιο εγχ ώριο αποτύπωμα
βιομηχ αν ικής παραγωγής και οικον ομικό
αν τίκτυπο.

Σε μια δύσκολη γεν ικά συγκυρία τέτοιες πρά-
ξεις βοηθούν  τους εργαζόμεν ους αλλά
εν ισχ ύουν  σημαν τικά και την  τοπική κοι-
ν ων ία, εν ώ είν αι και μια τεράστια ψήφος εμπι-

στοσύν ης του επεν δυτικού κοιν ού για τη χ ώρα μας,
εν ώ αν απτερών ουν  και τις προσδοκίες του εφοπλι-
στικού κόσμου που βλέπει μετά το Νεώριο το δεύτε-
ρο μεγαλύτερο ν αυπηγείο της χ ώρας ν α μπαίν ει στη
διάθεσή τους φέρν ον τας και αλλά πλοία πίσω από
την  Τουρκία και άλλες γειτον ικές χ ώρες.

Αργύρης Οικονόμου: «Η ανακατασκευή
της καμινάδας δεν θα μπορούσε 

να μη συμπεριλαμβάνεται 
στον συνολικότερο σχεδιασμό μας

για την αναγέννηση του ΙΡΙΣ»
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           

Ν Ο Μ Ο Σ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΦΥΛΗΣ
Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Διεύθυν ση :  Πλατεία

Ηρώων , Άν ω Λιόσια
Τηλ.:  2132042718FAX:

2132042714e-mail :dperious-
promhth@fyli.gr

Άν ω Λιόσια,  06-10-2022 
Αριθ. Πρωτ.:  34364

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Αν οικτού Ηλεκτρον ικού Δια-

γων ισμού κάτω των  ορίων  για
την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΓΙΑ  ΤΑ  ΟΧΗΜΑΤΑ  ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ»  

Α.Μ.:  132/2022, συν ολικού
εν δεικτικού προϋπολογισμού με
δικαίωμα προαίρεσης 30%
(149.578,00 € + ΦΠΑ 24%
35.898,72€ = 185.476,72€)

Ο Δήμαρχος Φυλής διακ-
ηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό
Διαγωνισμό κάτω των ορίων,
σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
4412/2016 όπως τροποποιήθη-
καν με το Ν.4782/2021 (Α' 36) και
ισχύουν, και με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρ-
ουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής, για την
ανάδειξη αναδόχου για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ  ΓΙΑ
ΤΑ  ΟΧΗΜΑΤΑ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ».

H παρούσα σύμβαση αφορά
την προμήθεια ελαστικών, απαρ-
αίτητων για τα οχήματα που ανή-
κουν στις διάφορες υπηρεσίες
του Δήμου και χρειάζονται αντι-
κατάσταση των ελαστικών τους,
προκειμένου να εξασφαλισθεί η
ασφαλής κυκλοφορία τους.  

Το CPV των ειδών της προ-
μήθειας είναι : 34351100-3 «Ελα-
στικά επίσωτρα αυτοκινήτων».

Η συνολική δαπάνη για την
παρούσα προμήθεια προϋπο-
λογίζεται ενδεικτικά στο ποσόν
των 142.674,40 € (προϋπολογι-
σμός 115.060,00€ + ΦΠΑ 24%
27.614,40€ = 142.674,40€), με
πρόβλεψη δικαιώματος προαίρε-
σης ποσοστού 30% για την
εξυπηρέτηση πιθανών εκτάκτων
αναγκών.

Στην περίπτωση αυτή ο ενδεικ-
τικός προϋπολογισμός ανέρχεται
στο ποσόν των 185.476,72€
(προϋπολογισμός 149.578,00 € +
ΦΠΑ 24% 35.898,72€ =
185.476,72€).  

Η δαπάνη θα καλυφθεί από
τους Κωδικούς Αριθμούς των επι-
μέρους υπηρεσιών στις οποίες
ανήκουν τα οχήματα, των προϋ-
πολογισμών του Δήμου των
Οικονομικών ετών 2022 & 2023
σαν συνεχιζόμενη δαπάνη.

Η παρούσα σύμβαση δεν υπο-
διαιρείται σε  τμήματα.

Προβλέπεται ρητά το δικαίωμα
του Δήμου  να αυξάνει την

δαπάνη των επιμέρους άρθρων
κατηγοριών ελαστικών, σύμφωνα
με τις πιθανές έκτακτες
προκύπτουσες ανάγκες τους,
πριν τη λήξη της σχετικής σύμβα-
σης, όπως αυτά αναλυτικά αναφ-
έρονται τόσο στην 132/2020
μελέτη της Υπηρεσίας όσο και
στην ως άνω διακήρυξη με
αντίστοιχη αύξηση της προϋπο-
λογιζόμενης δαπάνης, με τους
ίδιους όρους προμήθειας χωρίς
καμιά αντίρρηση και απαίτηση
του παρόχου [δικαίωμα προαίρε-
σης (optιon) έως 30%].

Προσφορές υποβάλλονται για
το σύνολο των προμηθειών της
μελέτης.

Η διάρκεια της σύμβασης θα
αφορά τα έτη 2022 & 2023 και θα
ισχύει από την ημερομηνία υπο-
γραφής της μέχρι 31/12/2023.

Αναλυτική περιγραφή του
φυσικού και οικονομικού αντικει-
μένου της σύμβασης δίδεται στο
Παράρτημα Ι της διακήρυξης και
στην με αριθμ. 132/2022 Μελέτη
της Τεχνικής Υπηρεσίας του
Δήμου Φυλής.

Η σύμβαση θα αν ατεθεί με το
κριτήριο της πλέον  συμφ έρου-
σας από οικον ομική άποψη
προσφ οράς, βάσει τιμής.

Η καταληκτική ημερομην ία
παραλαβής των  προσφ ορών
είν αι η 07/11/2022 ημέρα Δευ-
τέρα και ώρα 16:00.

Η διαδικασία (αποσφ ράγιση)
θα διεν εργηθεί με χρήση του
Εθν ικού Συστήματος Ηλεκτρο-
ν ικών  Δημόσιων  Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρ-
εσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικ-
τυακή Πύλη
www.promitheus.gov .gr) την
11/11/2022, ημέρα Παρασκευή
και ώρα 11:30.

Η προκήρυξη και το πλήρες
κείμενο της Διακήρυξης
καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Τα έγγρα-
φα της σύμβασης της Διακήρυξης
καταχωρήθηκαν στη σχετική
ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης
δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ,
η οποία έλαβε Συστημικό Αύξον-
τα Αριθμό:  173510 και ανα-
ρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη
(www.promitheus.gov.gr) του
ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Δικαίωμα συμμετοχής στη δια-
δικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση
ενώσεων οικονομικών φορέων,
τα μέλη αυτών, που είναι εγκατε-
στημένα σε: α) κράτος-μέλος της
Ένωσης, β) κράτος-μέλος του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες
που έχουν υπογράψει και
κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η
υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα
1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως
άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν
στην περίπτωση γ  ́της παρούσας

παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες
με την Ένωση σε θέματα διαδικα-
σιών ανάθεσης δημοσίων συμβά-
σεων.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη
διαδικασία σύναψης της παρ-
ούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς
φορείς (προσφέροντες), εγγυητι-
κή επιστολή συμμετοχής, 2% της
προεκτιμούμενης αξίας της
σύμβασης (ενδεικτικός  προϋπο-
λογισμός), εκτός Φ. Π. Α., χωρίς
το δικαίωμα προαίρεσης, σύμφω-
να με το άρθρο 72 παρ. 1 β του Ν.
4412/2016. Πιο αναλυτικά το
ποσό της εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής είναι 2.301,20€ (δύο
χιλιάδες τριακόσια ένα ευρώ και
είκοσι λεπτά). Στην περίπτωση
ένωσης οικονομικών φορέων, η
εγγύηση συμμετοχής περιλαμβά-
νει και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων
των οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν στην ένωση. Η
εγγύηση συμμετοχής πρέπει να
ισχύει τουλάχιστον για τριάντα
(30) ημέρες μετά τη λήξη του χρό-
νου ισχύος της προσφοράς του
άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι
μέχρι 150 ημερών από την επό-
μενη της διενέργειας του διαγωνι-
σμού, άλλως η προσφορά απο-
ρρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή
μπορεί, πριν από τη λήξη της
προσφοράς, να ζητά από τους
προσφέροντες να παρατείνουν,
πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια
ισχύος της προσφοράς και της
εγγύησης συμμετοχής.

Προσφορές θα υποβληθούν
σύμφωνα με την αναλυτική δια-
κήρυξη. 

Γενικές πληροφορίες
παρέχονται και από το Τμήμα
Προμηθειών του Δήμου Φυλής,
Διεύθυνση Πλατεία Ηρώων, Τ.Κ
13341, Τηλ. 213 2042716, Fax.
213 2042714. Οι ενδιαφερόμενοι
οικονομικοί φορείς μπορούν να
έχουν πλήρη πρόσβαση στα
τεύχη του διαγωνισμού επισκε-
πτόμενοι την ιστοσελίδα του
Δήμου Φυλής http://www.fyli.gr
καθώς και  την επίσημη  πλατφ-
όρμα του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβά-
σεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικ-
τυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr. Η
περίληψη της Διακήρυξης, ανα-
ρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον
ι σ τ ό τ ο π ο
http://et.diavgeia.gov.gr/  και
ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής, στη διεύθυνση (URL):
www.fyli.gr, δημοσιεύεται επίσης
στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα
με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων
στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον
ανάδοχο.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΦΥΛΗΣ                                                                       

Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ &
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Διεύθυν ση
: Πλατεία Ηρώων ,
Άν ω Λιόσια

Τηλ.:  2132042718FAX:
2132042714e-mail :dperious-
promhth@fyli.gr

Άν ω Λιόσια,  06-10-2022 
Αριθ. Πρωτ.:  34368

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Αν οικτού Ηλεκτρον ικού Δια-

γων ισμού κάτω των  ορίων  για
την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ -
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ»  

Α.Μ.:  127/2022, συν ολικού
εν δεικτικού προϋπολογισμού
59.340,00€ μη συμπεριλαμβα-
ν ομέν ου Φ. Π. Α. 24%  

Ο Δήμαρχος Φυλής διακ-
ηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό
Διαγωνισμό κάτω των ορίων,
σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
4412/2016 όπως τροποποιήθη-
καν με το Ν.4782/2021 (Α' 36)
και ισχύουν, και με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφ-
έρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής, για την
ανάδειξη αναδόχου για την
«Προμήθεια και εγκατάσταση
συστήματος θέρμανσης για τη
διασύνδεση Δημοτικών Κτιρίων
Δ.Ε. Άνω Λιοσίων - Ζεφυρίου με
το δίκτυο φυσικού αερίου»,
συνολικού ενδεικτικού προϋπο-
λογισμού 59.340,00€ μη συμπε-
ριλαμβανομένου Φ. Π. Α. 24%.

Αντικείμενο της σύμβασης
είναι η «Προμήθεια και εγκατά-
σταση συστήματος θέρμανσης
για τη διασύνδεση Δημοτικών
Κτιρίων Δ.Ε. Άνω Λιοσίων -
Ζεφυρίου με το δίκτυο φυσικού
αερίου». Το κεντρικό δίκτυο
φυσικού αερίου ενεργοποιήθη-
κε πρόσφατα και τα σχολεία της
Δ.Ε. Άνω Λιοσίων -Ζεφυρίου
Δήμου Φυλής πρέπει να συνδε-
θούν, ώστε να επιτευχθεί ο
στόχος του Δήμου για μείωση
του κόστους λειτουργίας του,
αλλά και η μείωση των ρύπων
από τις εγκαταστάσεις θέρμαν-
σης. Οι συνδέσεις των κτιρίων
θα γίνουν με καυστήρες τελευ-
ταίας αντιρρυπαντικής τεχνο-
λογίας, με τα ανάλογα πιστο-
ποιητικά CE.  

Όλες δε οι σωληνώσεις θα
είναι χαλυβδοσωλήνας  με ραφή
μεσαίου τύπου και οι εργασίες
θα γίνουν με βάση τους ισχύον-
τες κανόνες της τέχνης και της
επιστήμης. 

Συγκεκριμένα  προβλέπεται
να  γίνουν  οι  απαραίτητες
εργασίες για τη σύνδεση με
φυσικό αέριο των παρακάτω
κτιρίων:

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
1ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2ος  ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΑΙ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΑΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΖΕΦΥΡΙΟΥ

ΝΕΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ
ΣΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 

Οι παρεχόμενες προμήθειες
κατατάσσονται στους ακόλουθο-
υς κωδικούς του Κοινού Λεξι-
λογίου δημοσίων συμβάσεων
(CPV) : 

39340000-7:  Εξοπλισμός δικ-
τύου φυσικού αερίου.

09123000-7:  Φυσικό αέριο

Η παρούσα σύμβαση δεν υπο-
διαιρείται σε  τμήματα.

Προσφορές υποβάλλονται για
το σύνολο των προμηθειών της
μελέτης.

Ο ενδεικτικός προϋπολογι-
σμός για την ανωτέρω προμήθ-
εια αν έρχεται στο ποσόν  των
73.581,60€ με ΦΠΑ 24%  (προϋ-
πολογισμός χωρίς ΦΠΑ:
59.340,00€) και θα βαρύνει τις
εγκεκριμένες πιστώσεις  του
προϋπολογισμού του οικονομι-
κού έτους 2022  του Δήμου
Φυλής, με Κ.Α: 15-7326.10001.

Η διάρκεια της προμήθειας
ορίζεται σε 6 μήν ες από την
υπογραφ ή της σύμβασης.

Αν αλυτική περιγραφ ή του
φ υσικού και οικον ομικού αν τι-
κειμέν ου της σύμβασης δίδεται
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της διακήρ-
υξης και στην  με αριθμ.
127/2022 Μελέτη της Τεχν ικής
Υπηρεσίας του Δήμου Φυλής.

Η σύμβαση θα αν ατεθεί με το
κριτήριο της πλέον  συμφ έρου-
σας από οικον ομική άποψη
προσφ οράς, βάσει τιμής.

Η καταληκτική ημερομην ία
παραλαβής των  προσφ ορών
είν αι η 07/11/2022 ημέρα Δευ-
τέρα και ώρα 16:00.

Η διαδικασία (αποσφράγιση)
θα διενεργηθεί με χρήση του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρο-
νικών Δημόσιων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και
Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ
(Διαδικτυακή Πύλη
www.promitheus.gov .gr) την
11/11/2022, ημέρα Παρασκευή
και ώρα 11:00.

Η προκήρυξη και το πλήρες
κείμενο της Διακήρυξης
καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Τα έγγρ-
αφα της σύμβασης της Διακήρ-
υξης καταχωρήθηκαν στη σχετι-
κή ηλεκτρονική διαδικασία
σύναψης δημόσιας σύμβασης
στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε
Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:
173509 και αναρτήθηκαν στη
Διαδικτυακή Πύλη
(www.promitheus.gov.gr) του
ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Δικαίωμα συμμετοχής στη δια-
δικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης έχουν φυσικά ή νομι-
κά πρόσωπα και, σε περίπτωση
ενώσεων οικονομικών φορέων,
τα μέλη αυτών, που είναι εγκα-
τεστημένα σε: α) κράτος-μέλος
της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες
που έχουν υπογράψει και
κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που
η υπό ανάθεση δημόσια σύμβα-
ση καλύπτεται από τα Παραρτή-
ματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις
γενικές σημειώσεις του σχετικού
με την Ένωση Προσαρτήματος I
της ως άνω Συμφωνίας, καθώς

και δ) σε τρίτες χώρες που δεν
εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄
της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολ-
υμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη
διαδικασία σύναψης της παρ-
ούσας σύμβασης, κατατίθεται
από τους συμμετέχοντες οικονο-
μικούς φορείς (προσφέροντες),
εγγυητική επιστολή συμμε-
τοχής, 2%  της προεκτιμούμεν-
ης αξίας της σύμβασης (ενδεικ-
τικός  προϋπολογισμός), εκτός
Φ. Π. Α., σύμφωνα με το άρθρο
72 παρ. 1 β του Ν. 4412/2016.
Πιο αναλυτικά το ποσό της
εγγυητικής επιστολής συμμε-
τοχής είναι 1.186,80€ (χίλια
εκατόν ογδόντα έξη ευρώ και
ογδόντα λεπτά). Στην περίπτω-
ση ένωσης οικονομικών
φορέων, η εγγύηση συμμετοχής
περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρ-
εώσεις όλων των οικονομικών
φορέων που συμμετέχουν στην
ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει
να ισχύει τουλάχιστον  για
τριάν τα (30) ημέρες μετά τη
λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς του άρθρου 2.4.5
της παρούσας, ήτοι μέχρι 150
ημερών από την επόμενη της
διενέργειας του διαγωνισμού,
άλλως η προσφορά απορρίπτε-
ται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί,
πριν από τη λήξη της προσφο-
ράς, να ζητά από τους προσφέρ-
οντες να παρατείνουν, πριν τη
λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος
της προσφοράς και της
εγγύησης συμμετοχής.

Προσφορές θα υποβληθούν
σύμφωνα με την αναλυτική δια-
κήρυξη. 

Γενικές πληροφορίες
παρέχονται και από το Τμήμα
Προμηθειών του Δήμου Φυλής,
Διεύθυνση Πλατεία Ηρώων, Τ.Κ
13341, Τηλ. 213 2042716, Fax.
213 2042714. Οι ενδιαφερόμε-
νοι οικονομικοί φορείς μπορ-
ούν να έχουν πλήρη πρόσβαση
στα τεύχη του διαγωνισμού
επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα
του Δήμου Φυλής
http://www.fyli.gr καθώς και  την
επίσημη  πλατφόρμα του Εθνι-
κού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυα-
κής πύλης
www.promitheus.gov.gr. 

Η περίληψη της Διακήρυξης,
αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον
ι σ τ ό τ ο π ο
http://et.diavgeia.gov.gr/  και
ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής, στη διεύθυνση (URL):
www.fyli.gr, δημοσιεύεται επίσης
στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα
με το άρθρο 66 του Ν.
4412/2016. Η δαπάνη των δημο-
σιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο
βαρύνει τον ανάδοχο.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

" Απο την εταιρεία Eco Carpet, ζητείται
υπάλληλος νέος και νέα, εως 40 ετών, 

για τα καταστήματά της στον Ασπρόπυργο
και στην Ελευσίνα.

Βιογραφικά στο info@ecocarpet.gr.
Τηλέφωνο 210 5570159 " 
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Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά: Επιδότηση στο 
πετρέλαιο κίνησης και στήριξη των ΜΜΕ άμεσα

Ο
ι επιπτώσεις από τις
υψηλές τιμές, στο πετρέλαιο
κίνησης, δημιουργούν

συνθήκες ασφυξίας στις επιχειρήσεις
και αύξηση του κόστους παραγωγής
όλων των προϊόντων.

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πει-
ραιά, απέστειλε επιστολή στον Υπο-
υργό Οικονομικών κ. Σταϊκούρα,
ζητώντας την άμεση επιδότηση στο
πετρέλαιο κίνησης.Αναλυτικά, η
επιστολή που απέστειλε ο πρόεδρ-
ος του ΒΕΠ, κ. Γιώργος Παπα-
μανώλης-Ντόζας:«Κύριε Υπουργέ,
από την 1η Οκτωβρίου έπαψε να
ισχύει η έκπτωση (μέσω επιδότ-
ησης) των 0,15 ευρώ που η
κυβέρνηση είχε θεσπίσει  στο
πετρέλαιο κίνησης, με αποτέλεσμα
την εκτόξευση της τιμής, σε πρωτόγ-
νωρα επίπεδα, η οποία μάλιστα,
άγγιξε και ξεπέρασε και τα 2 ευρώ
στα μεγάλα αστικά κέντρα. 

Σύμφωνα με τις δηλώσεις σας,
δεν υπάρχει περίπτωση για ένα
Fuel Pass 3 ενώ παράλληλα η
κυβέρνηση έχει εστιάσει στο επίδο-
μα θέρμανσης που θα ξεκινήσει
από τις 15 Οκτωβρίου αλλά
δυστυχώς δεν έχει μεριμνήσει για
τις συνέπειες που έχει αποφέρει
ήδη  η αύξηση του πετρελαίου
κίνησης,  για τους βιοτέχνες στο 

κομμάτι του
μεταφορικού κόστους.  Οι συνέπει-
ες θα είναι τραγικές και για την
ελληνική οικονομία καθώς η μικρο-
μεσαία επιχείρηση  θα αναγκαστεί
να μετακυλήσει την αύξηση του
κόστους στις μεταφορικές της δαπά-
νες, στο τελικό προϊόν και στον
καταναλωτή προκειμένου να επι-
βιώσει γιατί σε καμία περίπτωση
δεν μπορεί να το απορροφήσει μετά
από την παρατεταμένη οικονομική
κρίση, τον covid-19,  αλλά και τώρα
τον πόλεμο της Ουκρανίας.

Είναι δεδομένο ότι θα  υπάρ-
ξουν αλυσιδωτές αυξήσεις στις τιμές
όλων των προϊόντων και φυσικά θα
αυξηθεί και ο πληθωρισμός.  Δεν
μπορούμε να επαφιόμαστε μόνο
στις αποφάσεις της ΕΕ αλλά να ληφ-
θούν άμεσα μέτρα.

Κύριε Υπουργέ,
Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις

δοκιμάζονται εδώ και χρόνια, οικο-
νομική κρίση, COVID κρίση, και
τώρα η ενεργειακή κρίση. Παράλ-
ληλα καλούνται να «περάσουν» στο
νέο επιχειρηματικό περιβάλλον,
στην ψηφιακή και πράσινη εποχή.
Όλα αυτά, επιχειρήσεις που άντε-
ξαν δεν έβαλαν λουκέτα και στήρι-
ξαν αλλά και συνεχίζουν να
στηρίζουν την ελληνική οικονομία.  

Αυτές τις επιχειρήσεις οφείλουμε
να τις στηρίξουμε με κάθε τρόπο
και  κάθε  μέσο και όχι να τις επι-
βαρύνουμε. 

Η κυβέρνηση πρέπει άμεσα να
εφαρμόσει μέτρα στήριξης  των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων,
ουσιαστικά  μέτρα τα οποία θα
μειώσουν το κόστος παραγωγής
τους  αλλά και με φορολογικά
κίνητρα ακόμα και να επιβραβεύσει
με φόρο- μπόνους «τις νοικοκυρε-
μένες» επιχειρήσεις». 

Πρέπει να σταθούμε όλοι μαζί,
δίπλα τους σε αυτές τις νέες δύσκο-
λες στιγμές που περνάμε με το
πόλεμο της Ουκρανίας αλλά και την
συνεχή αύξηση των τιμών των
Πρώτων υλών, αλλά και των καυ-
σίμων.

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πει-
ραιά θα είναι πάντα δίπλα και υπέρ-
μαχος των σωστών μέτρων που
ζητούν οι βιοτέχνες προκειμένου
να μπορέσουν να βοηθηθούν και
φυσικά να φανεί φανερά η στήριξη
από τις κυβερνήσεις στην «ραχοκο-
καλιά» της Ελληνικής Οικονομίας. 

Κύριε Υπουργέ,
ευελπιστούμε σε μια γόνιμη και

δημιουργική συνεργασία μαζί σας
με σκοπό τη στήριξη του μεταποιη-
τικού κλάδου της χώρας μας και της
μικρομεσαίας επιχείρησης».

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

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

ΥΠΕΝ: Μειώθηκαν κατά 50%
οι Χώροι Ανεξέλεγκτης 

Διάθεσης Απορριμμάτων την
τελευταία 3ετία

Οι χωροι Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ), ήτοι από 65
το 2019 σε 33, ενώ ανάλογη ήταν η μείωση και των προ-
στίμων που επιβάλλονται στη χώρα μας από την Ευρω-
παϊκή Ένωση. Μετά την εξέλιξη αυτή, το ετήσιο πρόστι-
μο που εξακολουθεί να καταβάλει η χώρα μας στις ευρ-
ωπαϊκές αρχές μειώθηκε κατά 2.560.000 ευρώ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΝ από τις 33
περιπτώσεις που έχουν απομείνει, εκτιμάται ότι στο
τέλος του 2022 θα απαλειφθούν άλλοι  10 έως 12 παρά-
νομοι ΧΑΔΑ.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας
Σκρέκας, δήλωσε για αυτήν την εξέλιξη: «Η μείωση των
παράνομων ΧΑΔΑ και των προστίμων που τους ακολο-
υθούν κατά 50% σε σχέση με το 2019, αποδεικνύει την
πολιτική βούληση της κυβέρνησης για επίλυση και αυτής
της χρόνιας παθογένειας, αλλά και την αποτελεσμα-
τικότητα των ενεργειών μας. Με στοχευμένες δράσεις
και σταθερά βήματα αλλάζουμε καθημερινά παλιές κι
επιβλαβείς συνήθειες, προς όφελος του περιβάλλοντος
και των Ελλήνων πολιτών».

Ειδικότερα, η πρώτη περίπτωση είναι η Σίκινος, όπου ο
ΧΑΔΑ αποκαταστάθηκε, ενώ οι άλλες οκτώ περιπτώσεις
αφορούν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με επίκεντρο
τη νόμιμη διάθεση των αποβλήτων και πιο συγκεκριμένα
με τη μεταφορά τους στη νέα μονάδα διαχείρισης της
Αρκαδίας, (δύο ΧΑΔΑ στο Λουτράκι, δύο στην Κόρινθο
και από μία στους Δήμους Νότιας Κυνουρίας, Τριπόλεως,
Νεμέας και Βέλου Βόχας).

Απ΄ την πλευρά του ο γενικός γραμματέας Συντονι-
σμού Διαχείρισης Αποβλήτων, Μανώλης Γραφάκος,
δήλωσε: «Τρία χρόνια τώρα καταβάλουμε μια συστημα-
τική προσπάθεια να μειώσουμε και τελικά να μηδενίσο-
υμε τα πρόστιμα που πληρώνει η χώρα μας για τους
παράνομους Χώρους Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων
(ΧΑΔΑ). Τα πρόστιμα, πέρα από το γεγονός ότι θα μπο-
ρούσαν να χρηματοδοτήσουν άλλες χρήσιμες δράσεις
για τους πολίτες, είναι ντροπιαστικά για τη χώρα και την
ιστορία μας. Αφήνουμε πίσω μας την κακοδιαχείριση του
παρελθόντος, την περιβαλλοντική επιβάρυνση, τα ντρο-
πιαστικά πρόστιμα και πηγαίνουμε στη νέα εποχή με νέες
σύγχρονες υποδομές που δημιουργούνται σε όλη της
χώρα».
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ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΧΟΡΟΥ CID ΑΘΗΝΩΝ 
Η ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΓΚΟΥ

Η κα Ελένη Γκόγκου ανέλαβε αντιπρόεδρος στο
νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Συμβου-
λίου χορού στην Αθήνα. 

Το νέο ΔΣ ήδη πραγματοποίησε την 
"ΕΜΜΕΛΕΙΑ 2022"στο Θέατρο ΔΟΡΑΣ

ΣΤΡΑΤΟΥ στα μέσα Σεπτεμβρίου με μεγάλη επιτ-
υχία επί τρείς ημέρες ενώ ήδη ετοιμάζει τα επόμε-
να σχέδια του.

Στη φωτογραφία το νέο ΔΣ με τον Πρόεδρο του
Διεθνούς Συμβουλίου χορού κ. Άλκη Ράφτη

ΤΤ..  ΘΘεεοοδδωωρριικκάάκκοοςς::  
Σε λειτουργία το 10410 για 
την προστασία των ζώων

ΗΕΛ.ΑΣ. στο
π λ α ί σ ι ο
εφαρµογής

του νόµου για την
προστασία των ζωών
έθεσε σε πλήρη λειτο-
υργία τον πενταψήφ-
ιο αριθµό 10410, στον
όποιο θα µπορούν οι
πολίτες να καταγγέλ-
λουν τυχόν κακοποιή-
σεις ζώων και γενικό-
τερα θέµατα που
έχουν να κάνουν µε την ασφάλεια και την προστασία
τους, µε την Αστυνοµία να παρεµβαίνει άµεσα.

Οι πολίτες µπορούν να καλούν στο 10410, καθηµε-
ρινά από 07:00 έως 23:00 και να επικοινωνούν άµεσα
µε το Τµήµα Προστασίας Ζώων της ∆ιεύθυνσης Γενι-
κής Αστυνόµευσης του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ.

Σε ανάρτησή του στα social media ο υπουργός Προ-
στασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος τονίζει,
µεταξύ άλλων, ότι η προστασία των ζώων αποτελεί
ζήτηµα παιδείας και πολιτισµού και ότι το 10410
αποτελεί ένα ένα σηµαντικό βήµα για την προστασία
των ζωών.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Θεοδωρικάκου:
«Η προστασία των ζώων αποτελεί για κάθε κοινωνία

ζήτηµα παιδείας και πολιτισµού. ∆ίνουµε αξία σε
κάθε ζωή. 

Ο πενταψήφιος τηλεφωνικός αριθµός 10410 της
ΕΛ.ΑΣ αποτελεί ένα σηµαντικό βήµα για την προ-
στασία των τετράποδων φίλων µας.

Θέτουµε από σήµερα ένα χρήσιµο εργαλείο στην
υπηρεσία των πολιτών, εξελίσσοντας τις υπηρεσίες
της Αστυνοµίας µας. Όλοι µαζί εκπέµπουµε ένα
ισχυρό µήνυµα ενάντια στην κακοποίηση κάθε µορφ-
ής ζωής».

ΑΑττττιικκήή  ΟΟδδόόςς::  ΜΜεεγγάάλληη  ααλλλλααγγήή  
σσττιιςς  ττιιµµέέςς  ττωωνν  δδιιοοδδίίωωνν

Ένα νέο µοντέλο τιµολόγησης για τα διόδια στην
Αττική Οδό έχει προτείνει το ΤΑΙΠΕ∆. Όπως

αποκάλυψε σε συνέντευξή του στην Καθηµερινή ο
διευθύνων σύµβουλος του Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιω-
τικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου, κ. ∆ηµήτρης
Πολίτης, το νέο µοντέλο προβλέπει η χρώση στα διό-
δια να διαφοροποιείται ανάλογα µε την ώρα χρήσης
του άξονα. Με απλά λόγια, όταν η κυκλοφορία είναι
αυξηµένη, τα διόδια θα είναι ακριβότερα.

Σκοπός είναι αυτό να συµβάλει στην αποτελεσµα-
τικότερη διαχείριση του κυκλοφοριακού φόρτου στην
Αττική Οδό. Την τελική απόφαση για την τιµολογια-
κή πολιτική στα διόδια θα λάβει το υπουργείο Υπο-
δοµών. Η αλλαγή αυτή θα προκύψει, εφόσον εφαρµο-
στεί, µε τη νέα σύµβαση παραχώρησης της Αττικής
Οδού. Όπως είπε ο κ. Πολίτης, τις επόµενες ηµέρες
θα σταλούν στα οκτώ υποψήφια σχήµατα το σχέδιο
της νέας σύµβασης παραχώρησης και έως το τέλος του
πρώτου εξαµήνου του 2023 εκτιµάται θα έχει ολοκ-
ληρωθεί η υποβολή των οικονοµικών

Την παραποµπή της Ρούλας
Πισπιρίγκου σε δίκη ενώπιον
του ΜΟ∆ για τη Τζωρτζίνα

αποφάσισε το ∆ικαστικό Συµβούλιο, το
οποίο αναφέρει χαρακτηριστικά,
«εµµονές, έλλειψη συναισθήµατος,
ναρκισσιστικά στοιχεία της προσδίδουν
ιδιαίτερη επικινδυνότητα».

Την παραποµπή της Ρούλας
Πισπιρίγκου ενώπιον του Μικτού
Ορκωτού ∆ικαστηρίου για τον θάνατο
της πρωτότοκης κόρης της Τζωρτζίνας
και την απόπειρα ανθρωποκτονίας του
παιδιού αποφάσισαν, µε βούλευµά
τους, οι δικαστές του Συµβουλίου
Πληµµελειοδικών, οι οποίοι αναφέρον-
ται σε εµµονικά και ναρκισσιστικά
στοιχεία της προσωπικότητας της
34χρονης που εµφανίζει «θρασύτητα»,
«απουσία συναισθήµατος για τα παιδιά
της» και αγωνία για δηµοσιότητα,
στοιχεία που της προσδίδουν «ιδιαίτε-
ρη επικινδυνότητα».

Οι δικαστές που µελέτησαν όλο το
υλικό της δικογραφίας που έχει σχηµα-
τιστεί για την ανθρωποκτονία της
9χρονης Τζωρτζίνας τον Ιανουάριο του
2022, αλλά και την απόπειρα ανθρω-
ποκτονίας της τον Απρίλιο του 2021,
αποφαίνονται ότι η προσωρινά κρα-
τούµενη µητέρα του παιδιού πρέπει να
λογοδοτήσει ως η δράστης των δύο πρά-
ξεων σε βάρος της κόρης της, τις οποίες
«τέλεσε µε δόλο και σε ήρεµη ψυχική
κατάσταση».

Στο βούλευµα γίνεται εκτενής αναφ-
ορά τόσο στην πράξη που επέφερε το
αποτέλεσµα που -κατά τη δικογραφία-
επεδίωκε η 34χρονη όσο και στην
«αποτυχηµένη» ενέργεια σε βάρος της
9χρονης, για την οποία οι τρεις δικα-

στές-µέλη του Συµβουλίου (Γεώργιος
Κασίµης, πρόεδρος Πληµµελειοδικών,
Χαράλαµπος Γεωργακόπουλος και
Θεοδώρα Τραϊανίδου, πληµµελει-
οδίκες) αποφαίνονται ότι δεν αφορά
προσπάθεια ασφυκτικού θανάτου αλλά
τη χορήγηση ουσίας, πιθανότατα
κεταµίνης.

Αποφαίνονται, δηλαδή, ότι η
Πισπιρίγκου τον Απρίλιο του 2021,
όταν επιχείρησε να θανατώσει το παιδί
της, χρησιµοποίησε χηµική ουσία και
όχι µέθοδο απόφραξης αναπνευστικής
οδού, κάτι που εν τέλει πέτυχε µε τη
χορήγηση κεταµίνης λίγους µήνες
µετά, όταν η Τζωρτζίνα υπέκυψε σε
θανατηφόρα δόση κεταµίνης.

Σύµφωνα µε το σκεπτικό του βου-
λεύµατος, όσον αφορά την απόπειρα
ανθρωποκτονίας που τελέστηκε τον
Απρίλιο του 2021, ενώ η Τζωρτζίνα
νοσηλευόταν στο Καραµανδάνειο
Νοσοκοµείο Πάτρας, η αξιολόγηση των
ιατρικών δεδοµένων καταλήγει πως ο
αποκλεισµός της µύτης και του στόµα-
τος δεν είναι πρόσφορος τρόπος ώστε να
προκληθεί ανακοπή.

Οι δικαστές αποφαίνονται ότι εντός
του νοσοκοµείου, «η κατηγορούµενη
χορήγησε µη επακριβώς ταυτοποιήθη-
σα ουσία, κατασταλτική του κεντρικού
νευρικού συστήµατος, µε πιθανότητα
που αγγίζει τη βεβαιότητα η ουσία
αυτή να είναι κεταµίνη, ουσία που
µπορεί να προκαλέσει ανακοπή».

Σηµειώνεται, ότι το 9χρονο παιδί,
ενώ νοσηλευόταν στο Καραµανδάνειο
χωρίς προηγούµενα παθολογικά ευρή-
µατα, εκδήλωσε καρδιακή ανακοπή την
οποία αντιµετώπισαν µε τεράστια προ-
σπάθεια οι γιατροί σώζοντας τότε τη
ζωή του. 

Μετά από αυτό, το κοριτσάκι είχε
υποστεί µόνιµη εγκεφαλική βλάβη.

Για τον θάνατο της Τζωρτζίνας, οι
δικαστές υιοθετούν πλήρως την πρότα-
ση του εισαγγελέα Γιώργου Νούλη σχε-
τικά µε τη χορήγηση θανατηφόρας
ουσίας στις 29 Ιανουαρίου µέσα στο
νοσοκοµείο Παίδων όπου νοσηλευόταν
το κορίτσι, σε χρόνο που στο δωµάτιο
βρισκόταν µόνο η µητέρα του.

Στο κεφάλαιο του βουλεύµατος που
αφορά το κίνητρο της 34χρονης αναφ-
έρονται η εµµονή της Πισπιρίγκου µε
τον σύζυγο της, Μάνο ∆ασκαλάκη,
αλλά και συγκεκριµένα στοιχεία της
προσωπικότητάς της που οδήγησαν την
κατηγορούµενη να στραφεί σε βάρος
του παιδιού της.

ΜΜεε  ττοο  ββοούύλλεευυµµαα  οοιι  δδιικκαασσττέέςς  δδιιααττάάσσ--
σσοουυνν  νναα  σσυυννεεχχιισσττεείί  ηη  ππρροοσσωωρριιννήή  κκρράάττ--
ηησσηη  ττηηςς  ΠΠιισσππιιρρίίγγκκοουυ  γγιιαα  αακκόόµµηη  66
µµήήννεεςς,,  κκααθθώώςς  ηη  κκααττηηγγοορροούύµµεεννηη  εείίννααιι
ύύπποοππττηη  ττέέλλεεσσηηςς  ννέέωωνν,,  όόµµοοιιωωνν  ααξξιιόόπποοιι--
ννωωνν  ππρράάξξεεωωνν  αακκόόµµηη  κκααιι  κκααττάά  ττωωνν
δδιικκώώνν  ττηηςς  ααννθθρρώώππωωνν..

ΣΣηηµµεειιώώννεεττααιι,,  όόττιι  ηη  ΠΠιισσππιιρρίίγγκκοουυ
εείίννααιι  ααννττιιµµέέττωωππηη  κκααιι  µµεε  αακκόόµµηη  δδύύοο
ππρράάξξεειιςς  ααννθθρρωωπποοκκττοοννίίααςς  κκααττάά  ττωωνν
άάλλλλωωνν  δδύύοο  ππααιιδδιιώώνν  ττηηςς,,  ττηηςς  ΜΜααλλέέννααςς
κκααιι  ττηηςς  ΊΊρριιδδααςς,,  υυππόόθθεεσσηη  γγιιαα  ττηηνν  οοπποοίίαα
δδιιεεννεερργγεείίττααιι  ααννάάκκρριισσηη..

Περιοδεία του ΚΚΕ στους εργαζόμενους
του Δήμου Αχαρνών

Π
εριοδεία στους εργαζόμεν ους του δήμου Αχ α-
ρν ών  πραγματοποίησε κλιμάκιο του ΚΚΕ, με
επικεφαλής τον  Βασίλη Τοπαλλιαν ίδη, δημο-

τικό σύμβουλο με τη «Λαϊκή Συσπείρωση».
Η συζήτηση επικεν τρώθηκε γύρω από τα προβλή-

ματα της ακρίβειας, της εν εργειακής φτώχ ειας αλλά και
των  εξελίξεων  με τα ελλην οτουρκικά. 

Το κλιμάκιο του ΚΚΕ κάλεσε τους εργαζόμεν ους ν α
εμπιστευτούν  τη δύν αμη τους, ν α συμμετέχ ουν
στους αγών ες για την  υπεράσπιση της ζωής, του βιο-
τικού επιπέδου, για ζωή με σύγχ ρον α δικαιώματα.
Εν ημέρωσαν  για τη μάχ η που δίν ουν  οι κομμουν ιστές
μέσα από τα εργατικά σωματεία για την  επιτυχ ία της
απεργίας στις 9 Νοέμβρη και τους κάλεσαν  ν α συμμε-
τέχ ουν .

Τέλος, εν ημέρωσαν  τους εργαζόμεν ους για το κάλε-
σμα της ΚΕ του ΚΚΕ που θα κυκλοφορήσει με τον
Ριζοσπάστη το Σαββατοκύριακο 8-9 Οκτώβρη μοιρά-
ζον τας το ειδικό μον όφυλλο της ΚΟΑ, και αν αδεικ-
ν ύον τας τη σημασία ν α φτάσει το κάλεσμα της ΚΕ σε
κάθε εργάτη που προβληματίζεται και ασφυκτιά από τη
σημεριν ή κατάσταση. 

Στη φωτογραφία το νέο ΔΣ με τον Πρόεδρο του
Διεθνούς Συμβουλίου χορού κ. Άλκη Ράφτη

Ρ. Πισπιρίγκου: Σε δίκη για τη δολοφονία της Τζωρτζίνας
Κααττααππέέλλττηηςς  ττοο  ββοούύλλεευυµµαα  ««θθρραασσύύττηητταα,,  ααδδιιααφφοορρίίαα  γγιιαα  ττηηνν  ααννθθρρώώππιιννηη  ζζωωήή»»



Τ
ον δικό του στόλο
ηλεκτροκ ίνητων
οχημάτων θα

αποκτήσει σύντομα ο
Δήμος Χαϊδαρίου. Οι
προσφορές στον ανοιχτό
διαγωνισμό για την προ-
μήθεια των οχημάτων
έχουν ήδη υποβληθεί και
η διαδικασία θα ολοκληρ-
ωθεί τους πρώτους μήνες
του 2023.

Ο προϋπολογισμός της
Προμήθειας Ηλεκτρικών
Οχημάτων και Φορτιστών
από τον Δήμο Χαϊδαρίου
ανέρχεται στα 1.835.000
Ευρώ (προ ΦΠΑ) και η
χρηματοδότηση προέρχε-
ται εξ ολοκλήρου από το
Πρόγραμμα “Αντώνης
Τρίτσης” του Υπουργείου
Εσωτερικών.

Με τη χρηματοδότηση
από το Πρόγραμμα, ο
Δήμος Χαϊδαρίου αποκτά
χωρίς καμία δική του
δαπάνη:

– 3 σύγχρονα ηλεκτρικά
λεωφορεία για τις ανάγ-
κες της Δημοτικής
Συγκοινωνίας. Τα λεωφο-
ρεία θα είναι τύπου
midibus ώστε να έχουν
ευελιξία στους δρόμους
της πόλης και θα πληρ-
ούν τις πιο αυστηρές προ-
διαγραφές για την ασφά-
λεια και την άνεση των
επιβατών.

– 2 ηλεκτρικά μικρά
φορτηγά με ανοικτή και
ανατρεπόμενη καρότσα,
ωφέλιμου φορτίου του-
λάχιστον 700 κιλών.

– 2 ηλεκτρικά αυτοκι-
νούμενα σάρωθρα οδο-
καθαρισμού, ωφέλιμου
φορτίου τουλάχιστον 600
κιλών.

– 2 ηλεκτρικά Ι.Χ. 5
θέσεων για τη μετακίνηση
των εργαζόμενων του
Δήμου στους χώρους των
εξωτερικών εργασιών.

– Τους αναγκαίους

Σταθμούς Φόρτισης για τη
λειτουργία όλων των
οχημάτων.

Κάνουμε ένα σημαντικό
βήμα για τον εκσυγχρονι-
σμό των Δημοτικών
οχημάτων, τον περιορι-
σμό του κόστους καυ-
σίμων και συντήρησής

τους αλλά και τη μείωση
του περιβαλλοντικού
αποτυπώματος των λειτο-
υργιών του Δήμου.

Προχωράμε μπροστά,
αξιοποιώντας αποτελε-
σματικά κάθε διαθέσιμη
πηγή πόρων για τον
Δήμο. 

Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022 θριάσιο-7

Τον δικό του στόλο ηλεκτροκίνητων οχημάτων 
αποκτά σύντομα ο Δήμος Χαϊδαρίου

Η 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης καλεί τις γυν αίκες της Ελευσίν ας και της γύρω
περιοχ ής ν α δημιουργήσουν  έν α σύγχ ρον ο πολυφω-
ν ικό σχ ήμα.

Οι δηλώσεις συμμετοχ ής συν εχ ίζον ται
https://f orm.jotf orm.com/2023ELEUSIS/2023-eleusis-
-96-chores

© Μιχ άλης Τσίτας

#ChoresAtElef sina #OpenCall 

Λ
όγω του μεγάλου εν διαφέρον τος συμμετοχ ής στο
Μυστήριο_96  ΚΟΡΕΣ, που διοργαν ών ει η 2023
Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης

υπό την  καλλιτεχ ν ική επιμέλεια της Μαρίν ας Σάττι, τη
Δευτέρα 10 Οκτωβρίου πρόκειται ν α πραγματοποιηθ-
ούν  ν έες ακροάσεις για τις γυν αίκες της Ελευσίν ας και
της γύρω περιοχ ής στο X-Bowling Art Center. Οι
δηλώσεις συμμετοχ ής συν εχ ίζον ται εδώ.

Το Μυστήριο_96  ΚΟΡΕΣ είν αι μια δράση εκπαιδευτι-
κού και παραστατικού χ αρακτήρα με κεν τρικό άξον α
τη μουσική, που περιλαμβάν ει τη συγκρότηση εν ός
χ ορωδιακού συν όλου με τίτλο CHÓRΕS της Ελευ-
σίν ας, εβδομαδιαία, εν τατικά μαθήματα ευρύτερης καλ-
λιτεχ ν ικής επιμόρφωσης, καθώς και καλλιτεχ ν ικές δρά-
σεις στην  πόλη της Ελευσίν ας. 

Εξειδικευμέν οι καλλιτέχ ν ες - εκπαιδευτές του βασι-

κού εκπαιδευτικού προγράμματος, καθώς και εισηγητές
συμπληρωματικών  δράσεων  και σεμιν αρίων , θα παρ-
αδίδουν  μαθήματα εστιασμέν α στην  υγιή χ ρήση της
φων ής, την  εξοικείωση με τον  ρυθμό και την  καλλιέρ-
γεια της μουσικότητας και της μουσικής αν τίληψης (ear
training), καθώς και μαθήματα κιν ησιολογίας και χ ορού,
υποκριτικής, μουσικής του σώματος, μουσικής αν άγ-
ν ωσης και θεωρίας της μουσικής, φων ητικού αυτοσχ ε-
διασμού και ρυθμικής αγωγής. Με την  ολοκλήρωση του
προγράμματος, οι CHÓRΕS της Ελευσίν ας θα παρου-
σιάσουν  τους καρπούς των  μαθημάτων  τους σε ειδικές
περφόρμαν ς στην  Ελευσίν α και τη γύρω περιοχ ή.

Κύριος στόχ ος της δράσης είν αι η εν εργοποίηση της
τοπικής κοιν ότητας και η διάχ υση μέρους του καλλι-
τεχ ν ικού προγράμματος της Πολιτιστικής Πρωτεύου-
σας στον  δημόσιο χ ώρο. Καίριας, όμως σημασίας και
βασικό μέλημα της δράσης είν αι η σταδιακή συγκρότ-
ηση μιας ομάδας, που θα εμπν έει στα μέλη της το
πν εύμα συν εργασίας και την  κοιν ων ικότητα, ούτως
ώστε κάθε άτομο ν α αποκτήσει μέσα στο σύν ολο την
προσωπική θέση και φων ή του.

Τα μέλη της χ ορωδίας θα επιλεγούν  κατόπιν  ακρόα-
σης από αν εξάρτητη επιτροπή, που αποτελείται από
τη Μαρίν α Σάττι, καλλιτεχ ν ική διευθύν τρια του γυν αι-
κείου φων ητικού συν όλου CHÓRΕS, τη μαέστρο Σιμέ-
λα Εμμαν ουηλίδου και τον  κιν ησιολόγο Σταύρο
Ίκμπαλ. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν  από τον
Οκτώβριο 2022 έως τον  Ιούν ιο 2023. Αν αλυτικό πρό-
γραμμα θα αν ακοιν ωθεί αμέσως μετά την  τελική επιλο-
γή των  συμμετεχ ουσών .

Μέγιστος αριθμός συμμετεχ ουσών : 50 άτομα
Καλλιτεχ ν ική Διεύθυν ση: Μαρίν α ΣάττιΜουσική

Διεύθυν ση: Σιμέλα Εμμαν ουηλίδουΚιν ησιολογία:
Σταύρος ΙκμπάλΥποκριτική: Γιάν ν ης Μαν τζιάρηςΠαρ-
αγωγή: WOMO

Προϋποθέσεις συμμετοχ ής 

Αγάπη για το πολυφων ικό τραγούδι
Προαιρετικά αν άγν ωση ν οτών  
Ηλικία 16 έως 56 χ ρον ών

Όσες εν διαφερόμεν ες επιθυμούν  ν α εν ταχ θούν  στη
χ ορωδία CHÓRΕS της Ελευσίν ας,  παρακαλούν ται ν α
υποβάλουν  εδώ έν α βιογραφικό 150 λέξεων .

Η Ακρόαση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 10
Οκτωβρίου στο X - Bowling Art Center (Χαριλάου 12,
Ελευσίν α) από τις 18.30 έως τις 19.50 (Α’ Γκρουπ) και
από τις 20.10 έως τις 21.30 (Β’ Γκρουπ).

Μυστήριο_96  ΚΟΡΕΣΜυστήριο_96  ΚΟΡΕΣ
Σύνθετη δράση τέχνης
Νέες ημερομηνίες ακροάσεων στο χορωδιακό σύνολο CHÓRΕS 
της Ελευσίνας, υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια της Μαρίνας Σάττι

Η χρηματοδότηση προέρχεται εξ ολοκλήρου 
από το Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” 

Δωρεάν συνταγογράφηση 
αντιγριπικού εμβολίου στο ΚΕΠ Υγείας

δήμου Χαϊδαρίου

Δ
ωρεάν συνταγο-
γράφηση αντιγρ-
ιπικού εμβολίου

ξεκινά σήμερα έως την
Πέμπτη 13 Οκτωβρίου ο
δήμος Χαϊδαρίου και το
ΚΕΠ Υγείας του δήμου.

Η συνταγογράφηση
θα γίνεται ως εξής:

– Οι ηλικιωμένοι, τηλεφωνικά, στο π. ΚΑΠΗ ΔΑΣΟΥΣ
(2105321631) και στο π. ΚΑΠΗ ΚΕΝΤΡΟΥ (210 5812080) από τις
9.00 π.μ. έως τις 14.00 μ.μ.

– Ο λοιπός πληθυσμός, τηλεφωνικά, στο ΚΕΠ Υγείας του
δήμου (210 5812080) από τις 9.00 π.μ. έως τις 14.00 μ.μ.

Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να δώσουν
ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ και ένα κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας.

Μόλις ολοκληρωθεί η συνταγογράφηση θα ειδοποιηθούν τηλε-
φωνικά για να παραλάβουν τη συνταγή από το ΚΕΠ Υγείας του
δήμου ή θα λάβουν τη συνταγή στο κινητό εάν έχουν άυλη συντα-
γογράφηση.

Γ ια το θέμα της γρίπης που βρίσκεται σε έξαρση και για το
πότε θα πρέπει να εμβολιαστούμε μίλησε η  πρόεδρος της
ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη.

Η κ. Παγώνη μιλώντας στον ANT1, τόνισε ότι η γρίπη βρίσκε-
ται σε έξαρση ήδη από το καλοκαίρι, οπότε και σημειώθηκαν
πολλά κρούσματα, ενώ σημείωσε ότι, λόγω του ότι φέτος το
χειμώνα  δεν θα υπάρχουν μάσκες, κάνει υποχρεωτικό τον
εμβολιασμό για όλους.

Η γρίπη είναι σε έξαρση από τα μέσα Δεκεμβρίου μέχρι το
πολύ και μέχρι τέλος Μαρτίου, κάτι που, όπως είπε, κάνει ιδα-
νικό για εμβολιασμό το διάστημα τέλος Οκτώβρη με αρχές
Νοέμβρη.



Ο “Ετήσιος Απολογισμός
2021 – VISION 2025”,
βασίστηκε στο ολοκληρωμέν ο
όραμα τού Ομίλου ν α πρωτα-
γων ιστήσει στην  εν εργειακή
μετάβαση, με πολύ σημαν τικές
τομές που επαν ακαθόρισαν
τη στρατηγική του και επι-
τάχ υν αν  τον  μετασχ ηματισμό
του σε έν αν  διαφοροποιημέν ο
εν εργειακό όμιλο, με βελτιωμέ-
ν ο περιβαλλον τικό αποτύπω-
μα.

Τόσο ο έν τυπος όσο και ο
ψηφιακός Ετήσιος Απολογι-
σμός 2021, απέσπασαν  τα
εξής βραβεία (10) και δια-
κρίσεις (5):

ARC AWARDS INTERNA-
TIONAL

Εδώ και 33 χ ρόν ια, τα ARC
(Annual Report Competition)
Awards International με έδρα
στη Νέα Υόρκη, είν αι ο
μεγαλύτερος διεθν ής διαγων ι-
σμός αμιγώς για Ετήσιους Απο-
λογισμούς με τα υψηλότερα
πρότυπα στον  κλάδο. Στα
ARC 2022 συμμετείχ αν  εταιρ-
είες και οργαν ισμοί από 33
χ ώρες, με περισσότερες από
1.650 συμμετοχ ές.

Η HELLENiQ ENERGY
τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο
στην  κατηγορία κλασσικός
ετήσιος απολογισμός στον
κλάδο της εν έργειας και το
τρίτο στην  κατηγορία ψηφ-
ιακός ετήσιος απολογισμός
στον  ίδιο κλάδο:

“Gold Award – Traditional
Annual Report: Energy ”

“Bronze Award – Interactiv e

Annual Report:
Energy ”

S T E V I E ®
I n t e r n a t i o n a l
Business Awards®
(IBA)

Τα STEVIE®
I n t e r n a t i o n a l

Business Awards
(IBA), με έδρα στη
Βιρτζίν ια των  ΗΠΑ,
θεωρούν ται από τις
κορυφαίες διορ-
γαν ώσεις επιχ ειρημα-
τικών  βραβείων  παγ-
κοσμίως. Στα IBA, για το 2022,
συμμετείχ αν  εταιρείες και
οργαν ισμοί από 67 έθν η, με
περισσότερες από 3.700
υποψηφιότητες σχ εδόν  από
κάθε κλάδο, σε έν α ευρύ
φάσμα κατηγοριών .

Η HELLENiQ ENERGY,
τιμήθηκε με το “Bronze Award”
στην  κατηγορία Best Annual
Report - Publicly -Held
Corporations.

IADA “The International
Annual Report Design
Awards”

Τα International Annual
Report Design Awards (IADA),
με έδρα στο Λον δίν ο, είν αι
έν ας διεθν ής διαγων ισμός για
Ετήσιους Απολογισμούς με
στόχ ο τη βράβευση των
καλύτερων  συμμετοχ ών  παγ-
κοσμίως. Στα IADA 2022
συμμετείχ αν  περισσότερες
από 300 εταιρείες και οργαν ι-
σμοί από χ ώρες της Ευρώπης,
της Ασίας, καθώς και από την
Αμερική. 

Η HELLENiQ ENERGY
τιμήθηκε με το “Gold Award”
στην  κατηγορία Printed v er-
sion - Traditional f ormat,
Energy  & Resources,
Integrated Presentation και με
το “Gold Award” στην  κατηγο-
ρία Online v ersion, Energy  &
Resources, Ov erall.

LACP - 2021 Vision
Awards, Annual Report
Competition

Το 2022, ο διαγων ισμός
2021 Vision Awards Annual
Report Competition του οργα-
ν ισμού “The League of
American Communications
Prof essionals (LACP)”,
συμπλήρωσε 20 χ ρόν ια και
συγκέν τρωσε τον  μεγαλύτερο
αριθμό συμμετοχ ών  από την
έν αρξη διεξαγωγής του, πάν ω
από 1.000 συμμετοχ ές από 21
χ ώρες και 4 ηπείρους, οι
οποίες εκπροσωπεύουν  έν α
ευρύ φάσμα εταιρειών  και
οργαν ισμών  από διάφορους
κλάδους και μεγέθη. 

Η HELLENiQ ENERGY 
συμμετείχε και διακρίθηκε

με τα εξής βραβεία:

“Platinum Award – Annual
Report Competition: Energy  –
Oil, Gas & Consumable Fuels”

“Platinum Award – Online /
Digital Report Competition:
Energy  – Oil, Gas &
Consumable Fuels”

Ranking at #1 among all
reports rev iewed at Top 80
Regional Ranking (EMEA) f or
both Annual Report
Competition and Online /
Digital Report Competition

Worldwide Top Ranking:
108, f or both  Annual Report
Competition and Online /
Digital Report Competition

Technical Achiev ement
Award - f or ov erall excellence
in the art and method of  annu-
al report communications, f or
both Annual Report
Competition and Online /
Digital Report Competition     

GALAXY AWARDS

Εδώ και 33 χ ρόν ια, τα
GALAXY AWARDS - The
International Competition f or
Product & Serv ice, με έδρα
στη Νέα Υόρκη, είν αι έν ας διε-
θν ής αν εξάρτητος Οργαν ισμός
βραβείων  αφιερωμέν ος στον
καθορισμό των  προτύπων
αριστείας στους τομείς της επι-
κοιν ων ίας. Στα Galaxy
Awards 2022 συμμετείχ αν
εταιρείες και οργαν ισμοί από
17 χ ώρες, με περισσότερες
από 400 συμμετοχ ές.

Η HELLENiQ ENERGY
τιμήθηκε με το bronze βραβείο
στην  κατηγορία κλασσικός
ετήσιος απολογισμός στον
κλάδο της εν έργειας, εν ώ απέ-
σπασε τιμητική διάκριση στην
κατηγορία ψηφιακός ετήσιος
απολογισμός στον  ίδιο κλάδο:

“Bronze Award – Traditional
Annual Report: Energy ”

“Honors – Interactiv e
Annual Report: Energy ”
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HELLENiQ ENERGY: 15 ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΤΟΝ «ΕΤΗΣΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2021»

ΟΔήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθ-
ρών-Οινόης και η Κοινωνική Υπηρ-
εσία, σας καλούν στην 7η εθελοντι-

κή αιμοδοσία για τη Δημοτική Τράπεζα αίμα-
τος που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή,
21 Οκτωβρίου  2022 από τις 9:30πμ μέχρι τις
02:00μμ στο Πολιτιστικό-Πνευματικό Κέντρο
“Μίμης Δούκας” (Σακελλαρίου και Νικολαΐ-
δου).

Για δήλωση συμμετοχής και πληροφορίες
μπορείτε να καλείτε τις εργάσιμες ημέρες από
τις 09:00 πμ μέχρι τις 14:00 μμ στο τηλέφωνο
213 2014 929

Το Θριάσιο Νοσοκομείο, ανταποκρίθηκε σε
ακόμη μία περίπτωση στο αίτημα του Δήμου
και πραγματοποιεί την έβδομη εθελοντική
αιμοδοσία, τρίτη για το 2022.

Θα χρειαστεί να έχετε μαζί σας Αστυνομική

Ταυτότητα, αριθμό Α.Μ.Κ.Α, να έχετε φάει και
να έχετε κοιμηθεί κανονικά.

Η  ανάγκη για αίμα και προσφορά στον
συνάνθρωπο είναι πάντα μεγάλη και χωρίς
όρια....Να προσφέρουμε το ελάχιστο που
μπορούμε αυτή την στιγμή και για άλλη μία
φορά!

Υπενθυμίζουμε ότι η τήρηση των προβ-
λεπόμενων μέτρων για την αντιμετώπιση δια-
σποράς της Covid-19 κατά την προσέλευση
σας είναι απαραίτητη.

Όσοι επιθυμούν να αιμοδοτήσουν, καλό
είναι να ακολουθήσουν τις παρακάτω οδηγίες:

Θα πρέπει να έχετε φάει κάτι ελαφρύ (ένα
τοστ ή ένα σάντουιτς) μισή με μία ώρα πριν
την αιμοδοσία. ΟΧΙ μεσημβρινό (στην
περίπτωση αυτή θα πρέπει να περάσουν 2-3
ώρες). Ούτε θα πρέπει να είστε νηστικοί.

Επίσης δεν πρέπει να έχετε παραλείψει το
πρωινό σας.

Δε θα πρέπει να βρίσκεστε υπό την αγωγή
φαρμάκων, διότι αυτό αυτόματα σας αποκλείει
από την αιμοδοσία. Ειδικά όσοι πάσχουν από
υπέρταση και η πίεση τους είναι ρυθμισμένη
με αντιυπερτασικά φάρμακα θα πρέπει να
παραλείψουν την αγωγή τους για 1-2 ημέρες
πριν από την αιμοδοσία. Το ίδιο ισχύει και για
όσους πάσχουν από υπερχοληστεριναιμία.

Όσοι λαμβάνουν συμπληρώματα διατροφ-
ής, τα οποία δεν αποτελούν τμήμα κάποιου
θεραπευτικού σχήματος, καλό είναι να τα
διακόπτουν 3-4 ημέρες νωρίτερα.

Όσοι είναι υπό αγωγή για τον υποθυρεοει-
δισμό, το πρωί της αιμοδοσίας δε θα πρέπει
να λάβουν το χάπι τους. Μπορούν να το πάρ-
ουν αφού αιμοδοτήσουν.

7η εθελοντική αιμοδοσία για τη Δημοτική Τράπεζα 
αίματος στον Δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΘΗΣ: Ενώνουμε ξανά τις δυνάμεις μας για να βοηθήσουμε όσους έχουν ανάγκη.

Σ
ημαντικές διακρίσεις για την
HELLENiQ ENERGY η οποία
κατέκτησε 10 βραβεία στην
κατηγορία «Καλύτερος Ετή-
σιος Απολογισμός» (6 για

την έντυπη έκδοση και 4 για την ψηφια-
κή), καθώς και 5 τιμητικές διακρίσεις, με
τη συμμετοχή της σε διεθνείς διαγωνι-
σμούς που διεξήχθησαν από τον Μάιο
έως και τον Αύγουστο 2022. 



Μέχρι τις 28 Νοεμβρίου
αναμένεται να υποβληθ-
ούν οι προσφορές για

την ανάπτυξη του εμπορευματικού
σιδηροδρομικού σταθμού και σταθ-
μού διαλογής (ΕΣΣΣΔΙ), γνωστού
ως Θριάσιο ΙΙ, λίγο καιρό μετά την
ατελέσφορη απόπειρα παραχώρη-
σής του.

Την ίδια στιγμή, η σύμβαση παρ-
αχώρησης για το όμορο logistics
center Θριάσιο Ι φαίνεται πως
οδεύει προς κύρωση στη Βουλή το
επόμενο διάστημα, ενδεχομένως
προς τα τέλη Οκτωβρίου, δίνοντας
το σήμα για την έναρξη της επέν-
δυσης ύψους περίπου 150 εκατ.
ευρώ.

Η νέα διακήρυξη του διαγωνι-
σμού για το Θριάσιο ΙΙ είναι ήδη
στον «αέρα» και αφορά την 30ετή
σύμβαση παραχώρησης, έκτασης
1.450 στρεμμάτων στον Ασπρόπ-
υργο, όπου έχουν αναπτυχθεί
εμπορευματικός σιδηροδρομικός
σταθμός και σταθμός διαλογής. Ο
ΕΣΣΣΔΙ είναι κυριότητας του ΟΣΕ
και εκεί έχουν κατασκευαστεί σιδ-
ηροδρομικές υποδομές, οδοί πρό-
σβασης, σιδηροδρομικός σταθμός
διαλογής, χώροι εναπόθεσης
φορτίων, χώροι τελωνείου και γρα-
φείων και άλλα κτίρια υποστηρικ-
τικών υπηρεσιών.

Οι εργασίες που έχουν ολοκληρ-
ωθεί μέχρι στιγμής επιτρέπουν τη
βασική λειτουργία του, ενώ για την
ολοκλήρωσή του εκκρεμούν
εργασίες κατασκευής κτιρίων και
προμήθειας και εγκατάστασης ειδι-
κού εξοπλισμού, τις οποίες θα ανα-
λάβει να εκτελέσει ο παραχωρη-
σιούχος στο πλαίσιο εκτέλεσης του
τεχνικού έργου. 

Σημειώνεται πως η αξία της
σύμβασης παραχώρησης ανέρχε-
ται στα 561 εκατ. ευρώ (μη συμπε-
ριλαμβανομένου του ΦΠΑ), ενώ η
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού

θα προχωρήσει σε ηλεκτρονική
αποσφράγιση των φακέλων με τις
προσφορές στις 5 Δεκεμβρίου. 

Υπενθυμίζεται πως προσφάτως
ο διαγωνισμός για το Θριάσιο ΙΙ
κηρύχθηκε άγονος, καθώς η προ-
σφορά της κοινοπραξίας των
Hellenic Train και του ομίλου Κοπε-
λούζου (μέσω της Damco), που
ήταν και ο μοναδικός υποψήφιος
ανάδοχος, ήταν εκπρόθεσμη. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνι-
σμός δεν συγκεντρώσει και πάλι
ενδιαφέρον, τότε είναι πιθανόν να

υπάρξουν αλλαγές στους όρους
του διαγωνισμού ώστε αυτοί να
γίνουν πιο ελκυστικοί.

Οσον αφορά το Θριάσιο Ι, πληρ-
οφορίες αναφέρουν πως οδεύει
προς τη Βουλή η κύρωση της
σύμβασης παραχώρησης το επό-
μενο διάστημα. 

Μάλιστα, επειδή πρόκειται για
τυπική διαδικασία, εξετάζεται να
ενταχθεί σε ένα νομοσχέδιο-
σκούπα του υπουργείου Υπο-
δομών και Μεταφορών, το οποίο
θα διευθετεί κάποιες επιμέρους δια-
τάξεις. 

Σημειώνεται πως η ανάδοχος του
Θριασίου Ι, η κοινοπραξία Goldair –
ETBA ΒΙΠΕ προβλέπεται πως θα
κατασκευάσει, σε διαφορετικές
φάσεις, 210.000 τετραγωνικά μέτρα
στεγασμένων αποθηκών, 250.000
παλετοθέσεις, 4.000 θέσεις για
αυτοκίνητα και 120 θέσεις για φορτ-
ηγά σε έκταση 588 στρεμμάτων.

Την κατασκευή του εμπορευματι-
κού κέντρου θα υλοποιήσει η
«Μυτιληναίος», ενώ το έργο θα δια-
δραματίσει κομβικό ρόλο για τη
βελτίωση της θέσης της Ελλάδας
στον χάρτη των logistics.
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ΠΠΡΡΟΟΣΣ  ΚΚΥΥΡΡΩΩΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΗΗ  ΒΒΟΟΥΥΛΛΗΗ  
ΟΟ  ΕΕΜΜΠΠΟΟΡΡΕΕΥΥΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΘΘΡΡΙΙΑΑΣΣΙΙΟΟΥΥ  
– Ήδη στον «αέρα» η διακήρυξη για το Θριασιο ΙΙ

Ο Δήμος Ασπροπύργου, στο πλαίσιο των
εκδηλώσεων του, τον Οκτώβριο μήνα αφιερωμέ-
νο στην πρόληψη – ενημέρωση για τον καρκίνο
του μαστού, συμμετέχει σε δράσεις πανελλήνιας
εμβέλειας και διοργανώνει δράσεις και σχετικές
ομιλίες με ειδικούς επιστήμονες. 

Την Παρασκευή,  14 Οκτωβρίου και ώρα 19:30
στην αίθουσα εκδηλώσεων «Δημήτριος Καλλιέρ-
ης» του Πνευματικού Κέντρου Ασπροπύργου
(Αλέκου Παναγούλη 13) θα φιλοξενηθεί ως ομι-
λήτρια η διακεκριμένη Γενική Χειρουργός, Ειδι-
κή Χειρουργός Μαστού κ. Νατάσα Παζαΐτη  MD,
PhD, FEBS, η οποία θα αναφερθεί  στον
καρκίνου του μαστού «Μάθε, Πρόλαβε, Αντι-
μετώπισε» σύμφωνα με τα τελευταία ιατρικά δεδο-
μένα. 

Η κ. Νατάσα Παζαΐτη έχει αναπτύξει ένα
μεγάλο κύκλο εξειδικευμένων ομιλιών
για την πρόληψη της πάθησης με
μεγάλη ανταπόκριση από τις γυναίκες,
γεγονός που όπως δήλωσε ο Δήμα-
ρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος
Μελετίου και ο Πρόεδρος της Δημοτι-
κής Επιτροπής Παιδείας, κ. Γεώργιος
Φίλης θα τιμήσει ιδιαίτερα τον Ασπρ-
όπυργο.

Η ομιλία αυτή εντάσσεται στο πρόγρ-
αμμα πρόληψης, που σχεδιάζει και
υλοποιεί κάθε χρόνο ο Δήμος Ασπρ-
οπύργου ως μέλος του Εθνικού Διαδ-
ημοτικού Δίκτυο Υγιών Πόλεων - Προ-
αγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ).

ΟΟΚΚΤΤΩΩΒΒΡΡΙΙΟΟΣΣ  ––  ΜΜΗΗΝΝΑΑΣΣ
ΕΕΥΥΑΑΙΙΣΣΘΘΗΗΤΤΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗΣΣ  

&&  ΕΕΝΝΗΗΜΜΕΕΡΡΩΩΣΣΗΗΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΝΝ
ΚΚΑΑΡΡΚΚΙΙΝΝΟΟ  ΤΤΟΟΥΥ  ΜΜΑΑΣΣΤΤΟΟΥΥ

Ομιλία από τη ΝΑΤΑΣΑ ΠΑΖΑΪΤΗ MD, PhD,
Ειδική Χειρουργό Μαστού 

στο Πνευματικό Κέντρο Ασπροπύργου
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ΕΕΣ- ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

∆∆ΩΩΡΡΕΕΑΑΝΝ  ΥΥππηηρρεεσσίίεεςς  
ΠΠρρωωττοοββάάθθµµιιααςς  ΦΦρροοννττίίδδααςς

ΥΥγγεείίααςς  σσττοουυςς  
κκααττοοίίκκοουυςς  ττοουυ  δδήήµµοουυ  

Ο Εκπαιδευτικός Υγειονοµικός
Σταθµός του Ελληνικού Ερυθρού
Σταυρού στο ∆ήµο Φυλής παρέχει
∆ΩΡΕΑΝ Υπηρεσίες Πρωτοβάθµιας
Φροντίδας Υγείας, στους δηµότες και

κατοίκους του δήµου, µε τη λειτο-
υργία ιατρείων και νοσηλευτικού
σταθµού.

Ειδικότητες 
Παιδίατρος
Ορθοπεδικός
Μαιευτήρας – Γυναικολόγος
Παθολόγος
Οφθαλµίατρος
Τα ιατρεία και ο νοσηλευτικός

σταθµός λειτουργούν:
∆ευτέρα – Παρασκευή 8:00πµ –

14:00µµ
Τηλέφωνα επικοινωνίας για πληρο-

φορίες και προγραµµατισµό ραντε-
βού:2102473194 , 2102471244

Δήμος Ιλίου: Ξεκ ινούν οι συναντήσεις της Σχολής ΓονέωνΔήμος Ιλίου: Ξεκ ινούν οι συναντήσεις της Σχολής Γονέων
Ξεκιν ούν  οι συν αν τήσεις της Σχ ολής

Γον έων  του Ψυχ οπαιδαγωγικού Κέν τρου
Παιδιού και Οικογέν ειας του Δήμου Ιλίου,
που σκοπό έχ ει τη στήριξη των  γον έων ,
προκειμέν ου ν α αν ταποκριθούν  με επιτ-
υχ ία στο σύν θετο και απαιτητικό ρόλο
τους.

Ο δήμος καλεί κάθε εν διαφερόμεν ο ν α
δηλώσει συμμετοχ ή στην  ηλεκτρον ική
διεύθυν ση kentropaidi.ilion@gmail.com για
τις προγραμματισμέν ες θεματικές που θα
πραγματοποιηθούν  δωρεάν , τις παρακάτω ημερομην ίες:

Πέμπτη 13 Οκτωβρίου  Πέμπτη 27 Οκτωβρίου
Πέμπτη 10 Νοεμβρίου  Πέμπτη 24 Νοεμβρίου
Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου  Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου
Η Σχ ολή Γον έων  του Ψυχ οπαιδαγωγικού Κέν τρου Παιδιού και Οικογέν ειας λειτο-

υργεί στο πλαίσιο του έργου «Πολλαπλή Στήριξη του Παιδιού και της Οικογέν ειας»,
σε συν εργασία με τον  Κοιν ων ικό Φορέα ΚΣΔΕΟ «ΕΔΡΑ».

Για περισσότερες πληροφορίες οι εν διαφερόμεν οι μπορούν  ν α απευθύν ον ται
στο Ψυχ οπαιδαγωγικό Κέν τρο Παιδιού και Οικογέν ειας του Δήμου, τηλ.
2177361020, εργάσιμες ημέρες, Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες επικοιν ων ίας13:00
– 20:00.
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Η εταιρεία Tileorganosi αναζητά
άμεσα να καλύψει 2 θέσεις γραμμα-
τέων.

Προσόντα:
- Καλή γνώση αγγλικών σε προφ-
ορικό και γραπτό επίπεδο
- Πολύ καλή χρήση Η/Υ - ταχύτητα
στην πληκτρολόγηση
- Γνώση υπολογιστών
- Ευχέρεια λόγου
- Ευγένεια
- 6ωρη εργασία με προοπτική για
ταχεία αναβάθμιση σε 8ωρη
Περιοχή Εργασίας: Ελευσίνα
Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφι-
κά στο 
info@tileorganosi.gr

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

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

Ενοικιάζεται μονοκατοικία στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου 

Ενοικιάζεται αυτόνομη
μονοκατοικία στα

Νεόκτιστα Ασπροπύρ-
γου πίσω από το 6ο

Δημοτικό σχολείο
απέναντι από την

ΤΕΚΑΤ Κατασκευαστι-
κή. 60m2. Υπνοδωμά-

τιο , Καθιστικό , 
Κουζίνα και μπάνιο.Εντοιχισμένες οικοσκευές ψυγείο , κουζίνα

και κλιματιστικό.Κήπος 120m2 εξαιρετική θέα στον κόλπο του Σκα-
ραμαγκά.Μόνον σοβαρές προτάσεις από Έλληνες. Τηλέφωνο :

6944636483 https://goo.gl/maps/kkWQfjRaYpAocVF16 

ΓΑΜΟΣ
Ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΑΚΑΡΟΥΝΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ Η ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΚΟΛΛΙΑ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ
ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΊ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.

Αθλητικά Σωματεία:
Δυνατότητα χρήσης αθλητικών
εγκαταστάσεων 

Τη δυνατότητα χρήσης αθλητικών εγκαταστά-
σεων που ανήκουν σε σε εποπτευόμενα από τη
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού νομικά πρόσω-
πα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και σε ΟΤΑ
α΄ και β΄ βαθμού δίνει στα αθλητικά σωματεία το
άρθρο 83 του νομοσχεδίου του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ίδρυση, ανά-
πτυξη, διαχείριση και λειτουργία των Επιχειρ-

ηματικών Πάρκων Ενιαίο πλαίσιο ρύθμισης για
τους φορείς Οργανωμένων Υποδοχέων Μετα-
ποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων
και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανά-
πτυξης».

Όπως αναφέρεται συγκεκριμένα στο άρθρο:

Παρέχεται η δυνατότητα στα αθλητικά σωματεία
που δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία
εγγραφής στο “Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασι-
τεχνικών Αθλητικών Σωματείων”, έως το οριζό-
μενο χρονικό διάστημα, να χρησιμοποιούν από
την 1η.8.2022 έως και την 31η.7.2023 αθλητι-
κές εγκαταστάσεις που ανήκουν σε εποπτευόμε-
να από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού νομικά
πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και
σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και να συμμετέχουν
στις αγωνιστικές διοργανώσεις της αντίστοιχης
αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας, υπό τις ανα-
φερόμενες προϋποθέσεις.

Μιλάμε για τη ρύπανση του
Κόλπου της Ελευσίνας!

-Σάββατο 8 Οκτωβρίου, 1 μ.μ.
Κεν τρική πύλη εργοστασίου τσιμέν των  ΤΙΤΑΝ

Ελευσίν ας

Σας προσκαλούμε στη διαδραστική περιήγηση
που διοργανώνει η MENTOR, σε συνεργασία με
την Κίνηση Πολιτών Ecoeleusis, για τη ρύπανση
του Κόλπου της Ελευσίνας, αυτό το Σάββατο 8
Οκτωβρίου στη 1 το μεσημέρι!

Σημείο συνάντησης: Κεντρική πύλη εργοστασίου
τσιμέντων ΤΙΤΑΝ Ελευσίνας ☞ bit.ly/3EizPzv

Περιλαμβάνεται περιήγηση κατά μήκος του παρα-
λιακού μετώπου της Ελευσίνας, καθώς και βιω-
ματική συζήτηση με τη συμβολή κοινωνικών επι-
στημόνων που θα συντονίσουν ένα συλλογικό
παιχνίδι ρόλων, με στόχο την περαιτέρω διερ-

εύνηση αυτού του καίριου ζητήματος και της
επιρροής του στην καθημερινότητα των Ελευ-
σίνιων.

Η δράση ξεκινά στη 13:00 και ολοκληρώνεται στις
16:00.
Η συμμετοχή σε αυτή είναι ελεύθερη.

Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ευρ-
ωπαϊκού έργου Adáma, το οποίο έχει ως απώτε-
ρο σκοπό τον σχεδιασμό μιας στρατηγικής - μαζί
με την τοπική κοινότητα - για την αντιμετώπιση των
κυριότερων περιβαλλοντικών προβλημάτων της
Ελευσίνας.

MENTOR
Εταιρεία πολιτιστικής

παραγωγής & διαχείρισης
Αισχύλου 21, 192 00, Ελευσίνα

mentorinculture.com
2111 823 849
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Ήττα και αποκλεισμός
για τη Γυν αικεία  ομάδα
του ΑΟΚ Παν ελευσιν ιακού
στο Κλειστό Γυμν αστήριο
Ελευσίν ας Τάκης Βογιατ-
ζής   από το Κύπελλο της
ΕΣΚΑΝΑ με σκορ 57-67
από την  εξαιρετική ομάδα
του Κρόν ου BC.

Η ομάδα μετά από έν α
πολύ κακό πρώτο ημίχ ρο-
ν ο μπήκε καλύτερα στο
δεύτερο αλλά ήταν  πλέον
αργά.

Η προσοχ ή πλέον
στρέφεται στο πρωτάθλ-
ημα που ξεκιν άει την  προ-
σεχ ή Κυριακή με τον
πρώτο εν τός έδρας αγών α
με αν τίπαλο την  ομάδα
του ΑΟΝΑ.

Παν ελευσιν ιακός - Κρό-
ν ος Αγίου Δημητρίου 57-67

Δεκάλεπτα: 14-26, 25-44, 
38-63, 57-67

Διαιτητές: Κηπώσης,
Πέππας Δ.

Π α ν ε λε υ σ ι ν ι α κ ό ς
ΑΟΚ (Κάργιαν ν ης):
Μεγαλούδη 4(1), Χαρα-
λαμποπούλου 4(1),
Τσιούν η 13(3), Πολ-
υζώτη 5, Κον τού,
Ιακώβου 8, Τσίρμπα,
Μπρίγκια 2, Ζήκα 4,
Γρύλλια 14, Παν αγο-
πούλου 3, Γκιέτα.

Κρόν ος Αγίου
Δημητρίου  (Αν δρεο-
πούλου, Τσιαν τής):
Παπακώστα 2, Ζαφείρη
5(1), Τσιρογιώργη 9(1),
Καλλιπολίτη, Μπλιθι-
κιώτη 15(1), 

Διαμαν τοπούλου 5(1),
Τσάμη 11, Δραμιτιν ού,
Π ολυχ ρον οπ ούλου,
Γ ε ωρ γ α κ ο π ο ύ λ ο υ
12(2), Δελημήτρου 6,
Γρηγοροπούλου 2

Πανελευσινιακός ΑΟΚ: Ηττα και αποκλεισμός για τις γυναίκες

O Κριός Ασπροπύργου
πήρε τον Δανιηλίδη

Ο Κριός Ασπροπύργου ανακοίνωσε τον 20
χρονο αμυντικό Τάσο Δανιηλίδη. Ο εν λόγω
ποδοσφαιριστής έχει αγωνιστεί στον
Απόλλωνα Ποντίων και το Δερβένο
Κορινθίας.

Κάτοικοι Ζωφριάς 
οι Κωνσταντίνος Κάτρης και
Ιωάννης Σαρηγιαννόπουλος.

Ακόμη δύο προσθήκες για την ομάδα του ΑΟ
Ζωφριάς εν όψει των υποχρεώσεών της στην Α'
ΕΠΣΔΑ και  σε μία προσπάθεια περαιτέρω
ενίσχυσης του δυναμικού μας.

Ο Κωνσταντίνος είναι γεννημένος το 1997,
αγωνίζεται στον χώρο του κέντρου και ξεκίνησε
την καριέρα του από τις ακαδημίες Αγίων Ανα-
ργύρων. Ακολούθησαν οι... γείτονες Ελπίδα και
Χαλκηδονικός πριν τον Α.Ο. Ιλίου και τον Ατρόμ-
ητο Μεταμόρφωσης. Δύο χρόνια μεγαλύτερος, ο
Ιωάννης Σαρηγιαννόπουλος, αγωνίζεται στο δεξί
άκρο της άμυνας κι έχει παίξει με τις Α.Ε.
Μενιδίου, Χαλκηδονικό και Ατρόμητο Μεταμόρφ-
ωσης.

Κώστα και Γιάννη καλώς ορίσατε στην ομάδα
μας. Ευχόμαστε από καρδιάς πάντα να... σφύζετε
από υγεία κι όλοι μαζί να γινόμαστε κάθε μέρα και
καλύτεροι!



Ράγκμπυ Λιγκ: 
Ευχές και 
συγχαρητήρια…

Πραγματοποιήθηκε
το πρώτο παιχνίδι της
Εθνικης ομάδας
Γυναικών Ράγκμπυ
Λιγκ , στο μοναδικό
γήπεδο Ράγκμπυ
στην Ελλάδα ,στη Γκορυτσά Ασπροπύργου .

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε το Δήμαρχο Κο Νίκος Ι. Μελετίου που στήριξε αυτή
τη μεγάλη προσπάθεια , για τη δημιουργία του Γηπέδου Ράγκμπυ στη Γκορυτσά .
Επίσης θέλουμε να ευχαριστήσουμε για την βοήθεια τους : τον Πρόεδρο Του Αθλ-
ητικού Οργανισμού Κο Ιωάννη Κατσαρό , Τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας Κο
Μιχάλη Ψωμιάδη, Την Πρόεδρο του Πνευματικού Κέντρου Κα Πηλιχού Γεωργία ,
τον Αντιδήμαρχο Δημοτικής Αστυνομίας Κο Παπαδόπουλο Δημήτριο ,Τον Αντιδήμα-
ρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Κο Σαββίδη Παντελή. Ένα μεγάλο Ευχαριστώ στους
κυρίους και κυρίες του ΔΣ Πυρρίχιος Ασπροπύργου στους γονείς και τους μικρούς
αθλητές της ακαδημίας ποδοσφαίρου του Πυρρίχιου . Άψογη συνεργασία με τα παι-
διά της Δημοτικής Αστυνομίας , Είμαστε περήφανοι για την Μπάντα του
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Ευχαριστουμε την Pizza Fan
Greece για το κέρασμα στις εθνικές ομάδες των δυο χωρών.

Τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρόεδρος Αθλητ. Οργ Κος Κατσαρός Ιωάννης ,
Ο Πρόεδρος ΚΕΔΑ Κος Παπαδόπουλος Αναστάσιος,Ο Αντιδήμαρχος Τέχνη. Υπηρ.
Κος Σαββίδης Παντελής., Ο Αντιπρόεδρος Αθλητ. Οργ.Κος Κοναξής Αντώνης κ.α.

Συγχαρητήρια στα κορίτσια της Εθνικής ομάδας !!! Συγχαρητήρια στο ΔΣ της ομο-
σπονδίας του Ραγκμπυ Λιγκ, στους προπονητές και σε όλα τα άτομα που βοήθη-
σαν για την πραγματοποίηση αυτού του αγώνα !!!
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Ο κ. Λευτέρης Αυγενάκης
επιρρίπτει στην ΕΠΟ και
στην πλειοψηφία των
τοπικών Ενώσεων την ευθύνη
για το αδιέξοδο στο οποίο
έχει περιέλθει το ερασι-
τεχνικό ποδόσφαιρο, επι-
σημαίνοντας τις «παλι-
νωδίες» και τις «ανακολο-
υθίες», όπως τις χαρακ-
τηρίζει, της Ομοσπονδίας,
και επαναλαμβάνει ότι η
Πολιτεία θα στηρίξει τα υγιή
αθλητικά σωματεία, διασφ-
αλίζοντας την τάξη και τη
νομιμότητα.

Ο υφυπουργός Αθλητισμού
τόνισε: «Ο τρόπος που λειτο-
υργούν κάποιες ΕΠΣ οδηγεί

σε απομόνωση το ποδόσφαι-
ρο. Με αφορισμούς και
τεχνητές εντάσεις δεν βοηθ-
ούν το χώρο, τον οποίο θεω-
ρητικά υπηρετούν. Τέτοιες
πρακτικές δεν ωφελούν την
υγιή ανάπτυξη του ερασι-
τεχνικού ποδοσφαίρου.
Εργαζόμαστε καθημερινά
για την υγιή πλειονότητα του
ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου:
δεν είναι μόνοι τους, είμαστε
μαζί τους!

Ο υφυπουργός Αθλητισμού
κατηγορεί της Ενώσεις ότι με
την απόφασή τους «… τάχθη-
καν κατά του αθλητικού
νόμου. Στράφηκαν κατά των
ίδιων τους των Σωματείων,
αφού η συντριπτική πλει-
ονότητα (87,5%) έχει ήδη
έχει κινηθεί υπέρ της
νομιμότητας, επιλέγοντας να
αγωνίζεται με συνθήκες
τάξης και διαφάνειας. Αγνόη-
σαν τα οφέλη που έχουν
λάβει από την ύπαρξη του
Μητρώου. Ιδίως το 2021, τα
ερασιτεχνικά σωματεία,

χάρις στο Μητρώο, έλαβαν
απευθείας από την Πολιτεία
το ποσό των 2.500 ευρώ έκα-
στο για την αντιμετώπιση
των εκτάκτων συνθηκών της
πανδημίας. Τα Χριστούγεν-
να του 2021, για πρώτη φορά
το κάθε σωματείο έλαβε του-
λάχιστον το ποσό των 1.600
ευρώ (για κάθε άθλημα που
καλλιεργεί) από την φορ-
ολόγηση των κερδών των
παικτών του στοιχήματος.
Τον Ιανουάριο του 2023, τα
εγγεγραμμένα στο Μητρώο
ερασιτεχνικά σωματεία θα
λάβουν νέα οικονομική
ενίσχυση από τη φορολόγηση
των κερδών του Στοιχήματος.
Έχει ανακοινωθεί ήδη στις
04-08-2022 από τον Υπουργό
Οικονομικών κ. Χρ. Σταϊ-
κούρα, όπου ανέφερε “το
μέτρο είναι μόνιμου και διαρ-
κούς χαρακτήρα και νέα
χρηματοδότηση προγραμ-
ματίζεται να δοθεί τον Ιανο-
υάριο, εμπροσθοβαρώς για
τα έσοδα που θα εισπραχθ-
ούν το 2023″».

Το φετινό ρόστερ του Πανελευσινιακού 2022-23

Λευτέρης Αυγενάκης: Η Πολιτεία θα στηρίξει τα
υγιή αθλητικά σωματεία
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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

Η εταιρία Lubrico στη Μαγούλα
αναζητά εργάτη παραγωγής και

υπάλληλο γραφείου
Η εταιρεία ΛΟΥΜΠΡΙΚΟ Α. ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΕΠΕ με δρα-
στηριότητα την παραγωγή & εμπορία χημικών
προϊόντων στο εσωτερικό & το εξωτερικό, προ-
σλαμβάνει άμεσα στο εργοστάσιο παραγωγής
της, που βρίσκεται στο 10ο χλμ Ελευσίνας Δερβε-
νοχωρίων στην Μαγούλα (όπισθεν εργοστασίου
TITAN) θέση “Καμάρι” :

1 ΑΤΟΜΟ ΩΣ ΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
Το νεοπροσληφθέν άτομο θα ασχοληθεί με την
χρήση μηχανημάτων παραγωγής κατόπιν υπο-
δείξεως & υπό την επίβλεψη του υπευθύνου χειρι-
στή. 
Δεν απαιτείται εξειδίκευση/προϋπηρεσία, μόνο
γνώση της Ελληνικής γλώσσας. Τέλος, παρέχεται
πλήρης εξοπλισμός ασφαλείας.

1 ΑΤΟΜΟ ΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Το νεοπροσληφθέν άτομο θα πρέπει να έχει
απολυτήριο Λυκείου ( κατ’ ελάχιστον ), γνώση
Αγγλικών και να μπορεί να χειρίζεται Η/Υ ( Office
). Επιθυμητή, η ενδεχόμενη γνώση Λογιστικής.

ΜΙΣΘΟΣ: Συζητήσιμος
ΑΣΦΑΛΙΣΗ: Πλήρης
ΩΡΑΡΙΟ: 08:00′ – 16:00′
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: Πλήρης

Για την αποστολή βιογραφικών σας, στο e-mail
a.kourkazoni@lubrico.gr ή για την τηλεφωνική
σας επικοινωνία, στο τηλέφωνο 2105573193.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Yπάλληλος πωλήσεων  για το κατάστημα  pet-shop ζωοτροφών  της Ελευσίν ας 20ο
χιλ ΝΕΟΑΚ, πλήρης απασχόληση.ΔΕΥ-ΠΑΡ 09:00-17:00 ΣΑΒ
08:00-15:00, με έν α ρεπό την  εβδομάδα..Γν ώστης  υπολογιστών ,
επιθυμητή εμπειρία σε αν τίστοιχα καταστήματα.Για βιογραφικά στο
e-mail grosyn@outlook.com

Κυρία, στην περιοχή της

Ελευσίνας, άνεργη, αναζητά

απογευματινή εργασία σε γρα-

φείο, ιατρείο,

διαγνωστικό κέντρο, υπο-

δοχή- γραμματειακή

υποστήριξη, σε κατάστημα

λιανικής, φροντιστήριο.

Απόφοιτη Αμερικανικού Κολ-

λεγίου, Proficiency, ECDL.

ΤΗΛ:  693 724 39384488
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ΕΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

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

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

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

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

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

Πωλείται κτήμα 5 στρεμμά-
των στην Πύλη Δερβε-
νοχωρίων, πολύ κοντά σε
σχολεία.
Εναλλακτικά ανταλλάσσε-
ται με οικόπεδο στον
Ασπρόπυργο ή με οικία
εντός σχεδίου.
Επικοινωνία: 6988342861

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλείται μονοκατοικία
διώροφη στα Νεόκτιστα
Ασπροπύργου 180 τμ σε
άριστη κατάσταση σε περ-
ιφραγμένο χώρο 1 στρεμ-
μάτων 
Τηλ: 6949897678

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Πωλείται Οικόπεδο 350
τ.μ. (20μ. Πρόσοψη x 17,5
μ. Βάθος) στην οδό  Ηρακ-
λείου – Άνω Ελευσίνα. Τιμή
150.000 ευρώ Τηλ.
6973221912 &
6977650730          

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή κατά-
σταση γκαρσονιέρα 35 τ.μ.,
ισόγεια, 1 υ/δ, κατασκευή '08,
μπάνιο, επιπλωμένη, θέρ-
μανση: αυτόνομη θέρμανση
με κεντρική εγκατάσταση, μέ-
σο θέρμανσης: πετρέλαιο,
νυχτερινό ρεύμα, χωρίς
κοινόχρηστα, ελεύθερη, ιδα-

νική για φοιτητές, τιμή 400€
6948750875

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητο δια-
μέρισμα 63 τ.μ., 4ου, 1 υ/δ,
κατασκευή '10, μπάνιο, ενε-
ργ. κλ. Α+, ζώνη οικιστική, τι-
μή 410€, 09:00-21:00
6908419263

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατάσταση
οροφοδιαμέρισμα 90 τ.μ.,
ισόγειο, προσόψεως, 2 υ/δ,
κατασκευή '97, μπάνιο, σε
οικόπεδο 650 τ.μ., θέρμαν-
ση: αυτόνομη θέρμανση με
ατομική εγκατάσταση, μέσο
θέρμανσης: πετρέλαιο, τζάκι,
πάρκιν πιλοτής, κουφώματα
αλουμινίου, χωρίς ασανσέρ,
ζώνη οικιστική, δάπεδα: μάρ-
μαρο, πολύ καλή κατοικία με
δύο μεγάλα υπνοδωμάτια,
σαλόνι ,κουζίνα με καθιστικό
και τζάκι και μεγάλο κήπο, τι-
μή 480€, συζητήσιμη. SYN-
THESIS S.R.E.CON,
2105541126, 09:00-20:00

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη γκαρ-
σονιέρα 45 τ.μ., ισόγεια,
διαμπερής, 1 υ/δ, αυτόνομη
θέρμανση, πόρτα ασφα-
λείας, ηλιακός, ανοικτό πάρ-
κιν, 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 θ-
έρμανση με κεντρική εγκατά-
σταση, πόρτα ασφαλείας,
ηλιακός, χωρίς κοινόχρηστα,
ενεργ. κλ. Ε, ///Μαγούλα, ορ-
οφοδιαμέρισμα 170 τ.μ., 1ου
ορόφου κατασκευής 1980,
προσόψεως και διαμπερές.
Διαθέτει 3 υ/δ, σαλόνι μεγά-
λο, κουζίνα, μπάνιο, 2 wc,
πόρτα ασφαλείας, αυτ. θέρ-
μανση πετρελαίου και λέ-
βητας, ηλιακό. Κοντά στο
κέντρο της πόλης. 6/5/2022
10:36 πμ, τιμή 600€ (e-a-
gents1327401). ASPIS RE-
AL ESTATE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ,
2111084220

ΕΛΕΥΣΙΝΑ οικία 110 τ.μ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή '79,
2 μπάνια, ανακαινισμένη, α-
νακαίνιση '20, τιμή 450€,
09:00-21:00
6945153906

ΜΑΝΔΡΑ Μακρυάμμος, μο-
νοκατοικία 72 τ.μ., υπερυψω-
μένη ισόγεια, 1 υ/δ, ενεργ. κλ.
Γ, ανακαινισμένη, τιμή 300€

6946983366

ΟΙΝΟΗ νεόδμητη μονοκα-
τοικία 60 τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ,
μπάνιο, ανακαίνιση '10, τιμή
250€, 07:00-22:00
6945605024

ΒΙΛΙΑ μονοκατοικία 135 τ.μ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, 2 μπάνια, τζά-
κι, κήπος, ανακαινισμένη,
σαλονοτραπεζαρία, κουζίνα,
1 ξύλινη σοφίτα, 2 αυλές, κα-
λοριφέρ, χωρίς σκάλες, κα-
τάλληλη και για ηλικιωμένους
και άτομα με κινητικά προβ-
λήματα, δεκτά κατοικίδια, τι-
μή 500€ 6944461852

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή κατά-
σταση μονοκατοικία 72 τ.μ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, επί της λεωφ-
όρου Θρασυβούλου και Βαγ-
γέλη Περπινιάδη, Άνω
Φούσα, με αυλή, κοντά σε
προαστιακό, στάση λεωφορ-
είου και αγορά., τιμή
420€6973222212

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ανακαινι-
σμένο διαμέρισμα 50 τ.μ., 1
επίπεδο, 1ου, 1 υ/δ, κατασκε-
υή '90, μπάνιο, κλιματισμός,
ενεργ. κλ. Δ, ανακαίνιση '00,
3 δωμάτια, 1 κουζίνα/ες, κου-
ζίνα (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 θέρμαν-
ση, 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

Διαμέρισμα
Ασπρόπυργος
380 € 60 τ.μ.
Υπνοδωμάτια: 1 Μπάνια: 1
Όροφος: 1ος Κατάσταση:
Ανακαινισμένο
Έτος κατασκευής: 1990
Έτος ανακαίνισης: 2022
Ενεργειακή Κλάση: Δ
Ηλιακός θερμοσίφωνας
Ζώνη: Οικιστική
Δάπεδα: Μωσαϊκό
Ενοίκιο περιλαμβάνει:
Κοινόχρηστα Κεντρική θέρ-
μανση
Μέσο θέρμανσης: Πετρέλαιο
δίπλα στην εκκλησία του
Αγίου Δημητρίου
6908461120

Διαμέρισμα
Ασπρόπυργος
400 € 60 τ.μ.
Υπνοδωμάτια: 1 Μπάνια: 1
WC: 1 Όροφος: 1ος
Κατάσταση: Ανακαινισμένο
Ενεργειακή Κλάση: Α+
Ζώνη: Βιομηχανική
Ενοίκιο περιλαμβάνει: Ρεύμα
6907830246

Ζ Η Τ Ε Ι Τ Α Ι
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ζητούνται πωλήτριες σε
αρτοζαχαροπλαστείο στην 
περιοχή του Ασπροπύρ-
γου για πλήρη απασχόλ-
ηση. Η προϋπηρεσία θα
ήταν  επιθυμητή.  
Επικοινωνιακές δεξιότητες
-Ομαδικότητα

- Ευελιξία ωραρίου
Παρέχεται πλήρης ασφάλι-
ση.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6937427107 
Κα Κωνσταντίνα. 
Ωράριο επικοινωνίας:
06:00-18:00.

Κυρία ζητά 24ωρη
εργασία στην περιοχή
του Θριάσιου για
φύλαξη ηλικιωμένου
Τηλ 6995524143 κα
Τόνια

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
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ΕΕΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΡΡΗΗΤΤΩΩΝΝ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ  
""ΓΓΙΙΟΟΡΡΤΤΗΗ  ΤΤΣΣΙΙΚΚΟΟΥΥΔΔΙΙΑΑΣΣ  22002222""

ΜΜεεττάά  ααππόό  ααπποουυσσίίαα  ττρριιώώνν  χχρρόόννωωνν  ξξααννααννττααμμώώννοουυμμεε  !!!!!!!!
ΕΕκκεείί  σσττοο  ίίδδιιοο  μμέέρροοςς  ττοο  γγννωωσσττόό  !!!!!!!!  ΘΘαα  σσμμίίξξοουυμμεε  μμεε  φφίίλλοο--
υυςς  κκααιι  ""εεδδιικκοούύςς""  !!!!!!!!!!  ΘΘαα  ππιιοούύμμεε......θθαα  χχοορρέέψψοουυμμεε......θθαα

γγίίννοουυμμεε  όόλλοοιι  μμιιαα  ππααρρέέαα......θθαα  ππεερράάσσοουυμμεε  κκααλλάά  !!!!!!
ΗΗ  ααγγκκααλλιιάά  μμααςς  θθαα  εείίννααιι  κκααιι  ππάάλλιι  ααννοοιιχχττήή  νναα  σσααςς  δδεεχχττεείί  κκααιι  νναα

σσααςς  φφιιλλοοξξεεννήήσσεειι  όόππωωςς  μμόόννοο  εεμμεείίςς  οοιι  ΚΚρρήήττεεςς  ξξέέρροουυμμεε!!!!!!  
77  &&  88  ΟΟΚΚΤΤΩΩΒΒΡΡΗΗ
ΤΤοο  κκααζζάάννιι  μμααςς  θθαα  ββγγάάζζεειι  γγιιαα  δδυυοο  μμέέρρεεςς  ΤΤσσιικκοουυδδιιάά....!!!!!!
ΗΗ  κκοουυζζίίνναα  μμααςς  θθαα  ππρροοσσφφέέρρεειι  κκααλλοομμααγγεειιρρεεμμέέννοο  φφααγγηηττόό....!!!!!!
ΗΗ  ττάάββλλαα  μμααςς  θθαα  εείίννααιι  σσττρρωωμμέέννηη  κκααιι  γγιιαα  ττηηνν  δδιιαασσκκέέδδαασσηη  μμααςς  θθαα

έέχχοουυμμεε  μμααζζίί  μμααςς  ττοουυςς  κκααλλλλίίττεερροουυςς....!!!!!!
ΕΕλλάάττεε  νναα  σσεερργγιιααννίίσσοουυμμεε  μμααζζίί  σστταα  μμοοννοοππάάττιιαα  ττηηςς  ΛΛααϊϊκκήήςς  μμααςς

ΠΠααρράάδδοοσσηηςς  ππααρρέέαα  μμεε  ττοονν  ήήχχοο  ττηηςς  ππλλααννεεύύττρρααςς  λλύύρρααςς  !!!!!!
((ΣΣΗΗΜΜ::  ττοο  κκααζζάάννιι  μμααςς  θθαα  λλεειιττοουυρργγεείί  ααππόό  1177..0000  έέωωςς  2211..0000  κκααιι  ττιιςς

δδυυοο  ηημμέέρρεεςς,,ττοο  γγλλέέννττιι  μμααςς  θθαα  ααρρχχίίσσεειι  σσττιιςς  2211..0000  κκααιι  ττιιςς  δδυυοο  ηημμέέρρ--
εεςς  κκααιι  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ββρροοχχήήςς  οο  χχώώρροοςς  μμααςς  σσττεεγγάάζζεεττααιι))  
ΕΕππίίσσηηςς  σσττοονν  χχώώρροο  θθαα  υυππάάρρχχεειι  έέκκττεεθθεειιμμέέννοο  μμέέρροοςς  ττηηςς  σσυυλλλλοογγήήςς

ααννττιικκεειιμμέέννωωνν  λλααϊϊκκήήςς  ππααρράάδδοοσσηηςς  ττοουυ  ΜΜύύρρωωνναα  ΜΜααρρααγγκκάάκκηη--ΕΕππίίττιι--
μμοουυ  ΠΠρροοέέδδρροουυ  ττηηςς  ΕΕΝΝΩΩΣΣΗΗΣΣ  ΚΚΡΡΗΗΤΤΩΩΝΝ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ


