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Ακαδημία ΑΟ Μίμας -
Μικρασιατικής:

”Προπονούμαστε Μαζί ””Προπονούμαστε Μαζί ”

Κινητοποίηση στον Βύζαντα για το
μπαράζ της Κυριακής στη Νίκαια

Δ.ΦΥΛΗΣ: 
ΜΗΝΥΣΗ ΚΑΤΕΘΕΣΕ 

Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ,
ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΑΦΤΕΛΗΣ, 

ΓΙΑ ΚΛΟΠΕΣ &
ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟ
ΠΑΡΚΟ ‘’Κ. ΛΙΑΡΟΣ ‘’

ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ
Η ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 

Δωρεάν προληπτικές Ιατρικές εξετάσεις
για κάθε παιδί στον Δήμο Ασπροπύργου 

από το Χαμόγελο του Παιδιού

ΤΙ ΠΟΣΟ ΛΑΜΒΑΝΕΙ Η
ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 
98,3 εκ. ευρώ για εξοπλισμό
ανακύκλωσης στην Αττική 

σσεελλ..  1100--1111

Έρχονται οι μωβ κάδοι
ανακύκλωσης ρούχων και 

παπουτσιών στον Δήμο Ελευσίνας

σσεελλ..  33σσεελλ..    22

σσεελλ..    22

σσεελλ..  55σσεελλ..  33

σσεελλ..    33

Στην Attica Green Expo συμμετέχει
δυναμικά ο Δήμος Φυλής 
Η πρώτη «πράσινη» έκθεση για 

περιβαλλοντικά θέματα στην Ελλάδα 
σσεελλ..  66σσεελλ..    99

Σε σχέση με την
αναβάθμιση του 

Προαστιακού 
σιδηρόδρομου στη
Δυτική Αττική, η

επένδυση 
συνεπάγεται την

κατασκευή ενός νέου
δικτύου 36 χλμ στα
δυτικά της Αθήνας,

από Άνω 
Λιόσια έως Μέγαρα
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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
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

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

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου 
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Γενικά αίθριος . Η θερμοκρασία 

από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Μαρίνος , Νικηφόρος, Νικηφορία, Νικηφόρα 

Νεφέλη 
Ανάληψη του Χριστού, Οσίου Μαρίνου του

Βαάνη, Αγίου Νικηφόρου ομολογητού

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Λιόσης Αναστάσιος Κ.Ειρήνης 2 & Αγίου

Δημητρίου, 2105580218

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Κουγιουμτζόγλου 1 - Πλατεία Εθνικής 

2105561131

MANΔΡΑ
Γκίνη Γεωργία Π.

Κοροπούλη Βαγγέλη 1, 2105550309

ΆΝΩ  ΛΙΟΣΙΑ 
Παππού Γεωργία Ι.

Λεωφόρος Φυλής 186, 2102474995

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΓΚΑΤΖΙΟΥ ΣΟΦΙΑ

Πάρνηθος 118, 2102403004

Σ
την τελική ευθεία για τη δημοπράτηση
της επέκτασης του προαστιακού στη
Δυτική Αττική φαίνεται ότι βρίσκονται

υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και ΟΣΕ.
Όπως ανέφερε σε σχετικό συνέδριο για τις Υπο-
δομές/Μεταφορές ο πρόεδρος και διευθύνων
σύμβουλος του ΟΣΕ, Σπ. Πατέρας, ο διαγωνι-
σμός εκτιμάται ότι θα «βγει στον αέρα» τον προ-
σεχή Ιούλιο.

Σύμφωνα με παλιότερες εκτιμήσεις, πρόκειται
για έργο ύψους 90-100 εκατ. ευρώ που αφορά
στις πολυσυζητημένες επεκτάσεις του Προαστια-
κού Σιδηροδρόμου της Αττικής προς τα Δυτικά,
δηλαδή προς Ελευσίνα, Μέγαρα και Ασπρόπ-
υργο. 

Σε σχέση με την αναβάθμιση του Προαστια-
κού σιδηρόδρομου στη Δυτική Αττική, η επέν-
δυση συνεπάγεται την κατασκευή ενός νέου
δικτύου 36 χιλιομέτρων στα δυτικά της Αθήνας,
από Άνω Λιόσια έως Μέγαρα. 

Η επέκταση του σιδηροδρόμου συμβάλλει στο 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, 
προωθώντας τη συνδεσιμότητα σε μια περ-

ιοχή όπου ο τομέας της εφοδιαστικής έχει
σημαντικές δυνατότητες, βελτιώνοντας την ποι-
ότητα των προαστιακών μετακινήσεων των
κατοίκων και των εργαζομένων και δίνοντας
πρόσθετες δυνατότητες ανάπτυξης στις επιχει-
ρήσεις της περιοχής.

Οι επεκτάσεις θα αναβαθμίσουν σημαντικά τις
περιαστικές περιοχές μειώνοντας τους χρόνους
μεταφοράς από και προς το κέντρο της Αθήνας.
Στην ελληνική πρόταση για το Ταμείο Ανάκαμ-
ψης περιλαμβάνεται η επέκταση του Προαστια-
κού Σιδηροδρόμου Δυτικής Αττικής, προϋπο-
λογισμού περίπου 90 εκατ. ευρώ. 

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή ενός
νέου κλάδου του Προαστιακού Σιδηροδρόμου
που θα ξεκινά από Άνω Λιόσια, θα περνά από
την Ελευσίνα και θα καταλήγει στα Μέγαρα,
εντός του υφιστάμενου σιδηροδρομικού διαδρό-
μου της παλαιάς σιδηροδρομικής γραμμής
προς Πελοπόννησο.

Τον Ιούλιο ο διαγωνισμός της επέκτασης 
του προαστιακού στη Δυτική Αττική

Δωρεάν Προληπτικές
Ιατρικές Εξετάσεις για τα
παιδιά του Ασπροπύργου
πραγματοποιεί  αυτη την
εβδομάδα μονάδα του
«Χαμόγελου του Παιδιού». 

Ήδη έχουν πραγματοποι-
ηθεί  στο Αγροκήπιο με
μεγάλη επιτυχία και παρα-
κάτω μπορείτε να δείτε το
πρόγραμμα και  τις περ-
ιοχές όπου πρόκειται να
εξεταστούν παιδιά:

� Πέμπτη 2/6 – Περιοχή
Γερμανικά

�Παρασκευή 3/6 – Παρ-
αλία

ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ Η ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 
Δωρεάν Προληπτικές Ιατρικές Εξετάσεις για κάθε παιδί 
στον Δήμο Ασπροπύργου από το Χαμόγελο του Παιδιού



Πέμπτη 2 Ιουνίου 2022  θριάσιο-3

ΞΞεεκκίίννηησσαανν  οοιι  εεγγγγρρααφφέέςς
γγιιαα  ττηη  ΘΘεερριιννήή  

ΚΚαατταασσκκήήννωωσσηη  22002222  ττοουυ
ΔΔήήμμοουυ  ΕΕλλεευυσσίίννααςς

Η
Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελευ-
σίνας και το Θεμέλιο Lab ετοιμάζουν
ένα πλούσιο πρόγραμμα θερινής

απασχόλησης για τους μικρούς μας φίλους
από 6 έως 12 ετών!

Οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται
στη διάρκεια της θερινής κατασκήνωσης
βασίζονται σε 6 Θεματικές Ενότητες:
Παιχνίδια ομαδικών αποστολών περιπέτειας
& έρευνας (σε πρότυπα προσκόπων)
Αθλητισμός - εκπαιδευτικά προγράμματα
πρώτων βοηθειών/υγείας & διατροφής
Εφαρμογές STEM
Φυσικές επιστήμες
Μουσικοκινητική - χορωδία
Εικαστικές τέχνες - θεατρολογία

Όλες οι παραπάνω θεματικές, στοχεύουν
στην ανάπτυξη της ομαδικής συνεργασίας,
την όξυνση του νου, την τήρηση κανόνων
μέσω δράσεων βιωματικού χαρακτήρα.
Στη διάρκεια της 1ης ημέρας οι μαθητές θα

χωριστούν σε (ηλικιακές) ομάδες οι οποίες
θα αποτελούν και την ομάδα τους ως τη λήξη
του προγράμματος.
Με τη βοήθεια των εκπαιδευτών τους, θα
ξεναγούνται στους βασικούς χώρους της
δομής (σχολείου) καθώς και μέσω παιχνι-
διού θα μαθαίνουν τους κανόνες ασφάλειας
και υγιεινής.
Η ασφάλειά τους είναι το πρωτεύον ζήτημα

για εμάς και γι’ αυτό το λόγο κατά την 1η
ημέρα παρουσίας τους θα εκπαιδευτούν
πώς να ανταποκρίνονται σε έκτακτες περι-
πτώσεις (όπως σεισμός, πυρκαγιά).
Σε κάθε δομή, θα υπάρχει τουλάχιστον ένας
εκπαιδευτής με γνώσεις α’ βοηθειών.
Ωράριο Θερινής Κατασκήνωσης:
8.30-14.30
*Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να προ-
σέρχονται από τις 08:00 και να αποχωρούν
έως και τις 15:00.
Οι αιτήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν
είτε ηλεκτρονικά, στην παρακάτω φόρμα, είτε
με φυσική παρουσία στα γραφεία της
Κ.Ε.Δ.Ε. (Παγκάλου & Κίμωνος 11, Α όροφ-
ος - τηλ. επικοινωνίας 2105565606/607)
Συμπληρώστε τη φόρμα που θα βρείτε
(ηλεκτρονικά) στη σελίδα της Κοινωφελούς
Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας, είτε δια
ζώσης στα γραφεία της Κ.Ε.Δ.Ε. (Παγκάλου
& Κίμωνος 11, Α όροφος). 

Δ. ΦΥΛΗΣ: ΜΗΝΥΣΗ ΚΑΤΕΘΕΣΕ 
Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΡΑΦΤΕΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΥΣ
ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ‘’Κ. ΛΙΑΡΟΣ‘’

Ο
ργή και αγανάκτηση στο Δήμο Φυλής για
τους βανδαλισμούς κοινωνικού εξοπλι-
σμού

Μετά από βανδαλισμούς και κλοπή φρεατίων
ύδρευσης και αποχέτευσης στο Πάρκο ΚΩΣΤΑΣ
ΛΙΑΡΟΣ, την Τρίτη 31 Μαΐου 2022, ο Αναπλ.
Δήμαρχος Γιώργος Ραφτέλης κατέθεσε μήνυση
στο ΑΤ Ζεφυρίου. Το ποτήρι της οργής ξεχείλισε,
καθώς τα συνεργεία μόλις είχαν τελειώσει έργα
συντήρησης και εξοπλισμού στο Πάρκο. 

Ο Γιώργος Ραφτέλης ενημέρωσε αμέσως το
Δήμαρχο Χρήστο Παππού, ο οποίος του ζήτησε
να υποβάλει μήνυση, στο ΑΤ Ζεφυρίου, κάτι που
όντως έγινε. Σε περίπτωση σύλληψης των
υπαιτίων, ο Δήμος θα παραστεί στο Δικαστήριο ως

πολιτικός ενάγων, ώστε να τιμωρηθούν παραδειγ-
ματικά, όπως συνέβη και στην περίπτωση του
ασυνείδητου που απέρριπτε μπάζα, στον οποίο,
εκτός από την ποινή φυλάκισης, κατασχέθηκε το
φορτηγό. 

Ο Δήμος είναι αποφασισμένος να φτάσει στα
άκρα, καθώς οι βανδαλισμοί έχουν εξελιχθεί σε
μάστιγα και επιβαρύνουν το Δήμο με εργατοώρες
και τους φορολογούμενους με το κόστος των κατα-
στροφών. 

Για το σκοπό αυτό ζητά και τη βοήθεια των υγιώς
σκεπτομένων συνδημοτών μας, τους οποίους
παρακαλεί να καταγγέλλουν τους υπαιτίους στην
Άμεση Δράση (100), στον πενταψήφιο αριθμό
15691, στο 2132042700 και 701. 

Σ
υνάντηση με τον Γενικό
Αστυνομικό Διευθυντή
Αττικής Εμμανουήλ Δουρ-

βετάκη είχε ο Δήμαρχος Αχα-
ρνών Σπύρος Βρεττός με θέμα
συζήτησης τα τελευταία περιστατι-

κά βίας καθώς και τις πρωτοβου-
λίες που θα αναληφθούν άμεσα
το προσεχές χρονικό διάστημα.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών είχε την
ευκαιρία να αναφερθεί στην κατά-
σταση που επικρατεί στην πόλη,

παραθέτοντας τα τελευταία περι-
στατικά βίας τα οποία επιβε-
βαιώνουν την ανάγκη περαιτέρω
ενεργειών και  παρεμβάσεων
από την Ελληνική Αστυνομία.

Σε δήλωσή του ο κ. Σπύρος
Βρεττός σημειώνει :“Παρά τα
όποια βήματα προόδου η ανάγκη
για μια ολιστική αντιμετώπιση
του ζητήματος είναι  αναγκαία
τώρα περισσότερο από κάθε
άλλη φορά. 

Είναι η στιγμή που πρέπει να
ληφθούν άμεσα μέτρα και γεν-
ναίες αποφάσεις από την πλευρά
της πολιτείας. 

Με ικανοποίηση διαπιστώσα-
με πως οι απόψεις μας ταυτίζον-
ται και πως η διάθεση για ανάλ-
ηψη πρωτοβουλιών είναι έντονη
και η απόφαση ειλημμένη”.

Συνάντηση Δημάρχου Αχαρνών-Γενικού Αστυνομικού
Δ/ντή Αττικής με φόντο τα αλεπάλληλα περιστατικά βίας
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Πληθαίνουν οι αναφορές για τις μωβ τσούχτρες στον Σαρωνικό
Έχουν κάνει την εμφανισή τους σε Μέγαρα και Κινέτα

Π
ληθαίν ουν  οι αν αφορές για την  εμφάν ιση της
μωβ τσούχ τρας στον  Σαρων ικό. Σύμφων α με
τους διαδραστικούς χ άρτες και τις αν αφορές

των  πολιτών  έχ ει ήδη εν τοπιστεί σε 30 σημεία του
Σαρων ικού, χ ωρίς αυτό φυσικά ν α σημαίν ει ότι δεν
υπάρχ ουν  και αλλού.

Μεταξύ άλλων έχουν εντοπιστεί στο Σούνιο, στο
Λαγονήσι, στον Άγιο Δημήτριο, στην Αγία Μαρίνα,
στη Βουλιαγμένη και τη Βούλα.

Επίσης αναφορές έχουν γίνει για τα Μέγαρα και
την Κινέτα καθώς και για το Αγκίστρι, τη Σαλαμίνα
και το Αγκίστρι..

Τι κάν ω αν  με τσιμπήσει μωβ τσούχ τρα
-Ξεπλύν ετε την  πληγείσα περιοχ ή με θαλασσιν ό

ν ερό, χ ωρίς ν α τρίβετε την  περιοχ ή του τσιμπήματος.
Εάν  υπάρχ ει διαθέσιμη μαγειρική σόδα, εφαρμόστε έν α
διάλυμα (αν αλογίας 1:1) για δύο λεπτά και ξεπλύν τε με
θαλασσιν ό ν ερό.

-Χρησιμοποιήστε γάν τια ή πλαστικές σακούλες για ν α
αφαιρέσετε το μείγμα και υπολείμματα από πλοκάμια
που πιθαν όν  υπάρχ ουν . ΜΗΝ αγγίξετε την  περιοχ ή
με γυμν ά χ έρια.

-Τοποθετήστε παγοκύστη ή κάποιο παγωμέν ο αν α-
ψυκτικό πάν ω στην  πληγείσα περιοχ ή, τυλιγμέν ο σε
μια σακούλα ή κάποιο ύφασμα για 5-15 λεπτά. Ελέγξτε
αν  υποχ ώρησε ο πόν ος, κι αν  είν αι αν άγκη ξαν αβάλτε
πάγο για άλλα 5-15 λεπτά.

-Αν  ο πόν ος επιμέν ει, συμβουλευτείτε έν αν  γιατρό ή
φαρμακοποιό για ν α σας συν ταγογραφήσει παυσίπον α

ή αν τιφλεγμον ώδεις κρέμες (όπως π.χ . 3-4% λιδοκαΐν η
και υδροκορτιζόν η).

Τσίμπημα από μωβ τσούχ τρα – Τα συμπτώματα και
πότε πρέπει ν α πάτε στο ν οσοκομείο

-Πόν ος σαν  κάψιμο, πολλές φορές έν τον ο κοκκίν ι-
σμα του δέρματος, και σε μερικές περιπτώσεις εμφάν ι-

ση σε μέρος του δέρματος σας το αποτύπωμα της
μέδουσας

-Ναυτία  -Πτώση πίεσης
-Ταχ υκαρδία  -Κεφαλαλγία
-Εμετός  - Διάρροια
-Σπασμός των  βρόγχ ων  -Δύσπν οια
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Σημαντικά  έργα αναβάθμισης του οδοστρώματος 
στις παλαιές εθνικές οδούς Αθηνών-Κορίνθου και Αθηνών-Λαμίας

Με χρηματοδότηση 
της Περιφέρειας

Μ
ε πρωτοβουλία του
Περιφερειάρχ η Αττικής
Γ. Πατούλη ξεκίν ησαν

την Τρίτη 31 Μαΐου, οι εργασίες
για την  βελτίωση των  οδοστρ-
ωμάτων  στην  παλιά εθν ική
οδό Αθην ών -Κορίν θου, στην
παλιά εθν ική οδό Αθην ών -
Λαμίας και στην  παλιά εθν ική
οδό Αθην ών -Χαλκίδας. 

Οι  παρεμβάσεις γίν ον ται
στο πλαίσιο του έργου
«Βελτίωση οδοστρωμάτων
στους  ΠΕΟΑΚ & ΝΕΟΑΛ και
στις ΠΕΟ Αθην ών  - Κορίν θου
& ΠΕΟ Αθην ών  - Χαλκίδας
στο οδικό δίκτυο Περιφέρειας
Αττικής πρώην  δεσε», προϋ-
πολογισμού 3.130.000,00€.

Στο συγκεκριμέν ο περιφερ-
ειακό δίκτυο της Αττικής, κατα-
γράφον ται καθημεριν ά χ ιλιά-
δες διελεύσεις, τόσο από
επαγγελματίες όσο και από
ερασιτέχ ν ες οδηγούς. 

Ειδικότερα ξεκίν ησαν  

εργασίες βελτίωσης και
συν τήρησης του ασφαλτοτάπ-
ητα στα σημεία που έχ ουν
παρατηρηθεί φθορές και
μειών εται η ικαν ότητα πρό-
σφυσης, καθώς και η ποιότητα
κύλισης των  οχ ημάτων . 

Οι εργασίες βάση της προτε-
ραιοποίησης που έχ ει γίν ει
από την  διεύθυν ση διαχ είρι-
σης μητροπολιτικών  υπο-
δομών , ξεκίν ησαν   από το
δυτικό παράπλευρο οδικό
δίκτυο (S.R.) του άξον α
Π.Α.Θ.Ε. Αθην ών  – Λαμίας και
συγκεκριμέν α, μεταξύ των
αν ισόπεδων  κόμβων  Α/Κ
Μεταμόρφωσης έως Α/Κ Αγ.
Στεφάν ου και στην  Λεωφόρο
Τραπεζούν τος (Π.Ε.Ο. Αθη-
ν ών  – Λαμίας). 

Θα γίν ουν  σε μήκος 7,5
χ λμ, που αν τιστοιχ ούν
σε 50.000μ² οδοστρώματος και
αφορούν  μία ολοκληρωμέν η
παρέμβαση καθολικής
συν τήρησης ασφαλτοτάπητα
και τελικής αν τιολισθητικής

στρώσης, σε τμήμα του οδικού
παράπλευρου οδικού δίκτυο
(S.R) του άξον α Π.Α.Θ.Ε., το
οποίο δέχ εται καθημεριν ά
υψηλό φόρτο διερχ ομέν ων
οχ ημάτων .

Κατά τη διάρκεια των  εργα-

σιών , θα εφαρμόζον ται κυκλο-
φοριακές ρυθμίσεις με στόχ ο
τη μικρότερη δυν ατή όχ ληση. 

Η Περιφέρεια Αττικής καλεί
τους χ ρήστες του οδικού δικ-
τύου,  ν α συμμορφών ον ται  

με την  προσωριν ή οδική
σήμαν ση και τις υποδείξεις της
Τροχ αίας και ν α είν αι ιδιαίτερα
προσεκτικοί κατά την  διέλευ-
σή τους από τα σημεία των
εργασιών , ακολουθών τας την
υπάρχ ουσα οδική σήμαν ση.

ΤΙ ΠΟΣΟ ΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 
98,3 εκ. ευρώ για εξοπλισμό ανακύκλωσης στην Αττική 

ΓΓ..  ΠΠααττοούύλληηςς::  ΗΗ  ««ππρράάσσιιννηη
μμεεττάάββαασσηη»»  ττηηςς  ΑΑττττιικκήήςς  

γγίίννεεττααιι  ππρράάξξηη  

Μ
ε μια απόφαση που δικαιώνει πλήρ-
ως το σοβαρό σχεδιασμό των προη-
γούμενων μηνών από πλευράς τόσο
της Διοίκησης της Περιφέρειας Αττι-
κής, όσο και του Ειδικού Διαβαθμιδι-
κού Συνδέσμου Νομού Αττικής, οι

Δήμοι του Λεκανοπεδίου πρόκειται να αποκτή-
σουν το επόμενο διάστημα σύγχρονο εξοπλισμό
ανακύκλωσης, χωρίς να επιβαρυνθούν οι πολίτες
τους ούτε ένα ευρώ. 

Η απόφαση αυτή αφορά την  πλήρη χ ρηματοδότηση
πέν τε (5) ολοκληρωμέν ων  έργων  αν ακύκλωσης του
ΕΔΣΝΑ, συν ολικού προϋπολογισμού 98,3 εκ. ευρώ,
όπως αν ακοιν ώθηκε με Πράξεις που αν αρτήθηκαν  στη
Διαύγεια από το Υπουργείο Αν άπτυξης  και  Επεν -
δύσεων . 

Τα έργα αυτά αφορούν  την  προμήθεια και δωρεάν
παραχ ώρηση για χ ρήση στους Δήμους σύγχ ρον ου
εξοπλισμού αν ακοίν ωσης, στη βάση μιας συμφων ίας –
πλαίσιο του ΕΔΣΝΑ, η οποία υπεγράφη σε
ειδική εκδήλωση που είχ ε πραγματοποιηθ-
εί στις 21 Δεκεμβρίου 2021 στο Ζάππειο,
παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του
ΥΠ.ΑΝ., του Υπουργείου Περιβάλλον τος ,
Δημάρχ ων  και αυτοδιοικητικών  στελεχ ών
.

Ποιους αφορά η χρηματοδότηση
και ποιο είναιτο οικονομικό και 

περιβαλλοντικό όφελος

Τα πέν τε έργα αφορούν  τους 50 εκ των
66 δήμους της Αττικής που έχ ουν
προχ ωρήσει με τον  ΕΔΣΝΑ στην  υπογρ-

αφή της συμφων ίας πλαίσιο.
Με την  απόκτηση κι αξιο-

ποίηση του εξοπλισμού
αν ακύκλωσης θα υπάρξει
σημαν τικό περιβαλλον τικό
και οικον ομικό όφελος για
τους Δήμους και την  Αττική.
Συγκεκριμέν α:

Θα προσθέσουμε επιπ-

λέον  130.000 τόν ους αν ακυκλώσιμων  υλικών  στην
Αττική, αυξάν ον τας  κατά 50% τις επιδόσεις αν ακύκλω-
σης, με θετικό αποτύπωμα στο περιβάλλον  και την
ποιότητα ζωής όλων  μας. 

Θα υπάρξει άμεσο οικον ομικό όφελος της τάξης των
3 εκ. ευρώ σε ετήσια βάση για τους πολίτες, μόν ον  από
την  αποφυγή επιβολής του τέλους ταφής που
χ ρεών ον ται οι Δήμοι για κάθε τόν ο σκουπιδιών  που
θάβεται στη Φυλή.
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 

Με απόλυτο σεβασμό και βαθιά περίσκεψή για τα θύματα της ναζιστικής 
θηριωδίας η εκδηλωση  <<Τα μαρτυρικά χωριά της Ηπείρου>> 

ΟΣύλλογος Ηπειρωτών
Θριασίου Πεδίου με
απόλυτο σεβασμό,

έντονη και βαθιά περίσκεψή για τα
θύματα της ναζιστικής θηριωδίας
που βίωσαν και ένιωσαν για τα
καλά στο πετσί τους το φασισμό
και τον ναζισμό, διοργάνωσε με
μεγάλη επιτυχία την Τετάρτη 25
Μαΐου 2022 εκδήλωση με θέμα ΄
<<Τα μαρτυρικά χωριά της Ηπείρ-
ου>>,  στο θέατρο του πολιτιστι-
κού κέντρου Λεωνίδας Κανελλό-
πουλος.

Μας τίμησαν με την παρουσία
τους οι κάτωθι :

Εκ μέρους του Αντιπροέδρου
της Βουλής και βουλευτού Δυτικής
Αττικής Κου Αθανασίου Μπούρα
ο Κος Καραβασίλης Γεώργιος και
Κολοβέντζος Γεώργιος.

Εκ μέρους του Υφυπουργού
Δικαιοσύνης και βουλευτού Δυτι-
κής Αττικής Κου Κώτσιρα  Γεώρ-
γιου η Κα Σωσώ Χονδρογιάννη.

Ο Δήμαρχος Ελευσίνας Κος
Οικονόμου Αργύρης.

Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας
και Πρασίνου Κος Παππάς
Λεωνίδας.

Ο επικεφαλής της δημοτικής
παράταξης <<< Αλλάζουμε
τώρα>> Κος Τσιτσος Νικόλαος.

Ο δημοτικός σύμβουλος Κος
Κουρούνης Γεώργιος.

Εκ μέρους της Π.Σ.Ε. (Πανηπει-
ρωτική Συνομοσπονδία Ελλά-
δος):

Ο Πρόεδρος Κος Χρυσόστομος
(Μάκης) Χήτος Κιάμος

Η Ά Αντιπρόεδρος Κα Γκόνη
Μαρίκα.

Ο έφορος τύπου Κος Τούμπο-
υρος Χρήστος.

Τα μέλη Ζηκόπουλος Κωνσταν-
τίνος και Λιάγκος Κωνσταντίνος.

Εκ μέρους των Συλλόγων :
Δωδεκανησίων: Γερολύμου

Μαλιαράκη Άννα.
Κρητών: Ο Αντιπρόεδρος

Αντωνίου Μιχαήλ και ο Γραμμα-
τέας Μαραγκάκης Μανώλης.

Θεσσαλών: Τα μέλη Μπαντου-
βέρη Αλίκη και Λίγκα Φωτεινή.

Μικρασιατών: Η Πρόεδρος Γιατ-
ζόγλου Γεωργία.

Πελοποννησίων Ο γραμματέας
Μικρός Κωνσταντίνος και το
μέλος Ταμπακόπουλος Ιωάννης.

Εθελοντές Θριασίου: Η Β γραμ-
ματέας  Κατριβέση Χριστίνα και το
μέλος Μπογά Μαργαρίτα.

Πανηπειρωτικός Σύλλογος
Ασπροπύργου: Ο Πρόεδρος
Ζηκόπουλος Κωνσταντίνος.

Σύλλογος Γυναικών Μαγούλας:
Η Πρόεδρος Παναγοπούλου
Σπυριδούλα.

Μορφωτικός Σύλλογος Κομμέ-
νου Άρτας: Εκπρόσωπος Βλαχο-
πάνος Χρήστος.

Κείμενα – Επιμέλεια: Τούμπο-
υρος Χρήστος.

Ανάγνωση κειμένων: Τάμπου
Μάχη, Παπουτσή Κατερίνα,
Ναβρόζογλου Παναγιώτης. 

Κεντρικός ομιλητής: Πετρόπου-
λος Βασίλης.

Τραγούδι – Μοιρολόι:
Πετρόπουλος Θεόδωρος Πρόε-

δρος ΚΕ.ΛΠ.Α. Αιγάλεω. 
Ορχήστρα:
Κιθάρα: Σινάνογλου Δημήτρης,

Βιολί: Σπύρος Άνθης, Κιθάρα:
Νικολόπουλος Σπύρος.

Επίτιμος καλεσμένος; Μπαμ-
πούσκας Παναγιώτης.

Ευχαριστούμε τον χορηγό επι-
κοινωνίας (ΟΛΟ ΔΥΤΙΚΑ) και τον
Πρόεδρό του  Ζαφείρη Γρηγόρη.

Ο Πρόεδρος
Παππάς Βασίλειος

Η Γενική Γραμματέας
Παππά Αρχοντία

Ε
γκρίθηκε από το
Δ η μ ο τ ι κ ό
Συμβούλιο της

Τρίτης 31 Μαΐου η υλο-
ποίηση της δράσης
«Εναλλακτική διαχείρι-
ση μεταχειρισμένων
ειδών ένδυσης και
υπόδησης». 

Πρόκειται  για ένα
δίκτυο με ειδικούς κάδο-
υς συλλογής ρούχων
και  υποδημάτων οι
οποίοι και θα τοποθετ-
ηθούν σε κομβικά σημεία
της Ελευσίνας και της
Μαγούλας, με σκοπό
την εναλλακτική διαχείρ-
ισή τους και  φυσικά,
την επαναχρησιμο-
ποίησή τους. 

Σε αυτά τα σημεία, τα
οποία θα είναι τουλάχι-
στον 20, θα συλλέγονται
παλιά ρούχα, υφάσματα
και υποδήματα. 

Κατόπιν συγκέντρω-
σής τους, θα πραγματο-

ποιείται η απαραίτητη
διαλογή. 

Όσα βρίσκονται  σε
καλή κατάσταση θα
οδηγούνται προς επα-
ναχρησιμοποίηση, ενώ
τα υπόλοιπα, προς
ανακύκλωση.

Η εγκατάσταση δικ-
τύου κάδων συλλογής, η
αποκομιδή του περιεχο-
μένου των κάδων και η
μεταφορά τους σε αδειο-
δοτημένες εγκαταστά-
σεις διαλογής και αξιο-
ποίησης θα γίνεται από
την εταιρεία που θα
προκύψει , μετά από
πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος.

Η δράση πέρα από
περιβαλλοντικά οφέλη,
θα έχει και κοινωνικά,
αφού τα ανακυκλωμένα
ρούχα και παπούτσια
θα προσφερθούν δωρε-
άν σε κοινωνικά ευπαθ-
είς ομάδες!

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ
ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Μ
ε την συνδρομή του Εφημέριου π. Ιωάννη,  των Αντιδημάρχων κ.κ.
Μ. Ψωμιάδη & Π. Σαββίδη, του Προέδρου του τοπικού Συλλόγου -
Αντιπροέδρου Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. κ. Αντ. Κοναξή εργαζόμενοι των

Τμημάτων Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου πραγματοποιήσαν
και φέτος όλες τις απαραίτητες εργασίες καλλωπισμού και σημαιοστολι-
σμού  του  Ενοριακού Ι. Ναού Ανάληψης Χριστού Παραλίας Ασπρόπυρ-
γου και των δρόμων πέριξ αυτού, ώστε να εορταστεί με κάθε μεγαλοπρέ-
πεια σήμερα και αύριο..
Θερμές ευχαριστίες σε όλους για την συνδρομή τους....
Χρόνια πολλά... Και του χρόνου με υγεία...

Έρχονται οι μωβ κάδοι
ανακύκλωσης ρούχων και

παπουτσιών 
στον Δήμο Ελευσίνας



Μ
ε επιτυχ ία ολοκληρώθη-
κε, τη Δευτέρα, 23
Μαΐου,  ο κύκλος των

διαλέξεων  του Αν οιχ τού Παν επι-
στημίου Ασπροπύργου για το
2022 με δύο ξεχ ωριστές
εισηγήτριες, την  Καθηγήτρια
Περιβαλλον τικής Παθολογοαν α-
τομίας-Κυτταρολόγο στο Εθν ικό
και Καποδιστριακό Παν επιστή-
μιο της Ιατρικής Σχ ολής Αθην ών ,
κ. Πολυξέν η Νικολοπούλου Στα-
μάτη, με θέμα : «Κλιματική αλλα-
γή και ιώσεις» και τη Μουσειολό-
γο, κ. Σοφία Πελοπον ν ησίου –
Βασιλάκου, με θέμα : «Το σπίτι-
μουσείο του Άγγελου και της
Λητώς Κατακουζην ού».

Σύμφων α με δήλωση του
Δημάρχ ου Ασπροπύργου, κ.
Νικόλαου Μελετίου: «Οδεύουμε

αισίως στο 15ο  έτος λειτουργίας
του Αν οιχ τού  Παν επιστημίου
στον  Ασπρόπυργο. Γιν όμαστε
διαρκώς αποδέκτες θετικών
μην υμάτων , από παν τού, για το
επίπεδο των  ομιλητών  και το

περιεχ όμεν ο των  διαλέ-
ξεων . Η δημοκρατία της
πληροφορίας και η κοι-
ν ων ία της γν ώσης δια-
σπείρεται στην  πόλη μας
και η Δημοτική Αρχ ή
αισθάν εται το ηθικό χ ρέος
ν α συν εχ ίσει δυν αμικά το
συγκεκριμέν ο της εγχ είρ-
ημα.   Ραν τεβού το φθιν ό-
πωρο, λοιπόν , αν αν εω-
μέν οι, για ν α συν εχ ίσο-
υμε το ταξίδι μας στη

γν ώση...»
Η Πρόεδρος του Πν ευματικού

Κέν τρου, κ. Γεωργία Πηλιχ ού,
συμπλήρωσε: «Ευχ αριστούμε
όλους τους εισηγητές που και
φέτος αν έβασαν  τον  πήχ η του
μορφωτικού επιπέδου του
θεσμού μας. Λυπούμαστε για
οποιεσδήποτε αποκλίσεις, κατά
τη διάρκεια του έτους, από πλε-
υράς προγράμματος, λόγω των
συν εχ ών  μεταβολών  στα υγειο-
ν ομικά πρωτόκολλα του Υπουρ-
γείου Υγείας.  

Μαζί ξαν ά από Νοέμβρη, με
περισσότερες διαλέξεις για όλα
σχ εδόν  τα θέματα, που αφορ-
ούν  τον  σύγχ ρον ο
δημότη/πολίτη.»
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ΕΕυυχχέέςς  ττοουυ  ΔΔηημμάάρρχχοουυ  
ΦΦυυλλήήςς  γγιιαα    εεππιιττυυχχίίαα

σσττοουυςς  υυπποοψψηηφφίίοουυςς  ττωωνν
ΠΠααννεελλλλααδδιικκώώνν

Αγαπητά μου παιδιά, εν όψει των Πανελλα-
δικών Εξετάσεων που αρχίζουν αύριο, 2
Ιουνίου 2022, σας εύχομαι επιτυχία. 

Ο Δήμος μας έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα
υποστήριξης, ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα στη
διεξαγωγή τους.

Αυτό που χρειάζεται, τώρα, είναι να δείξετε αυτο-
πεποίθηση και ψυχραιμία σε μια δύσκολη, αλλά όχι
μοναδική στη ζωή σας, εξεταστική διαδικασία.

Σας συνοδεύουν οι ευχές όλων μας και κυρίως των
γονιών και των καθηγητών σας, οι οποίοι αγωνίζονται
στο πλευρό σας. 

Πάμε δυνατά και όλα θα πάνε καλά!
Χρήστος Σπ. Παππούς

Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Ασπροπύργου 
Με 2 ξεχωριστές διαλέξεις η λήξη κύκλου 2022

ΠΡΑΞΗ ΑΓΑΠΗΣ ΠΡΟΣ
ΤΟΥΣ ΤΕΤΡΑΠΟΔΕΣ

ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ
Την  Κυριακή 5 Ιουν ίου 2022 

και ώρα 11:00 με 14:00 θα πραγματοποιηθεί
στο Δημαρχείο Αχαρν ών  ακόμη μια 

Ημέρα Υιοθεσίας κουταβιών  και εν ήλικων
ζώων  συν τροφιάς.

Μια εκδήλωση αγάπης για τους πιστούς μας
φίλους με την  μέριμν α των  εθελον τών  της

πόλης μας.

Πληροφορίες στο Τμήμα Διαχείρισης Αδέσπο-
των  Ζώων  213-2072382 , 213-2072383

Ευ-γήρανσηΕυ-γήρανση- Ημερίδα για τη φροντίδα- Ημερίδα για τη φροντίδα
της 3ης ηλικίας στον Δ. Μάνδρας-Ειδυλλίαςτης 3ης ηλικίας στον Δ. Μάνδρας-Ειδυλλίας

Ο Δήμος Μάνδρας-Εδιυ-
λλίας-Ερυθρών-Οινόης σε
συνεργασία με τη μονάδα
φροντίδας ηλικιώμενων
"Παναγία η Φανερωμένη"
σας προσκαλούν στην ημε-
ρίδα που είναι αφιερωμένη
στη μνήμη της Αδερφής
Αθανασίας η οποία θα
πραγματοποιηθεί την Κυρ-
ιακή 5 Ιουνίου 2022 στις
εγκαταστάσεις της μονάδας
στο Παλαιοχώρι Μάνδρας. 
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ΧΧρρήήσσηη  μμάάσσκκααςς::  ΠΠααρρααμμέέννεειι  υυπποοχχρρεεωωττιικκήή  σσεε  ττααξξίί  κκααιι  

φφααρρμμαακκεείίαα  ––  ΤΤιι  ιισσχχύύεειι  γγιιαα  τταα  ππλλοοίίαα

Παραμένει υποχρεωτική η
χρήση μάσκας στους εσω-
τερικούς χώρους των

πλοίων αλλά και στα ταξί, σύμφωνα
με την εισήγηση της Επιτροπής
Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου
Υγείας. Σύμφωνα με πληροφορίες,
η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα:

Ταξι: Yποχρεωτική μάσκα για
οδηγούς και επιβάτες.

Φαρμακεία: Παραμένει η υποχρ-
εωτική χρήση μάσκας για προσω-
πικό και πελάτες.

Πλοία: Μέσα υποχρεωτική, έξω
όχι, σύσταση αν έχει πολυκοσμία.

Κρουαζιερόπλοια: Aναστέλλεται η
υποχρεωτική χρήση μάσκας και
επανέρχεται όταν νοσήσει ποσοστό
ανω του 2% των φιλοξενούμενων ή
ποσοστό ανω του 4% του
πληρώματος εντός μιας εβδομάδας
ή αν νοσήσει εντός 48 ωρών ποσο-
στό άνω του 1% του συνολικού
πληθυσμού που βρίσκεται στο
πλοίο.

Επιβατηγά: Aναστέλλεται η
υποχρεωτική χρήση μάσκας στους
εξωτερικούς χώρους του πλοίου,
παραμένει η υποχρεωτική χρήση
στους εσωτερικούς χώρους για 

όλους, πλήρωμα και επιβάτες
(επανεξέταση στα τέλη Ιουνίου).

Ημερόπλοια: Αναστέλλεται η
υποχρεωτική χρήση μάσκας.

Εστίαση

Η χρήση μάσκας δεν είναι πια
απαραίτητη στους εσωτερικούς
χώρους της εστίασης τόσο για τους
εργαζόμενους όσο και για τους
πελάτες.

Έτσι, κατά τη διάρκεια της αναμο-
νής μέσα στο μαγαζί δεν είναι
υποχρεωτικό να φοράει κάποιος
μάσκα.

Πού παραμένει υποχρεωτική η
μάσκα

Αστικές συγκοινωνίες/ΜΜΜ
Με μάσκα θα πρέπει να μετακι-

νούνται όσοι χρησιμοποιούν αστι-
κές συγκοινωνίες, όπως είναι τα
λεωφορεία, τα τρόλεϊ, το τραμ, το
μετρό και ο ηλεκτρικός.

Δομές υγείας
Η χρήση μάσκας παραμένει

υποχρεωτική σε όλες τις δημόσιες
και ιδιωτικές δομές υγείας, δηλαδή
στα νοσοκομεία, στις κλινικές, στα
διαγνωστικά κέντρα και τα ιατρεία.
Το ίδιο ισχύει και για τις μονάδες
φροντίδας ηλικιωμένων.

Ενημέρωση ΕΛΠΕ για
αυξημένη φλόγα στους 

πυρσούς του διυλιστηρίου
Ασπροπύργου 

Σε συνέχεια της από
13/05/2022 ανακοίνωσής
μας, με την οποία ο
Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ πληροφορ-
ούσε για την έναρξη
αναγκαίων, τεχνικών
εργασιών συντήρησης
σε ορισμένες Παραγω-
γικές Μονάδες των
Βιομηχανικών Εγκατα-
στάσεων Ασπροπύρ-
γου και την πιθανή εμφ-
άνιση αυξημένης φλόγας στους πυρσούς του διυλιστηρίου,
ενημερώνουμε ότι: 

Βρίσκεται σε εξέλιξη η επανεκκίνηση των Μονάδων, διαδι-
κασία κατά την οποία ενδέχεται να παρατηρηθεί αυξημένη
φλόγα στους πυρσούς του διυλιστηρίου, τα επόμενα εικοσιτε-
τράωρα, όπως συνέβη για μικρό χρονικό διάστημα τις πρωι-
νές ώρες σήμερα. 

Υπενθυμίζεται πως πρόκειται για συνήθη πρακτική, η οποία
δεν εγείρει κίνδυνο για την ασφάλεια των κατοίκων ή την προ-
στασία του Περιβάλλοντος. Διαβεβαιώνουμε τους κατοίκους
της περιοχής ότι τηρούνται στο ακέραιο τα προβλεπόμενα
μέτρα Ασφάλειας & Προστασίας, ενώ υπάρχει συνεχής
ενημέρωση προς όλες τις αρμόδιες Αρχές.

Σ
τις 6 Ιουλίου θα συζητηθεί η αγωγή της
ΕΚΠΟΙΖΩ και άλλων φορέων κατά της ΔΕΗ
με την οποία ζητείται η ακύρωση της ρήτρ-

ας αναπροσαρμογής στο ρεύμα. Με απόφασή του
το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα αναβολής
που υπέβαλε η εταιρεία επικαλούμενη την πιλο-
τική δίκη που έχει ζητήσει να διεξαχθεί για την
υπόθεση, από τον Άρειο Πάγο.

Το δικαστήριο θα δημοσιεύσει σήμερα Πέμπτη
στις 12.30 το μεσημέρι την απόφασή του σχετικά
με την προσωρινή διαταγή που ζήτησαν οι ενά-
γοντες, καταναλωτικές οργανώσεις και άλλοι,
προκειμένου να παγώσουν οι εντολές διακοπής
ρεύματος στους πολίτες που δεν πληρώνουν τη
ρήτρα αναπροσαρμογής έως την ημερομηνία διε-
ξαγωγής της δίκης.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του αιτήματος
για έκδοση προσωρινής εντολής του δικα-
στηρίου, κατέθεσε ο πρόεδρος εργαζομένων
ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, ο οποίος τόνισε πως καθημερινά
λαμβάνουν εντολές διακοπής ρεύματος προσ-
διορίζοντας τον αριθμό στην Αττική στις 500 και
σε ολόκληρη τη χώρα σε 1.500. 

Είπε επίσης πως «οι συνάδελφοί του προπ-
ηλακίζονται όταν πηγαίνουν να κόψουν το ρεύμα.
Εντολές εκτελούν... Εάν ο καταναλωτής δεν
πληρώσει το σύνολο του τιμολογίου, του κόβεται
το ρεύμα».

Ο μάρτυρας αντικρούοντας την θέση της εταιρ-
είας ότι αν το δικαστήριο δεχθεί το αίτημα για
πάγωμα των διακοπών ρεύματος θα υποστεί
ζημιά, ανέφερε πως «είναι αστείο να μιλάμε για
καταστροφή της εταιρείας που έχει πάνω από 5,5
εκατομμύρια πελάτες, αν δεν εκτελεστούν οι δια-
κοπές ρεύματος μέχρι τις 6 Ιουλίου».

Να σημειωθεί ότι ο Άρειος Πάγος οργανώνει
ακρόαση όλων των φορέων που έχουν προ-
σφύγει αλλά και των παρόχων προκειμένου να
αποφανθεί αν θα διεξαχθεί πιλοτική δίκη για την
υπόθεση. Το αίτημα για την προσφυγή της υπόθ-
εσης σε πιλοτική δίκη υπέβαλε η ΔΕΗ.

Στο Δαφνί ο άνδρας που 
απειλούσε να ανοίξει πυρ στο
Σύνταγμα

Στο Ψυχ ιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, στο Δαφν ί
ν οσηλεύεται ο 37χ ρον ος που προκάλεσε αν αστάτω-
ση, τα ξημερώματα της Τρίτης, στο Σύν ταγμα.

Ο έν οπλος άν δρας που απείλησε με πραξικόπημα,
μεταφέρθηκε εκεί με εισαγγελική εν τολή, προκειμέν ου
ν α εξεταστεί από γιατρούς για την  κατάστασή του.

Νωρίτερα, ο «δικαστής της αβύσσου» (όπως χ αρ-
ακτήριζε τον  εαυτό του σε αν άρτηση στα social
media) είχ ε μεταφερθεί στην  Υποδιεύθυν ση Κρατικής
Ασφάλειας της Διεύθυν σης Ασφάλειας Αττικής, όπου
κάθε προσπάθεια επικοιν ων ίας ήταν  άκαρπη.

Χωρίς άδεια και φυσίγγια η καραμπίν α

Ο 37χ ρον ος όταν  αν έβηκε στην  πλατεία μπροστά
από τον  Άγν ωστο Στρατιώτη είχ ε στην  κατοχ ή του
μια δίκαν ν η καραμπίν α, προκαλών τας έτσι αν ησυχ ία
στους αστυν ομικούς για την  εξέλιξη των  γεγον ότων .

Άμεσα δόθηκε εν τολή ν α απομακρυν θούν  οι Εύζω-
ν ες που βρίσκον ταν  στις σκοπιές, εν ώ οι αστυν ομι-
κοί απέκλεισαν  άμεσα το γύρω χ ώρο για ν α μην
υπάρξουν  τραυματισμοί.

Ειδικές δυν άμεις της ΕΜΑΚ, αλλά και διαπραγματευ-
τές έσπευσαν  αμέσως στην  περιοχ ή και ξεκίν ησαν
συν ομιλίες με τον  37χ ρον ο, οι οποίες είχ αν  θετικά
αποτελέσματα έπειτα από δύο ώρες.

Λίγο μετά τις 5 το πρωί, ο άν δρας πείσθηκε ν α αφή-
σει το όπλο που κρατούσε και τότε οι αστυν ομικοί
τον  συν έλαβαν . Όπως αποδείχ θηκε λίγες ώρες αργό-
τερα, η καραμπίν α που κρατούσε ο δράστης δεν
ήταν  δηλωμέν η στις Αρχ ές και την  κατείχ ε παράν ο-
μα. Αξίζει ν α σημειωθεί ότι η καραμπίν α ήταν  άδεια
και ο ίδιος δεν  είχ ε στην  κατοχ ή του φυσίγγια.

Ρήτρα αναπροσαρμογής: Στις 6 Ιουλίου θα εκδικαστεί η
αγωγή - Σήμερα  η απόφαση για τις διακοπές
Το δικαστήριο θα δημοσιεύσει το μεσημέρι την απόφασή του σχετικά με την προσωρι-
νή διαταγή που ζήτησαν οι ενάγοντες, καταναλωτικές οργανώσεις και άλλοι, προκειμέ-
νου να παγώσουν οι εντολές διακοπής ρεύματος στους πολίτες
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Στην Attica Green Expo συμμετέχει δυναμικά ο Δήμος Φυλής 
Η πρώτη «πράσινη» έκθεση για περιβαλλοντικά θέματα στην Ελλάδα 

Μ
ε αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα
Περιβάλλοντος στις 5 Ιουνίου,
πραγματοποιείται για πρώτη χρο-

νιά η Πράσινη έκθεση «Attica Green Expo»
στον χώρο πολλαπλών χρήσεων του Μετρό
Συντάγματος, την Παρασκευή 3 και το Σάββα-
το 4 Ιουνίου 2022, από τις 09:00 το πρωί έως τις
21:00 το βράδυ.

Την Πέμπτη 2 Ιουνίου στον ίδιο χώρο θα
πραγματοποιηθεί ενδιαφέρουσα Επιστημονι-
κή Ημερίδα που διοργανώνει η Πανελλήνια
Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτο-
διοίκησης “Κλεισθένης” σε συνεργασία με την
Attica Green Expo με θέμα: “Συστήματα
Διαχείρισης Αποβλήτων για Πράσινους Δήμο-
υς” 

Κύριος στόχος είναι η ευαισθητοποίηση των
πολιτών σε περιβαλλοντικά θέματα, η ενημέρ-
ωση για το θετικό οικολογικό αντίκτυπο αλλά
και η ανάδειξη της προσπάθειας των εταιρ-
ειών, των φορέων και της ΚτΠ που θα πλαι-
σιώσουν το διήμερο με καινοτόμες δράσεις
και πρακτικές που αφορούν την προστασία
του πλανήτη μας.

Attica Green Expo: «Δράσε με 
Οικολογική Συνείδηση», 

Η δημοσιογράφος Σάρα Σιαμπλή που εξει-
δικεύεται στα Eco News είναι η Ambassador
της 1ης πράσινης έκθεσης στην Ελλάδα, η
οποία πρωταγωνιστεί στο κεντρικό spot και

μας τονίζει «Να δρούμε με Οικολογική
Συνείδηση κάθε μέρα για την προστασία του
περιβάλλοντος».

Μαζί προστατεύουμε το Περιβάλλον με
μικρές πρακτικές μεγάλης σημασίας που θα
ανακαλύψουμε στην Attica Green Expo

Η σημαντική αυτή έκθεση που τελεί υπό την
αιγίδα του Πράσινου Ταμείου, του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Εσωτερικών, 

του ΕΟΑΝ, της Ελληνικής
Εταιρείας Διαχείρισης Στερ-
εών Αποβλήτων, της Περιφέρ-
ειας Αττικής, της ΚΕΔΕ, της
Πανελλήνιας Ένωσης
Γενικών Γραμματέων Τοπικής
Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»
αλλά και του Ευρωπαϊκού
Ομίλου Εδαφικής Συνερ-
γασίας θέτει νέες βάσεις για
την προστασία του περιβάλ-
λοντος στη σύγχρονη εποχή
και αναδεικνύει σπουδαίες
οικολογικές πρακτικές.

Ανοίγει νέους ορίζοντες
στην αντιμετώπιση των περι-
βαλλοντικών συνεπειών και
προάγει τη σημαντικότητα της
περιβαλλοντικής κουλτούρας
από την μικρή ηλικία του ατό-
μου.

Σε αυτό το διαδραστικό διή-
μερο, θα φιλοξενηθούν δημόσι-

οι φορείς οι οποίοι με έμπρακτους τρόπους
αποδεικνύουν καθημερινά πως έχουν ενεργή
περιβαλλοντική συνείδηση καθώς όλες οι
ανακυκλωτικές εταιρείες οι οποίες κάνουν
πράξη αυτό που ονομάζουμε «πράσινο επιχει-
ρείν» μέσα από πρωτοβουλίες που συμβάλ-
λουν καθοριστικά στην ενίσχυση της πράσιν-
ης οικονομίας. Τους επισκέπτες θα περιμέ-
νουν δώρα και οικολογικές εκπλήξεις, 

θα καθ’όλη τη διάρκεια της Attica Green
Expo.

Παράλληλα, θα βρίσκονται στο χώρο, στε-
λέχη από επιχειρήσεις, φορείς και οργανι-
σμούς για την ανάπτυξη συζητήσεων σχετικά
με την βιώσιμη ανάπτυξη, τη διαχείριση
αγαθών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης,
την ανακύκλωση, τη δεντροφύτευση μέχρι και
τα οφέλη του vegan τρόπου ζωής.

Ο Δήμος Φυλής συμμετέχει στην πρωτοπο-
ριακή έκθεση με δικό του Περιβαλλοντικό
Περίπτερο ενώ ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος
Παππούς την Πέμπτη 2 Ιουνίου 2022 στις
12:ΟΟ το μεσημέρι, θα μιλήσει σε σχετική Επι-
στημονική Ημερίδα που διεξάγεται στον  χώρο
πολλαπλών χρήσεων του Μετρό Συντάγματος,
με θέμα “Αξιοποίηση Στερεών Αποβλήτων-
Ενεργειακή και Υδρολογική  Αυτοτέλεια του
Δήμου Φυλής”. “Ο Δήμος μας συμμετέχει ενε-
ργά , σε όλες τις πρωτοβουλίες που αφορούν
στην ανάδειξη περιβαλλοντικών ζητημάτων με
δράσεις, απόψεις και έργα. 

Η Attica Green Expo με τη συμμετοχή Επι-
στημόνων, Δημάρχων, Γενικών Γραμματέων
και Στελεχών ΟΤΑ  αναμφίβολα είναι μια
πρόκληση στην οποία  ανταποκρινόμαστε, με
χαρά και ενδιαφέρον, προκειμένου να ανταλ-
λάξουμε καλές πρακτικές και να  αναδείξουμε
τους πρωτοποριακούς  στόχους μας, που
βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη” υπογραμμίζει
σχετικά με την συμμετοχή,  ο Δήμαρχος Φυλής
Χρήστος Παππούς.   
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Κινητοποίηση στον Βύζαντα για το μπαράζ
της Κυριακής στη Νίκαια

Η διοίκηση του Βύζαντα Μεγάρων ανακοινώνει ότι θα ναυλώσει πούλμαν
για την μεταφορά των φιλάθλων της στον αγώνα της Κυριακής 5 Ιουνίου με
την Ελλάδα Ποντίων.
Δηλώσεις συμμετοχής στο γήπεδο ποδοσφαίρου Βυζαντα 18:00-20:00
στον Νίκο Δρυμούση.
Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.
Γιατί και πάλι ο κόσμος μας θα είναι ο ΔΩΔΕΚΑΤΟΣ παίκτης μας.
Όλοι μαζί για την άνοδο στην Γ Εθνική

Ακαδημία ΑΟ
Μίμας-

Μικρασιατικής:
”Προπονούμαστε

Μαζί ”
Πραγματοποιήθηκε στα

Μέγαρα από την  ακαδημία του
ΑΟ Μίμας Μικρασιατικής στο
πλαίσιο υποστήριξης των
Προεθν ικών  Ομάδων  Δυτικής
Αττικής προς τις ακαδημίες
της Δυτικής Αττικής με το πρόγραμμα ”
Προπον ούμαστε Μαζί “

Σε θεωρητικό κομμάτι παρουσιάσαμε
στους γον είς το θέμα ” Ο προπον ητής
στις Αν απτυξιακές ηλικίες ” και σε
πρακτικό κομμάτι δημιουργήσαμε μια
προπον ητική μον άδα με θέμα την
αν άπτυξη παιχ ν ιδιού και στόχ ο την
μεταβίβαση όπου συμμετείχ αν  21 Αθλ-
ητές της Ακαδημίας!

Οι προπον ητές της ακαδημίας και οι
γον είς είχ αν  την  ευκαιρία ν α παρακο-
λουθήσουν  την  προπόν ηση και στο
τέλος ν α παρευρεθούν  μέσα στο γήπε-
δο ώστε ν α ακούσουν  από τους μικρ-
ούς αθλητές πως βίωσαν  την  όλη διαδι-
κασία! Ευχ αριστούμε πολύ την  ακαδ-
ημία για την  φιλοξεν ία και την  άριστη
υποστήριξη της δραστηριότητας!

Μπορούμε ν α παλέψουμε για ν α
γίν ουμε σαν  τα παιδιά,
αλλά δεν  πρέπει ν α προ-
σπαθήσουμε ν α τα κάν ο-
υμε σαν  εμάς , οφείλουμε
ν α προσπαθήσουμε ν α
γίν ουν  μια καλύτερη
εκδοχ ή του εαυτού μας στα
καλά μας αλλά και στα λιγό-
τερο καλά μας!

Τα πάν τα είν αι
Εκπαίδευση

Eκλογή Μπαλτάκου
στην προεδρία της ΕΠΟ
Παρόν τες στη Γεν ική Συν έλευση 69,

αλλά ψήφισαν  65 και τα φακελάκια με το
όν ομα του ήταν  τελικά 59 * Τα
αποτελέσματα στις επιμέρους
ψηφοφορίες

Ήταν  δεδομέν η η εκλογή του Τάκη
Μπαλτάκου στην  προεδρία της ΕΠΟ,
αφού ήταν  ο μον αδικός υποψήφιος. Το
μόν ο ζητούμεν ο ήταν  με πόσες ψήφους
θα πάρει τη θέση για την  οποία δεν  είχ ε
αν τίπαλο.

Εν  τέλει στην  ειδική εκλογική
συν έλευση της Ομοσπον δίας το
μεσημέρι της Τετάρτης 1 Ιουν ίου 2022 ο
Μπαλτάκος πήρε το θώκο με 10
συν ολικές απώλειες. Κι αυτό διότι στη
Γ.Σ. οι παρόν τες ήταν  69, ψήφισαν  65
(αποχ ώρησαν  κατά τη διαδικασία
τέσσερα μέλη της συν έλευσης) και τελικά
έλαβε 59 ψήφους.

Συγκεκριμέν α στους 65 φακέλους, που
βρέθηκαν  στην  κάλπη, πέραν  των  59
έγκυρων  με το όν ομα «Μπαλτάκος», 5
λευκά και 1 άκυρο.   

Σημειών ουμε ότι από τη Γ.Σ. απόν τες
ήταν  σε όλη τη διαδικασία οι ΠΑΕ
Αστέρας Τρίπολης, ΠΑΣ Γιάν ν ιν α και η
ΕΠΣ Πειραιά.

Στις λοιπές ψηφοφορίες, που
προηγήθηκαν  τα αποτελέσματα ήταν :

-Ο διοικητικός απολογισμός της ΕΠΟ
εγκρίθηκε με 65 «ν αι», 2 «όχ ι» (ΠΑΕ
Ολυμπιακός, ΕΠΣ Ηλείας) και 2 λευκές
ψήφους (ΠΑΕ Ατρόμητος, ΠΑΕ Άρης).

-Ο οικον ομικός απολογισμός της Ε.Π.Ο.
εγκρίθηκε με 67 «ν αι», 1 «όχ ι» και 1
αποχ ή.

-Ο προϋπολογισμός της Ε.Π.Ο.
εγκρίθηκε με 67 «ν αι» και 2 «όχ ι» (ΠΑΕ
Ολυμπιακός, ΕΠΣ Ηλείας).

-Οι τροποποιήσεις του Καταστατικού
εγκρίθηκαν  με 67 «ν αι», 1 «όχ ι» (ΠΑΕ
Ολυμπιακός) και 1 αποχ ή (ΕΠΣ Ηλείας).

-Η έκθεση των  Ορκωτών  για την
επόμεν η χ ρήση εγκρίθηκε ομοφών ως.



Πέμπτη 2 Ιουνίου 2022 θριάσιο-11 

Στη  Βουλή μίλησε  ο Λευτέρης Αυγενάκης,
με τον υφυπουργό Αθλητισμού να αναφέρεται
στο θέμα της επαγγελματικής διαιτησίας στο
ποδόσφαιρο.

Σήμερα (2/6) θα ψηφιστεί στη Βουλή η σχετι-
κή τροπολογία

Έκανε λόγο για γενναίο βήμα και για βαθιά
τομή στα θεμέλια του επαγγελματικού ποδο-
σφαίρου ο πολιτικός προϊστάμενος των σπορ,
με τη σχετική τροπολογία να πρόκειται να
ψηφιστεί την Πέμπτη (2/6).

Στην ενημέρωση της Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού αναφέρονται τα εξής: «Συζητήθηκε
στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής η σχετική
Τροπολογία για την επαγγελματική διαιτησία
στο ποδόσφαιρο, αύριο στην Ολομέλεια η ψήφ-
ισή της

Ως “βαθιά τομή στα θεμέλια του επαγγε-
λματικού ποδοσφαίρου, καθώς οι συνθήκες
έχουν ωριμάσει” χαρακτήρισε την θέσπιση της
επαγγελματικής διαιτησίας στο επαγγελμα-
τικό μας ποδόσφαιρο ο Υφυπουργός Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης,
προσθέτοντας ότι “ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα
γενναίο βήμα διότι η δημοφιλία του ελληνικού
ποδοσφαίρου, η προσέλευση των φιλάθλων
στα γήπεδα, αλλά και η καχυποψία τους απέ-
ναντι στο υγιές κομμάτι του ποδοσφαίρου
οφείλεται μεταξύ άλλων και στις παθογένειες
της διαιτησίας”.

Ο Υφυπουργός Αθλητισμού υποστήριξε την
σχετική Τροπολογία για την επαγγελματική
διαιτησία, που κατατέθηκε σε σχέδιο νόμου του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο συζητήθηκε
σε συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Δημό-
σιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαι-
οσύνης της Βουλής και εισάγεται αύριο Πέμ-
πτη, 2 Ιουνίου, προς ψήφιση στην Ολομέλεια.

Ο κ. Αυγενάκης, επιπλέον, τόνισε πως πρέ-
πει “να παραδειγματιστούμε από καλές διεθ-
νείς πρακτικές, από προηγμένα πρωταθλή-
ματα του κόσμου, όπως η Αγγλία. Ένα περι-
βάλλον, που έχει καθιερώσει την επαγγελμα-
τική διαιτησία και προσφέρει κάθε χρόνο ένα
εξαιρετικό θέαμα, βασισμένο εξ' ολοκλήρου
στην αγωνιστική ποιότητα των ομάδων, χωρίς
να υπάρχουν οποιεσδήποτε δεύτερες σκέψεις
και δικαίως κατατάσσεται στην κορυφή των
πρωταθλημάτων παγκοσμίως.

Άλλωστε, σε έναν χώρο, όπου οι ποδοσφαι-
ριστές και οι προπονητές είναι επαγγε-
λματίες, επιβάλλεται να ακολουθήσουν και οι
διαιτητές, οι οποίοι θα ασχολούνται αποκλειστι-
κά τα καθήκοντά τους, χωρίς κάποια παράλ-
ληλη εξάσκηση άλλου επαγγέλματος, που θα
τους αποσπάσει”, επισημαίνοντας ότι “για
λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας, το σύστημα
επαγγελματικής διαιτησίας θα κατοχυρώνεται
με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό
Υπουργού, κατά παρέκκλιση των προβλεπό-
μενων στο καταστατικό της Ελληνικής Ποδοσφ-
αιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.)”.

Η εν λόγω Τροπολογία περιλαμβάνει
ακόμα τρία άρθρα:

• Για τον “Ειδικό Κανονισμό Επαγγελματικής
Διαιτησίας Ποδοσφαίρου”, που καταρτίζεται
αποκλειστικά από την Κεντρική Επιτροπή
Διαιτησίας

• Για τα “Κωλύματα εγγραφής μέλους αθλ-
ητικού σωματείου”, όπου καταργείται το
κώλυμα των μετόχων, εταίρων, διαχειριστών
και μελών Δ.Σ. Αθλητικής Ανώνυμης Εταιρείας
για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο
ερασιτεχνικού αθλητικού σωματείου

• Για την παράταση, έως τις 31/12/2022, της
προθεσμίας εναρμόνισης των Καταστατικών
αθλητικών σωματείων, αθλητικών ενώσεων
και αθλητικών ομοσπονδιών με τις προβλέ-
ψεις των αθλητικών νόμων

Ολόκληρη η τοποθέτηση του Υφυπουργού
Αθλητισμού:

“Άρθρο 1: Επαγγελματική Διαιτησία στο
ποδόσφαιρο

Προχωράμε στην αρχή μιας βαθιάς
τομής στα θεμέλια του επαγγελματικού
ποδοσφαίρου. Οι συνθήκες έχουν ωριμά-
σει ώστε να τολμήσουμε το μεγάλο βήμα
της θέσπισης επαγγελματικής διαιτησίας
στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο.

Οι λόγοι είναι γνωστοί σε όλους. Η συντρι-
πτική πλειονότητα όσων ασχολούνται είτε
επαγγελματικά, είτε ως φίλαθλοι με το άθλημα
του ποδοσφαίρου, θεωρεί τη διαιτησία ως ένα
από τα μεγαλύτερα «αγκάθια» στο άθλημα.

Κατά κοινή ομολογία, η δημοφιλία του ελληνι-
κού ποδοσφαίρου, η προσέλευση των φιλάθ-
λων στα γήπεδα, αλλά και η καχυποψία τους
απέναντι στο υγιές κομμάτι του ποδοσφαίρου
οφείλεται μεταξύ άλλων και στις παθογένειες
της διαιτησίας.

Ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα γενναίο βήμα.
Να μην αφήσουμε άλλο τα προβλήματα να
θρέφονται και να μας τραβάνε προς τα πίσω,
αλλά να κοιτάξουμε ψηλά.

Να παραδειγματιστούμε από προηγμένα
πρωταθλήματα του κόσμου, όπως η Αγγλία.
Ένα περιβάλλον, που έχει καθιερώσει την
επαγγελματική διαιτησία και προσφέρει κάθε
χρόνο ένα εξαιρετικό θέαμα, βασισμένο εξ'
ολοκλήρου στην αγωνιστική ποιότητα των ομά-
δων, χωρίς να υπάρχουν οποιεσδήποτε δεύτε-
ρες σκέψεις και δικαίως κατατάσσεται στην
κορυφή των πρωταθλημάτων παγκοσμίως.

Ομοίως λοιπόν και στη χώρα μας, επιχει-
ρώντας να βάλουμε στον χάρτη καλές διεθνείς
πρακτικές, ορίζουμε ότι για τις ανάγκες των
εθνικών πρωταθλημάτων επαγγελματικού
ποδοσφαίρου ανδρών, προβλέπεται εισαγω-
γή συστήματος επαγγελματικής διαιτησίας.
Άλλωστε, σε έναν χώρο, όπου οι ποδοσφαιρι-
στές και οι προπονητές είναι επαγγελματίες,
επιβάλλεται να ακολουθήσουν και οι διαιτητές,
οι οποίοι θα ασχολούνται αποκλειστικά με
αυτόν τον χώρο, χωρίς κάποια παράλληλη
εξάσκηση επαγγέλματος, που θα τους απο-
σπάσει.

Για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας, το
σύστημα θα κατοχυρώνεται με απόφαση του
αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, κατά
παρέκκλιση των προβλεπόμενων στο κατα-

στατικό της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομο-
σπονδίας (Ε.Π.Ο.).

Άρθρο 2: Κανονισμός επαγγελματικής διαιτ-
ησίας ποδοσφαίρου

Με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζεται ότι
για την επαγγελματική διαιτησία ποδοσφαίρου
ο ειδικός κανονισμός του άρθρου 48 ν.
2725/1999 καταρτίζεται από την Κεντρική Επι-
τροπή Διαιτησίας (Κ.Ε.Δ.) και όχι από το διοικ-
ητικό συμβούλιο της οικείας αθλητικής ομο-
σπονδίας.

Είναι μεγάλη η αναγκαιότητα ψήφισης της
διάταξης, καθώς εφαρμόζεται από την έναρξη
της αμέσως επόμενης αγωνιστικής περιόδου
των εθνικών πρωταθλημάτων επαγγελματικού
χαρακτήρα.

Συνεπώς πρέπει να εξασφαλιστεί όσο το
δυνατόν πιο εύλογο διάστημα για τη διαμόρφω-
ση του Κανονισμού. 

Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας είναι η
πλέον αρμόδια να διαμορφώσει το κατάλληλο
πλαίσιο, που θα αλλάξει την πορεία της διαιτ-
ησίας στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο της
χώρας μας.

Ένα ποδοσφαιρικό περιβάλλον, που θα το
υπηρετούν διαιτητές με σταθερό μισθό και
ορθή εκπαίδευση και κατάρτιση και κυρίως,
όπου θα υφίστανται κυρώσεις σε οτιδήποτε
επιχειρήσει να διαταράξει το υγιές αγωνιστικό
κομμάτι. Με τις διατάξεις αυτές επιδιώκουμε
ένα καλύτερο ποδοσφαιρικό προϊόν στο
σύνολό του. Να αποκτήσει έναν αμιγώς επαγ-
γελματικό χαρακτήρα, που θα προσφέρει υγιή
ανταγωνισμό, χωρίς αμφιβολίες και υποψίες
περί χειραγώγησης. 

Η δράση μας άλλωστε στον αγώνα κατά της
χειραγώγησης είναι γνωστή και έχει κάνει
άλματα προόδου τα τελευταία χρόνια.

Δεν αρκεί όμως αυτό μόνο. Χρειάζεται να
ενώσουμε τις δυνάμεις μας, οι αρμόδιοι φορείς
να συνεισφέρουν την εμπειρία και την τεχνογ-
νωσία τους και κυρίως να θέσουμε όλοι από
κοινού ψηλά την πρόοδο του ελληνικού ποδο-
σφαίρου και την επιστροφή του στις υψηλές
βαθμίδες της παγκόσμιας πυραμίδας.

Aυγενάκης: «Ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα γενναίο βήμα με την επαγγελματική διαιτησία...»

Ο Paris Nagual στην Νέα Πέραμο!

Οι Χαρταετοί σας
προσκαλούν στο
Ανοικτό Γήπεδο

Μπάσκετ Νέας Περά-
μου την Παρασκευή
10 Ιουνίου 2022 για

2,5 ώρες γεμάτες με...
PARUMBA by Paris

Nagual!!!
Τα έσοδα θα διατεθ-

ούν για φιλανθρωπικό
σκοπό,

αγορά αναπηρικών
αμαξιδίων!!!

ΤΙΜΗ: 7,00€ - ΕΙΣΟΔΟΣ
ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΔΩΡΕΑΝ

Για πληροφορίες και
αγορά εισιτηρίων

καλέστε στο τηλέφω-
νο:

698 835 0169

Στηρίζουμε τον Πανελευσινιακό
μας!  Δίνουμε δύναμη στην ομάδα
μας!
Ο Σύλλογός μπάσκετ του ΑΟΚ Πανελευσινιακός  διορ-

γανώνει λαχειοφόρο αγορά, στην οποία με μόλις 5€
μπορείτε να κερδίσετε πολύ πλούσια δώρα, για την
οικονομική στήριξη της ομάδας.
Για τη διάθεση των λαχνών μπορείτε να απευθύνεστε
στα μέλη του Δ.Σ.
Η κλήρωση θα γίνει στις 5 Ιουνίου!
Ακολουθεί η λίστα των δώρων, η οποία θα ανανεώνεται

κάθε φορά που θα υπάρχει νέο δώρο:
1) Στρώμα ορθοπεδικό διπλό GRECO STROM, αξίας
350€, προσφορά του καταστήματος Λιάσκος Home -
Έπιπλα και Στρώματα , Ηρ. Πολυτεχνείου 106, Ελευ-
σίνα.
2) Κινητό τηλέφωνο Huawei Nova 8i Dual Sim 6GB/128GB
Moonlight Silver EU, αξίας 224€, προσφορά του καταστή-
ματος TerrabyteNet, Μαραθώνος 7, Περιστέρι
3) Ρολόι BULOVA, ανδρικό ή γυναικείο, αξίας 220€, προ-
σφορά του καταστήματος ΠΑΝΙΔΗΣ 
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ , Πλούτωνος 2, Ελευσίνα
4) Σίτα αλουμινίου 1,50m, αξίας 150€, προσφορά του κ.
Λεκάκη Αντωνίου, Αλουμίνια, Μπελογιάννη 2, Νίκαια
5) Πλυστικό μηχάνημα FFGROUP 130 BAR, αξίας 150€,
προσφορά φίλου της ομάδας
6) Ημικαλύμματα μπροστινών καθισμάτων αυτοκινήτου 

JVSPEED, αξίας
110€, προσφορά
του καταστήματος
Κρασάκης - Αξε-
σουάρ &
Βελτιώσεις Αυτο-
κινήτων Ανα-
παύσεως 2, Περι-
στέρι

7) 2 ηλεκτρονικά
ρολόγια (ανδρικό
και παιδικό), προ-
σφορά φίλου της
ομάδας
Υπηρεσίες επισ-
κευής, συντήρη-
σης και καθαρι-
σμού κυνηγετικού

όπλου, αξίας μέχρι 200€, από το Οπλουργείο Λιάκος Κωνσταν-
τίνος
Λ. Δημοκρατίας 41, Ασπρόπυργος
9) Ζευγάρι ανδρικά αθλητικά παπούτσια και τρία αθλητικά
κολάν, προσφορά του κ. Στέλιου Κυριμάκη
10) Ζευγάρι γυναικεία αθλητικά παπούτσια και τρία αθλητικά
κολάν, προσφορά του κ. Στέλιου Κυριμάκη
11) Δέκα (10) συνεδρίες φυσικοθεραπείας, αξίας 150€, από τον
κ. Γίδα Δημήτρη, Νικολαΐδου 48, Ελευσίνα.
12) Η εταιρεία https://www.hillspet.gr/ Hillspet



12-θριάσιο Πέμπτη 2 Ιουνίου 2022 

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

221100  55557700333377,,  221100  555588008811664488
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ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: 
ENOIKIAZONTAI ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΩΤΟΥ 

ΟΡΟΦΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6936780360



14-θριάσιο Πέμπτη 2 Ιουνίου 2022 

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

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

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

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

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

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

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

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100

ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

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

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

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ

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

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

ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΠΟΛΥΤΗ
ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 

ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΖΖηηττοούύννττααιι  ππωωλλήήττρριιεεςς  σσεε  

ααρρττοοζζααχχααρροοππλλαασσττεείίοο    σσττηηνν  ππεερρ--
ιιοοχχήή  ττοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ
γγιιαα  ππλλήήρρηη  ααππαασσχχόόλληησσηη..  
ΗΗ  ππρροοϋϋππηηρρεεσσίίαα  θθαα  ήήτταανν

εεππιιθθυυμμηηττήή..    
ΕΕππιικκοοιιννωωννιιαακκέέςς  δδεεξξιιόόττηηττεεςς

--ΟΟμμααδδιικκόόττηητταα  --  ΕΕυυεελλιιξξίίαα  ωωρρααρρίίοουυ
ΠΠααρρέέχχεεττααιι  ππλλήήρρηηςς  αασσφφάάλλιισσηη..

ΤΤηηλλέέφφωωννοο  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς::
66993377442277110077

ΚΚαα  ΚΚωωννσσττααννττίίνναα..
ΩΩρράάρριιοο  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς::  

0066::0000--1188::0000..

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

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

- ΣΙΔΗΡΙΚΑ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ -- ΣΙΔΗΡΙΚΑ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ -
ΧΤ ΙΣΙΜΑΤΑ - ΣΟΒΑΤ ΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙΧΤ ΙΣΙΜΑΤΑ - ΣΟΒΑΤ ΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ

ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΡΕΜΕΤΙΑΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΡΕΜΕΤΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

6989748621 (ΝΙΚΟΣ)6989748621 (ΝΙΚΟΣ)

ZHTEITAI  
ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ
ΣΕ ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2105575342,

6973236156



ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή
κατάσταση γκαρσονιέρα
35 τ.μ., ισόγεια, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '08, μπάνιο, ε-
πιπλωμένη, θέρμανση:
αυτόνομη θέρμανση με
κεντρική εγκατάσταση, μέ-
σο θέρμανσης: πετρέλαιο,
νυχτερινό ρεύμα, χωρίς
κοινόχρηστα, ελεύθερη, ι-
δανική για φοιτητές, τιμή
400€ 6948750875

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητο
διαμέρισμα 63 τ.μ., 4ου, 1
υ/δ, κατασκευή '10, μπά-
νιο, ενεργ. κλ. Α+, ζώνη οι-
κιστική, τιμή 410€, 09:00-
21:00  6908419263

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατά-
σταση οροφοδιαμέρισμα
90 τ.μ., ισόγειο, προσό-
ψεως, 2 υ/δ, κατασκευή
'97, μπάνιο, σε οικόπεδο
650 τ.μ., θέρμανση: αυτό-
νομη θέρμανση με ατομι-
κή εγκατάσταση, μέσο θ-
έρμανσης: πετρέλαιο, τζά-
κι, πάρκιν πιλοτής, κο-
υφώματα αλουμινίου,
χωρίς ασανσέρ, ζώνη οικι-
στική, δάπεδα: μάρμαρο,
πολύ καλή κατοικία με δύο

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη
γκαρσονιέρα 45 τ.μ., ισό-
γεια, διαμπερής, 1 υ/δ, αυ-
τόνομη θέρμανση, πόρτα
ασφαλείας, ηλιακός, α-
νοικτό πάρκιν, κήπος,
χωρίς ασανσέρ, χωρίς
κοινόχρηστα, όχι μεσίτες,
είναι ένας μεγάλος χώρος
με κουζίνα και μπάνιο, τι-
μή 300€, συζητήσιμη

6947045353

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατά-
σταση οροφοδιαμέρισμα
170 τ.μ., 1 επίπεδο, 1ου,
προσόψεως, 3 υ/δ, κα-
τασκευή '80, μπάνιο, 2 wc,
θέρμανση: αυτόνομη θέρ-
μανση με κεντρική εγκατά-
σταση, πόρτα ασφαλείας,
ηλιακός, χωρίς κοινόχρη-
στα, ενεργ. κλ. Ε, ///Μα-
γούλα, οροφοδιαμέρισμα
170 τ.μ., 1ου ορόφου κα-
τασκευής 1980, προσό-

ψεως και διαμπερές. Διαθ-
έτει 3 υ/δ, σαλόνι μεγάλο,
κουζίνα, μπάνιο, 2 wc,
πόρτα ασφαλείας, αυτ. θ-
έρμανση πετρελαίου και
λέβητας, ηλιακό. Κοντά
στο κέντρο της πόλης.
6/5/2022 10:36 πμ, τιμή
600€ (e-agents1327401).
ASPIS REAL ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220

ΕΛΕΥΣΙΝΑ οικία 110
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ, κατασ-
κευή '79, 2 μπάνια, ανα-
καινισμένη, ανακαίνιση
'20, τιμή 450€, 09:00-
21:00

6945153906

ΜΑΝΔΡΑ Μακρυάμμος,
μονοκατοικία 72 τ.μ., υπε-
ρυψωμένη ισόγεια, 1 υ/δ,
ενεργ. κλ. Γ, ανακαινι-
σμένη, τιμή 300€

6946983366
ΟΙΝΟΗ νεόδμητη μονο-

κατοικία 60 τ.μ., ισόγεια, 2
υ/δ, μπάνιο, ανακαίνιση
'10, τιμή 250€, 07:00-
22:00

6945605024

ΒΙΛΙΑ ανακαινισμένη
μονοκατοικία 144 τ.μ., 2
επίπεδα, 1ου, διαμπερής,
προσόψεως, 3 υ/δ, 2
μπάνια, πέτρινη, σε οικό-
πεδο 409 τ.μ., θέρμανση:
αυτόνομη θέρμανση με α-
τομική εγκατάσταση, μέσο
θέρμανσης: πετρέλαιο, ρ-
εύμα, τζάκι, θέα βουνό, α-
ποθήκη, κήπος, κο-
υφώματα αλουμινίου,
σίτες, νυχτερινό ρεύμα, ε-
λεύθερη, ζώνη οικιστική,
κατάλληλη για εξοχική κα-
τοικία, δάπεδα: παρκέ,
πλακάκι, μάρμαρο, ε-
νοίκιο περιλαμβάνει:
κοινόχρηστα, Οδός: 25 ης
Μαρτίου 26. Διάφορα χαρ-
ακτηριστικά: αλουμίνια,
διπλά τζάμια, εντοιχισμέ-
νες ντουλάπες, κοντά στο
κέντρο & συγκοινωνίες,
δύο μπαλκόνια (εμπρός &
πίσω), ξύλινα & μαρμάρι-
να δάπεδα, φωτεινό, φρ-
εσκοβαμμένο, μεγάλος
χώρος αποθήκευσης
(σκεπή & υπόγειο), ανα-
καίνιση '21 , καλή δια-
ρρύθμιση, τριφασικό,
ψηλοτάβανο, με πρόσβα-
ση σε κοινόχρηστη σκε-

πή, δύο εισόδους (μία για
κάθε επίπεδο). Θέα: προς
το βουνό & το δάσος (εμ-
πρός και πίσω). Θέρμαν-
ση: αυτόνομη θέρμανση
οροφής Γερμανίας
(ESWA) και πλήρως λει-
τουργικό τζάκι (μόλις έγινε
η συντήρηση/επισκευή).
Το ακίνητο προσφέρεται
και με κάποια έπιπ-
λα/συσκευές., διαθέσιμη
από 10/05/22, τιμή 390€,
09:00-20:00

6971507394

ΒΙΛΙΑ μονοκατοικία 135
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ, 2 μπά-
νια, τζάκι, κήπος, ανακαινι-
σμένη, σαλονοτραπεζα-
ρία, κουζίνα, 1 ξύλινη σο-
φίτα, 2 αυλές, καλοριφέρ,
χωρίς σκάλες, κατάλληλη
και για ηλικιωμένους και ά-
τομα με κινητικά προβλή-
ματα, δεκτά κατοικίδια, τι-
μή 500€

6944461852
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή

κατάσταση μονοκατοικία
72 τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ, επί
της λεωφόρου Θρα-
συβούλου και Βαγγέλη
Περπινιάδη, Άνω Φούσα,

με αυλή, κοντά σε προα-
στιακό, στάση λεωφορ-
είου και αγορά., τιμή 420€

6973222212

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ανα-
καινισμένο διαμέρισμα 50
τ.μ., 1 επίπεδο, 1ου, 1 υ/δ,
κατασκευή '90, μπάνιο,
κλιματισμός, ενεργ. κλ. Δ,
ανακαίνιση '00, 3 δωμά-
τια, 1 κουζίνα/ες, κουζίνα
(αυτόνομη), studio
6/5/2022 11:43 πμ, τιμή
300€ (e-agents1066076).
ASPIS REAL ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Κέν-
τρο, καλή κατάσταση δια-
μέρισμα 40 τ.μ., 1 επίπε-
δο, ισόγειο, 1 υ/δ, κατασ-
κευή '85, μπάνιο, θέρμαν-
ση: κεντρική θέρμανση, ε-
νεργ. κλ. Ζ, ανακαίνιση
'00, 3 δωμάτια, 1 κου-
ζίνα/ες, 6/5/2022 11:43
πμ, τιμή 300€ (e-a-
gents1066075). ASPIS
REAL ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220

Πέμπτη 2 Ιουνίου 2022 θριάσιο-15  

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

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



16-θριάσιο Πέμπτη 2 Ιουνίου 2022 


