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Ψηφίστηκε η επιχορήγηση
Αθλητικών & Πολιτιστικών
Συλλόγων από τον Δήμο

Ελευσίνας

Διαμάχη ανάμεσα σε
κυκλώματα λαθρεμπορίας

τσιγάρων πίσω
από την έκρηξη στο Μενίδι

Ο Λουκάς Κάλα νέος προπονητής
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Χειροπάλης
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Φωτιά στη Βούλα - Χρήστος
Στυλιανίδης:

«Υπήρχαν 3 διαφορετικές
εστίες-Έχουμε μπροστά
μας σκληρό καλοκαίρι”

σσεελλ..  1100--1111

ΜΠΗΚΑΝ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  
για την κατασκευή δρόμων στις περιοχές της

Αγίας Παρασκευής, του Πανοράματος 
και της Μπόσκιζας, προϋπολογισμού άνω

των 3 εκατ. ευρώ.

σσεελλ..  55

σσεελλ..  33σσεελλ..  33--44

σσεελλ..    99
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εεξξοοιικκοοννόόμμηησσηη  εεννέέρργγεειιααςς  

KKίίννηηττρραα  σστταα  ννοοιικκοοκκυυρριιάά  
μμεε  ννέέαα  ππρροογγρράάμμμμαατταα  

««ΕΕξξοοιικκοοννοομμώώ  κκααττ''  οοίίκκοονν»» σσεελλ..  55σσεελλ..    77

σσεελλ..    88

σσεελλ..    33
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Γενικά αίθριος . Η θερμοκρασία 

από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ιλαρίων, Ιλαρίωνας, Ιλαρία, Ιλαριάδα,

Λαριάδα

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΜΑΣΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΚΕ

Μακρυγιάννη 2 & Θερμοπυλών, 2111820405

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΣΟΛΩΝ ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ - ΚΩΝ ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΜΠΑΣ

Λεωφόρος Γεννηματά Γεωργίου 3,  Μαγούλα,
2105558731

MANΔΡΑ
Ρούτης Κωνσταντίνος Χ.

Κοροπούλη Βαγγέλη 15, 2105551954

ΆΝΩ  ΛΙΟΣΙΑ 

Ρεσβάνης Νικόλαος Ι. Παναγίας Γρηγορούσης 50
& Μπότσαρη, Ζεφύρι, 2102387965

ΑΧΑΡΝΕΣ
Παπανικολάου Γεώργιος Δ.Θρακομακεδόνων 117,

Αχαρνές, 13672, ΑΤΤΙΚΗΣ2102430204

Η
ηγεσία του Υπουργείου Κλι-
ματικής Κρίσης και Πολιτικής
Προστασίας έκανε εχθές

(05/06), ενημέρωση για τη φωτιά στη
Βούλα, τονίζοντας πως «αντιμε-
τωπίσαμε δύσκολη πυρκαγιά με τρεις
διαφορετικές εστίες».

Συγκεκριμένα, ο Χρήστος
Στυλιανίδης, υπουργός Κλιματικής
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας,
ανέφερε ότι η φωτιά περιορίστηκε
«μέσα σε επτά ώρες» και πρόσθεσε:
«Μια πολύ δύσκολη μάχη, που είχε
από απομακρύνσεις πληθυσμού
μέχρι δύσκολες συνθήκες στο βουνό.
[...] Αντιμετωπίσαμε μια πολύ
δύσκολη πυρκαγιά, με τρεις διαφορε-
τικές εστίες που έφτασε πολύ κοντά
στα σπίτια. Αποφύγαμε τραυματι-
σμούς πολιτών ή μια απώλεια ανθρώπινης ζωής».

Από την πλευρά του, ο Ευάγγελος Τουρνάς, υφυπο-
υργός Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας, η
πυρκαγιά άρχισε τις μεσημβρινές ώρες του Σαββάτου
(04/06) στην Άνω Γλυφάδα «και λόγω των ανέμων
που έφταναν τα 8 μποφόρ, επεκτάθηκε προς την Άνω
Βούλα. Λίγο αργότερα, ακόμα δύο πυρκαγιές
σημειώθηκαν στην περιοχή της Βάρης και του Κουβα-
ρά».

Επίσης, ο ίδιος έκανε λόγο για «πολύ δύσκολη απο-
στολή», ενώ «σε όλη τη χώρα είχαμε χθες 61 δασικές
πυρκαγιές, έγινε μεγάλη κινητοποίηση όλων των
εμπλεκόμενων». Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τις
Αρχές, η κατάσταση είναι «πολύ καλύτερη και η πυρ-
καγιά είναι σε ύφεση χωρίς ενεργές κάψεις, ενώ
ισχυρές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή».

Θλιβερός απολογισμός - Κάηκαν 23 σπίτια και 4 οχή-
ματα 

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγ-
μένης, Γρηγόρη Κωνσταντέλλο, έχουν καεί 23 σπίτια
και 4 αυτοκίνητα.

Τραυματίστηκε πυροσβέστης - Δυο πολίτες στο νοσο-
κομείο

Παράλληλα, διασώστες μετέφεραν στο στρατιωτικό
νοσοκομείο έναν πυροσβέστη με αναπνευστικά προβ-
λήματα, ενώ ακόμα δύο κατάκοιτοι ηλικιωμένοι μεταφ-
έρθηκαν στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

Φωτιά στη Βούλα - Χρήστος Στυλιανίδης: 
«Υπήρχαν 3 διαφορετικές εστίες-Έχουμε μπροστά μας σκληρό καλοκαίρι”

Χ
ωρίς ρωσικό πετρέλαιο και πετρελαιοει-
δή προϊόντα λειτουργούν ήδη πριν από
την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην

Ουκρανία τα ελληνικά διυλιστήρια. Αυτό σημαίνει
ότι το εμπάργκο που αποφάσισε το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο δεν έχει επιπτώσεις στον εφοδιασμό
της ελληνικής αγοράς, πέρα από τις όποιες έμμε-
σες συνέπειες προκύπτουν διεθνώς από τη
διακύμανση των τιμών του αργού.

Όπως αναφέρουν στο ΑΠΕ - ΜΠΕ πηγές των
ΕΛΠΕ και της Motor Oil η Ρωσία αντιπροσώπε-
υε ήδη από το 2021 σχετικά μικρό ποσοστό στο
σύνολο των προμηθειών αργού, της τάξης του
1,5% και 5% αντίστοιχα. Ποσοστά σημαντικά χαμ-
ηλότερα σε σχέση με την ΕΕ καθώς η Ρωσία κάλ-
υπτε περίπου το 25% των Ευρωπαϊκών εισα-
γωγών σε αργό και το 50% των αντίστοιχων σε
ντίζελ.

Η σταδιακή επιβολή κυρώσεων εκ μέρους της
Ε.Ε και το ενδεχόμενο επιβολής εμπάργκο και
στο πετρέλαιο (το οποίο αποφασίστηκε στην
τελευταία Σύνοδο Κορυφής), οδήγησαν την πλει-
ονότητα των ευρωπαϊκών διυλιστηρίων σε περ-
ιορισμό ή και διακοπή των εισαγωγών Ρωσικού
αργού και προϊόντων. Στην κατεύθυνση αυτή
κινήθηκαν οι ελληνικοί όμιλοι διασφαλίζοντας τον
εφοδιασμό της αγοράς από άλλες προμηθεύτριες
χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, η Λιβύη, η
Αλγερία, κ.α..

Περιορισμένη - σύμφωνα με τους απολογι-
σμούς των ελληνικών διυλιστηρίων και το 2021 -

ήταν και η συμμετοχή της Ρωσίας στο "καλάθι"
των εξαγωγών πετρελαιοειδών προϊόντων από
την Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
αποφάσισε την προηγούμενη εβδομάδα ότι η
έκτη δέσμη κυρώσεων κατά της Ρωσίας θα
καλύπτει  το αργό πετρέλαιο, καθώς και  τα
προϊόντα πετρελαίου, που παραδίδονται από τη
Ρωσία στα κράτη μέλη, με προσωρινή εξαίρεση
το αργό πετρέλαιο που παραδίδεται μέσω πετρε-
λαιαγωγού. Προβλέπεται  επίσης ότι  "Σε
περίπτωση αιφνίδιων διακοπών του εφοδια-
σμού, θα θεσπιστούν επείγοντα μέτρα για την
κατοχύρωση της ασφάλειας του εφοδιασμού".

Απεξαρτήθηκαν τα ελληνικά διυλιστήρια
από το ρωσικό πετρέλαιο
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ΗΗ  ΙΙΔΔΡΡΥΥΣΣΗΗ  ΕΕΠΠΑΑΛΛ  ΜΜΕΕΓΓΑΑΡΡΩΩΝΝ
ΚΚΑΑΙΙ  ΣΣΤΤΗΗ  ΣΣΥΥΝΝΑΑΝΝΤΤΗΗΣΣΗΗ

ΖΖΕΕΤΤΤΤΑΑΣΣ  ΜΜΑΑΚΚΡΡΗΗ  --
ΑΑΘΘΑΑΝΝΑΑΣΣΙΙΟΟΥΥ  ΜΜΠΠΟΟΥΥΡΡΑΑ  

ΟΟΑντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής
Δυτικής Αττικής, Θανάσης Μπούρας,
είχε συνάντηση στη Βουλή με την Υφυ-

πουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζέττα
Μακρή, προκειμένου να ενημερωθεί για τα θέμα-
τα που άπτονται της αρμοδιότητάς της και αφορ-
ούν τη Δυτική Αττική.
Η κα Μακρή ανακοίνωσε στον κ. Μπούρα ότι
ευοδώνονται οι προσπάθειες και οι επαφές που
είχαν όλη αυτή την περίοδο με στόχο τη λήψη
απόφασης για την ίδρυση εσπερινού ΕΠΑΛ στα
Μέγαρα. Μάλιστα, η Υφυπουργός γνωστοποίησε
ότι στο ΕΠΑΛ θα λειτουργήσουν οι εξής τομείς: 1.
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος, 2.
Διοίκησης και Οικονομίας και 3. Πληροφορικής.
Ο κ. Μπούρας ευχαρίστησε ιδιαίτερα την Υφυπο-
υργό για την αποτελεσματικότητα, την άμεση και
θετική ανταπόκρισή της τόσο πάνω στο θέμα της
ιδρύσεως του ΕΠΑΛ Μεγάρων, όσο και των δια-
φόρων ζητημάτων που προκύπτουν στο χώρο
της εκπαίδευσης, η οποία αποτελεί επένδυση για
το μέλλον της κοινωνίας μας.
Αναμένοντας την έκδοση της σχετικής απόφα-
σης, δεσμεύτηκαν αμφότεροι ότι θα συνεχίσουν
την άριστη συνεργασία τους, δίνοντας λύσεις στα
εκπαιδευτικά θέματα που απασχολούν τη Δυτική
Αττική. 

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων: Ίδρυση Εσπερινού
ΕΠΑΛ στα Μέγαρα – Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες

Γ. Κώτσηρας: «Άλλη μία κυβερνητική δέσμευση που γίνεται πράξη, με σκοπό την
ενίσχυση των δημόσιων εκπαιδευτικών δομών στη Δυτική Αττική»

Μ
ε απόφαση
που υπέγρα-
ψε η Υφυπο-

υργός Παιδείας και
Θρησκευμάτων, κα Ζέττα
Μακρή, ολοκληρώνον-
ται οι διαδικασίες για
την ίδρυση του Εσπερι-
νού ΕΠΑΛ Μεγάρων.

Οι σχ ετικές εν έργειες
και διαδικασίες προήλθαν
μετά από πολύμην η δια-
βούλευση, που είχ ε η
ηγεσία του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμά-
των  με όλους τους
εμπλεκόμεν ους τοπικούς
φορείς και την  εκπαιδευ-
τική κοιν ότητα στα Μέγα-
ρα, εν ώ σειρά επαφών
είχ ε και ο Υφυπουργός
Δικαιοσύν ης και Βουλευ-
τής Δυτικής Αττικής της
Ν.Δ., κ. Γιώργος Κώτσηρ-
ας, μέσω και παρεμβάσεών  του τόσο προς την  κα
Νίκη Κεραμέως, όσο και προς την  αρμόδια Υφυπο-
υργό κα Ζέττα Μακρή.

Το Εσπεριν ό ΕΠΑΛ Μεγάρων  της Διεύθυν σης Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, θα λειτο-
υργεί στους εξής τομείς:

- Γεωπον ίας, Τροφίμων  και Περιβάλλον τος 
- Διοίκησης και Οικον ομίας 
- Πληροφορικής
Σε σχ ετική δήλωσή του, ο κ. Γιώργος Κώτσηρας,

αν έφερε:
«Σε συν έχ εια των  αξιολογήσεων  και γν ωμοδοτή-

σεων  τόσο των  Συμβουλίων  Σύν δεσης με την  παρ-
αγωγή και αγορά εργασίας (ΣΣΠΑΕ) όσο και του Κεν -
τρικού Συμβουλίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.), η ίδρυση του Εσπεριν ού
ΕΠΑΛ Μεγάρων  έρχ εται ν α επισφραγίσει την  αδήριτη
αν άγκη εν ίσχ υσης των  δημόσιων  εκπαιδευτικών

δομών  και της ευρύτερης περιοχ ής της Μεγαρίδος και
της Δυτικής Αττικής.

Η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμά-
των  και η αρμόδια Υφυπουργός, κα Ζέττα Μακρή, με
την  όποια έχ ουμε αν απτύξει μια εξαιρετική συν ερ-
γασία σε ό,τι αφορά στα θέματα της Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην  περιοχ ή μας,
προώθησε τις σχ ετικές διαδικασίες και πλέον  η ίδρυ-
ση του Εσπεριν ού ΕΠΑΛ Μεγάρων  αποτελεί γεγον ός.

Θα ήθελα ν α εκφράσω τις θερμές μου ευχ αριστίες
τόσο προς την  Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμά-
των  κα Νίκη Κεραμέως, όσο και προς την  αρμόδια
Υφυπουργό κα Ζέττα Μακρή και ν α επισημάν ω ότι η
ίδρυση της εκπαιδευτικής μον άδας στην  περιοχ ή
μας, αποτελεί «καρπό» των  προσπαθειών  μας και
της αγαστής συν εργασίας με την  εκπαιδευτική
κοιν ότητα, τους αυτοδιοικητικούς παράγον τες και
βεβαίως με τους συμπολίτες μας».

Διαμάχη ανάμεσα σε κυκλώματα λαθρεμπορίας
τσιγάρων πίσω από την έκρηξη στο Μενίδι

Δ
ιαμάχ η αν άμεσα σε κυκλώματα
λαθρεμπορίας τσιγάρων , βλέπουν
οι αρχ ές πίσω από την  τοποθέτ-

ηση του εκρηκτικού μηχ αν ισμού τα
ξημερώματα της Παρασκευής στο Μεν ίδι.

Οι αστυν ομικοί που κλήθηκαν  στη
συμβολή των  οδών  Ικον ίου και Αγίου
Σπυρίδων ος, εν τόπισαν  στο υπόγειο
του ισοπεδωμέν ου κτιρίου δύο φορτηγά,
με το έν α ν α έχ ει φορτίο, 10 κούτες λαθ-
ραία τσιγάρα. Μέχ ρι στιγμής η ΕΛ.ΑΣ.
δεν  έχ ει καταφέρει ν α εξακριβώσει ποια
είν αι τα άτομα που διαχ ειρίζον ταν  τον
χ ώρο, εν ώ άγν ωστη παραμέν ει και η
ταυτότητα των  δραστών  που έχ ουν
αποτυπωθεί από κάμερες ασφαλείας.
Από την  ισχ υρή έκρηξη, δημιουργήθηκε
κρατήρας αν άμεσα στο ισόγειο και το
υπόγειο του κτιρίου, εν ώ ζημιές καταγρά-

φηκαν  σε σπίτια και αυτοκίν ητα, σε
ακτίν α 200 μέτρων .

Η ισχ υρή έκρηξη αν αστάτωσε την
περιοχ ή του Μεν ιδίου, λίγο μετά της
04:15 τα ξημερώματα της Παρασκευής.
Οι έν τρομοι κάτοικοι ειδοποίησαν  άμεσα
την  Πυροσβεστική, από την  πρώτη
όμως αυτοψία στο σημείο διαπιστώθηκε
ότι η έκρηξη είχ ε προκληθεί από την
τοποθέτηση κάποιου μηχ αν ικού. 

Οι πυροσβέστες εν ημέρωσαν  άμεσα
την  Αστυν ομία και στην  περιοχ ή
έσπευσε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδε-
τέρωσης Εκρηκτικών  Μηχ αν ισμών  και
ξεκίν ησε τις έρευν ες περισυλλογής υπο-
λειμμάτων . Σύμφων α με τις εκτιμήσεις
των  αρχ ών , οι δράστες χ ρησιμοποίησαν
τουλάχ ιστον  4 κιλά μασούρια δυν αμίτι-

δας, καθώς στο σημείο
που βρισκόταν  ο εκρη-
κτικός μηχ αν ισμός,
δημιουργήθηκε κρατήρας
με περίμετρο 60 εκατοστά
και σχ εδόν  μισό μέτρο
βάθος.

Η μεγάλη ποσότητα
των  εκρηκτικών  υλών  δια-
πιστών εται και από την  εικόν α κατα-
στροφής που έχ ει αποτυπωθεί σε αρκε-
τά οικοδομικά τετράγων α περιμετρικά της
αποθήκης.

Διαλυμέν οι τοίχ οι , σπασμέν α τζάμια
και κουφώματα, βαριές σιδερέν ιες κατασ-
κευές, “ξεριζωμέν ες” από τη βάση τους,
κατεστραμμέν α αυτοκίν ητα. “Νομίζαμε
ότι έγιν ε σεισμός. 

Αν  ήταν  άλλη ώρα θα θρην ούσαμε
θύματα. Είν αι ήσυχ η γειτον ιά τα παιδιά
μας παίζουν  στο δρόμο… “, αν αφέρει
χ αρακτηριστικά κάτοικος της περιοχ ής,
που ξύπν ησε σοκαρισμέν η από τον
ισχ υρό κρότο τα ξημερώματα της Παρ-
ασκευής.

Συνεχίζεται στη σελ. 4
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Συν εχίζεται από σελ. 3

Κ
άμερες ασφαλείας κατέγραψαν  μηχ αν ή με δύο αν αβάτες ν α προσεγγίζει το
σημείο λίγο πριν  την  έκρηξη, αλλά και έν α ν εαρό άτομο ν α σπάει τη τζαμαρία
της αποθήκης και ν α πετάει τον  εκρηκτικό μηχ αν ισμό. Οι έρευν ες για τον

εν τοπισμό των  δύο ύποπτων  ατόμων  βρίσκον ται σε εξέλιξη, με τις αρχ ές ν α αν αζ-
ητούν  και άλλο βιν τεοληπτικό υλικό. Παράλληλα η αστυν ομία προσπαθεί ν α ξεκαθα-
ρίσει αν  ο ιδιοκτήτης της αποθήκης χ ρησιμοποιούσε ο ίδιος τον  χ ώρο ή αν  είχ ε ν οι-
κιαστεί σε άλλα άτομα. Σύμφων α με πληροφορίες, το κτίριο που στέγαζε στο παρελθ-

όν  ξυλουργείο, είχ ε “αλλάξει χ έρια” πριν  από περίπου 2 χ ρόν ια. “Κλειδί” στις έρευ-
ν ες, θα αποτελέσει το παράν ομο φορτίο που εν τοπίστηκε σε φορτηγό στο υπόγειο
της αποθήκης, με τις αρχ ές ν α αν αζητούν  τους διακιν ητές των  λαθραίων  τσιγάρων .

Αγίου πνεύματος 2022:
Για ποιους είναι αργία, τι
ισχύει με σούπερ μάρκετ
Αγίου πνεύματος 2022: 

Φέτος, η γιορτή του Αγίου Πνεύμα-
τος «πέφτει» Δευτέρα 13/06. Ποιοί θα
δουλεύουν κανονικά και τι ισχύει με
σούπερ μάρκετ.
Η γιορτή του Αγίου Πνεύματος είναι σε
λίγες μέρες και συγκεκριμένα τη Δευ-
τέρα 13/06. Θα είναι ένα ακόμη από τα
τριήμερα της φετινής χρονιάς και αρκετοί
έχουν οργανώσει ένα τριήμερο απόδρα-
σης, ωστόσο, ένα κομμάτι του ιδιωτικού
τομέα θα εργαστεί κανονικά.
Κάθε χρόνο η εορτή του Αγίου Πνεύμα-
τος είναι αργία για το Δημόσιο και τις

τράπεζες. Τόσο οι υπηρεσίες του
Δημοσίου όσο και τα υποκαταστήματα
τραπεζών θα παραμείνουν κλειστά τη
Δευτέρα 13 Ιουνίου 2022. Ωστόσο, στον
ιδιωτικό τομέα ο νόμος δεν καλύπτει
όλους τους εργαζόμενους.

Σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις συλλο-
γικών συμβάσεων εργασίας ή άλλων
αποφάσεων, η εορτή του Αγίου
Πνεύματος είναι αργία για τους ακόλο-
υθους κλάδους στον ιδιωτικό τομέα:
Βιβλιοπωλείων
Διαγνωστικών Κέντρων
Δημοσιογράφους Περιοδικών
Εργοδηγούς Σχεδιαστές
Οίκων Ευγηρίας
Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλίας
κ.λπ.
Ηλεκτροτεχνίτες Βιομηχανίας και Κατα-

στημάτων
Θυρωρούς
Καπνοβιομηχανιών
Κλινικών
Ξυλεμπορικών Καταστημάτων (Αθηνών
- Πειραιώς - Περιχώρων)
Περιοδικών
Πετρελαιοειδών επιχειρήσεων
Πρακτορείων Ναυτιλιακών κλπ.
Ραδιοηλεκτρολόγους – Ραδιοτεχνίτες
βιομηχανίας
Ραδιοφωνικών Σταθμών
Ραδιοφώνου Τεχνικούς
Ρυμουλκών Ναυαγοσωστικών Γραφ-
είων
Τηλεοπτικών Σταθμών
Τηλεοράσεως τεχνικούς Β. Ελλάδος
Τυπογράφους Επαρχιακών Εφημε-
ρίδων
Φορτοεκφορτωτές Ημερήσιων Εφημε-

ρίδων
Φροντιστηρίων Μέσης, Ανώτερης,
Ανώτατης Εκπαίδευσης, και Ξένων
Γλωσσών
Φωτοστοιχειοθέτες
Χειριστές βιομηχανικών κ.λπ. επιχειρή-
σεων, Λατομείων Πέτρας-Μαρμάρου και
Τεχνικών Έργων.

Τι ισχύει με σούπερ μάρκετ και καταστή-
ματα

Αναφορικά με τα μαγαζιά που είναι
ανοιχτά του Αγίου Πνεύματος, από τη
στιγμή που η συγκεκριμένη γιορτή δεν
περιλαμβάνεται στις επίσημες αργίες που
ορίζει ο νόμος για τους εργαζόμενους
στον ιδιωτικό τομέα, τα περισσότερα
εμπορικά καταστήματα αλλά και τα
σούπερ μάρκετλειτουργούν κανονικά.



Ψηφίστηκε η επιχορήγηση Αθλητικών & 
Πολιτιστικών Συλλόγων από τον Δήμο Ελευσίνας

Ψηφίστηκε από το Δημο-
τικό Συμβούλιο η ετήσια
επιχορήγηση των Αθλ-
ητικών Συλλόγων και
Σωματείων καθώς και των
Πολιτιστικών Συλλόγων της
Ελευσίνας & της Μαγούλας.

Τα Σωματεία και οι
Σύλλογοι είναι ζωντανά
στοιχεία του Δήμου μας,
προσφέρουν και διαπαιδα-
γωγούν την νεολαία και ο
Δήμος Ελευσίνας, κάθε
χρόνο, συμβάλλει στο
σπουδαίο έργο που διαχρο-
νικά επιτελούν.

Η προσπάθεια όμως, της
Δημοτικής Αρχής για τη στήριξη
των Συλλόγων της Ελευσίνας
και της Μαγούλας, δεν περιο-
ρίζεται στις ετήσιες επιχορηγή-
σεις.

Σχετικά με τους Αθλητικούς
Συλλόγους, η Δημοτική Αρχή
έχει προχωρήσει στην αντικα-
τάσταση των δύο παρκέ μπάσ-
κετ, έχει πραγματοποιήσει
εργασίες συντήρησης των
σταδίων και αντικατάσταση του
πλαστικού τάπητα στο βοηθη-
τικό γήπεδο στο Ο.Τ. 258, ενώ
αναμένεται η υπογραφής της
σύμβασης για την αντικατάστα-
ση του χλοοτάπητα στο Δημο-
τικό Στάδιο «Κοσμάς Παπανι-
κολάου».

Από πλευράς του ο Αντιδή-

μαρχος Οικονομικών Γιώργος
Ηλιόπουλος δήλωσε: «Θα
υπάρξει μία ολοκληρωμένη και
συντονισμένη δουλειά. 

Θα οριστεί συγκεκριμένος
υπάλληλος από την οικονομική
διεύθυνση, από την οποία και
θα αποσταλεί ειδική φόρμα
συλλογής-επικαιροποίησης
των στοιχείων των φορέων, θα
συγκεντρωθούν όλα τα απαρ-
αίτητα στοιχεία, τα οποία και θα
ελεγχθούν από τη διαπαρατα-
ξιακή επιτροπή, προκειμένου
να πάρουν τον δρόμο της οικο-
νομικής επιτροπής. 

Με αυτή τη διαδικασία αποφ-
εύγουμε λάθη του παρελθόντος
και δημιουργούμε μία βάση
δεδομένων – μητρώο συλλό-
γων, τα οποία θα παραμείνουν
στην υπηρεσία και κάθε φορά

θα επικαιροποιούνται».
Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος

Ελευσίνας Αργύρης Οικονό-
μου: «ο Δήμος Ελευσίνας, ανή-
κει συνειδητά στους Δήμους
που επιχορηγούν Σωματεία και
Συλλόγους, αναγνωρίζοντας τη
διαχρονική προσφορά τους
στην τοπική κοινωνία. Φέτος,
κάνουμε πράξη και μία ακόμη
προεκλογική μας δέσμευση για
τη δημιουργία δια παραταξια-
κής επιτροπής για τις επιχορη-
γήσεις. Φυσικά, υπάρχουν
ακόμη δύο εκκρεμότητες για τις
οποίες και αναμένουμε θετική
έκβαση. 

Η μία αφορά στη δέσμευσή
μας για αθλητικούς χώρους
στην Μαγούλα και η άλλη για
την ανάπτυξη του μαζικού αθλ-
ητισμού».

Για τους ενεργειακούς στόχους 
του Δήμου Φυλής  τιμήθηκε ο  
Χρήστος Παππούς στο πλαίσιο 
της Έκθεσης Attica Green Expo 

Σ τους στρατηγικούς στόχους της ενεργειακής και
υδρολογικής αυτοτέλειας αναφέρθηκε ο Δήμα-
ρχος Φυλής Χρήστος Παππούς.

Μιλώντας, το μεσημέρι της Πέμπτης 2 Ιουνίου 2022, σε
επιστημονική ημερίδα με θέμα “ Συστήματα Διαχείρισης
Αποβλήτων για Πράσινους Δήμους”  που οργανώθηκε,
στο ΜΕΤΡΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, εξέθεσε τις πρωτοβουλίες
που έχει αναλάβει ο Δήμος για την επίτευξη των δύο
βασικών στόχων του.

“Αντικαταστήσαμε όλους τους λαμπτήρες δημοτικού φωτι-
σμού με led και εγκαταστήσαμε φωτοβολταϊκά στα δημοτικά
κτίρια. Προωθούμε την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων με
ένταξη στο πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ. Έχουμε σε εξέλιξη το
έργο εγκατάστασης φωτοβολταϊκών στη Χωματερή, ισχύος
10 MW, από το οποίο σκοπεύουμε να τροφοδοτήσουμε με
ενέργεια, μέσω της ενεργειακής κοινότητας ΦΑΕΘΩΝ, την
οποία έχουμε συστήσει, τα νοικοκυριά του Δήμου Φυλής, με
προτεραιότητα στα ευάλωτα”, τόνισε ο Χρήστος Παππούς.

Αναφερόμενος στο στόχο της υδρολογικής αυτοτέλειας
είπε ότι Δήμος Φυλής, σε συνεργασία με την Ελληνική Αρχή
Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ),  εφα-
ρμόζει ένα πρόγραμμα ερευνητικών γεωτρήσεων με στόχο
την αξιοποίηση των υδάτινων αποθεμάτων της Πάρνηθας. 

“Πιστεύουμε, βάσιμα, ότι θα μπορέσουμε να τροφοδοτήσο-
υμε το ιδιόκτητο δίκτυο ύδρευσης με σημαντική ποσότητα
πόσιμου νερού, μειώνοντας το κόστος ύδρευσης για τους
δημότες”, επεσήμανε. 

Δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην ενεργειακή αξιοποίηση
της βιομάζας από τον καθαρισμό της Πάρνηθας, στο
πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης που έχει υπογρά-
ψει ο Δήμος με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
(ΥΠΕΝ).

“Στο Δήμο Φυλής είδαμε, από νωρίς, το πρόβλημα της ενε-
ργειακής φτώχειας και το συνδέσαμε με την βελτίωση του
περιβαλλοντικού αποτυπώματος”, κάτι  που αποτελεί
συμβατική μας υποχρέωση, στο πλαίσιο του Συμφώνου
των Δημάρχων που έχουμε συνυπογράψει από το 2009”,
κατέληξε ο Χρήστος Παππούς. 

Βίντεο: https://youtu.be/Dxx7xUpZKT0\
Ο Δήμαρχος βραβεύτηκε από τους διοργανωτές της Ημε-

ρίδας για τις πρωτοβουλίες του Δήμου στα ενεργειακά. Η
Ημερίδα, από το βήμα της οποίας πέρασαν σημαντικοί ομιλ-
ητές, διοργανώθηκε στο πλαίσιο της Έκθεσης Αttica Green
Expo, στις 3 και 4 Ιουνίου 2022, με τη συμμετοχή 19 επιχει-
ρήσεων και 15 δημόσιων φορέων. Ανάμεσά τους και ο
Δήμος Φυλής,ο οποίος προβάλει τις περιβαλλοντικές του
δράσεις.

Από πλευράς Δήμου Φυλής, στην Ημερίδα και στην Έκθε-
ση παρευρέθηκαν οι Αντιδήμαρχοι Θανάσης Σχίζας και
Γιάννης Μαυροειδάκος, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Άνω
Λιοσίων Νίκος Λιόσης , οι αναπλ. Δήμαρχοι Γιώργος Ραφ-
τέλης και Τόλης Βαδεβούλης και ο ειδικός συνεργάτης του
Δημάρχου Γιάννης Λιάκος. 

– Ποιες πολεοδομικές ενότητες
των Αχαρνών θα αφορούν τα
οδικά έργα

Τ
ην άμεση εκκίνηση
των έργων για την
οδική αναβάθμιση,

μέσω της βελτίωσης και
συμπλήρωσης του εσωτερ-
ικού οδικού δικτύου, σε περ-
ιοχές του Δήμου Αχαρνών
σηματοδοτεί η υπογραφή
της εργολαβικής σύμβασης
μεταξύ του δημάρχου,
Σπύρου Βρεττού και του
ανάδοχου εργολάβου.

Οι σχετικές υπογραφές
μπήκαν στα γραφεία της
Περιφέρειας Αττικής, παρ-
ουσία του περιφερειάρχη,
Γιώργου Πατούλη, ενώ
παρόντες ήταν επίσης ο
αντιπεριφερειάρχης Οικο-
νομικών, Νίκος Πέππας, ο
αντιπεριφερειάρχης Ανα-
τολικής Αττικής, Θανάσης
Αυγερινός και η περιφερει-
ακή σύμβουλος, Ευρώπη
Κοσμίδη.

Το έργο, το οποίο χρημα-
τοδοτείται από ίδιους πόρο-
υς της Περιφέρειας Αττικής
με προϋπολογισμό που
ανέρχεται στο ποσό των
3,17 εκατ. ευρώ, περιλαμ-
βάνεται στην προγραμμα-

τική σύμβαση που υπέγρα-
ψαν πρόσφατα ο περιφερ-
ειάρχης Αττικής και ο δήμα-
ρχος Αχαρνών και αφορά
την κατασκευή δρόμων των
Πολεοδομικών Ενοτήτων
Αγίας Παρασκευής, Πανο-
ράματος και Μπόσκιζας
του Δήμου Αχαρνών.

Όπως επισημαίνεται,
πρόκειται για περιοχές στις
οποίες πολλοί δρόμοι παρ-
αμένουν χωματόδρομοι,
ενώ άλλοι είναι διανοιγμένοι
με κράσπεδα και άλλοι δια-
νοιγμένοι χωρίς κράσπεδα.

Πιο συγκεκριμένα, η
κατασκευή των δρόμων
περιλαμβάνει εργασίες
κατασκευής βάσης και υπό-
βασης, κρασπεδορείθρων
όπου απαιτούνται, καθώς
και εργασίες ασφαλτόστρ-
ωσης. Επίσης, περιλαμβά-
νονται διανοίξεις (καθαίρε-
ση και ανακατασκευή μαν-

δρών) και πλακόστρωση
πεζοδρομίων. Το συνολικό
μήκος του οδικού δικτύου στο
οποίο θα γίνουν οι παρεμ-
βάσεις αγγίζει τα 9,3 χλμ.

Με αφορμή την υπογρα-
φή της σύμβασης, ο περιφε-
ρειάρχης Αττικής τόνισε,
μεταξύ άλλων, ότι για την
Περιφέρεια, η δημιουργία
ενός ασφαλούς οδικού δικ-
τύου είναι ένας εκ των στρ-
ατηγικών της στόχων, ενώ
αναφερόμενος σε περ-
ιοχές που έχουν πληγεί
κατά το παρελθόν από και-
ρικά φαινόμενα, επισήμανε
ότι αποτελεί προτεραιότητα
για τον ίδιο η φροντίδα να
αποκατασταθούν πλήρως
οι φθορές που έχουν υπο-
στεί οι υποδομές του οδικού
δικτύου.

Επιπλέον, ο κ. Πατούλης
επισήμανε:«Σήμερα, με την
υπογραφή του δημάρχου

Σπ. Βρέττου και ενός έμπει-
ρου αναδόχου, εκκινεί η υλο-
ποίηση ενός σημαντικού
έργου, το οποίο αφορά ένα
βασικό αγαθό: την προσβα-
σιμότητα και την ασφάλεια
των κατοίκων στις καθημερ-
ινές μετακινήσεις τους. ».

Από την πλευρά του, ο
δήμαρχος Αχαρνών, Σπύρ-
ος Βρεττός, τόνισε:

«Υπογράψαμε, παρου-
σία του περιφερειάρχη Αττι-
κής Γ. Πατούλη, με τον ανά-
δοχο εργολάβο τη σύμβαση
για την κατασκευή δρόμων
στις περιοχές της Αγίας
Παρασκευής, του Πανορά-
ματος και της Μπόσκιζας,
προϋπολογισμού άνω των 3
εκατ. ευρώ.

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό
έργο για την πόλη μας, το
οποίο επιβεβαιώνει τη θέλ-
ησή μας να δημιουργήσο-
υμε ένα ασφαλές και νέο
οδικό δίκτυο. 

Ευχαριστώ τον κ.
Πατούλη, ο οποίος αποδεικ-
νύει έμπρακτα τη στήριξή
του στον δήμο μας, και
ελπίζω σύντομα να ξανα-
συναντηθούμε για να
προχωρήσουν και άλλα
έργα».
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ΜΠΗΚΑΝ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ για την  κατασκευή δρόμων  στις περιοχ ές της Αγίας 
Παρασκευής, του Παν οράματος και της Μπόσκιζας, προϋπολογισμού άν ω των  3 εκατ. ευρώ.



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Αντιπολεμική συναυλία στις 11 Ιούνη
στις 8.30 μ.μ. στην παραλία Ελευσίνας 

Η
Ε π ι τ ρ ο π ή
Ειρήνης Ελευ-
σίνας στα

πλαίσια των δράσεών
της ενάντια στον πόλεμο,
καλεί τη νεολαία, τους
εργαζόμενους, τις
εργαζόμενες και τους
συνταξιούχος του Θριά-
σιου, να συμμετάσχουν
μαζικά στην αντιπολεμι-
κή συναυλία που διορ-
γανώνεταιε το Σάββατο
11 Ιούνη στις 8.30 μ.μ.
στην παραλία της Ελευ-
σίνας στην πλατεία παρ-
απλεύρως του παλαιού
αναψυκτήριου.

Συντροφιά με τα τρα-
γούδια τους θα μας κρα-
τήσουν οι
“ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΙ”, ενώ
θα υπάρξει και απαγ-
γελία αντιπολεμικών ποι-
ημάτων.

Από πλευράς της
ΕΕΔΥΕ (Επιτροπή για τη
Διεθνή Ύφεση και
Ειρήνη) θα παραβρεθεί ο
πρόεδρος της Σταύρος
Τάσσος και θα τοποθετ-
ηθεί για όλα τα κρίσιμα
θέματα που μας απασχο-
λούν σχετικά με τις τελευ-
ταίες εξελίξεις, την
εμπλοκή της χώρας μας
στον πόλεμο της Ουκρ-
ανίας, αλλά και την
εμπλοκή του στρατιωτι-
κού αεροδρομίου της
Ελευσίνας, θέτοντας έτσι
σε πιθανό κίνδυνο αντι-
ποίνων, την χώρα μας
και την περιοχή μας.

  ΔΕΝ ΘΑ
Ε Π Ι Λ Ε Ξ Ο Υ Μ Ε
Σ Τ Ρ Α Τ Ο Π Ε Δ Ο
ΛΗΣΤΩΝ
ΜΟΝΗ ΜΑΣ ΕΛΠΙΔΑ Η
ΠΑΛΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γεώργιος Πατούλης

σας προσκαλεί ν α παρακολουθήσετε το εκπαιδευτικό σεμιν άριο 
που διοργαν ών ειη Επιχειρησιακή Μον άδα BEYOND

του Ι.Α.Α.Δ.Ε.Τ./Εθν ικού Αστεροσκοπείου Αθην ών
για τη χρήση της διαδικτυακής γεωπληροφοριακής πλατφόρμας

που αν απτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου
«Εκτίμηση κιν δύν ων  σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας στην

Περιφέρεια Αττικής»
Το σεμιν άριο θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 6 Ιουν ίου 2022 και

ώρα 10:00-13:00, στο αμφιθέατρο της Γεν . Γραμματείας Επικοιν ων ίας
και Εν ημέρωσης(Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάν του, Καλλιθέα).

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 
Συμμετοχή στις εκδηλώσεις σε ανάμνηση του Ολοκαυτώματος του

Σουλίου και της αυτοθυσίας του Καλόγερου Σαμουήλ και των Σουλιωτών.

Ο
Σύλλογος Ηπειρωτών Θριασίου Πεδίου είχε
την ιδιαίτερη τιμή, με εκδρομή που πραγμα-
τοποίησε από 27/5/2022 έως 29/5/20022, να

συμμετάσχει στις εκδηλώσεις σε ανάμνηση του Ολο-
καυτώματος του Σουλίου και της αυτοθυσίας του
Καλόγερου Σαμουήλ και των Σουλιωτών.

Διακόσια δέκα εννιά χρόνια μετά, πάντα επίκαιρος ο
αγώνας των Σουλιωτών, σύμβολο αυτοθυσίας και
ελευθερίας.  Το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου το
μεσημέρι της Κυριακής 29/5/2022 παρέστη και χόρε-
ψε στην εκδήλωση στο Ιστορικό χώρο του Σουλίου.

Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στα μέλη του
χορευτικού για την άψογη εμφάνισή τους
,αποσπώντας τα συγχαρητήρια όλων των
συμμετεχόντων στην εκδήλωση.

Πολλά συγχαρητήρια στους χοροδιδασκά-
λους, Κο Τσούνη Βασίλη και Ρούτη Έφη,
για την άρτια προετοιμασία και την παρουσία-
ση του χορευτικού και την προσφορά τους
στον σύλλογο.

Ευχαριστούμε θερμά τον χορηγό επικοι-
νωνίας (ΟΛΟ ΔΥΤΙΚΑ) και τον Πρόεδρο

αυτού Κο Ζαφείρη Γρηγόρη.

Ο Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας
Παππάς Βασίλειος Παππά Αρχοντία
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ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: 
ENOIKIAZONTAI ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΩΤΟΥ 

ΟΡΟΦΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6936780360



Διαχρονική και
λυτρωτική  η
αγάπη της

Ιωνίας. Και η μνήμη επα-
νήλθε, στην  εκδήλωση
«από ξένο τόπο», της
Ε.Γ.Ε Αχαρνών, που έγινε
σε ανάμνηση της Μικρα-
σιαστικής καταστροφής,
την 1η  Ιουνίου 2022, με
τη στήριξη της ΔΗΚΕΑ και
του Δήμου Αχαρνών.

Με χιλιοτραγουδισμένα
παραδοσιακά τραγούδια
και μικρασιάτικους χορ-
ούς που παρουσίασαν τα
καλλιτεχνικά της τμήματα,
το χορευτικό με την καθο-
δήγηση του Αχ. Νταγιάντα
και η χορωδία της  υπό
την διεύθυνση του κ. Κ.
Κατσικογιώργου, έστειλαν
το μήνυμα της υποχρέω-
σης και ευθύνης όλων για
τη διατήρηση της ιστορι-
κής μνήμης.

Την εκδήλωσή τίμησαν
με την παρουσία τους, ο
πατήρ Τίτος Χρήστου, ο
βουλευτής της ΝΔ Β.
Οικονόμου, η Περιφερεια-
κή Σύμβουλος Ευρώπη
Κοσμίδου, ο Προέδρος

της ΔΗΚΕΑ κ. Γ. Νίκας. ο
Γραμματέας  του ΠΑΣΟΚ-
ΚΙΝΑΛ κ. Μ. Χριστοδου-
λάκης, το μέλος της ΚΕ
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ  Σ. Ζώτος,
τα μέλη της ΤΟ Αχαρνών
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ κκ Δ.
Καρακωνσταντης, Δ.  και
Μ.Χριστοφοριδης, η Προ-
εδρος του Δ, Συμβουλίου
Δήμου Διονύσου κ. Σ.
Κατσιγιάννη, ο πρώην
Δήμαρχος Παλλήνης κ.

Γ.Σμέρος, η Προέδρος
του Συλλόγου Πελοπον-
ησιων  κ. Ε. Καλαμίτση

και μέλη του  ΔΣ, η πρόε-
δρος του Συλλόγου Ηπει-
ρωτών κ. Μ. Καράλη μέλη
του  ΔΣ, ο Προέδρος της
Αντικαρκινικής Εταιρείας
Αχαρνών και Φυλής κ. Π.
Καζανάς και η κ. Φ. Γιαν-
νουσάκη, η Πρόεδρος τρι-
τέκνων  Ανατολικής Αττι-
κής “Η Ζεστή Αγκαλιά” κ.
Μ. Ναυροζιδου, Η
Προέδρος του Λαογραφι-
κού Χορευτικού Συλλόγου

Αχαρνών «Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ
ΜΥΛΟΣ» κ. Κλεφτογιάννη
και μέλη του ΔΣ, ο

Προέδρος του Συλλόγου
Θεσσαλών Δ. Αχαρνών κ.
Κ. Κοσιωρής, ο πρόεδρος
του  Συλλόγου κατά της
Εγκληματικότητας κ. Γ..
Κουλογιάννης,   η ΓΓ του
Θρακικού Κέντρου , κ. Λ.
Καμπακάκη. Από το ΔΣ
των Εθελοντών του προ-
φήτη Ηλία ο κ. Ν. Σιδηρό-
πουλος,  από τον Σύλλο-
γο «Αριστοφάνης» η ΓΓ κ.
Α, Γκρίνκο και πλήθος

κόσμου από φίλους και
συνεργάτες της ΕΓΕ
Παράρτημα Αχαρνών.

Τ
ην Κυριακή 29/6/2022
πραγματοποιήθηκε η
καθιερωμένη περιβαλ-

λοντική δράση του συλλόγου
μας «καθαρισμοί κυνηγότο-
πων», στη θέση Κρύο Πηγάδι
Φυλής, έπειτα από δύο χρό-
νια απουσίας λόγω υγειονο-
μικών συνθηκών. 

Με ικανοποιητική προσέ-
λευση μελών και  φίλων,
συλλέχθηκαν αρκετές
σακούλες από άδειους κάλ-
υκες και διάφορα άλλα απο-
ρρίμματα και  τους ευχαρι-
στούμε θερμά που στήριξαν
αυτή τη προσπάθειά μας, τα
οποία εμπράκτως απέδειξαν

την αγάπη για τη φύση και τη
προστασία του περιβάλλον-
τος.   

Με το πέρας της δράσης
ακολούθησε εκλεκτό κέρασμα
στη Πηγή Φυλής, δίνοντας
ραντεβού για του χρόνου,
ελπίζοντας σε ακόμη περισ-
σότερες συμμετοχές ευαισθη-
τοποιημένων κυνηγών και όχι
μόνο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    
ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ                                               

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
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Υπό πλήρη έλεγχο η
φωτιά στα Μέγαρα

Κάηκαν οικοπεδικοί χώροι με
ξερά χόρτα

Υπό πλήρη έλεγχο είναι πυρκαγιά που
ξέσπασε κοντά στα Μέγαρα, στη δυτική
Αττική, σύμφωνα με πληροφορίες από

την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Όπως ανέφερε σε ενημέρωσή του το Πυρο-

σβεστικό Σώμα, δύο οχήματα της πυροσβεστι-
κής με έξι πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο,
όπου καίγονται οικοπεδικοί χώροι με ξερά
χόρτα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση η φωτιά τέθηκε
άμεσα σε πλήρη έλεγχο χωρίς να προκύψει
κίνδυνος για κατοικημένη περιοχή.

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ & ΦΥΛΗΣ

Νεα περιβαλλοντική δράση του συλλόγου με «καθαρισμούς
κυνηγότοπων», στη θέση Κρύο Πηγάδι Φυλής 

Ε.Γ.Ε Αχαρνών 
Αφιερωμένη στη Μικρασιαστική καταστροφή
η εκδήλωση «από ξένο τόπο»

Περιβαλλοντική δράση του ΔήμουΠεριβαλλοντική δράση του Δήμου
Ιλίου με κοινωνικό πρόσημοΙλίου με κοινωνικό πρόσημο

Μια συμβολική και ταυτόχ ρον α ουσιαστική περιβαλ-
λον τική δράση στον  χ ώρο του Παραρτήματος Προ-
στασίας Παιδιού «Η ΜΗΤΕΡΑ» πραγματοποίησε ο Δήμος
Ιλίου με αφορμή την  Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλον τος,
που γιορτάζεται στις 5 Ιουν ίου. Στόχ ος ν α γίν ει το περι-
βάλλον  του Παραρτήματος ακόμα πιο όμορφο και πιο
πράσιν ο, προς όφελος των  φιλοξεν ούμεν ων  παιδιών .

Η δράση, που πρόσφερε συγκιν ητικές στιγμές σε
όσους συμμετείχ αν , είχ ε διττό χ αρακτήρα: περιβαλλον -
τικό και κοιν ων ικό, εν ώ περιλάμβαν ε κλαδέματα,
αποψίλωση, φυτεύσεις και καθαρισμό του χ ώρου, αλλά
και δραστηριότητες που έδωσαν  ιδιαίτερη χ αρά και ευχ α-
ρίστηση στα παιδιά, όπως ολιγόωρη απασχ όληση από
εξειδικευμέν ο προσωπικό, με θέμα το περιβάλλον , μου-
σική, χ ορό, κέρασμα, μπλουζάκια για την  Παγκόσμια
Ημέρα Περιβάλλον τος.

Παράλληλα, φυτεύτηκαν  αρωματικά φυτά σε ζαρν τιν ι-
έρες, τα οποία θα φρον τίζουν  τα ίδια τα παιδιά, συμβάλ-
λον τας έτσι περαιτέρω στην  ευαισθητοποίησή τους. 

Η απασχ όληση ήταν  μια ευγεν ική προσφορά από την
Ομάδα “ΚΙΒΩΤΟΣ, Παιδικές Υποθέσεις” που διαθέτει
πιστοποιημέν α αθλητικά, ψυχ αγωγικά και εκπαιδευτικά
προγράμματα, προτειν όμεν α από το Υπουργείο Παι-
δείας.

Παραβρέθηκαν  ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Γιάν ν ης Χαραλαμπόπουλος, οι Αν τιδήμαρχ οι Άρης Τσιμό-
γιαν ν ης και Γιώργος Φραγκάκης, ο εν τεταλμέν ος σύμβου-
λος για τον  συν τον ισμό της ομάδας Καθαριότητας
«ΗΡΑΚΛΗΣ» Γιάν ν ης Βέργος, ο Συν τον ιστής του Παρα-
ρτήματος Προστασίας Παιδιού «Η ΜΗΤΕΡΑ» Σπυρίδων
Καραγκούν ης, υπηρεσιακοί παράγον τες, εκπρόσωποι
των  αθλητικών  συλλόγων  Ολυμπιακός Λιοσίων , Α.Ο.
Ιλίου, Α.Ο. Έν ωση Ιλίου και πολλοί εθελον τές.
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ΗΗ  κκυυββέέρρννηησσηη  ρρίίχχννεεττααιι  σσττηη  μμάάχχηη  γγιιαα  ττηηνν  εεξξοοιικκοοννόόμμηησσηη  εεννέέρργγεειιααςς  

KKίίννηηττρραα  σστταα  ννοοιικκοοκκυυρριιάά  μμεε  ννέέαα  ππρροογγρράάμμμμαατταα
««ΕΕξξοοιικκοοννοομμώώ  κκααττ''  οοίίκκοονν»»

KKίίννηηττρραα  μμεε  ννέέαα  ππρροογγρράάμμ--
μμαατταα  ««ΕΕξξοοιικκοοννοομμώώ  κκααττ''

οοίίκκοονν»»,,  εεγγκκααττάάσστταασσηη  φφωωττοο--
ββοολλττααϊϊκκώώνν  σσττιιςς  οορροοφφέέςς

κκααττοοιικκιιώώνν,,  ααννττλλιιώώνν  θθεερρμμόόττ--
ηηττααςς  κκααιι  ηηλλιιαακκώώνν  θθεερρμμιικκώώνν

σσυυσσττηημμάάττωωνν,,  εεξξεεττάάζζεειι  νναα
δδώώσσεειι  ηη  κκυυββέέρρννηησσηη  σστταα  ννοοιι--
κκοοκκυυρριιάά  σσττηη  μμάάχχηη  γγιιαα  ττηηνν
εεξξοοιικκοοννόόμμηησσηη  εεννέέρργγεειιααςς,,

μμέέσσωω  ττηηςς  ααννααθθεεώώρρηησσηηςς  ττοουυ
ΣΣχχεεδδίίοουυ  ΑΑννάάκκααμμψψηηςς  σσττοο
ππλλααίίσσιιοο  ττοουυ  RREEPPoowweerrEEUU..

Hκυβέρνηση έχει περιθώριο
μέχρι τέλος Ιουνίου προκειμέ-
νου να καταθέσει την αναθεω-

ρημένη πρόταση, που πρέπει να είναι
πλήρως κοστολογημένη και αιτιολογ-
ημένη, και να έχει αποφασίσει το ύψος
των κονδυλίων που θα ζητήσει από τις
Βρυξέλλες. Η Ελλάδα δικαιούται να
λάβει -εφόσον το επιθυμεί- ποσό έως
7,5 δισ. ευρώ δανείων, ενώ πλέον διαθ-
έτει την τεχνογνωσία για να εντάξει
ταχύτατα τα δάνεια στο Εθνικό Σχέδιο
Ανάκαμψης.

Στο μικροσκόπιο των στελεχών που
θα συντάξουν το σχετικό αίτημα προς
την Κομισιόν εξετάζεται να υπάρξουν
κάποια κίνητρα που θα μπορούσαν να
δοθούν για την επέκταση της εγκατάστα-
σης φωτοβολταϊκών στις στέγες σπιτιών
αλλά και κίνητρα ώστε οι καταναλωτές
να στραφούν από τη θέρμανση με βάση
τα ορυκτά καύσιμα (φυσικό αέριο,

πετρέλαιο) σε ανανεώσιμες πηγές θέρ-
μανσης, τηλεθέρμανση με χρήση ανα-
νεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά και
χρήση βιομηχανικών αποβλήτων ως
μέσα παροχής θέρμανσης και ψύξης.
Σύμφωνα με το Repower EU, στην ΕΕ-
27, μέχρι το 2030, αναμένεται η εγκατά-
σταση περίπου 30.000.000 αντλιών
θερμότητας και ηλιοθερμικών, που θα
εξοικονομούν 35 bcm (δισεκατομμύρια
κυβικά μέτρα) ανά έτος.

Παράλληλα, στην κυβέρνηση θα εξε-
τάσουν εάν και ποιες υποδομές φυσικού
αερίου μπορούν να ενταχθούν στο νέο
εθνικό σχέδιο, ενώ σχεδόν βέβαιη θεω-
ρείται η ένταξη έργων που έχουν σχέση
με το σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής
ενέργειας.

Φωτοβολταϊκά στις στέγες
Η αυτοκατανάλωση ενέργειας βρίσκε-

ται στην «καρδιά» του ευρωπαϊκού
σχεδίου για τη σταδιακή απεξάρτηση
από το ρωσικό αέριο και στο αναθεωρ-
ημένο σχέδιο ανάκαμψης θα έχει ιδιαίτε-
ρη θέση.

Στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι πολλοί
θα είναι οι καταναλωτές που θα στραφ-

ούν στην τοποθέτηση φωτοβολταϊκού
συστήματος στη στέγη που παράγει
ρεύμα το οποίο θα συμψηφίζεται με την
ενεργειακή κατανάλωση του σπιτιού,
εφόσον δοθούν τα κατάλληλα κίνητρα.
Σύμφωνα με το σχέδιο REPowerEU, τα
φωτοβολταϊκά  μπορεί να δώσουν
ακόμη και το 25% της ηλεκτρικής ενέρ-
γειας στην ΕΕ.

Με το λεγόμενο net metering, ο κατα-
ναλωτής μπορεί να επιτύχει σημαντική
μείωση του κόστους ρεύματος για μια
περίοδο 25 ετών, ενώ η απόσβεση του
κόστους απόκτησης του συστήματος
γίνεται, κατά κανόνα, μέσα σε οκτώ χρό-
νια. Μέσα στο 2020 και στο 10μηνο του
2021 εγκαταστάθηκαν φωτοβολταϊκά
στις στέγες με ισχύ που αντιστοιχεί στο
62% του συνόλου από το 2015.
Mάλιστα, σύμφωνα με τα στoιχεία το
2021, σημειώθηκε μεγάλη αύξηση στον
αριθμό των νέων συνδέσεων net meter-
ing που φτάνει στο 37,4% συγκριτικά με
το 2020, ενώ σε επίπεδο διετίας αγγίζει
το 56%.

Στο REPowerEU προβλέπονται φιλό-
δοξοι στόχοι για εγκατάσταση φωτοβο-
λταϊκών στις στέγες, με στόχο να
υπάρχουν από 31 Δεκεμβρίου 2027 σε
όλα τα δημόσια και επαγγελματικά κτίρ-
ια με επιφάνεια οροφής άνω των 250
τετραγωνικών μέτρων και από 31
Δεκεμβρίου 2029 σε όλες τις νεόδμητες
κατοικίες. Στόχος της Κομισιόν είναι να
εγκαθίστανται από φέτος μέχρι το 2030
περίπου 45 GW νέων φωτοβολταϊκών
ετησίως.

Σ
υν εχ ίζον ται  οι Παν ελ-
λαδικές Εξετάσεις με
τους αποφοίτους των

ΓΕΛ ν α εξετάζον ται στα
Αρχ αία Ελλην ικά, Μαθηματικά
και Βιολογία.

Την  Τρίτη, 7 Ιουν ίου, ακο-
λουθούν  οι εξεταζόμεν οι των
ΕΠΑΛ σε Αν ατομία-Φυσιο-
λογία ΙΙ, Αρχ ές Οικον ομικής
Θεωρίας (ΑΟΘ), Δίκτυα Υπο-
λογιστών  και Αρχ ές Βιολογικής
Γεωργίας.

Την  Τετάρτη, 8 Ιουν ίου, οι
υποψήφιοι των  ΓΕΛ εξετάζον -
ται σε Λατιν ικά, Χημεία, Πληρ-
οφορική και ολοκληρών ουν  τα
εξεταζόμεν α μαθήματα την
Παρασκευή, 10 Ιουν ίου, με
Ιστορία, Φυσική, Οικον ομία.

Οι μαθητές των  ΕΠΑΛ
τελειών ουν  με τις εξετάσεις στις 17 Ιουν ίου. Ακολουθ-
ούν  τα Ειδικά Μαθήματα 18-30 Ιουν ίου, τόσο για τους
υποψηφίους των  ΓΕΛ, όσο των  ΕΠΑΛ.Οι βαθμολογίες
αν αμέν εται ν α αν ακοιν ωθούν  όταν  ολοκληρωθούν
και τα Ειδικά Μαθήματα, εν ώ οι βάσεις εισαγωγής στα
ΑΕΙ το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου.

Οι συντελεστές βαρύτητας των εξεταζόμενων
μαθημάτων

Για πρώτη φορά, οι συν τελεστές βαρύτητας των  εξε-
ταζόμεν ων  μαθημάτων  για την  εισαγωγή στην  Τριτο-
βάθμια Εκπαίδευση ορίστηκαν  από τα ίδια τα ΑΕΙ,
γεγον ός που εν δεχ ομέν ως θα οδηγήσει σε διαφορές

στον  υπολογισμό των  μορίων .
Οι Παν ελλαδικές ξεκίν ησαν  την  περασμέν η Πέμ-

πτη με τους υποψηφίους των  ΕΠΑλ ν α διαγων ίζον ται
στα Νέα Ελλην ικά, εν ώ ακολούθησαν  οι μαθητές των
ΓΕΛ την  Παρασκευή στη Νεοελλην ική Γλώσσα και
Λογοτεχ ν ία και το Σάββατο εξεταζόμεν ο μάθημα για
τους υποψηφίους των  ΕΠΑΛ ήταν  τα Μαθηματικά
('Αλγεβρα).

Οι εισακτέοι στα ΑΕΙ φέτος είν αι 68.394, περίπου
10% λιγότεροι από πέρσι (77.415), εν ώ στο ν ούμερο
αυτό δεν  περιλαμβάν ον ται οι θέσεις επιτυχ όν των
στις στρατιωτικές, πυροσβεστικές, αστυν ομικές, λιμε-
ν ικές σχ ολές και στο εμπορικό Ναυτικό.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ 
ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ

Νέα Μέλη στο Δ.Σ. οι κ.κ. Ιωάννης
Καράμπελας και Wang Yuanhang 

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2022

Ο
Αν ε ξ ά ρ τ η τ ο ς
Δ ι α χ ε ι ρ ι σ τ ή ς
Μ ε τ α φ ο ρ ά ς

Ηλεκτρικής Ενέργειας
ανακοινώνει ότι, σε
συνέχεια της από
31.05.2022 απόφασης
της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης των
Μετόχων, το νέο
Διοικητικό Συμβούλιο
της Εταιρείας
συνεδρίασε σήμερα και συγκροτήθηκε σε σώμα ως
εξής: 
Μανούσος Μανουσάκης του Γεωργίου, Πρόεδρος
Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος
Ιωάννης Μάργαρης του Διονυσίου, Αντιπρόεδρος
Δ.Σ.
Dong Chen του Zhijian, Μέλος Δ.Σ. και
Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος
Ιωάννης Καράμπελας του Δημητρίου, Μέλος Δ.Σ.
Yunpeng He του Jin, Μέλος Δ.Σ.
Wang Yuanhang του Shaoquan, Μέλος Δ.Σ.
Σταύρος Ιγνατιάδης του Εμμανουήλ, Μέλος Δ.Σ.
Αντώνιος Ασπράς του Εμμανουήλ, Μέλος Δ.Σ.
Φώτιος Νικολόπουλος του Δημητρίου, Μέλος Δ.Σ.
και Εκπρόσωπος των Εργαζομένων.
Νέα Μέλη του Δ.Σ. τοποθετούνται οι κ.κ. Ιωάννης
Καράμπελας και Wang Yuanhang (ακολουθούν
σύντομα βιογραφικά σημειώματα).
Σημειώνεται ότι η θητεία των απερχομένων Μελών
του Δ.Σ. κ.κ. Hong Li και Ιάσονα Ρουσόπουλου
ολοκληρώθηκε την 31.05.2022.
Η θητεία του νέου Δ.Σ. είναι τριετής και λήγει την
31.05.2025. 

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα κ. Ιωάννη Καράμπελα

Ο κ. Ιωάννης Καράμπελας είναι Οικονομολόγος και
κατέχει πτυχίο στη Διοίκηση και το Μάρκετινγκ από το
Πανεπιστήμιο Middlesex του Λονδίνου και μεταπτυχιακό
τίτλο στα Διεθνή Οικονομικά και τη Διοίκηση από το
Πανεπιστήμιο του SDA BOCCONI του Μιλάνου.
Από το 1998 έως το 2000 διετέλεσε Διαχειριστής Χαρτο-
φυλακίων Επενδύσεων στην Εναλλακτική Χρηματιστηρ-
ιακή, ενώ από το 2000 έως το 2005 διετέλεσε Γενικός
Διευθυντής της ΔΑΚΑΡ ΑΕΒΕ. Από το 2012 έως το
2015 εξελέγη Βουλευτής Βοιωτίας, ενώ από το 2015 έχει
διατελέσει μέλος ΔΣ ανώνυμων εταιρειών. Το 2021
εκλέχτηκε μέλος του ΔΣ της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Α.Ε και κατέχει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου
έως και σήμερα. 

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα κ. Wang Yuanhang

O κ. Wang Yuanhang κατέχει πτυχίο Ηλεκτρολόγου
Αυτοματισμών από το Πανεπιστήμιο North China
Electric Power, ενώ είναι απόφοιτος της Νομικής Σχο-
λής και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη
Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Shanxi.
Από το 1999 έως το 2009 εργάστηκε στη State Grid
Shanxi Electric Power Company ενώ μεταξύ 2009 και
2011 διετέλεσε αναπληρωτής Διευθυντής στο Τμήμα
Ανάπτυξης και Στρατηγικής της State Grid International
Development Co. 
Από το 2011 έως το 2018 ανέλαβε διευθυντικές θέσεις
στους κλάδους Λειτουργιών και Συντήρησης καθώς και
Στρατηγικής και Ανάπτυξης της State Grid Brazil Holding
SA. Από το 2019 έως τον Μάιο του 2022 διετέλεσε επι-
κεφαλής των Διεθνών Επιχειρησιακών Λειτουργιών της
State Grid International Development Co.

Πανελλήνιες 2022: Κορυφώνεται η αγωνία - Αρχαία Ελληνικά,
Μαθηματικά και Βιολογία σήμερα για τους αποφοίτους των ΓΕΛ



H Ε λ λ η ν ι κ ή
α π ο στο λή
σ τ ο

Ε υ ρ ω π α ϊ κ ό
Πρωτάθλημα bras-
de-fer της IFA,
Euroarm 2022, που
διεξήχθη στη Rumia
της Πολωνίας,
εκπροσωπήθηκε από
την Εθνική Ομάδα, η
οποία απαρτιζόταν
αποκλειστικά από
Α σπ ρ ο π ύ ρ γ ι ο υ ς
αθλητές, με
προπονητή τον
Δημήτρη Φιλικίδη.
Εκεί, η ομάδα
κατέκτησε την 2η
Πανευρωπαϊκή θέση
στα τζούνιορ, και 3η
θέση σαν χώρα
συνολικά, και
σάρωσε τα βραβεία,
αποσπώντας πολλά
χρυσά και ασημένια
μετάλλια.

Οι νικητές του
π ρ ω τ α θ λ ή μ α τ ο ς
χ ε ι ρ ο π ά λ η ς ,
αναλυτικά, είναι οι:

Ι Ω Α Ν Ν Η Σ
ΠΑΝΤΣΕΝΚΟ 4
Χρύσα κατηγορία
52kg και  57kg
τζούνιορ 15 ετών.

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η Σ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 2 Χρύσα
κατηγορία 63kg και
κατηγορία 78+ 1
ασημένιο, 1 χάλκινο
τζούνιορ 15 ετών.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ κατηγορία

86+kg 1 ασημένιο και
1 χρυσό τζούνιορ 18
ετών.

Ι Α Κ Ω Β Ι Δ Η Σ
ΣΤΑΘΗΣ κατηγορία
86kg 1 ασημένιο και
1 χάλκινο τζούνιορ
18 ετών.

Κ Α Ι Τ Α Λ Ι Δ Η Σ
ΓΙΩΡΓΟΣ κατηγορία
95kg 1 ασημένιο και
1 χρυσό τζούνιορ 21.

Μ Ι Χ Α Η Λ Ι Δ Η Σ
ΧΡΗΣΤΟΣ κατηγορία
95+kg 1 χρυσό και 1
ασημένιο τζούνιορ 21
και 4ος αριστερό στα
senior 105kg.

Φ Ι Λ Ι Κ Ι Δ Η Σ
Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ
κατηγορία 78kg mas-
ter 2 Χρύσα αριστερό
δεξί.

Γ Ο Υ Σ Η Σ
Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Η Σ
κατηγορία 95kg

senior 6η θέση
αριστερό δεξί.

Με το πέρας του
αγώνα, ο
π ρ ο π ο ν η τ ή ς ,
Δημήτρης Φιλικίδης,
δήλωσε: «Όλοι  οι
μικροί συμμετείχαν για
πρώτη φορά σε
Ε υ ρ ω π α ϊ κ ό
Πρωτάθλημα και αυτό
ήταν δοκιμασία για
εμένα ως προπονητή.
Τα παιδιά
προπονούνται  μαζί
μου 3 χρόνια και ήταν
έτοιμα, κάνοντας μια
πολύ καλή εμφάνιση.
Ευχαριστώ, πέρα από
τους αθλητές μου,
ιδιαίτερα, τον
Δ ή μ α ρ χ ο
Ασπροπύργου, κ.
Νικόλαο Μελετίου,
όπως και  τον

Πρόεδρο του

Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. κ.
Ιωάννη Κατσαρό, για
την πολυδιάστατη
στήριξη τους. Όλοι
μαζί θα κάνουμε έναν
Α σ π ρ ό π υ ρ γ ο
καλύτερο!»

Ο Δήμαρχος
Ασπροπύργου, κ.
Νικόλαος Μελετίου,
δήλωσε σχετικά:
«Είμαι  ιδιαίτερα
συγκινημένος που ο
Ασπρόπυργος έγινε
ξανά αιτία να
παιανίσει  ο εθνικός
μας ύμνος ανά την
οικουμένη. Τα θερμά
μου συγχαρητήρια

στην ομάδα του
Δημήτρη Φιλικίδη,
όσο και  στον ίδιο,
γιατί απέδειξε πως τα
καταφέρνει περίφημα
και  στο ρόλο του
προπονητή αλλά και
του αθλητή.» 

Παίρνοντας τον
λόγο, ο Πρόεδρος
του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. κ.
Ιωάννης Κατσαρός,
δήλωσε: «Καλώς ή
κακώς, κάποια
πράγματα κρίνονται
από το αποτέλεσμα
και  ο Δημήτρης
Φιλικίδης απέδειξε
πως, η ομάδα που
έχει  δημιουργήσει ,
μπορεί να σταθεί στον
διεθνή ανταγωνισμό
και  να νικήσει ! Ο
Ο.Α.Φ.Ν.ΤΗ. είναι
περήφανος που
φιλοξενεί  στις
εγκαταστάσεις του μια
τόσο δυνατή ομάδα,
και   ανανεώνει  τις
δεσμεύσεις του για
διαρκή, έμπρακτη και
π ο λ ύ π λ ε υ ρ η
σ τ ή ρ ι ξ η !
Συγχαρητήρια και
πάλι!» 

Δευτέρα 6 Ιουνίου 2022   θριάσιο-9

Σάρωσε τα μετάλλια η Ομάδα Χειροπάλης Ασπροπύργου στο Euroarm 2022
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Ο Λουκάς Κάλα νέος
προπονητής στον 
Ηρακλή Ελευσίνας

“Το διοικητικό συμβούλιο του ΠΑΟ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ αν ακοίν ωσε
την  πρόσληψη του Λουκά Κάλλα για τη
θέση του προπον ητή της αν δρικής
ομάδας. Πρόκειται για έν αν  προπον -
ητή με τεράστια εμπειρία που αν αμέν ε-
ται ν α βοηθήσει την  ομάδα μας ν α
εκπληρώσει τους στόχ ους της. Η
ομάδα θα συν εχ ίσει ν α στηρίζεται σε
ν εαρούς ποδοσφαιριστές που
προέρχ ον ται από την  ακαδημία μας
αλλά και από την  γύρω περιοχ ή και
πιστεύουμε πως ο κ. Κάλλας είν αι ο
ιδαν ικός ν α αν αλάβει την  εξέλιξη τους,
Ο κ. Κάλλας έχ ει εργαστεί στην  Κ17
του Ατρόμητου Αθην ών  για τρεις
σεζόν , καθώς και στις εξής ομάδες:
Νίκη Ρέν τη, Χαλκηδόν α, Ελλάς Πον -
τίων , Κερατσίν ι, Έν ωση Περάματος,
Λεβαδειακός (SUPER LEAGE – Β΄ προ-
πον ητής), Οδηγήτρια, Ατρόμητος Πειρ-
αιά, Αετό Κορυδαλλού ,Α.Σ. Πον τίων
και Χρυσουπολη. Καλωσορίζουμε τον
Λουκά Κάλλα και του ευχ όμαστε καλή
σεζόν  με υγεία”.

ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ:  
Και ο coach Μήτσιαλος στη
ζεστασιά της «φλόγας»!

Οργασμός στελέχωσης του staff στο NEM
BC με την προσθήκη και του coach Γιάννη
Μήτσιαλου.

Φαίνεται ότι οι
άνθρωποι της
ΝΕΜ και ο Μάν-
ταλος το εννο-
ούσαν, όταν
έλεγαν ότι θα
ε ν ι σ χ υ θ ο ύ ν
σημαντικά τόσο
το staff της Αντρ-
ικής Ομάδας, όσο και το διδακτικό προσωπικό
του NEM BASKETBALL SCHOOL με «μπαρ-
ουτοκαπνισμένους» προπονητές και δεν
αρκέστηκαν στον coach Τσαουσίδη αλλά
προσέθεσαν περισσότερα «χιλιόμετρα»
μπάσκετ και με τον coach Μήτσιαλο.

Ο coach Μήτσιαλος εκτός από το πλούσιο
βιογραφικό του έχει και μεταπτυχιακές σπου-
δές στην Διοίκηση του Αθλητισμού (manage-
ment & marketing) γεγονός που τον κάνει τον
3ο, με αυτά τα προσόντα, στο coaching staff
της ΝΕΜ, μετά τους coaches Μάνταλο και
Κορώση.

Ακολουθεί το πλούσιο βιογραφικό του coach
Μήτσιαλου.

Ο Γιάννης Μήτσιαλος γεννήθηκε το 1978.
Είναι Πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης με
ειδικότητα στην προπονητική καλαθοσφαίρι-
σης (με βαθμό Άριστα), Μέλος του Συνδέσμου
Ελλήνων Προπονητών από το 2004, έχει
Συμμετοχή σε δεκάδες σεμινάρια του ΣΕΠΚ
(Τοπικά και Διεθνή).

Ξεκίνησε να ασκεί την προπονητική το 2001
στην Θεσσαλονίκη και τις Ακαδημίες του Μ.
Αλεξάνδρου. Συνέχισε στον Άγιο Δημήτριο
Θεσσαλονίκης στα τμήματα Εφήβων και
Παίδων.

Το 2004 εντάχθηκε στο team του Μακεδονι-
κού Κοζάνης και παράλληλα ΑΝΈΛΑΒΕ
υπεύθυνος Υποδομών της ομάδας.

Από το 2005 και για πολλά έτη υπήρξε προ-
πονητής του Γ.Σ.Κ. Λασσάνη Κοζάνης με τον
οποίο κατέκτησε ένα πρωτάθλημα Ανδρών,
ένα πρωτάθλημα Γυναικών και άνοδο στην Α2
, πρωτάθλημα Παίδων και Εφήβων Δυτικής
Μακεδονίας, έχοντας συνεχώς την ομάδα
στην πρώτη τριάδα της Α’ ΕΚΑΣΔΥΜ Ανδρών.

Το 2012-13 ήταν στο staff του Ηρακλή
Κοζάνης με τον οποίο κέρδισαν την άνοδο στη
Β’ Εθνική Κατηγορία.

Την περσινή -πρώτη μετά covid- σεζόν
οδήγησε τον Εθνικό Κοζάνης στην δεύτερη
θέση του πρωταθλήματος Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ και
παράλληλα ήταν υπεύθυνος των ακαδημιών
της ομάδας.

Μ
ε τον αγωνα των Πανγκορ-
ασίδων του ΑΟΚ Πανελευσι-
νιακός  κόντρα στην Ομάδα

της Ευρυάλης, τελείωσαν οι αγωνι-
στικές υποχρεώσεις όλων των
τμημάτων. Βέβαια έγιναν και γίνον-
ται πλήθος φιλικών ( το Μίνι με το
Αιγάλεω, τα Juniors με την Θρία,
αλλά και οι Ακαδημίες Αγοριών και
Κοριτσιών μας στο τουρνουα του
Ευκλείδη Μεγάρων) .
Ομως αξίζουν αυτά τα κοριτσάκια το
χειροκρότημα, αφού τα περισσότε-
ρα ήταν 1 και 2 χρόνια μικρότερα και
πήγαν την Ομάδα μας τόσο ψηλά.
Συγχαρητήρια στον Προπονητή
τους, συγχαρητήρια στις εφόρους
τους, συγχαρητήρια στους γονείς,
που μας εμπιστεύονται και είναι
συνεχώς δίπλα μας. Κορίτσια μου
συνεχίστε έτσι! Τίποτα δεν κερδίζε-
ται χωρίς προσπάθεια!!
Ο Αγωνιστικός απολογισμος όλων
των τμημάτων, που θα γίνει την
ερχόμενη εβδομάδα θα δείξει πως
ο Πανελευσινιακός, δουλεύει
συστηματικά, επιστημονικά και με
αρχές. 
Κυρίως όμως δουλεύει σαν μεγάλη
Οικογένεια, είναι συνέχεια δίπλα
στα παιδιά, αφουγκράζεται  τις
ανησυχίες, διορθώνει τα λάθη και
φέρνει  απτά αποτελέσματα σε

δύσκολους καιρούς!! Συνεχίζο-
υμε!!!!

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ...

Ως αρχηγός αυτής της ομάδας (παγ-
κορασίδες Πανελευσινιακού) θα
ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ
στον coach μας κ. Βασίλη Πέτρου
για την πολύ καλή συνεργασία που
είχαμε εντός και εκτός γηπέδου!
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον
πρόεδρο μας κ. Γιάννη Φιλίππου
και όλους τους παράγοντες για την
βοήθεια και την υποστήριξη τους.
Κορίτσια μπράβο μας για την άψογη
συνεργασία που είχαμε καθόλη τη
διάρκεια της χρονιάς! Είμαστε μια
πολύ καλή ομάδα αρκεί να το πιστέ-
ψουμε.
Καλή μας ξεκούραση και σας εύχο-
μαι να έχετε όλοι σας ένα καλό καλο-
καίρι! Με αγάπη η αρχηγός σας
Αλίκη Σαμακωβίδου!

NHΡΕΑΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ:
Ομορφες
στιγμές
στο Λαύριο
Όμορφες στιγμές με
τον πρόεδρο της
Ελληνικής Γυμναστικής
Ομοσπονδίας κ.
Αθανάσιο Σταθόπουλο
και την ομάδα μας
COBRA, μετά την
ολοκλήρωση της
εμφάνισης μας στο 20ο
Φεστιβάλ Λαυρίου.

Ολοκληρώθηκαν οι υποχρεώσεις των
Παγκορασίδων 

του ΑΟΚ Πανελευσινιακός



Δευτέρα 6 Ιουνίου 2022 θριάσιο-11 

Δεν θα είναι μαζί
του χρόνου

Νικολακόπουλος,
Τζάιδας και Godwin

Δυστυχώς δεν θα είναι μαζί στη
ΝΕ Μεγαρίδος και του χρόνου οι
Νικολακόπουλος, Τζάιδας και
Godwin.

Στο μπάσκετ εκτός από τις νίκες
και τις επιτυχίες υπάρχουν και οι
δύσκολες καταστάσεις, όπως οι
αποχαιρετισμοί . Εμείς

αναγκαζόμαστε σήμερα να
αποχαιρετίσουμε τρία δικά μας
παιδιά, βασικούς συντελεστές στην
πορεία προς το νταμπλ και
σημαντικά κομμάτια της ομάδας
μας.

Οι Τάκης Νικολακόπουλος,
Παναγιώτης Τζάιδας και
Emmanuel  Godwin θα
αναζητήσουν νέα μπασκετική στέγη
την επόμενη σεζόν και οι ευχές
μας για υγεία και  αγωνιστικές
επιτυχίες θα τους συνοδεύουν
πάντοτε καθώς και η θέση τους
στην NEM BC ARENA πάντα θα
τους περιμένει!

Κλήση στην  Εθν ική Κορασίδων  
για την  Εβελίν α Ιακώβου του ΑΟΚ 
Παν ελευσιν ιακός

Μεγάλη αν αγν ώριση τόσο για την  ίδια, όσο και για
τον  Παν ελευσιν ιακό, είν αι η κλήση της αθλήτριας
Εβελίν ας Ιακώβου σε κλιμάκιο προεπιλογής της
Εθν ικής Κορασίδων  εν όψει του Fiba U16 Women
European Championship, που θα διεξαχθεί φέτος τον
Αύγουστο.

Η Εβελίν α (γεν . 2006), μέσα από το ταλέν το της και
τη σκληρή δουλειά, αποτελεί για τον  Παν ελευσι-
ν ιακό, αυτό που έχουμε θέσει ως στόχο στα Τμήματα
Υποδομών . 

αιδιά με ταλέν το, ν α δουλέψουν  πάν ω σε αυτό και
παράλληλα με τις άριστες σχολικές επιδόσεις και τη
διαμόρφωση εν ός σωστού χαρακτήρα, ν α εξελιχθούν ,
ν α στελεχώσουν  τα αγων ιστικά μας τμήματα και ν α
συν εχίσουν  για ψηλότερα.

Εβελίν α, συν έχισε την  προσπάθεια και καλή επιτ-
υχία!

1ο FOOTBALL
F E S T I V A L
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
2022

Πραγματοποιήθηκε στο
Δημοτικό Στάδιο
Ασπροπύργου το 1ο
FOOTBALL FESTIVAL
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 2022 με
διοργανωτή την ΕΝΩΣΗ
ΔΟΞΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

Οι ομάδες που
συμμετείχαν είναι:

1 ) Ε Ν Ω Σ Η
Δ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
2)ΜΙΚΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
3)ΠΑΕ ΑΙΓΑΛΕΩ
4)ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
5)ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΠΑΟΚ
6 ) Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Ο Σ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
7)ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ
8)ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ

9 ) S O C C E R L A N D
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
10)ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΙΓΑΛΕΩ
11)ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
12)ΑΟ ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ

Στόχος της διοργάνω-
σης ήταν  οι αθλητές να
λάβουν αγωνιστικές
εμπειρίες μέσω του
τουρνουά και πάνω απ
όλα η ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ των
παιδιών γιατί το ποδό-
σφαιρο είναι ΠΑΙΧΝΙΔΙ
Συνεχίζουμε την αγωνι-
στική μας δράση και 

στις 11 και 12 Ιουνίου με
αγωνιστικό πρόγραμμα
τουρνουά στο ΚALIBAKI
ARENA με διοργανωτή
τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ και με
συμμετοχή των τμημά-
των Κ12-Κ10-Κ8 ( προ-
αιρετικά το Κ14)
Δηλώσεις συμμετοχής
έως και την τρίτη 7/6

ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΜΕΓΑΣ
6947155947
Δ Η Μ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 6989703851

Την  αν αν έωση της συν εργασίας με τον ... τρίτο
σωματοφύλακα της αν ακοίν ωσε η Μεγαρίδα,
καθώς κράτησε στο ρόστερ της τον  Βαγγελή
Παλαιοχ ωρίτη, εν όψει Α2 Εθν ικής.

Αν αλυτικά η αν ακοίν ωση:

Τρεις δεν  ήταν  οι Σωματοφύλακες; Εμείς πως θα
πηγαίν αμε με δύο στην  Α2; Παλαιοχ ωρίτης on
the f ire again!
Έκλεισαν  οι «δυο σωματοφύλακες-αρχ ηγοί»
Καλλιν ικίδης και Αγγελόπουλος, έκλεισε και ο Ντ’
Αρταν ιάν  Γερομιχ αλός! Ε γίν εται ν α μην  υπο-
γράψει και ο τρίτος σωματοφύλακας;
Παλαιοχ ωρίτης λοιπόν  για τρίτη σεζόν  στη
φλόγα και οι άμυν ες ήδη πιέζον ται…

«Έδεσε» και τον Παλαιοχωρίτη
ενόψει Α2 η Μεγαρίδα



12-θριάσιο Δευτέρα 6 Ιουνίου 2022  

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

221100  55557700333377,,  221100  555588008811664488



Δευτέρα 6 Ιουνίου 2022  θριάσιο-13  

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ν Ο Μ Ο Σ
ΑΤΤΙΚΗΣ  

Δ Η Μ Ο Σ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Αρ. Πρωτ.: 17953
Ημ/νία: 01-04-2022                                                       

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ'
αριθμ. ΣΟΧ  1/2022για την
πρόσληψη προσωπικού με
σύναψη 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ  

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων
37-42 του Ν. 4765/2021
«Εκσυγχρονισμός του συστή-
ματος προσλήψεων στο δημό-
σιο τομέα και ενίσχυση του
Ανώτατου Συμβουλίου Επιλο-
γής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ
6/τ.Α΄/15-1-2021), όπως
ισχύει.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, συνολικά
δύο (2) ατόμων για την κάλ-
υψη εποχικών ή παροδικών
αναγκών του Δήμου Χαϊδα-
ρίου, που εδρεύει στο Χαϊδάρι
της Περιφερειακής Ενότητας
Δυτικού Τομέα Αθηνών, και
συγκεκριμένα του εξής, ανά
υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και
διάρκεια σύμβασης, αριθμού
ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα
αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπι-
κά και τυχόν πρόσθετα)
προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Οι υποψήφιοι/ες όλων των
ειδικοτήτων  πρέπει να είναι
ηλικίας από 18 έως 65 ετών.        

Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιο-
τήτων τους και της εμπειρίας τους
οφείλουν να υποβάλουν  είτε ηλεκ-
τρονικά, είτε  ταχυδρομικά  όλα τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά από
την παρούσα ανακοίνωση και το
«Παράρτημα ανακοινώσεων

Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου
Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ,
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου Ι
του  ανωτέρω Παραρτήματος.

Τίτλοι, πιστοποιητικά και
βεβαιώσεις της αλλοδαπής που
απαιτούνται από την Ανακοίνωση
πρέπει απαραιτήτως να συνο-
δεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα και να
έχουν επικυρωθεί, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο «Παράρτημα Ανα-
κοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με
σήμανση έκδοσης «10-6-2021» και
ειδικότερα στην τελευταία ενότητα
του Κεφαλαίου Ι με τίτλο
«ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ,
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ». 
Σημειώνεται ότι από 1.9.2021
(κατάργηση μεταφραστικής υπηρ-
εσίας Υπουργείου Εξωτερικών
31/8/2021- άρθρο 478 παρ. 6 ν.
4781/2021), οι υποψήφιοι μπορ-
ούν να αναζητούν και να επιλέγουν
μεταφραστή στη διεύθυνση
metafraseis .services.gov.gr ή
μέσω της εφαρμογής «Πιστοποι-
ημένοι Μεταφραστές» της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης gov.gr. Συγκεκρι-
μένα, η πρόσβαση στην εφαρμογή
θα γίνεται ακολουθώντας τα εξής
βήματα: πληκτρολόγηση της
διεύθυνσης www.gov.gr, επιλογή
της κατηγορίας Πολίτης και καθ-
ημερινότητα, και στη συνέχεια επι-
λογή Μεταφράσεις, Αναζήτηση
πιστοποιημένου μεταφραστή,
Είσοδος στην υπηρεσία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή
αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
συμπληρώσουν την αίτηση με
κωδικό,   εντυπο ασεπ ΣΟΧ
1ΠΕ/ΤΕ   και να την υποβάλουν,
μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογ-
ητικά  είτε ηλεκτρονικά

(grprosopikouhaidari@gmail.com)
είτε ταχυδρομικά με συστημένη
επιστολή, στα γραφεία της υπηρ-
εσίας μας στην ακόλουθη διεύθυ-
νση:
Δήμος Χαϊδαρίου, Καραϊσκάκη 138,
Τ.Κ. 12461, Χαϊδάρι, απευθύνον-
τάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου
Δυναμικού, υπόψη κας Γεωργιλά
Μαρίας και κου Λαγουδάκου Ηλία
(τηλ. επικοινωνίας: 2132047307,
2132047305).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων
κρίνεται με βάση την ημερομηνία
της ηλεκτρονικής υποβολής και
στην περίπτωση αποστολής των
αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρ-
όθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με
βάση την ημερομηνία που φέρει ο
φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά
την αποσφράγισή του επισυνάπτε-
ται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η αίτηση συμμετοχής που θα
υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει
απαραιτήτως να εμφανίζεται υπο-
γεγραμμένη, με φυσική υπογραφή.
Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται
δεκτές.
Επισημαίνεται: ότι σύμφωνα με το
νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό
Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ)
2016/679 γνωστό ως GDPR, που
ετέθη σε εφαρμογή τον Μάιο
2018, καθιερώνεται ενιαίο νομικό
πλαίσιο για την προστασία των
προσωπικών δεδομένων σε όλα τα
κράτη μέλη της ΕΕ. Για το λόγο
αυτό, η συμμετοχή των υποψ-
ηφίων στη διαδικασία πρόσληψης
με την οικειοθελή υποβολή
αίτησης με τα συνημμένα σε αυτή
δικαιολογητικά προς τον Φορέα,
συνεπάγεται τη συναίνεση του
υποψηφίου για τη συλλογή και
επεξεργασία των δεδομένων προ-
σωπικού χαρακτήρα που τους
αφορούν, καθώς και για την ασφ-
αλή διατήρησή τους σε αρχείο
(φυσικό ή ψηφιακό) για συγκεκρι-
μένο σκοπό και για όσο χρόνο
απαιτείται, προκειμένου να ολοκ-

ληρωθούν οι νόμιμες διαδικασίες
πρόσληψης. Οι φορείς οφείλουν να
προστατεύουν τα προσωπικά
στοιχεία των υποψηφίων από
τυχόν υποκλοπή προκειμένου να
επιτυγχάνεται η ασφαλής επεξερ-
γασία των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα. Οι υποψήφιοι διατηρ-
ούν το δικαίωμα ανάκλησης της
συναίνεσής τους ανά πάσα στιγμή
και κατόπιν υποβολής σχετικής
αίτησης προς το Φορέα.
Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση
υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη
της ορθής συμπλήρωσής της είναι
αποκλειστικά του υποψηφίου.  
Η προθεσμία υποβολής των
αιτήσεων δεν μπορεί να είναι
μικρότερη των δέκα (10) ημε-
ρών (υπολογιζομένων ημερο-
λογιακά) και αρχίζει από την
επόμενη ημέρα της τελευταίας
δημοσίευσης της παρούσας σε
τοπικές εφημερίδες ή της
ανάρτησής της στο χώρο ανα-
κοινώσεων του δημοτικού
καταστήματος του Δήμου Χαϊ-
δαρίου και στον διαδικτυακό
τόπο αυτού (www.haidari.gr),
εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν
μεταγενέστερη της δημοσίευσης
στις εφημερίδες. 
Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με
την παρέλευση ολόκληρης της
τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή
είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημό-
σια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η
λήξη της προθεσμίας μετατίθεται
την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζ-
ητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:
α) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr)  και συγκεκριμένα
ακολουθώντας από την κεντρική
σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες ��
Έντυπα – Διαδικασίες �� Δια-

γωνισμών Φορέων �� Ορ. Χρό-

νου ΣΟΧ β) στα κατά τόπους
Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην

ηλεκτρονική τους διεύθυνση
(www.kep.gov.gr), απ' όπου
μέσω της διαδρομής: Σύνδε-
σμοι�� Ανεξάρτητες και άλλες

αρχές��ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν

στην κεντρική σελίδα του δικ-
τυακού τόπου του ΑΣΕΠ και
από εκεί θα έχουν πρόσβαση
στα έντυπα μέσω της διαδρο-
μής: Πολίτες ��Έντυπα – Διαδι-

κασίες �� Διαγωνισμών

Φορέων �� Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της
παρούσας ανακοίνωσης απο-
τελεί και το «Παράρτημα ανα-
κοινώσεων Συμβάσεων
εργασίας Ορισμένου Χρόνου
(ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης
«10-06-2021», το οποίο περι-
λαμβάνει: i) τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται για την
έγκυρη συμμετοχή των υποψ-
ηφίων στη διαδικασία επιλο-
γής και ii) οδηγίες για τη
συμπλήρωση της αίτησης –
υπεύθυνης δήλωσης  , με
κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ
1ΠΕ/ΤΕ σε συνδυασμό με επι-
σημάνσεις σχετικά με τα
προσόντα και τα βαθμολο-
γούμενα κριτήρια κατάταξης
των υποψηφίων σύμφωνα με
τις ισχύουσες κανονιστικές

ρυθμίσεις. Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να έχουν πρόσβαση
στο Παράρτημα αυτό, μέσω
του δικτυακού τόπου του
ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και
συγκεκριμένα μέσω της ίδιας
διαδρομής που ακολουθείται
και για την αναζήτηση του
εντύπου της αίτησης δηλαδή:
Κεντρική σελίδα �� Πολίτες ��
Έντυπα – Διαδικασίες �� Δια-

γωνισμών φορέων �� Ορ. Χρό-

νου ΣΟΧ. 

Η ανακοίνωση με το «Παράρτ-
ημα ανακοινώσεων Συμβά-
σεων εργασίας Ορισμένου
Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση
έκδοσης «10-06-2021», θα
αναρτηθεί ολόκληρη στο χώρο
ανακοινώσεων του δημοτικού
καταστήματος του Δήμου Χαϊ-
δαρίου και στην ιστοσελίδα
του Δήμου www.haidari.gr 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ  

Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

101 Δήμος  
Χαϊδαρίου

Χαϊδάρι
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕ Πολιτικών 
Μηχανικών

8 μήνες 1

102 Δήμος  
Χαϊδαρίου

Χαϊδάρι
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕ
Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών 

8 μήνες 1

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπι-
κά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101 α) Πτυχίο ή δίπλωμα  Πολιτικού Μηχανικού
ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνι-
κού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε)
ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότ-
ητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προ-
γραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ
της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,  
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού
αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.

102 α) Πτυχίο ή δίπλωμα Αρχιτέκτον α Μηχαν ικού
ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνι-
κού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε)
ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότ-
ητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προ-
γραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ
της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, 
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού
αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

ΓΑΜΟΣ

Ο ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΑΡΧΟΝΤΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΩΣΤΑΡΑ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η
ΤΕΛΙΑΝΙΔΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΤΟΥ

ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗ

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ
ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.



ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ
ΣΕ ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2105575342,

6973236156

14-θριάσιο Δευτέρα 6 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:

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

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)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΖΖηηττοούύννττααιι  ππωωλλήήττρριιεεςς  

σσεε  ααρρττοοζζααχχααρροοππλλαασσττεείίοο    σσττηηνν
ππεερριιοοχχήή  ττοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ
γγιιαα  ππλλήήρρηη  ααππαασσχχόόλληησσηη..  ΗΗ

ππρροοϋϋππηηρρεεσσίίαα  θθαα  ήήτταανν
εεππιιθθυυμμηηττήή..    

ΕΕππιικκοοιιννωωννιιαακκέέςς  δδεεξξιιόόττηηττεεςς
--ΟΟμμααδδιικκόόττηητταα  --  ΕΕυυεελλιιξξίίαα  ωωρρααρρίίοουυ

ΠΠααρρέέχχεεττααιι  ππλλήήρρηηςς  αασσφφάάλλιισσηη..
ΤΤηηλλέέφφωωννοο  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς::

66993377442277110077
ΚΚαα  ΚΚωωννσσττααννττίίνναα..

ΩΩρράάρριιοο  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς::  
0066::0000--1188::0000..



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
έπιπλα/συσκευές., διαθέ-
σιμη από 10/05/22, τιμή
390€, 09:00-20:00

6971507394

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

6944461852
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή

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

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

6973222212

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

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

Δευτέρα 6 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 Δευτέρα 6 Ιουνίου 2022 

Α
πό τη Δευτέρα 6 Ιουν ίου έως και
την  Παρασκευή 10 Ιουν ίου
2022, στο πλαίσιο της Δράσης

Προληπτικής Ιατρικής / Οδον τιατρικής
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» που υλοποιεί ο Οργα-
ν ισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού», θα
πραγματοποιηθούν  δωρεάν  προληπτι-
κές ιατρικές εξετάσεις σε παιδιά/μαθητές
του Δήμου Μάν δρας-Ειδυλλίας-Ερυθ-
ρών -Οιν όης.

Η δράση διοργαν ών εται από «Το
Χαμόγελο του Παιδιού», σε συν εργασία
με τον  Ιατρικό Σύλλογο Αθην ών , υλο-
ποιείται με την  αρωγή του ΟΠΑΠ και
υποστηρίζεται από την  Κοιν ων ική
Υπηρεσία, το Κοιν ων ικό Παν τοπωλείο,
το Κέν τρο Κοιν ότητας του Δήμου Μάν -
δρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών -Οιν όης.

Κιν ητή Μον άδα Παιδιατρικής/Ακοολο-
γικής του Οργαν ισμού «Το Χαμόγελο του 

Παιδιού», εθελον τές ιατροί, Μέλη του
Ιατρικού Συλλόγου Αθην ών , καθώς και
εξειδικευμέν ο προσωπικό του Οργαν ι-
σμού, συμμετέχ ουν  στο προληπτικό
πρόγραμμα και θα εξετάσουν  δωρεάν
όλα τα παιδιά που θα επισκεφτούν  την
Κιν ητή Μον άδα, κατόπιν  τηλεφων ικού
ραν τεβού.

Παράλληλα, θα γίν εται εν ημέρωση σε
κάθε παιδί και στον  συν οδό του για την
κατάσταση της υγείας του, για τη
σημασία της πρόληψης, παραδίδον τάς
του και το Ατομικό Δελτίο Εξέτασης.

Η Κινητή Μονάδα Προληπτικής
Παιδιατρικής/Ακοολογικής του Οργα-
νισμού θα βρίσκεται:

Δευτέρα 6/6 5ο Δημοτικό Σχολείο
Μάνδρας

Τρίτη 7/6 1ο Δημοτικό Σχολείο
Μάνδρας

Τετάρτη 8/6 4ο Δημοτικό Σχολείο
Μάνδρας

Πέμπτη 9/6 2ο Δημοτικό Σχολείο
Μάνδρας

Παρασκευή 10/6 3ο Δημοτικό Σχο-
λείο Μάνδρας

Τηλέφων ο επικοιν ων ίας για πληροφο-
ρίες και ραν τεβού: 2132014965 – 920 –
924 ώρες 9:00-13:00.

Ωράριο Λειτουργίας Κιν ητής Μον άδας:
9:00π.μ.- 4:30 μ.μ.

Η Δράση της Προληπτικής Ιατρι-
κής/Οδον τιατρικής «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» θα
πραγματοποιηθεί με απόλυτη τήρηση
όλων  των  μέτρων  ασφάλειας κατά της
cov id-19.

Συγκεκριμέν α:

1. Θα λαμβάν ον ται στο ακέραιο όλα
τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης, ασφά-
λειας και υγιειν ής

2. Δεν  θα υπάρξει συν ωστισμός και
θα τηρούν ται οι απαραίτητες αποστά-
σεις, για την  παραμον ή των  ατόμων

3. Θα πραγματοποιούν ται οι απαρ-
αίτητες απολυμάν σεις, όπως απαιτείται
και προβλέπεται

4. Το ιατρον οσηλευτικό προσωπικό,
καθώς και οι εξεταζόμεν οι θα λαμβά-
ν ουν  όλα τα απαραίτητα μέτρα για την
ασφάλειά τους.

Δωρεάν ιατρικές εξετάσεις για Παιδιά από «Το Χαμόγελο του
Παιδιού» στον Δήμο Mανδρας -Ειδυλλίας 

Περιπατητική Ξενάγηση & 
Εγκαίνια της Έκθεσης

Μυστήριο 19_Η Μύηση ως
Διαδικασία

Η 2023 Ελευσίνα
Πολιτιστική Πρω-
τεύουσα της Ευρώπης
σας προσκαλεί  στα
Εγκαίνια - Περιπατητι-
κή Ξενάγηση της Έκθ-
εσης Μυστήριο 19_Η
Μύηση ως Διαδικασία
την Παρασκευή 10
Ιουνίου 2022 στις
19.00

Σημείο εκκίνησης: Παραλία Ελευσίνας, Νέα Μαρίνα (Κανελλοπούλου 32)

Έξι καλλιτέχνες με έντονη παρουσία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συμμε-
τέχοντες στο πρόγραμμα καλλιτεχνικής φιλοξενίας Visual Arts (V.A.)
Initiator,
εμπνέονται στο πλαίσιο της 20ήμερης παραμονής τους στην Ελευσίνα,
από τον τόπο και τους κατοίκους του και δημιουργούν έργα-καρπούς αυτής
της συνδιαλλαγής, αναδεικνύοντας τη σπάνια ποικιλομορφία της πόλης.

Καλλιτέχνες: Παγώνα Ζάλη (GR), Τίμοθυ Λασκαράτος (GR), Αιμιλία Λιόντου
(ΑΤ),
Ελένη Μυλωνά (CH), Μαρία Νικηφοράκη (GR), Kamila Szejnoch (PL)
Μέντορες & Συν-επιμελητές: Yellow Brick, Το Οχτώ/Eight, Snehta
Residency
Οργάνωση-Εκτέλεση Παραγωγής: Delta Pi
Παραγωγή: 2023 Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης


