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κκααιι  ππεερριιββααλλλλοοννττιικκήήςς  

σσυυννεείίδδηησσηηςς  
ααππόό  τταα ΚΚΔΔΑΑΠΠ  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ

ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

Καταγγελία για 
επίθεση με ρόπαλα 

εναντίον φοιτητών στο 
Πανεπιστήμιο 

Δυτικής Αττικής

Παλικαρίσια νίκη και άνοδο 
στην Γ΄Εθνική ο Βύζας

Συνεχίζει στον ΑΟΚ Πανελευσινιακός 
ο Α. Ρεκουνιώτης

ΑΟ ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ:  ΑΟ ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ:  
Ο σχεδιασμός για τη νέα αθλητικήΟ σχεδιασμός για τη νέα αθλητική

σεζόν έχει ήδη ξεκ ινήσεισεζόν έχει ήδη ξεκ ινήσει

«Πρωταθλητισμός»«Πρωταθλητισμός»
εγκληματικότητας στη

Δυτική Αττική

- 112 συλλήψεις σε 10 ημέρες για κλοπές
και ναρκωτικά

Κοινωνικός τουρισμός: Άυλη 
κάρτα σε 200.000 δικαιούχους

Το voucher θα μπορεί να
 χρησιμοποιείται παντού και χωρίς

 περιορισμούς

ΣΣυυννάάννττηησσηη  μμεε  ττοονν  
ΥΥπποουυρργγόό  ΝΝααυυττιιλλίίααςς
ζζήήττηησσεε  οο  ΔΔήήμμααρρχχοοςς

ΕΕλλεευυσσίίννααςς  αναφορικά με
το ζήτημα διέλευσης LNG

από τον Κρόνο

σσεελλ..  1100--1111

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΧΡΙ  ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Προετοιμασία κι εξοπλισμός του νέου
Ειδικού Γυμνασίου Άνω Λιοσίων

σσεελλ..  66

σσεελλ..  33

σσεελλ..    33--44

ΕΕρργγαασσίίεεςς  ααπποοψψιιλλώώσσεεωωνν  
γγιιαα  ααννττιιππυυρριικκήή  ππρροοσστταασσίίαα  σσττοο

οοδδιικκόό  δδίίκκττυυοο  ττηηςς  ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκήήςς
ΕΕννόόττηηττααςς  ΔΔυυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς

σσεελλ..  55σσεελλ..    33

σσεελλ..99

σσεελλ..    1166

σσεελλ..  22

Κανονικά θα λειτουργήσουν σήμερα τα σχολεία της
περιοχής. Μήνυμα 112 έλαβαν το βράδυ οι κάτοικοι.
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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
Ζην αΐς, Ζην αΐδα,Παν αγής, Παν άγος

Σεβαστιαν ή, Σεβαστίν α, 
Σεβαστιαν ός , Σεβαστή, Σέβη, Σεβούλα, 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Κολιός Αντώνιος, Ν.28ης Οκτωβρίου 17Α & 

Θρασυβούλου, 2105577744

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Σαμπάνης Σπυρίδων Α.

Περικλέους 40 & Κοντούλη, 2105547581

MANΔΡΑ
Γιάννου Γεώργιος Ι.

Κοροπούλη Βαγγέλη 25, 2105555844

ΆΝΩ  ΛΙΟΣΙΑ 

Μπουρούνη Αθηνά Δ.Πίνδου 42 & Χαλκίδας 1,
Άνω Λιόσια - Δροσούπολη, 2102470650

ΑΧΑΡΝΕΣ
Μπουντζάν Ρουσλάν Μ.

Αγίου Διονυσίου 82, 2102444771

Σ
υνάντηση με τον Υπουργό Ναυτιλίας
Γιάννη Πλακιωτάκη ζήτησε ο Δήμαρχος
Ελευσίνας Αργύρης Οικονόμου

αναφορικά με το ζήτημα διέλευσης LNG από τον
Κρόνο, η οποία και αναφέρεται στο Μνημόνιο
Συνεργασίας, μεταξύ του Διαχειριστή Εθνικού
Συστήματος Φυσικού Αερίου και του Οργανισμού
Λιμένα Ελευσίνας.

Σύμφωνα με αυτό, τμήμα λιμενικών
εγκαταστάσεων στη θέση Κρόνος, συνολικού
εμβαδού 3 στρεμμάτων, θα χρησιμοποιηθούν
προσωρινά για την θαλάσσια μεταφορά
βυτιοφόρων φορτηγών LNG με προθεσμία από
και προς τη νήσο Ρεβυθούσα.

Η ανωτέρω απόφαση, σύμφωνα με τον
Δήμαρχο  αγνοεί παντελώς τις περιβαλλοντικές
ανάγκες της ήδη επιβαρυμένης περιοχής.

Παράλληλα, αντιβαίνει στις εξελίξεις που έχουν
δρομολογηθεί για το παραλιακό μέτωπο, για τις
οποίες έχει υπογράψει και το Υπουργείο Ναυ

τιλίας.Από πλευράς της Δημοτικής Αρχής έχει
ζητηθεί η απόσυρση της απόφασης, για την
οποία και  ο Δήμαρχος Ελευσίνας ζήτησε
συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Ναυτιλίας
Γιάννη Πλακιωτάκη αλλά και  όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς.

Για τον ίδιο λόγο, ζητήθηκε και η στήριξη των
Βουλευτών της Δ. Αττικής, προκειμένου να
ενισχυθεί το αίτημα του Δήμου.

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Αργύρης
Οικονόμου: «Η απόφαση αυτή ελήφθη χωρίς τη
σύμφωνη γνώμη του Δήμου, κάτι που από μόνο
του είναι λάθος. Για τα ζητήματα που αφορούν
στην πόλη και τους πολίτες, τον πρώτο και
τελευταίο λόγο έχει ο Δήμος και αυτό κάποια
στιγμή πρέπει να γίνει κατανοητό. 

Το «όχι», τόσο το δικό μας όσο και των
πολιτών, στην απόφαση αυτή, είναι
κατηγορηματικό και  θα κινήσουμε κάθε
απαραίτητη διαδικασία για την απόσυρσή της».

ΣΣυυννάάννττηησσηη  μμεε  ττοονν  ΥΥπποουυρργγόό  ΝΝααυυττιιλλίίααςς  ζζήήττηησσεε
οο  ΔΔήήμμααρρχχοοςς  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  αναφορικά 

με το ζήτημα διέλευσης LNG από τον Κρόνο

Την επίθεση ομά-
δας αναρχικών με
κράνη, λοστούς και
ρόπαλα σε εκδήλωση
που έγινε το Σάββατο
4 Ιουνίου στο Πανεπι-
στήμιο Δυτικής Αττι-
κής, με αποτέλεσμα
καταστροφές και του-
λάχιστον πέντε τρα-
υματίες καταγγέλλει η
Πανελλήνια Ανεξάρτ-
ητη Κίνηση Σπουδα-
στών (ΠΑΝΚΣ).

Η εκδήλωση διορ-
γανώθηκε από την
ΠΑΝΚΣ, ενώ μέρος
των εσόδων επρόκει-
το να διατεθεί για φιλα-
νθρωπικούς σκο-
πούς υπέρ των Ουκρ-
ανών προσφύγων.

Οι δράστες, φορώντας μαύρα
κράνη, εισέβαλαν στον χώρο
της εκδήλωσης τα μεσάνυχτα,
λίγα λεπτά πριν την έναρξή της. 

Με λοστούς και ρόπαλα, κατέ-
στρεψαν τον εξοπλισμό της
εκδήλωσης, εξαπέλυσαν ύβρ-
εις και απειλές πετώντας γυάλι-
να μπουκάλια σε όσους
βρίσκοντας στον χώρο. 

Επίσης, υποστηρίζει  η
ΠΑΝΚΣ, επιτέθηκαν στους διο-
ργανωτές και άλλους φοιτητές
και φοιτήτριες που βρίσκονταν
εκεί με αποτέλεσμα περισσότε-
ρους από πέντε τραυματίες.

Καταγγελία για επίθεση με ρόπαλα εναντίον φοιτητών 
στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
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ΕΕρργγαασσίίεεςς  ααπποοψψιιλλώώσσεεωωνν  
γγιιαα  ααννττιιππυυρριικκήή  ππρροοσστταασσίίαα  σσττοο

οοδδιικκόό  δδίίκκττυυοο  ααρρμμοοδδιιόόττηηττααςς  
ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκήήςς  ΕΕννόόττηηττααςς  

ΔΔυυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς

Εργασίες αποψιλώσεων, συλλογής απορριμμά-
των και γενικότερα καθαρισμών εκτελεί η Περιφ-
ερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής, με συντονισμό

του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής Λευτέρη Κοσμό-
πουλου. 
Συγκεκριμένα, εκτελούνται εκτεταμένες και εντατικές
εργασίες καθαρισμών, συλλογή απορριμμάτων και
αποψιλώσεις, στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών-
Κορίνθου, Ελευσίνας-Θηβών και συνολικά στο οδικό
δίκτυο αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής
Αττικής.
Σχετικά, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Λευτέρ-
ης Κοσμόπουλος ανέφερε: «Η αντιπυρική περίοδος και
οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η περιοχή μας απαιτούν
εγρήγορση, προετοιμασία, πρόληψη..

«Πρωταθλητισμός»«Πρωταθλητισμός»
εγκληματικότητας στη Δυτική Αττική
- 112 συλλήψεις σε 10 ημέρες για κλοπές και ναρκωτικά

Σε 787 ανέρχονται τα άτομα που συνελήφθησαν για
ληστείες, κλοπές, παράτυπη μετανάστευση και άλλα
αδικήματα το τελευταίο χρονικό διάστημα από την
ΕΛΑΣ.

Ακόμη, προσήχθησαν 1.825 άτομα και ανευρέθη-
καν 44 κλεμμένα οχήματα, στο κέντρο των Αθηνών
και στη Δυτική Αττική, στο πλαίσιο των ειδικών δρά-
σεων που πραγματοποίησε σε καθημερινή βάση η
ΕΛΑΣ για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας,
σύμφωνα με ανακοίνωση του Αρχηγείου της ΕΛΑΣ.

Το διάστημα από 25 Μαΐου έως 5 Ιουνίου στην
ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής:

συνελήφθησαν 112 άτομα για διάφορα αδικήματα
(κλοπές, παραβάσεις των νομοθεσιών για τα ναρκωτι-
κά κ.λπ.)

προσήχθησαν 779 άτομα
ανευρέθη  κλεμμένο όχημα
Επιπρόσθετα, τις επιχειρησιακές δράσεις των

αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής

Συνεχίζεται στη σελ. 12

Σ
την  εκπομπή Κοιν ων ία Ώρα
MEGA μίλησε ο κ. Θεόφιλος, ο
οποίος περιέγραψε το «Γολγοθά»

που αν έβηκε όταν  χ ρειάστηκε ν α βρεθ-
εί σε έν α δημόσιο ν οσοκομείο, προκει-
μέν ου ν α αν τιμετωπίσει έν α πρόβλημα
υγείας που του παρουσιάστηκε.

Όπως εξήγησε ο κ. Θεόφιλος, λίγο έλει-
ψε ν α χ άσει το πόδι του.

Η περιπέτεια

«Έχ ω έν α φορτηγό δημοσίας χ ρήσης,
κατά την  εκφόρτωσή του έφυγε έν α
κιβώτιο και χ τύπησε πάν ω μου και μου
έσπασε το πόδι. Κάλεσα ασθεν οφόρο
ν α με πάρουν , ήταν  δύσκολη η
μετακίν ησή μου γιατί έχ ω και κάποια
παραπάν ω κιλά. Περιμέν ον τας για μία
ώρα το ασθεν οφόρο, με πήραν  από το
ΕΚΑΒ και μου είπαν  ότι ή θα περιμέν ω
5-6 ώρες, ή ν α βρω τρόπο ν α πάω
μόν ος μου στο ν οσοκομείο.

Προσπαθούσα ν α εξηγήσω ότι είμαι
λίγο υπέρβαρος και ότι πρέπει ν α έρθ-
ουν  γιατί η μετακίν ησή μου είν αι
δύσκολη, και μου το έκλεισαν . Με έβα-
λαν  μέσα στο αμάξι του πατέρα μου, με
πήγε στο Αττικόν  ν οσοκομείο που
εφημέρευε, και εκεί ήταν  4 ασθεν οφόρα
που καθόν τουσαν  έξω από τα Επείγον -
τα.

Προσπαθούσε ο πατέρας μου ν α βρει
φορείο, έν α γερον τάκι 75 χ ρον ών , ν α με
βγάλει από το αμάξι, δεν  ήρθαν  για ν α
βοηθήσουν . Δε βοήθησε καν είς, φών αζα
και εκείν οι κάθον ταν  στον  ήλιο με το
τσιγάρο τους και κορόιδευαν . Τελικά με
έβγαλαν  από το αυτοκίν ητο η γυν αίκα
μου με τον  πατέρα μου», αν έφερε ο κ.
Θεόφιλος.

Περίμεν ε μάταια 3 μέρες ν α χ ειρουργ-
ηθεί – Κιν δύν εψε ν α χ άσει το πόδι του

«Φτάν ον τας ν α έρθει η σειρά μου ν α
μπω στα εξωτερικά ιατρεία ν α με εξετά-
σουν , ήταν  απόγευμα. Δε με είδε κάποι-
ος γιατρός, δε μίλησα με κάποιον . Κάποι-
ος είδε τις πλάκες και είπε ν α με ετοιμά-
σουν  για χ ειρουργείο. Με έβαλαν  σε έν α
άλλο δωμάτιο, με ετοίμασαν  για χ ειρουρ-
γείο, με αν έβασαν  στο διάδρομο σε ράν -
τζο και με είχ αν  στην  αν αμον ή για χ ειρ-
ουργείο. Πέρασαν  δύο ημέρες που
ήμουν  σε ράν τζο και περίμεν α. Μετά
από δύο ημέρες, με ρώτησε έν ας γιατρός
επισκεπτηρίου πόσα κιλά είμαι και είπα
140, και μου είπε ότι μέχ ρι 135 κιλά μπο-
ρούν  ν α χ ειρουργήσουν , γιατί δεν
αν τέχ ουν  τα χ ειρουργικά τραπέζια παρ-
απάν ω κιλά», συν έχ ισε.

«Την  τρίτη ημέρα είδα ότι το πόδι μου
φούσκων ε επικίν δυν α. Πήρα τηλέφων ο
στο ΚΑΤ, μου είπαν  ότι μπορούν  ν α με 

χ ειρουργήσουν , αλλά χ ρειάζον ται
παραπεμπτικό, το οποίο δε μου έδωσαν
ποτέ. Δεν  μπορούσα ν α βρω άλλη λύση,
και έν ας φίλος του πατέρα μου μεσολά-
βησε και μου γν ώρισε έν α γιατρό από το
ιατρικό του Αμαρουσίου και πήγα πλέον
ιδιωτικά. Από το Αττικόν  υπέγραψα
μόν ος μου και έφυγα», εξήγησε.

«Στο ιδιωτικό ν οσοκομείο Κυριακή
βράδυ χ ειρουργήθηκα και Τρίτη πρωί
ήρθα στο σπίτι μου και αν έβηκα και δύο
σκάλες. Είμαι ασφαλισμέν ος, αλλά αυτό
που μου έκαν αν  εκεί ήταν  ψυχ ολογικός
εκβιασμός.

Τελικά τα λεφτά που πλήρωσα μπρο-
στά σε αυτό που πέρασα, δεν  ήταν
τίποτα», είπε ο ίδιος.

«Είχ ε πάθει μόλυν ση το πόδι μου,
ευτυχ ώς πήγαν  όλα καλά. Στο Αττικόν
αισθάν θηκα ότι κιν δυν εύει πλέον  η ζωή
μου. 

Όταν  έφυγα με το ιδιωτικό ασθεν οφ-
όρο άρχ ισα ν α ελπίζω ότι θα ξαν αδώ το
σπίτι μου και το παιδί μου. 

Πήγε η γυν αίκα μου στο ν οσοκομείο
την  Τετάρτη για ν α πάρει το ιστορικό,
και δεν  τα γράφουν  όλα αυτά», αν έφερε
κλείν ον τας ο κ. Θεόφιλος.

ΣΣοοββααρρήή  κκααττααγγγγεελλίίαα::  ΠΠεερρίίμμεεννεε  μμάάττααιιαα  33  ηημμέέρρεεςς  σσττοο  
ρράάννττζζοο  γγιιαα  νναα  χχεειιρροουυρργγηηθθεείί  σσττοο  ««ΑΑττττιικκόόνν»»

Συνεχίζεται στη σελ. 4
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Συν εχίζεται από σελ. 3

Αττικής, συνεπικουρούν αστυνομικές δυνάμεις της
Διεύθυνσης ‘Αμεσης Δράσης Αττικής, που δραστηριο-
ποιούνται στις συγκεκριμένες περιοχές. Στο πλαίσιο
αυτό, από 25 Μαΐου μέχρι 3 Ιουνίου πραγματο-
ποίησαν συνολικά:

253 συλλήψεις για διάφορα αδικήματα (ληστείες,
κλοπές, παραβάσεις των νομοθεσιών για τα όπλα και
τα ναρκωτικά κ.λπ.)

360 προσαγωγές
43 ανευρέσεις κλεμμένων οχημάτων
Σε επίπεδο δημόσιας ασφάλειας, το εξειδικευμένο

προσωπικό των Υποδιευθύνσεων Ασφαλείας Αθη-
νών και Δυτικής Αττικής κατάφερε να εξιχνιάσει συνο-
λικά 187 υποθέσεις για ληστείες, κλοπές -διαρρήξεις,
κλοπές τροχοφόρων και για παραβάσεις της νομοθ-
εσίας για τα ναρκωτικά.

Για τις υποθέσεις αυτές ταυτοποιήθηκαν συνολικά
191 δράστες.

Οι ειδικές δράσεις, θα συνεχισθούν, αναφέρεται
ακόμη από την ΕΛ.ΑΣ.

Την έγκριση για την ένταξη 258 προτάσεων στον
Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική αναζωογόνηση και
Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του
Χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλον-
τικού Ισοζυγίου 2022» της Πρόσκλησης της Δράσης
«Σχέδια Αστικής προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)», έδωσε το
Πράσινο Ταμείο στους αντίστοιχους δήμους:

Το συνολικό ύψος του Χρηματοδοτικού Προγράμμα-
τος του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2022
ανέρχεται στα 26.451.184,40 €.

Για την απόφαση το ΔΣ έλαβε υπόψη του την υπ ́
αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/110088/887/30-11-2021 (Β ́
5553) Απόφαση του Υφυπουργού Π.ΕΝ. με θέμα
«Προδιαγραφές, όροι και τεχνικές οδηγίες για την
εκπόνηση «Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας
(Σ.Α.Π.)».

Όπως και την υπ’  αριθμ. 2479/27-04-2022 (ΑΔΑ:
ΨΑΑΒ46Ψ844-Μ41) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ «ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.)» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 (Α.Π. 2) «Αστική Αναζωογόν-
ηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου»
ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2022,
σε συνέχεια της υπ’  αριθμ. 237.1.6/2022 (ΑΔΑ:
ΨΑΓΙ46Ψ844-ΦΗΡ) απόφασης του ΔΣ του Πράσινου
Ταμείου με θέμα: Έγκριση Πρόσκλησης και Οδηγού
προγράμματος «Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας
(Σ.Α.Π.)» του Χ.Π. «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ έτους 2022».

Έτσι αποφάσισε τον καθορισμό των Δήμων ως προ-

σωρινών δικαιούχων στον Α.Π. 2 «Αστική Ανα-
ζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισο-
ζυγίου» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2022 της δράσης «ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.)» και έως του ποσού
που αναγράφεται για έκαστο εξ αυτών σύμφωνα με τον
πίνακα που συνοδεύει την απόφαση.

Την διάθεση ποσού έως 13.178.120,00 € (συμπερι-
λαμβανομένου ΦΠΑ) για την υλοποίηση των παραπά-
νω προτάσεων.

Μετά την εξέταση των υποβλητέων δικαιολογητικών
το Διοικητικό Συμβούλιο θα προχωρήσει στον καθορι-
σμό των Δήμων ως «οριστικών δικαιούχων» και στην
αποδέσμευση του τελικού ποσού χρηματοδότησης,
αρχικά έως την εξάντληση του ποσού της παρακαταθ-
ήκης (Α.Π.2: 30.500.000,00 € σύμφωνα με την Υ.Α.
8190/2021) και στην συνέχεια από τον Π/Υ του Π.Τ.
επομένων ετών.

Η ολοκλήρωση των σχεδίων και η υποβολή των
δικαιολογητικών θα γίνεται εντός της προθεσμίας που
προβλέπει η σχετική Υ.Α.
(ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/110088/887/30-11-2021 (Β ́ 5553)).

Πράσινο Ταμείο: Εγκρίθηκαν 13 εκατ. 
ευρώ σε 258 Δήμους



Για το διάστημα μέχ ρι την  απόδραση στις
παραλίες, ο Δήμος Χαϊδαρίου και η ΚΕΔΧ
διοργαν ών ουν   φέτος τo πρόγραμμα θερι-
ν ής απασχ όλησης για ηλικίες 5-12 ετών .
Μετά από δυο χ ρόν ια υποχρεωτικής δια-
κοπής λόγω των  μέτρων  για την  παν δημία,
το camp του Δήμου Χαιδαρίου  ξεκιν άει
ξαν ά με αν αν εωμέν ους στόχ ους. 

Να προσφέρει στους μικρούς μας φίλους και φίλες
όμορφες ημέρες χ αράς, γεμάτες με παιχ ν ίδια, αθλητι-
σμό και δημιουργικές δραστηριότητες,  εξυπηρ-
ετών τας παράλληλα τις αν άγκες των  εργαζόμεν ων
γον έων . Τα έμπειρα στελέχ η του Δήμου και της ΚΕΔΧ
εγγυών ται την  ποιοτική απασχ όληση των  παιδιών ,
μέσα σε έν α απόλυτα ασφαλές περιβάλλον  που θα
τους αφήσει τις καλύτερες αν αμν ήσεις. 
Καλό καλοκαίρι σε μικρούς και μεγάλους !
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
2022 
για παιδιά γεν ν ημέν α από 1/1/2010 έως 15/06/2017 
Δραστηριότητες:
Κολύμπι, Μπάσκετ, Βόλεϊ, Ποδόσφαιρο, Τέν ις, Ρυθμι-
κή, Παιδαγωγικά παιχ ν ίδια, Χορός, Τραγούδι, Εικαστι-
κά, Θεατρικό παιχ ν ίδι, Μουσική, Κατασκευές, Εκπαι-
δευτικές εκδρομές, και πολλά άλλα… 

1η περίοδος: 22/6 – 5/7
2η περίοδος: 06/7 – 19/7
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ: 07:30 – 08:15
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ: 14:00 – 15:30

ΑΙΤΗΣΕΙΣ:από 1/6 έως και 13/6
- Ηλεκτρον ικές αιτήσεις στην  ιστοσελίδα του Δήμου
www.haidari.gr, 
διαδρομή: Ηλεκτρον ικές Υπηρεσίες → Θέλω ν α
εξυπηρετηθώ → ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ → ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
ή 
- Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (2ος όροφος Δημα-
ρχ είο Χαϊδαρίου)
ώρες: 08:30 – 14:30 
Πληροφορίες: 213 2047364

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Προετοιμασία κι εξοπλισμός του νέου
Ειδικού Γυμνασίου Άνω Λιοσίων

Σε πλήρη εξέλιξη
είναι οι διαδικασίες
προετοιμασίας και

εξοπλισμού του νέου Ειδι-
κού Γυμνασίου για την ένα-
ρξη λειτουργίας από το νέο
σχολικό έτος 2022-2023.

Μετά την παράδοση
του σχολικού κτηρίου από
την ΚΤΥΠ Α.Ε στον Δήμο
Φυλής και την τοποθέτηση
Διευθύντριας στο σχολείο,
τον Φεβρουάριο 2022, η
Β/θμια Σχολική Επιτροπή με
ιδίους πόρους του Δήμου
Φυλής, μεριμνά για την
προμήθεια του απαραίτητου
εκπαιδευτικού εξοπλισμού, 

καθώς και την προετοι-
μασία του σχολικού κτηρίου
προκειμένου το Γυμνάσιο
να υποδεχθεί τους νέους
μαθητές υπό τις καλύτερες
εκπαιδευτικές και λειτουργι-
κές συνθήκες.

Άλλωστε είναι σαφείς οι
κατευθύνσεις του Δημάρχου
Φυλής Χρήστου Παππού
προς τον Πρόεδρο της
Β/θμιας Σχολικής Επιτρο-
πής Νίκο Χατζητρακόσια και
τον Αντιδήμαρχο της Τεχνι-
κής Υπηρεσίας Θανάση
Σχίζα να καταβληθεί κάθε
δυνατή προσπάθεια ώστε οι
εσωτερικοί και εξωτερικοί 

χώροι του σχολείου να
παραδοθούν σε άριστη
κατάσταση προς χρήση και
κάλυψη των εκπαιδευτικών
αναγκών των μαθητών με
ειδικές ικανότητες που θα
φοιτήσουν εκεί.

Το ενδιαφέρον για τις
εγγραφές είναι έκδηλο και
πραγματοποιούνται  καθ-
ημερινά στην έδρα του νέου
Γυμνασίου επί της οδού
Ερμιόνης 18 & Πατρών Άνω
Λιόσια, τηλ. 210-2472858
και 210-2481196, όπου
μπορούν να απευθύνονται
οι γονείς. 

Δενδροφύτευση στη Δομή 
Φιλοξενίας εκτοπισθέντων Ουκρανών

στην Ελευσίνα

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η δράση δενδροφύτευσης στη
Δομή Φιλοξενίας εκτοπισθέντων Ουκρανών στην Ελευσίνα με
αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος
2022 με σύνθημα «Μόνο μία Γη».

Η δράση διοργανώθηκε από την Υπηρεσία Υποδοχής και
Ταυτοποίησης της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής Αιτούντων
Άσυλο και το Δήμο Ελευσίνας, με την εθελοντική συμμετοχή
ομάδας φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και
του 1ου Συστήματος Προσκόπων Ελευσίνας.

Σημειώνεται ότι η Δομή Φιλοξενίας Ελευσίνας ενεργοποιήθη-
κε αποκλειστικά για τις ανάγκες υποδοχής και μακροπρόθε-
σμης φιλοξενίας εκτοπισθέντων ατόμων από την Ουκρανία μετά
το ξέσπασμα του πολέμου και η δενδροφύτευση εντάσσεται στο
πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των εγκαταστάσεων της
Δομής προς όφελος των διαμενόντων από την Υπηρεσία Υπο-
δοχής και Ταυτοποίησης της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής
Αιτούντων Άσυλο.
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Δ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ: Το καλοκαίρι και οι
σχολικές διακοπές έφτασαν! 



Λειτουργεί εδώ και μερικά 24ωρα ο Αστυνομικός Σταθμός της Κινέττας

Λειτουργεί εδώ και μερικά 24ωρα ο Αστυνομικός Σταθμός της Κινέττας, σε χώρο που παραχώρησε ο Δήμος (Δημοτικό κτίριο), με
διοικητή τον Αρχιφύλακα κ. Γιαννίκο Ιωάννη.Παράλληλα όπως σημειώνει σε σχετική του ανάρτηση ο δήμαρχος Μεγαρέων θα
υπάρχουν δράσεις στην περιοχή από την Κινητή Αστυνομική Μονάδα (Κ. Α. Μ), από περιπολικά και από μονάδες Ο.Π.Κ.Ε. Με τα παρ-
απάνω αυξάνεται κατά πολύ η ασφάλεια των κατοίκων, καθώς και των περιουσιών αυτών.

Η
Κο ι νωφε λή ς
Ε πι χε ί ρ η ση
του Δήμου
Α σπ ρ ο π ύ ρ -

γου, με αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα Περ-
ιβάλλοντος, διοργάνω-
σε χαρούμενες βιωμα-
τικές δράσεις αναφορι-
κά με το Περιβάλλον
και  την Ανακύκλωση
για τα παιδιά των
ΚΔΑΠ. Με το μήνυμα
«Αγαπάμε τη Φύση -
Διατηρούμε το Περι-
βάλλον Καθαρό» τα
παιδιά μαζί  με τους
γονείς τους και το προ-
σωπικό των ΚΔΑΠ,
συγκεντρώθηκαν στην παραλία Ασπροπύργου,
την Κυριακή 5 Ιουνίου 2022, και αφού πρώτα
ενημερώθηκαν για το νόημα της Ανακύκλωσης
ξεκίνησαν να καθαρίζουν τμήματα της παραλίας. 

Έπειτα, έχοντας τον κατάλληλο εξοπλισμό,
φύτευσαν αγγελικές νάνες  κατά μήκος της ακτής
ενώ παρακολούθησαν από αρμόδιο συνεργείο
πως γίνεται η φύτευση μεγαλύτερων δέντρων
όπως μιμόζες και φίκους ροδίτικους.  

Στη συνέχεια, τα παιδιά με το σύνθημα των
εκπαιδευτικών και φωνάζοντας δυνατά τη λέξη
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» άφησαν στον ουρανό τα βιοδια-
σπόμενα μπαλόνια ενώ στη συνέχεια πραγματο-
ποιήθηκε κλήρωση όπου τρεις μικροί μαθητές
κέρδισαν από ένα ποδήλατο. 

Κατά τη λήξη της δράσης ο Πρόεδρος της
ΚΕΔΑ, κ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος ευχα-
ρίστησε θερμά μικρούς και μεγάλους για τη
συμμετοχή τους  καθώς και τη Διεύθυνση Τεχνι-
κής Υπηρεσίας, Καθαριότητας και Πρασίνου για
την αμέριστη αρωγή τους για τη διεξαγωγή της

δράσης. Τόνισε, ότι σκοπός της ΚΕΔΑ – ΚΔΑΠ
δεν είναι μόνο να ψυχαγωγούμε και να απασχο-
λούμε τα παιδιά δημιουργικά αλλά και να τους 

περνάμε μηνύματα  εθελοντισμού και περιβαλ-
λοντικής συνείδησης.     

Για τη συγκεκριμένη δράση ο Δήμαρχος Ασπρ-
οπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου, δήλωσε:  «Ένα
μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά και τους γονείς
τους που στήριξαν τη δράση μας! 

Η Δημοτική Αρχή προσπαθεί να διδάξει την
αγάπη προς την φύση και το περιβάλλον και να
αναπτύξει το αίσθημα κοινωνικής αλληλεγγύης
μέσω της εθελοντικής βοήθειας. Όλοι μας πρέ-
πει να συνειδητοποιήσουμε, ότι το περιβάλλον
είναι δίκη μας ευθύνη, και πάνω απ’ όλα τα παι-
διά μας – αυτό και μόνο είναι αρκετό!» 

Στην δράση έδωσαν το παρόν ο Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου, κ.
Μιχαήλ Ψωμιάδης, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής
Υπηρεσίας, κ. Παντελής Σαββίδης, η Πρόεδρος 

του Πνευματικού Κέντρου, κ. Γεωργία Πηλιχου
και το μέλος του Δ.Σ. του Πνευματικού, κ. Μαρία
Ρηγάτου.  
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Mε τους εξωραϊ-
σ τ ι κ ο ύ ς
συλλόγους της

Χαραυγής και της Λαθέας
συναντήθηκε το απόγε-
υµα της Πέµπτης 2 Ιου-
νίου, ο ∆ήµαρχος Αχα-
ρνών Σπύρος Βρεττός,
συνοδευόµενος από συνε-
ργάτες του. Στις ουσιαστι-
κού χαρακτήρα, αυτές
συναντήσεις ο κ. Σπ.
Βρεττός είχε την ευκαιρία
να ανταλλάξει απόψεις
και επιχειρήµατα µε µέλη
των συλλόγων και
κατοίκους, να παραθέσει
τις ενέργειες από την πλε-
υρά της δηµοτικής αρχής
για την επίλυση ζητηµά-
των που χρονίζουν και να
αναφερθεί στον προγραµ-
µατισµό που υπάρχει σχε-
τικά µε εµβληµατικά έργα
που πρόκειται να αλλά-
ξουν την εικόνα της
πόλης.

Στη συζήτηση µε τους
φορείς ο ∆ήµαρχος Αχα-
ρνών επανέλαβε ότι η
προσπάθεια για να αλλά-
ξει η πόλη οφείλει να
είναι κοινή και συλλογι

κή και εξέφρασε την
άποψη ότι παρά τις αντι-
κειµενικές δυσκολίες η
προσπάθεια αυτή θα έχει
θετικά αποτελέσµατα.

Όπως τόνισε η δηµοτι-
κή αρχή έχει θέσει τις
βάσεις ώστε οι Αχαρνές
να βρεθούν στο προσκή-
νιο των εξελίξεων, να
αντλήσουν τα κονδύλια
που τους αναλογούν και
να αποκτήσουν τις υπο-
δοµές που τους αξίζουν.

Συγκεκριµένα ο ∆ήµα-
ρχος Αχαρνών δήλωσε
για τις συναντήσεις:

“Ο προγραµµατισµός
µας περιλαµβάνει µια
σειρά από πολύ σηµαντι-
κά έργα στην περιοχή
της Λαθέας. Έργα
εµβληµατικά για ολόκ-
ληρη την πόλη και όχι
µόνο για τη γειτονιά.
Απόψε άκουσα µε ενδια-
φέρον από τους κατοίκο-
υς, τους προβληµατι-
σµούς και τις προτάσεις
τους. Το σίγουρο είναι
πως η προσπάθεια που
κάνουµε για να αλλάξο-
υµε την πόλη µας είναι
συλλογική. Ξεκινήσαµε 

µαζί και όλοι µαζί θα
τα καταφέρουµε.

Στη Χαραυγή τα προβ-
λήµατα είναι πολλά και
χρόνια. 

Τα ξέρω και τα ξέρουµε
όλοι µας. Τα συζητήσαµε
και σήµερα µε τα µέλη
του Συλλόγου κατοίκων,
τους οποίους ενηµέρωσα
για τις ενέργειες µας. 

Ξέρουν πλέον τι περι-
µένουν να γίνει τους
επόµενους µήνες. Και
τότε θα µιλήσουµε ξανά
µε τον φίλο µου, τον
µικρό Νικόλα”.
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Πυροσβεστική: 
Κοινές δράσεις ενημέρωσης

και ευαισθητοποίησης  μεταξύ 
Περιφέρειας Αττικής και 

Πυροσβεστικού Σώματος, 

Η συνεργατική σχέση μεταξύ της Περιφέρειας Αττι-
κής και του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και στην
περαιτέρω συνδρομή στο έργο τους επιβεβαιώθηκε
στη συνάντηση του περιφερειάρχη, Γιώργου
Πατούλη, με αντιπροσωπεία του ΔΣ της Ένωσης
Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ δρομο-
λογήθηκαν και κοινές δράσεις ενημέρωσης και ευαι-
σθητοποίησης των πολιτών σε ζητήματα πολιτικής
προστασίας.

Ο κ. Πατούλης υπογράμμισε τη σημασία που δίνει
η Περιφέρεια Αττικής στον τομέα της πρόληψης, την
οποία χαρακτήρισε ως το «ισχυρότερο όπλο» στην
προσπάθεια για την καλύτερη θωράκιση των πόλεων
και την προστασία της ζωής και των περιουσιών των
πολιτών. 

Σε αυτό το πλαίσιο, συζητήθηκε η διοργάνωση κοι-
νής ημερίδας για αυτά τα ζητήματα, ενώ ο κ.
Πατούλης εξέφρασε τη βούληση της Περιφέρειας να
συνδράμει στην ενίσχυση του εξοπλισμού του ΠΣ
(σύγχρονα εργαλεία πυρόσβεσης, οχήματα), μέσω
χρηματοδότησης από τα προγράμματα ΕΣΠΑ.

Υπενθυμίζεται πως η Περιφέρεια έχει ενισχύσει
μέσω του ΠΕΠ Αττικής το Πυροσβεστικό Σώμα με 35
οχήματα διαφόρων τύπων, συνολικού προϋπολογι-
σμού 5 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο νέο Κέντρο Πολιτικής
Προστασίας της Περιφέρειας στο Μαρούσι, το οποίο
θα λειτουργήσει με σύγχρονες τεχνολογίες στις αρχές
του καλοκαιριού και έχει στόχο να αποτελέσει πρότ-
υπο συντονιστικό κέντρο διαχείρισης κρίσεων. Ο κ.
Πατούλης τόνισε την απόλυτη προσήλωση της Περ-
ιφέρειας στην προοπτική της στενής -αλλά με διακρι-
τούς ρόλους- συνεργασίας με την Πυροσβεστική.

Όπως επεσήμανε, «με αίσθημα ευθύνης και σε
συνεργασία με όλους τους συναρμόδιους φορείς
πολιτικής προστασίας της Πολιτείας θα συνεχίσουμε
να εργαζόμαστε με απόλυτη προτεραιότητα την ασφ-
άλεια των πολιτών της Αττικής. Ως Περιφέρεια αλλά
και προσωπικά, θέλω να διαβεβαιώσω ότι, στον
βαθμό που μας αναλογεί, θα συνεχίσουμε να εργαζό-
μαστε για την αποτελεσματική προστασία των
πολιτών. Ο σωστός σχεδιασμός αλλά, κυρίως, η
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε
ζητήματα προστασίας και πρόληψης μπορούν να
δώσουν ικανά αποτελέσματα στην επίτευξη αυτού
του στόχου μας».

Τέλος, ο πρόεδρος της Ένωσης, Κωνσταντίνος
Τσίγκα, ο γγ, Κωνσταντίνος Ξηρόκωστας και ο ταμίας,
Ιωάννης Αρτοποιός, σημείωσαν, μεταξύ άλλων, ότι τα
στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος αναγνωρίζουν
στο πρόσωπο του περιφερειάρχη έναν «άξιο και
μαχητικό συμπαραστάτη», γεγονός που που δίνει
ώθηση «στον αγώνα για την επιτυχία του κοινού μας
σκοπού, την αντιμετώπιση και κατά το δυνατόν ελαχι-
στοποίηση των πυρκαγιών της Αττικής».

ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ

Συναντήσεις του ∆ηµάρχου Αχαρνών µε τους 
Συλλόγους της Χαραυγής και της Λαθέας



Σ
ε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται η ελληνική κυβέρνηση, καθώς εκτυλίσσεται
η κλιμάκωση της έντασης στο Αιγαίο, την οποία ξεκίνησε και συστηματικά
επιδιώκει η Τουρκία, σε μια προσπάθεια να αμφισβητήσει το status της

ευρύτερης περιοχής της ανατολικής Μεσογείου και να προωθήσει τη δική της ηγεμονία
σε αυτήν.

Η Αθήνα ήταν εξαρχής πεπεισμένη ότι η γειτον ική χώρα
δεν θα προβεί σε καμία ενέργεια που θα μπορεί να
ξεσηκώσει εναντίον της ισχυρές κρατικές και υπερεθν ικές
οντότητες. Πάντα δηλαδή θεωρούσε η ελλην ική κυβέρνηση
τα τελευταία τρία χρόν ια ότι οι λεονταρισμοί της Τουρκίας δεν
θα ξεπεράσουν τα εσκαμμένα. 

Έως ότου ήλθε ο Μάρτιος 2020 με την οργανωμένη
επιχείρηση διέλευσης χιλιάδων μεταναστών από τον Έβρο
προς την ελλην ική επικράτεια. Και μετά, με τις αλλεπάλληλες
προσπάθειες των Τούρκων να εμφανιστούν ως δήθεν
«θύμα», προκαλώντας μια «θερμή» απάντηση της Ελλάδας,
η οποία ευτυχώς δεν ήλθε ποτέ.

Τι θέλει ο Ερντογάν

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές στην Αθήνα, η κυβέρν-
ηση Ερντογάν προσπαθεί να προωθήσει στα άκρα του τον
παραδοσιακό τουρκικό επεκτατισμό προς Δυσμάς, τόσο
προκειμένου να «κτίσει» η οργανωμένη τουρκική διπλω-
ματία πάνω στα νέα δεδομένα που επιχειρεί η Άγκυρα, όσο
και για να εξυπηρετηθούν καλύτερα εσωτερικοί, και ειδικότε-
ρα εκλογικοί στόχοι του σημερινού Τούρκου προέδρου.

Δύο είναι τα κύρια αναχώματα σε αυτή την τουρκική στρ-
ατηγική, που εξελίσσεται με διαφορετικές κυβερνήσεις, τις έξι
τελευταίες δεκαετίες: Πρώτον η αταλάντευτη στάση της
ελλην ικής κυβέρνησης, και δεύτερον ο συνεχής εμπλουτι-
σμός του δικτύου των συμμαχιών που συνάπτει κι εξελίσσει
η Αθήνα, δηλαδή της εναρμόνισης όλο και περισσοτέρων και
πιο κρίσιμων κρατικών συμφερόντων με τα δικά μας, ώστε
να γίνεται όλο και πιο δύσκολη, έως αδύνατη, η υπέρβαση
των απειλών εκ μέρους της Τουρκίας και η δημιουργία ενός
«θερμού» επεισοδίου.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα έχει δημιουργήσει έναν
μηχανισμό με τον οποίο είτε το πρωθυπουργικό γραφείο,
είτε το υπουργείο Εξωτερικών ενημερώνουν διαρκώς του
συμμάχους μας (παραδοσιακούς και νεότερους) για τις νέες
«πρωτοβουλίες» της Τουρκίας και την κλιμάκωση των προκ-

λήσεων, καθώς και για το πώς αυτές υπονομεύουν την
έννοια του Διεθνούς δικαίου της της καλής γειτον ίας. Το
παράδειγμα του κεφαλαίου «αστάθεια στη νοτιοανατολική
πτέρυγα του ΝΑΤΟ» που ανέπτυξε η ελλην ική διπλωματία
στις ΗΠΑ, τις Συνόδους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις
διακυβερνητικές συναντήσεις του κ. Μητσοτάκη και του κ.
Δένδια, έχει αποδώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό, σύμφωνα με
την εκτίμηση στην οποία συγκλίνουν διπλωματικές πηγές
της Αθήνας.

Εξαρση προκλήσεων περιμένει η Αθήνα

Η κυβέρνηση αναμένει έξαρση των τουρκικών λεονταρι-
σμών το προσεχές διάστημα, καθώς φαίνεται ότι ο Ταγίπ
Ερντογάν έχει προγραμματίσει να πάει τη χώρα του σε εκλο-
γές το επόμενο χρονικό διάστημα και είναι φανερή η δημιο-
υργία ενός περιβάλλοντος στο εσωτερικό της Τουρκίας στο
οποίο ο ίδιος να φαίνεται ως δήθεν «το θύμα της Δύσης» η
οποία θέλει να τον απομακρύνει από την εξουσία και γι αυτό
χρησιμοποιεί την… επιθετικότητα (!) της Ελλάδας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Ημερησίας, δύο είναι οι
παράγοντες που προκαλούν ανησυχία στην  Αθήνα:
Πρώτον, ο γνωστός κίνδυνος «ατυχήματος» εν όσω
εξελίσσονται οι τουρκικές προκλήσεις με υπερπτήσεις,
βόλτες των ερευνητικών σκαφών, αερομαχίες και περαιτέρω
ανάπτυξη της έωλης επιχειρηματολογίας περί δήθεν «προβ-
λήματος κυριαρχίας» της Ελλάδος στα νησιά του ανατολικού
αιγαίου, λόγω του ότι δεν είναι αποστρατιωτικοποιημένα. Η
αύξηση των αμερικαν ικών βάσεων στην Ελλάδα επίσης
χρησιμοποιείται από τον κ. Ερντογάν ως πρόσθετο επιχείρ-
ημα ότι «η Δύση μέσω της Ελλάδας» προσπαθεί να τον πλή-
ξει προσωπικά.

Και δεύτερον, η ενδεχόμενη παράταση αυτών των τουρ-
κικών λεονταρισμών ίσως επηρεάσει και τον εσωτερικό πολι-
τικό σχεδιασμό της ελλην ικής κυβέρνησης, με δεδομένο ότι
και η χώρα μας, όπως η γείτων, βρίσκεται στον τελευταίο
χρόνο της θητείας της και οποτεδήποτε είναι δυνατόν να
προκηρυχθούν εκλογές. Επειδή, όμως, στην Ελλάδα θα
περάσουμε την περίοδο των πρώτων εκλογών της απλής
αναλογικής, και οι δεύτερες εκλογές είναι πολύ πιθανές, δηλα

δή η χώρα θα περάσει ένα μεσοδιάστημα περίπου δυο

μηνών χωρίς μια σταθερή πολιτική κυβέρνηση, ο προσδιο-
ρισμός της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης δεν μπορεί να
είναι άσχετος με την εξέλιξη της τουρκικής προκλητικότητας
και την κλιμάκωση των προκλήσεων από την Άγκυρα.

Η ανάδειξη της τουρκικής συμπεριφοράς εκ μέρους του
Κυριάκου Μητσοτάκη τόσο στην προσεχή Σύνοδο Κορυφ-
ής του ΝΑΤΟ, όσο και σε αυτήν της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
θεωρείται δεδομένη και διατυπωμένη δημόσια από τον
Έλληνα πρωθυπουργό, στο πλαίσιο της ενημέρωσης των
συμμάχων μας για το κλίμα αστάθειας που προκαλεί η
Τουρκία στην περιοχή, αλλά και της ενδυνάμωσης των ερει-
σμάτων μας στους δυο αυτούς Οργανισμούς. Η προσδοκία
της Ελλάδας είναι η συνεχής δημόσια στήριξη των θέσεών
μας από τους συμμάχους μας, όπως έγινε από την ΕΕ κι
από πολλές κυβερνήσεις ισχυρών κρατών, όπως των ΗΠΑ,
της Γαλλίας και -με μια επιπλέον προσπάθεια της Αθήνας-
της Γερμανίας. 

Ωστόσο η Αθήνα είναι βέβαιη ότι η στρατηγική της έντα-
σης θα συνεχιστεί από την άλλη πλευρά του Αιγαίου και ότι
οι επόμενοι μήνες είναι εξαιρετικά δύσκολοι και σε αυτό το
μέτωπο. 
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ΆΆρρααξξοοςς::  ΤΤσσεεκκοούύρριι  κκααιι  μμααχχααίίρριιαα  εείίχχεε  οο  4477χχρροοννοοςς  
πποουυ  ««κκααρρφφώώθθηηκκεε»»  σσττηηνν  ππύύλληη  ττηηςς  111166  ΠΠττέέρρυυγγααςς  ΜΜάάχχηηςς

OOιι  ΑΑρρχχέέςς  ααννααζζηηττοούύνν  τταα  ααίίττιιαα  ττηηςς  εεππίίθθεεσσηηςς  ττοουυ  4477χχρροοννοουυ  

ΠΠεερριισσσσόόττεερρεεςς  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς
γγιιαα  ττοονν  άάννδδρραα  πποουυ  έέππεεσσεε  μμεε
ττοο  ααυυττοοκκίίννηηττόό  ττοουυ  σσττηηνν  111166
ππττέέρρυυγγαα  ΜΜάάχχηηςς  σσττοονν  ΆΆρρααξξοο
ααννααζζηηττοούύνν  οοιι  ααρρχχέέςς..

ΟΟ    άάγγννωωσσττοοςς  σσττηη  μμίίαα
ππεερρίίπποουυ  ττηη  ννύύχχτταα  σσττάάθθμμεευυσσεε
ττοο  ααυυττοοκκίίννηηττοο  ττοουυ  δδίίππλλαα  ααππόό
ττηηνν  111166ΠΠΜΜ..  ΑΑμμεεσσαα  κκιιννηηττοο--
πποοιιήήθθηηκκεε  ττοο  σσττεελλεεχχιιαακκόό
δδυυννααμμιικκόό  ττοουυ  σσττρρααττοοππέέδδοουυ
κκααιι  εειιδδοοπποοιιήήθθηηκκεε  ηη
ΑΑσσττυυννοομμίίαα,,  κκααθθώώςς  φφώώννααζζεε
δδιιάάφφοορραα  αακκααττάάλληηππτταα  ππρράάγγ--
μμαατταα..

ΤΤηηνν  ίίδδιιαα  σσττιιγγμμήή  κκλλήήθθηηκκεε
κκααιι  δδιιααππρρααγγμμααττεευυττήήςς  κκααιι  εεκκεείί
πποουυ  όόλλαα  φφααίίννοονντταανν  νναα
ββααίίννοουυνν  σσεε  ααίίσσιιοο  ττέέλλοοςς,,
ααυυττόόςς  έέββααλλεε  μμππρροοσσττάά  ττηη

μμηηχχααννήή  ττοουυ
οοχχήήμμααττόόςς  ττοουυ
κκααιι  έέππεεσσεε  σσττηηνν
εείίσσοοδδοο  μμεε  ααπποο--
ττέέλλεεσσμμαα  νναα
σσυυλλλληηφφθθεείί..

ΕΕίίχχεε  ππάάννωω
ττοουυ  μμααχχααίίρριιαα
κκααιι  ττσσεεκκοούύρριι

ΣΣ ττ ηη νν
σσυυννέέχχεειιαα,,  οοιι
αασσ ττ υυννοομμ ιι κκοο ίί
ππ ρρ αα γγ μμ αα ττ οο --
πποοίίηησσαανν  έέλλεεγγχχοο  μμέέσσαα  σσττοο
φφοορρττηηγγόό,,  όόπποουυ  ββρρήήκκαανν  δδύύοο
μμααχχααίίρριιαα,,  έένναα  ττσσεεκκοούύρριι,,
κκααθθώώςς  κκααιι  ττοο  χχρρηημμααττιικκόό
πποοσσόό  ττωωνν  44..000000  εευυρρώώ..

ΚΚααττόόππιινν,,  οο  4477χχρροοννοοςς
οοδδηηγγήήθθηηκκεε  σσττοο  αασσττυυννοομμιικκόό
ττμμήήμμαα  ΔΔυυττιικκήήςς  ΑΑχχααΐΐααςς,,  όόπποουυ
κκρρααττεείίττααιι  κκααιι  αανναακκρρίίννεεττααιι,,
εεννώώ  ααννααμμέέννεεττααιι  νναα  οοδδηηγγηηθθεείί
σσττοονν  εειισσααγγγγεελλέέαα  ΠΠρρωωττοο--
δδιικκώώνν  ΠΠααττρρώώνν..

Κλιμάκωση στα Ελληνοτουρκικά:
Οι δύο παράγοντες που προκαλούν

ανησυχία στην Αθήνα

Τι εκτιμούν διπλωματικές πηγές για τις κινήσεις Ερντογάν
και πώς σκοπεύει να αντιδράσει η κυβέρνηση

Γεωργαντάς: 
Εξετάζεται η μείωση ΦΠΑ
σε βασικά είδη διατροφής

A
πάντηση για το εάν θα μειωθεί ο ΦΠΑ σε
βασικά είδη, όπως το ψωμί εν μέσω του
κύματος ακρίβειας που σαρώνει τη χώρα

έδωσε ο υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργος
Γεωργαντάς.

«Η κυβέρνηση παρακολουθεί καθημερινά τα
ζητήματα και κάνει παρεμβάσεις, το θέμα του
ΦΠΑ είναι ότι, δημιουργεί μεγάλο κενό στα
δημοσιονομικά, χωρίς να είναι βέβαιη η αποτε-
λεσματικότητα του μέτρου. Είναι όμως ένα μέτρο
που εξετάζεται», δήλωσε ο υπουργός στον
ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Ο κ. Γεωργαντάς σημείωσε ότι, με τη μείωση
του ΦΠΑ, «λίγες φορές φάνηκε η διαφορά» κι
έφερε ως παράδειγμα τη μείωση 6% στα λιπά-
σματα και τις ζωοτροφές».

Εξέφρασε την πεποίθηση ότι, «με την πολύ
σοβαρή παρέμβαση στο ρεύμα, θα δούμε ότι θα
έχουμε αλλαγή στην τιμή των προϊόντων».

Για τις εισαγωγές αγροτικών προϊόντων και
τροφίμων, είπε ότι, «υπάρχουν προϊόντα που
εισάγουμε, αλλά πρώτη φορά από το 1984 έχο-
υμε θετικό ισοζύγιο. Τα προϊόντα που εξάγουμε
είναι πολύ περισσότερα».

Ο υπουργός διαβεβαίωσε ότι, «δεν θα έχουμε
ελλείψεις», σημειώνοντας ότι, «φάνηκε ότι έχουν
καλλιεργηθεί αυτό που μένει τώρα είναι η καλή
σοδειά. Ενισχύσαμε με εθνικούς πόρους τον
πρωτογενή τομέα και θα ενισχύσουμε πάλι με
ευρωπαϊκούς όρους. Θα γίνει προσαρμογή και
στη νέα πραγματικότητα».

Εξήγησε ότι, «η παρέμβαση στο ρεύμα θα
βοηθήσει», σημειώνοντας πως, «κάνουμε παρ-
εμβάσεις για την αύξηση της παραγωγής, κάνο-
υμε ό,τι μπορούμε για να ενισχύσουμε την παρ-
αγωγή προϊόντων που εισάγουμε».



Διευκρινίσεις για το πρόγραμμα
«Τουρισμός για Όλους» έδωσε ο
αρμόδιος υπουργός, Βασίλης
Κικίλιας - Η «βόμβα» για την αλλα-
γή στους όρους χρήσης του
voucher των 150 ευρώ

Με αυξημένο προϋπολογισμό -
κατά 50% - έρχεται το πρόγραμμα
«Τουρισμός για Όλους», όπως
σημείωσε σε συνέντευξή του ο
Βασίλης Κικίλιας.

«Δώσαμε, δηλαδή, επιπλέον 10
εκατ. ευρώ, με το συνολικό ποσό
πλέον να ανέρχεται στα 30 εκατ. για
το 2022», επισήμανε ο υπουργός,
προσθέτοντας πως «μαζί την υφυ-
πουργό Τουρισμού Σοφία Ζαχα-
ράκη εξασφαλίσαμε την επέκταση
του προγράμματος για τα επόμενα
τρία χρόνια».

Υπενθυμίζεται πως ο καθένας
από τους συνολικά  200.000
δικαιούχους θα λάβει 150 ευρώ -
από τα 120 που ήταν μέχρι σήμερα
- ενώ το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί
- στο πρότυπο του Freedom Pass -
έτσι ώστε οι δικαιούχοι να μπορ-
ούν κάνουν χρήση του προγράμμα-
τος με ένα voucher, χωρίς να ταλαι-
πωρούνται καθόλου με γραφειοκρ-
ατικές αγκυλώσεις.

Η ψηφιακή πλατφόρμα θα
ανοίξει εντός Ιουνίου και οι πολίτες
θα μπορούν να χρησιμοποιούν την
άυλη, ψηφιακή κάρτα από την
πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου μέχρι
το τέλος του έτους - δηλαδή και για
χειμερινές διακοπές.

Μιλώντας στην εφημερίδα
Προσόν, ο υπουργός έκανε τέλος
και μια σημαντική ανακοίνωση.

Το voucher θα μπορεί να χρησι-
μοποιείται παντού και χωρίς περ-
ιορισμούς: Στα ακτοπλοϊκά εισι-

τήρια, στη διαμονή αλλά και στα
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφ-
έροντος.
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Κοινωνικός τουρισμός: Άυλη κάρτα σε 200.000 δικαιούχους
Το voucher θα μπορεί να χρησιμοποιείται παντού και χωρίς περιορισμούς: Στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, στη 

διαμονή αλλά και στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Τουρισμός: Ύμνοι των “Financial Times” για το καλοκαίρι στην Ελλάδα

Το καλοκαίρι στην Ελλάδα είναι μια αξέχαστη εμπειρία για τον
ξένο επισκέπτη, καθώς ο ήλιος, η θάλασσα και το καλό
φαγητό είναι τα τρία πράγματα που οι τουρίστες θέλουν

να νιώσουν στην χώρα μας.

Αρκετά διεθνή μέσα έχουν αναφερθεί στο
“summer in Greece”, έχοντας γράψει διθ-
υράμβους. Ένα από αυτό είναι και το Finalcial
Times, όπου “υμνεί” την Ελλάδα, γράφοντας

χαρακτηριστικά πως είναι από τους προορι-
σμούς που πρέπει να επισκεφτεί κάποιος το
καλοκαίρι.

«Πείτε “kalimera” σε κομψές αποδράσεις
μόνο για ενήλικες και κομψά οικογενειακά
θέρετρα» ξεκινά χαρακτηριστικά το άρθρο
των Financial Times για τη χώρα, κάνοντας
μια ανάλυση τόσο για την Αθήνα και τα μικρά
μυστικά που έχει ιστορικό κέντρο, αλλά και τα
νησιά, καθώς οι επιλογές είναι πολλές. 

Οι γωνιές της Αθήνας

Από τα ανακαινισμένα νεοκλασικά της Αθή-
νας, όπως αυτά στο Κολωνάκι και του Ψυρρή
όπου μπορεί κανείς να μείνει σε υπέροχες
σουίτες και να απολαύσει τις ομορφιές της
πρωτεύουσας μέχρι τα νησιά που προσφέρ-
ονται για οικογενειακές διακοπές, οι FT
υμνούν την Ελλάδα ως τον κορυφαίο καλο-
καιρινό προορισμό.

Ζάκυνθος, Κρήτη και Πάρος στους top
προορισμούς

Στο αφιέρωμα γίνεται ακόμη εκτενής ανα-
φορά στη Ζάκυνθο, που αποτελεί ένα από τα
μέρη που επιλέγουν οι οικογένειες για να παρ-
αθερίσουν στο Ιόνιο. Ακολουθεί η Κρήτη με
τον συνδυασμό παλιού και μοντέρνου να
κερδίζει τις εντυπώσεις μαζί με το μοναδικό
φυσικό τοπίο, όπως και η Ρόδος με τη Λίνδο

να θεωρείται «ανταγωνίστρια» της Πάρου, η
οποία επίσης περιλαμβάνεται στο αφιέρωμα,
και της Κρήτης σύμφωνα με την αρθρογρά-
φο. paros-paralies

Στο άρθρο των FT, μάλιστα, περιλαμβά-
νονται και συγκεκριμένα ξενοδοχεία,
καταλύματα και resorts, τα οποία προτείνον-
ται ανά περιοχή έτσι ώστε όσοι επιλέξουν να
επισκεφθούν την Ελλάδα για τις καλοκαιρινές
διακοπές τους, να έχουν ήδη κάποιες διαθέσι-
μες επιλογές.

Τουρισμός: Κοντά στα 15 δις. ευρώ τα
έσοδα στη φετινή τουριστική περίοδο

Τα πρώτα στοιχεία, στις αφίξεις των τουρ-
ιστών αλλά και σε όλη την τουριστική βιομ-
ηχανία, τον Ιούνιο είναι άκρως ενθαρρυντικά.
Οι εκτιμήσεις που υπάρχουν είναι αρκετές
αισιόδοξες και αναμένεται πολύ σύντομα να
σπάσει το ρεκόρ του 2019.

Πλέον τα μηνύματα για μια καλή πορεία
των αφίξεων ξένων επισκεπτών έχουν γίνει
κρατήσεις για το επόμενο διάστημα και την
ίδια στιγμή η Ελλάδα γίνεται πόλος έλξης για
νέες τουριστικές επενδύσεις, από διεθνείς
επενδυτές. Μιλώντας στο ΑΠΕ ο πρόεδρος
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων
Γρηγόρης Τάσσιος μεταφέρει αισιόδοξα νέα
για την εξέλιξη της τουριστικής σεζόν.
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Ο Βύζας Μεγάρων με
πολύ καλή αμυντική τακτική
και ξαφνικές αντεπιθέσεις
κατάφερε να επικρατήσει
στο τελευταίο παιχνίδι στη
Νίκαια της Ελλάδος Πον-
τίων με 4-1 και να πάρει το
εισιτήριο ανόδου στην
Γ΄Εθνική μετά απο έξι χρό-
νια.

Τα τέρματα της ομάδος
του Δημήτρη Καλύκα που
έστησε στρατηγικά την
ομάδα του μέσα στο γήπε-
δο παρά την αφόρητη ζέστη
σημείωσαν οι Ατματζίδης
στο 4′ μετά από σέντρα του
Κενδριστάκη. 

Στο 45+2 ο Κωνσταν-
τινίδης μετά από ασίστ του
Ατματζίδη. Στο 76′ ο Μανω-
λιάς, και στο 80′ ο Κενδρι-
στάκης. Για λογαριασμό της
Ελλάδας Ποντίων που είχε
ισοφαρίσει σε 1-1 σημείω-
σε ο Μαούνης στο 10′.

Στο τέλος οι φίλαθλοι του
Βύζαντα πανηγύρισαν τη
νίκη -άνοδο ενώ αναμένεται 

γλέντι στα Μέγαρα.
Εξαιρετική διαιτησία του

Μανώλη Μανδαλενάκη και
των βοηθών Μπλαβάκης-
Μπιμπάκης (Ηρακλείου).

ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ (προ-
πονητής Σταύρος Τζανα-
βάρας) Λευκόπουλος, Πλο-
υμάτος (82′ Ντόσκορης),
Σιμονιάν, Στεφανής,
Μαούνης, Κεραμάς, Παλά-
τσιος (78′ Συμεώνογλου),
Πουρσανίδης, Σαπαλίδης,
Ηλιάδης, Σταφσουλάι .
Λάπας.

Β Υ Ζ Α Σ
Μ ΕΓΑΡΩΝ(προπονητής
Δημήτρης Καλύκας) Πορ-
ανίδης, Κωνσταντινίδης,
Μανωλιάς (90+1 Φουρνάρ-
ης), Σαχόλι , Φυσαράκης,
Φλέγκας, Κενδριστάκης
(84′ λ.τρ. Δρυμούσης), Χατ-
ζημελετιάδης, Στρατιδάκης,
Ατματζίδης, Καραγιάννης.

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Συνεχίζει στον ΑΟΚ Πανελευσινιακός ο Α.Ρεκουνιώτης

Ο Πανελευσινιακός
ΑΟΚ ανακοινώνει, ότι
ο Ανδρέας Ρεκου-
νιώτης (27 χρ., 2μ.01)
θα συνεχίσει  να
αγωνίζεται  με το
ΣΤΑΧΥ στο στήθος
έως το καλοκαίρι του
2023, ήτοι για ακόμη
ένα χρόνο.

Ο Ανδρέας  αγω-
νιζόμενος στην θέση
του Σέντερ, ήταν εκ
των πρωταγωνιστών
της πορείας της Ομά-
δας μας στο Πρωτάθλ-
ημα που τελείωσε. Πιο συγκεκριμένα σε 24 αγώνες που συμμετείχε  έβαλε
348 πόντους (14,5 μ.ο) κερδίζοντας τον τίτλο του πιο παραγωγικού Σέντερ
της κατηγορίας !

Θυμίζουμε ότι ο Ανδρέας ξεκίνησε τα μπασκετικά του βήματα απ την Ακαδ-
ημία του Συλλόγου , και είμαστε βέβαιοι πως τα επόμενα χρόνια όλο και
περισσότερα παιδιά απ την Ακαδημία μας θα ακολουθήσουν το παράδειγμα
του και θα στελεχώνουν την α’ ομάδα !

Ευχόμαστε στον Ανδρέα να είναι υγιής και πολλές επιτυχίες με το ΣΤΑΧΥ
μας!

ΑΟ ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ:  Ο σχεδιασμός για τη νέα ΑΟ ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ:  Ο σχεδιασμός για τη νέα 
αθλητική σεζόν  έχει ήδη ξεκινήσειαθλητική σεζόν  έχει ήδη ξεκινήσει

Για 3η συνεχόμενη χρονιά, δίπλα στον πολλά υποσχόμενο #Πανλιοσιακό, το Φροντιστήριο
#ΑΛΦΑ. Ο σχεδιασμός για τη νέα αθλητική σεζόν έχει ήδη ξεκινήσει για την ομάδα μας.

Δίπλα μας, ο Διευθυντής Σπουδών του ΑΛΦΑ κ. Αποστόλης Ραβάνης, ο οποίος δηλώνει ενθ-
ουσιασμένος από την προσπάθεια των παιδιών και παραμένει ΜΕΓΑΣ χορηγός της ομάδος
μας και τη νέα χρονιά.

Η εξαιρετική δουλειά που γίνεται στον Πανλιοσιακό, η αγωνιστικότητα και το πάθος των
νεαρών παιχτών μας και η δυναμική παρουσία στο φετινό πρωτάθλημα της Β’ΕΠΣΔΑ,
εντυπωσιάζουν και φέρνουν μεγάλες προσδοκίες.

Η ανανέωση της εμπιστοσύνης του Φροντιστηρίου #ΑΛΦΑ στο πρόσωπο της ομάδος μας,
φέρνει πολύ ευχάριστες εκπλήξεις για κάθε παίχτη και επιπλέον υπηρεσίες στην διάθεση των
αθλητών μας.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον κ. Ραβάνη για την ολόπλευρη στήριξη από την
ημέρα της ίδρυσης μας μέχρι σήμερα.

Παλικαρίσια νίκη και άνοδο 
στην Γ΄Εθνική ο Βύζας
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ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΟΔΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑ
ΜΕΓΑΡΩΝ ΣΤΗΝ 

Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ(Δήμαρχος
Μεγάρων -Ν.Περάμου)

Η ιστορική ομάδα ποδοσφ αίρου των
Μεγάρων  ο ΒΥΖΑΣ κέρδισε επάξια την
άν οδό του στην  Γ! ΕΘΝΙΚΗ, σε αγών ες
play off, μετά την  κατάκτηση του πρω-
ταθλήματος στον  όμιλό του. Άλλη μια
μεγάλη αθλητική επιτυχία για τον  Δήμο
μας. Θερμά συγχαρητήρια στους ποδο-
σφ αιριστές, στην  προπον ητική ομάδα,
στην  πρόεδρο και στο Δ.Σ, καθώς και
στους υπέροχους φ ιλάθλους που στήρ-
ιξαν  με θέρμη και πάθος την  ομάδα,
τόσο εν τός όσο και εκτός έδρας.

ΑΡΓΥΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
(δήμαρχος Ελευσίν ας-Μαγούλας)

Ως Δήμαρχος και ως άν θρωπος που
αγαπά τον  αθλητισμό, έχον τας ζων τα-
ν ές στη μν ήμη μου τις  έν δοξες στιγμές
των  ιστορικών  ομάδων  της Δ. Αττικής,
Παν ελευσιν ιακού και Βύζαν τα, θέλω ν α
εκφ ράσω τα συγχαρητήρια μου στη
Διοίκηση και τους παίκτες του Byzas
FC  για την  άν οδο στη Γ Κατηγορία του
Εθν ικού Πρωταθλήματος.

Αυτή η πρόκριση ας είν αι η ν έα αρχή
για τα καλύτερα που έρχον ται για τις
ομάδες της Δ. Αττικής! Συγχαρητήρια
Βύζα!

ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΒΑΡΕΛΑΣ

Ο Βύζαν τας Μεγάρων  με την   ν ίκη
είν αι πάλι στα σαλόν ια των  εθν ικών
κατηγοριών  ποδοσφ αίρου.

Το ΒΑΡΥ ΟΝΟΜΑ του αθλητισμού των
Μεγάρων  με την  μεγάλη ιστορία βρίσκει
με σταθερά βήματα την  θέση που του
αξίζει στο ποδοσφ αιρικό στερέω-
μα.Συγχαρητήρια στους  παίχτες ,στην
διοίκηση και στους φ ιλάθλους της ομά-
δας.Συγχαρητήρια σε όσους πίστεψαν
και στήριξαν  την  προσπάθεια από
κον τά αλλά και από μακριά. Ο επόμεν ος
στόχος η Β´  Εθν ική  κατηγορία είν αι
εφ ικτός!

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Α.Ο.

Συγχαρητήρια στην  Ομάδα του
Βύζαν τα για την  άν οδο της στην  Γ Κατ-
ηγορία του Επαγγελματικού Ποδοσφ αίρ-
ου.

Η Δυτική Αττική έχει πολλές και καλές
ομάδες  και δεν  υπάρχει μεγαλύτερη
χαρά για όλους εμάς που αγαπάμε τον
αθλητισμό και το ποδόσφ αιρο, ν α τις
βλέπουμε ν α πρωταγων ιστούν  στα αθλ-
ητικά δρώμεν α!

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

Εκφ ράζουμε τα συγχαρητήρια μας
στην  ομάδα του Byzas FC για τη σπου-
δαία άν οδο στη Γ'  Εθν ική κατηγορία.

Είν αι χαρά μας, όν τας αν απόσπαστο
κομμάτι του ποδοσφ αίρου της Δυτικής
Αττικής & φ ετιν ού άκρως αν ταγων ιστι-

κού πρωταθλήματος, ν α βλέπουμε ομά-
δες της περιοχής ν α πρωταγων ιστούν
& ν α αν εβαίν ουν  ψηλότερα!

Καλή τύχη στις ερχόμεν ες προκλή-
σεις.

ΑΟ ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ

Σύσσωμη η οικογέν εια της
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ εύχεται θέρμα
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ στη διοίκηση , το
τεχν ικό επιτελείο και τους ποδοσφ αιρι-
στές  του ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΒΥΖΑΝΤΑ
ΜΕΓΑΡΩΝ Byzas FC για την  επιστροφ ή
της ομάδας εκεί που αν ήκει, στις  επαγ-
γελματικές κατηγορίες.

ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ

Ο πρόεδρος του Α.Σ Μεγαρικός Κων -
σταν τίν ος Καράμπελας και όλα τα μέλη
του Δ.Σ ,συγχαίρουμε  την  ιστορική
ομάδα της πόλης μας, Byzas FC , για
την  μεγάλη επιτυχία της ν α επιστρέψει
στις εθν ικές κατηγορίες. Η άν οδό της
στην  Γ '  Εθν ική μετά από έξι χρόν ια
απουσίας, μας κάν ει όλους υπερήφ α-
ν ους και τιμά την  πόλη μας.

Ευχόμαστε σε όλους τους συν τελε-
στές της επιτυχίας αυτής, καλή πορεία
στην  κατηγορία και πάν τα επιτυχίες.

ΛΑΜΠΕΡΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Το ΔΣ της  Λαμπερής  Ελευσίν ας
συγχαίρει την  ομάδα του ΒΥΖΑ
ΜΕΓΑΡΩΝ  για την  άν οδο την  Γ εθν ική
κατηγορία!

ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ

Ολόψυχα συγχαρητήρια της προς τον
συμπολίτη Βύζαν τα! Byzas FC

Η πορεία προς  «τα πάν ω» μόλις
ξεκίν ησε!

Με συν αισθήματα χαράς υποδεχόμα-
στε τον  ιστορικό Βύζαν τα στις εθν ικές
κατηγορίες ευχόμεν οι η φ ετιν ή ον ειρι-
κή σεζόν  ν α συν εχιστεί και τα επόμεν α
χρόν ια!

Θερμά συγχαρητήρια
στην  διοίκηση, την  τεχν ική ηγεσία,

τους ποδοσφ αιριστές και τους φ ιλάθλο-
υς για την  κατάκτηση του πρωταθλήμα-
τος και την  άν οδο στην  Γ’ Εθν ική Κατ

ηγορία μέσω των  αγών ων  μπαράζ!
Μια κοιν ή, συν ολική αθλητική αν ά-

πτυξη στην  πόλη μας  υποδηλών ει
ευημερία και αποτελεί τον  καλύτερο πρε-
σβευτή μας στο παν ελλήν ιο!

ΥΓ:  Η MEGARA RESINS κοιν ός
χορηγός και των  2 μεγάλων  ομάδων
της πόλης μας (και όχι μόν ο) αξίζει την
αν αφ ορά, την  αγάπη και τον  θαυμασμό
όλων  μας!

Ιδιαιτέρως αυτός ο μον αδικός άν θρ-
ωπος, ο κ. Κων σταν τίν ος Φάν ης απο-
τελεί διαχρον ικά τον  αιμοδότη και τον
θεραπευτή του αθλητισμού του Δήμου
μας!

Εκ μέρους  όλων  των  αθλητικών
οργαν ισμών  της περιοχής σας ευχαρι-
στούμε θερμά!

ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΙΟΥΝΗΣ(πρόεδρος  Ηρό-
δωρου)

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοιν ων ι-
κής Αλληλεγγύης & Αθλητισμού «Ηρό-
δωρος» του Δήμου Μεγαρέων  εκφ ρά-
ζουν  τα θερμά τους συγχαρητήρια στο
Διοικητικό Συμβούλιο, την  τεχν ική
ηγεσία και τους ποδοσφ αιριστές της
αν δρικής ομάδας του Αθλητικού Γυμν α-
στικού Συλλόγου «Βύζας Μεγάρων » για
την  άν οδο στην  Γ’ Εθν ική κατηγορία
που επισφ ραγίστηκε με μία καταπληκτι-
κή εκτός έδρας εμφ άν ιση και ν ίκη επί
της «Ελλάς Πον τιών » με σκορ 4-1.

Η επιστροφ ή της ιστορικής ομάδας
του Βύζαν τα στις εθν ικές κατηγορίες
γεμίζει με χαρά και περηφ άν ια όλους
τους  φ ίλους  του ποδοσφ αίρου στη
Δυτική Αττική και όχι μόν ο.

Είν αι βέβαιο ότι αυτή είν αι η αρχή
μιας αν οδικής, γεμάτης επιτυχίες, πορ-
είας  του Βύζαν τα, στην  οποία το
Ν.Π.Δ.Δ. Κοιν ων ικής  Αλληλεγγύης  &
Αθλητισμού «Ηρόδωρος» του Δήμου

Μεγαρέων  θα σταθεί αρωγός καθώς
αυτός  αποτελεί αν απόσπαστο τμήμα
της πόλης των  Μεγάρων .

Ιδιαίτερα συγχαρητήρια αξίζουν
στους  υπέροχους  φ ιλάθλους  του
Βύζαν τα που στηρίζουν  την  ομάδα στα
δύσκολα και αποτελούν  τον  δωδέκατο
παίκτη της.

Απόδοση:  ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Α.Γ.Σ. ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ:  

Ευχαριστήριο...

Η Πρόεδρος και το Δ.Σ. του ΒΥΖΑΝΤΑ ευχ αριστούν
τον  Πρόεδρο και το Δ.Σ. της ομάδας ΕΛΛΑΣ
ΠΟΝΤΙΩΝ για την  φιλοξεν ία τους.
Σε έν αν  αγών α που κρίν ον ταν  μια κατηγορία, οι

άν θρωποι της διοίκησης  υπερέβαλλαν  εαυτόν  προ-
κειμέν ου ν α μην  συμβεί το παραμικρό τόσο κατά την
άφιξη  της αποστολής του Βύζαν τα, όσο και κατά την
αποχ ώρησή της από το γήπεδο.
Επίσης ευχ αριστούμε την  διοίκηση του Α.Τ. Μεγάρ-

ων  για την  συν δρομή του στην   μεταφορά της απο-
στολής, την  Διεύθυν ση Αστυν ομίας Πειραιά και
ιδιαίτερα τους  επικεφαλής για την  τήρηση των  μέτρ-
ων  τάξης, που συν έβαλλαν  ώστε όλα ν α  κυλήσουν
ομαλά.
Θερμές ευχ αριστίες στον  φίλαθλο κόσμο της πόλης

των  Μεγάρων  για την  συγκιν ητική παρουσία και
στήριξη στον  τελευταίο εκτός έδρας αγών α μπαράζ
της  ομάδας μας που την  έφερε στην  Γ’ Εθν ική.
Τέλος συγχ αίρουμε τον  διαιτητικό τρίο του αγών α κ.κ.
Μαν δαλεν άκη, Μπλαβάκη και Μπικάκη του συν δέ-
σμου Ηρακλείου για την  άριστη διαιτησία τους.

Συγχαρητήρια ο Μανδραικός ΑΟ για
την άνοδο του Βύζα Μεγάρων

Γείτονες και φίλοι μας.
Λίγο πριν τον αγώνα σας ευχηθήκαμε “ΝΙΚΗ
και ΑΝΟΔΟ”.

Το καταφέρατε! Το αξίζατε! Συγχαρητήρια!

Μοιραζόμαστε την χαρά σας.

Η νέα διοίκηση του Μανδραϊκού είναι δίπλα
σας.

Χρήστος Παπακωνσταντίνου, Πρόεδρος
Βασίλης Ασπιώτης, Γραμματέας
Τάσος Κουρκούτας, Υπ. Δημοσίων σχέσεων

ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ



12-θριάσιο Τρίτη 7 Ιουνίου 2022 

Προετοιμαζόμαστε ως Περιφέρεια Αττικής, με την καθοδήγηση του Περ-
ιφερειάρχη Γιώργου Πατούλη, με κάθε δυνατό μέσο για την πρόληψη
κατά των πυρκαγιών και υλοποιούμε εργασίες καθαρισμών συνολικά
στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττι-
κής».

συν εχ ίζεται από τη σελ. 3

ΓΑΜΟΣ
O ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΡΠΟΥΖΙΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ
ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ
ΝΑΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
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ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: 
ENOIKIAZONTAI ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΩΤΟΥ 

ΟΡΟΦΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6936780360

Ξεχωριστή Καλοκαιρινή βραδιά αφιερωμένη στα 100 χρόνια από 
την Μικρασιατική καταστροφή στη Ζωφριά Άνω Λιοσίων 

Σ
τα 100 χρόν ια από την
Καταστροφή της Σμύρν ης
ήταν  αφιερωμέν η η φετιν ή

καλοκαιριν ή βραδιά του Συλλό-
γου της Ζωφριάς που παρουσιά-
στηκε το βράδυ του Σαββάτου 4
Ιουν ίου 2022 στο αμφιθέατρο
“Βορειν ό” παρόν τος του
Δημάρχου Φυλής Χρήστου Παπ-
πού. 

Η βραδιά με τίτλο “Τόποι από Μν ήμες
καμωμέν οι” υλοποιήθηκε με την  ολόπ-
λευρη στήριξη του Αθλητικού – Πολιτι-
στικού Οργαν ισμού “η Πάρν ηθα” και
της Κοιν ων ικής Υπηρεσίας του Δήμου
Φυλής και περιλάμβαν ε Χορούς – Τρα-
γούδια – Ιστορικές αν αδρομές και μαρτ-
υρίες υπό την  επιμέλεια της χ οροδι-
δασκάλου του Συλλόγου Αργυρώς
Σπηλιοπούλου. 

Την  βραδιά άν οιξε καλωσορίζον τας
τον  κόσμο η Πρόεδρος του Συλλόγου
της Ζωφριάς Ευαγγελία Κωβαίου. 

Ο Δήμαρχ ος Φυλής Χρήστος Παπ-
πούς κατά το σύν τομο χ αιρετισμό του
συν εχ άρη με θέρμη τους συν τελεστές
της μουσικοχ ορευτικής παράστασης  κι
αν ακοίν ωσε ότι το αμφιθέατρο του
Βορειν ού για το επόμεν ο διάστημα θα
μετατραπεί σε θεριν ό σιν εμά, με δωρε-
άν  προβολές ταιν ιών  για μικρούς και
μεγάλους. Επεσήμαν ε επίσης ότι η
δημιουργία του 8ου Δημοτικού Σχ ολείου
της Ζωφριάς που υπήρξε όν ειρο ετών
βρίσκεται πλέον  στο στάδιο της υλο-
ποίησης, με τις εργασίες ν α προχ ωρ-
ούν  με γοργούς ρυθμούς.  Σε ότι αφορά
στο αφιέρωμα της βραδιάς επεσήμαν ε
ότι δεν  θα πρέπει ποτέ ν α ξεχ ν άμε ότι
μια από τις κυρίαρχ ες αιτίες της Μικρα-
σιατικής Καταστροφής υπήρξε  ο
εθν ικός διχ ασμός αλλά και η προδοσία
των   ξέν ων  δυν άμεων .  Σχ ετικά με τα
εμβληματικά Σμυρν αίικα ακούσματα και
τους χ ορούς τόν ισε,  ότι σημάδεψαν
και άλλαξαν  το πολιτιστικό γίγν εσθαι
της χ ώρας μας και καταλήγον τας κάλε-
σε  τον  κόσμο,  ν α απολαύσει τη
συν αυλία της εξαίρετης ερμην εύτριας
Σοφίας Παπάζογλου που έκλεισε την

όμορφη βραδιά,  με τον  καλύτερο
τρόπο. 

Βίν τεο χ αιρετισμού Δημάρχου Φυλής
Χρήστου Παππού:
https://y outu.be/Knv _ndJeIbo

Τα συγχ αρητήριά του στους συν τελε-
στές και στην  Πρόεδρο Ευαγγελία
Κωβαίου έδωσε επίσης ο Πρόεδρος του
Αθλητικού και Πολιτιστικού Οργαν ισμού
η “Πάρν ηθα” Γιώργος Μαυροειδής, ο

οποίος τόν ισε ότι η εξαίρετη δουλεία
της χ οροδιδασκάλου Αργυρώς Σπηλιο-
πούλου ωθεί τον  Δήμο Φυλής ν α αν α-
ν εώσει και την  επόμεν η πολιτιστική
σαιζόν  τη συν εργασία της με τον
Σύλλογο της Ζωφριάς. Ο Γιώργος Μαυρ-
οειδής έδωσε επίσης τη δέσμευση για
την  αν αβάθμιση του αμφιθεάτρου του
Βορειν ού εν ώ αν αφέρθηκε επιγραμμα-
τικά και στην  θλιβερή επέτειο των  100
χ ρόν ων  από τη Μικρασιατική Καταστρ-
οφή επισημαίν ον τας ότι τα λάθη του
παρελθόν τος σε συν δυασμό με την
σύγχ ρον η συγκυρία αλλά και την  πολι-
τική της  γείτον ος Τουρκίας θα πρέπει
ν α μας προβληματίζουν  και ν α μας
κρατούν  σε επαγρύπν ηση. 

Βίν τεο ομιλίας Γιώργου Μαυροειδή:
https://y outu.be/wloUJgD7KkU

Στη βραδιά του Συλλόγου της Ζωφρ-
ιάς συμμετείχ αν  επίσης, Αν τιδήμαρχ οι,
Πρόεδροι Νομικών  Προσώπων , μέλη
του Δημοτικού Συμβουλίου, εκπρόσω-
ποι Πολιτιστικών  και Κοιν ων ικών
Φορέων  του τόπου, της Εκπαιδευτικής
Κοιν ότητας και πολύς κόσμος. 



ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ
ΣΕ ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2105575342,

6973236156
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο
ΧΛΜ, 193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΥΓΕΙΑΣ Κοντούλη και Δραγούμη Ίωνος,
Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

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

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

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

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

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

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

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100

ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

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

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

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ

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

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

ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΠΟΛΥΤΗ
ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 

ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

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

Εν διαφερόμαστε για την  κάλυψη
της θέσης του Εργάτη παραγω-
γής στις βιομηχαν ικές μας εγκα-
ταστάσεις, οι οποίες βρίσκον ται
στη Μαγούλα Αττικής. 

Κύριες αρμοδιότητες και καθή-
κον τα

-Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα
με τις οδηγίες που έχουν δοθεί για
τη θέση.
-Τήρηση των ισχυόντων κανονι-
σμών και προτύπων ασφαλείας.
-Τήρηση του προγράμματος παρα-
γωγής.
-Διασφάλιση της ποιότητας των παρ-
αγόμενων προϊόντων.
-Αναφορά στον προϊστάμενο βάρ-
διας των τεχνικών παρατηρήσεων
σχετικών με την εύρυθμη λειτο-
υργία των μηχανών.

Χαρακτηριστικά υποψηφίου
-Επιθυμητή προϋπηρεσία σε βιομ-
ηχανικές και παραγωγικές μονάδες.
-Συνέπεια, ομαδικότητα, προσαρ-
μοστικότητα.
-Οργάνωση, ταχύτητα και διάθεση
για εργασία.
-Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες.

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

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

ZHTEITAI  
ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

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 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
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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
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Κανονικά θα λειτουργήσουν σήμε-
ρα τα σχολεία της περιοχής. Μήν-
υμα 112 έλαβαν το βράδυ οι κάτοι-
κοι.

Η φωτιά που ξέσπασε χ θες βράδυ σε εργοστάσιο
στον  Ασπρόπυργο έχ ει περιοριστεί.

Οι πυροσβέστες έδωσαν  ολον ύχ τια μάχ η με τις
φλόγες στο μέτωπο της φωτιάς, που εξαπλώθηκε σε
έκταση τεσσάρων  στρεμμάτων  κυρίως στον  προαύλιο
χ ώρο της επιχ είρησης. Η φωτιά εξαπλώθηκε και σε
αποθήκες στο εσωτερικό του εργοστασίου.

Οι δυν άμεις εν ισχ ύθηκαν  περαιτέρω κατά τη διάρ-
κεια της ν ύχ τας. Επιτόπου επιχ ειρούν  70 πυροσβέ-
στες με 2 ομάδες πεζοπόρων  τμημάτων , 21 οχ ήματα
και 2 κλιμακοφόρα οχήματα, εν ώ συν δρομή
παρέχ ουν  υδροφόρες των  δήμων  και εθελον τές.

Χθες βράδυ οι κάτοικοι της περιοχ ής έλαβαν  μήν υμα
από το 112, το οποίο τους καλούσε ν α αποφύγουν
τις  άσκοπες μετακιν ήσεις και ν α παραμείν ουν  σε
κλειστούς χ ώρους εξ αιτίας του καπν ού. Από τη φωτιά
καίγον ται πλαστικά, υπάρχ ει πολύς καπν ός και η
ατμόσφαιρα είν αι αποπν ικτική.

Τα σχ ολεία της περιοχ ής, όπως έγιν ε γν ωστό το
πρωί, θα λειτουργήσουν  καν ον ικά.

Μέτρηση της ρύπαν σης στην  ατμόσφαιρα
Όπως είπε  ο κ. Κοσμόπουλος, στο σημείο θα μετα-

βεί κλιμάκιο της Περιφέρειας προκειμέν ου ν α κάν ει
μετρήσεις στην  ατμόσφαιρα, ώστε ν α διαπιστώσει σε
ποιο σημείο βρίσκεται η ατμοσφαιρική ρύπαν ση
καθώς η φωτιά έχ ει κάψει πολύ μεγάλες ποσότητες
πλαστικών .

Σύμφων α με τον  αν τιπεριφερειάρχ η, το κλιμάκιο θα
εν ημερώσει το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας.

Πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο: Έχει περιοριστεί - Γίνονται
μετρήσεις στην ατμόσφαιρα


