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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Γενικά αίθριος . Η θερμοκρασία 

από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Καλλιόπη, Καλλιοπία, Πόπη, Κάλια, 

Πίτσα
Ναυκράτιος, Ναυκράτης

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Παπαγιαννοπούλου Αφροδίτη Π.

Νίκης 38, 2105570007

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Βιλλιώτης Νικόλαος Ε.,

Δήμητρας 17, 2105560049

MANΔΡΑ
ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕΔήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,
2105551232

ΆΝΩ  ΛΙΟΣΙΑ 

Τζώνης Κωνσταντίνος Ε.Κυκλάδων 79,
2102482990

ΑΧΑΡΝΕΣ

Φιλιππάτου Αικατερίνη Β. 

Λεωφόρος Αθηνών 40, 2102461015

Σ
ε δεξαμενόπλοιο με σημαία Μπαχάμες
που παραμένει ελλιμενισμένο σε ιδιωτικό
ναυπηγείο της Ελευσίνας για επισκευές,

κατά την διάρκεια εργασιών τραυματίστηκε σοβα-
ρά ο 28χρονος ανθυποπλοίαρχός του.

Ο άτυχος άνδρας, αλλοδαπής υπηκοότητας,
μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο
Γενικό Κρατικό Νικαίας, όπου οι γιατροί δεν
μπόρεσαν να κάνουν κάτι παραπάνω από το να 

διαπιστώσουν τον θάνατό του.

Η οικεία Λιμενική Αρχή παράγγειλε την διε-
νέργεια νεκροψίας – νεκροτομής και από το Κεν-
τρικό Λιμεναρχείο Ελευσίνας συνελήφθησαν ο
πλοίαρχος και ο υποπλοίαρχος του εν λόγω
πλοίου, ενώ διενεργείται προανάκριση προκει-
μένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια και οι
συνθήκες του συμβάντος.

Ελευσίνα: Τραγικός θάνατος 28χρονου σε 
τάνκερ κατά τη διάρκεια εργασιών

Συνελήφθησαν πλοίαρχος και υποπλοίαρχος, 
διενεργείται προανάκριση

Πρωτόκολλο Συνερ-
γασίας συνυπέγραψαν ο
Οργανισμός Λιμένος
Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε.) ΑΕ,
το Πανεπιστήμιο Πειρ-
αιώς (ΠΑ.ΠΕΙ.) και  το
Ινστιτούτο Βιώσιμης Κιν-
ητικότητας και Δικτύων
Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.) του
Εθνικού Κέντρου Έρευ-
νας και  Τεχνολογικής
Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), με
στόχο την σύνδεση της
Ακαδημαϊκής και Ερευ-
νητικής Κοινότητας με
τους φορείς της Ναυτι-
λιακής και  Λιμενικής
Βιομηχανίας και ιδιαίτε-
ρα με τον Λιμένα Ελευ-
σίνας, η δραστηριότητα του οποίου και οι προκ-
λήσεις που αυτός αντιμετωπίζει αποτελούν αξιο-
σημείωτο πεδίο εφαρμογής σχετικών ακαδημαϊ-
κών και ερευνητικών πρωτοβουλιών.

Η τριμερής συνεργασία προβλέπει σειρά από
κοινού δράσεων καινοτομίας σε τομείς εφαρμο-
γής: 

Προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος, με την
παροχή προς τον Ο.Λ.Ε. ΑΕ προηγμένου ερευ

νητικού ρομποτικού εξοπλισμού που διαθέτει
το Ι.ΜΕΤ. και το ΠΑ.ΠΕΙ. για συλλογή και ανάλ-
υση στοιχείων Λιμενικής Ανάπτυξης, Ναυτι-
λιακών Μεταφορών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας,
με ιδιαίτερη αναφορά στη ζωτική περιοχή της
Δυτικής Αττικής και κατάρτιση του ανθρώπινου
δυναμικού, για την υποστήριξη αυτών των δρα-
στηριοτήτων και  την αύξηση των ευκαιριών
απασχόλησης.

Συν εχίζεται στη σελ 13

Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας Ο.Λ.Ε ΑΕ
- Πανεπιστημίου Πειραιώς- ΙΜΕΤ / ΕΚΕΤΑ  

Η τριμερής συνεργασία προβλέπει μια σειρά δράσεων καινοτομίας
και αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης
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ΝΝεεκκρρήή  6633χχρροοννηη  σσττηηνν
ππααρρααλλίίαα  

ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΧΧωωρρίίςς  ττιιςς  ααιισσθθήήσσεειιςς  ττηηςς  αανναασσύύρρθθηηκκεε,,
ππρρωωιιννέέςς  ώώρρεεςς  xxθθεεςς  ((77//77)),,  ααππόό  ττηη  θθααλλάάσσ--
σσιιαα  ππεερριιοοχχήή  ττηηςς  ππααρρααλλίίααςς  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ
ΑΑττττιικκήήςς,,  6633χχρροοννηη  ααλλλλοοδδααππήή..
ΗΗ  γγυυννααίίκκαα    δδιιεεκκοομμίίσσθθηη  μμεε  αασσθθεεννοοφφόόρροο
όόχχηημμαα  ττοουυ  ΕΕΚΚΑΑΒΒ  σσττοο  ““ΘΘΡΡΙΙΑΑΣΣΙΙΟΟ””  ΓΓεεννιικκόό
ΝΝοοσσοοκκοομμεείίοο  ΕΕλλεευυσσίίννααςς,,  όόπποουυ  δδιιααππιι--
σσττώώθθηηκκεε  οο  θθάάννααττόόςς  ττηηςς,,  εεννώώ  ηη  σσοορρόόςς
ππρρόόκκεειιττααιι  νναα  μμεεττααφφεερρθθεείί  σσττοο  ΝΝεεκκρροοττοο--
μμεείίοο  ΑΑθθηηννώώνν,,  γγιιαα  δδιιεεννέέρργγεειιαα  ννεεκκρροοψψίίααςς--
ννεεκκρροοττοομμήήςς..
ΠΠρροοααννάάκκρριισσηη  δδιιεεννεερργγεείίττααιι  ααππόό  ττοο  ΚΚεεννττρρ--
ιικκόό  ΛΛιιμμεεννααρρχχεείίοο  ΕΕλλεευυσσίίννααςς..

Συνάντηση του Δ.Σ. της Ένωσης Δημάρχων με τον  Πρόεδρο της Κ.Ε.Δ.Ε.

Κύριο θέμα της συζήτησης ήταν η καταστατική θέση των αιρετών και η 
αναγκαιότητα αναβάθμισή της,  για βελτίωση του ιδίου του θεσμού της Τ.Α

Τ
ον Πρόεδρο της
Κ.Ε.Δ.Ε. κ.
Δημήτρη Παπα-

στεργίου επισκέφτηκε
κλιμάκιο του Δ.Σ. της
ΕΝ.Δ.Α. σε μια συνάν-
τηση γόνιμη και εποικο-
δομητική.

Κύριο θέμα της συζήτ-
ησης ήταν η καταστατι-
κή θέση των αιρετών και
η αναγκαιότητα αναβάθ-
μισή της, σαν απαρ-
αίτητο στοιχείο για
βελτίωση του ιδίου του
θεσμού της Τ.Α. και της
αποτελεσματ ι κότητάς
του. Θέμα στο οποίο
συμφώνησαν όλοι  οι
παριστάμενοι , ότι  θα
πρέπει να είναι από τις βασικές προτεραιότητες
στην ατζέντα των συζητήσεων των Θεσμικών
Οργάνων της Τ.Α. με την Πολιτεία.

Ειδικότερα ο Πρόεδρος της ΕΝ.Δ.Α. κ.
Παύλος Καμάρας παρουσιάζοντας το φάσμα
των εξελίξεων, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί
σε βάρος των αιρετών, στο θέμα των χορηγιών
(πρώην και νυν) μετά τον Νόμο Κατρούγκαλου,
ζήτησε την ενεργή συμμετοχή της Κ.Ε.Δ.Ε. τόσο
σε πολιτικό όσο και στο νομικό επίπεδο.

Κατέθεσε την πρόταση της  Ένωσης 

Δημάρχων Αττικής, για επαναφορά της χορη-
γίας στους Δημάρχους που εξελέγησαν μετά το
2013, η οποία ως γνωστόν έχει καταργηθεί με
τον Νόμο 4336/2015 εφ’ όσον όπως τόνισε
έχουν εκλείψει οι μνημονιακές συνθήκες που
επέβαλλαν την αρνητική αυτή ρύθμιση.

Μάλιστα πρότεινε η καταβολή αυτή της χορη-
γίας να γίνεται από τους Δημοτικούς Προϋπο-
λογισμούς, αφού το κόστος για κάθε Δήμο, θα
είναι ασήμαντο.

Ο
λοκληρών εται και παραδίδεται
στους πολίτες το έργο αν τιπ-
λημμυρικής θωράκισης Νέας

Περάμου που εκτέλεσε η Περιφέρεια
Αττικής, με συν τον ισμό του Αν τιπεριφε-
ρειάρχ η Δυτικής Αττικής .

Το έργο είν αι ζωτικής σημασίας για την
προστασία της περιοχ ής από πλημμυρι-
κά φαιν όμεν α, δεδομέν ης της μεγάλης
καταστροφικής πλημμύρας του 2017,
που έπληξε την  Νέα Πέραμο.

Η Περιφέρεια Αττικής, ο Περιφερει-
άρχ ης Αττικής και ο Αν τιπεριφερειάρχ ης
Δυτικής Αττικής Λευτέρης Κοσμόπουλος,
γν ωρίζον τας τις ιδιαιτερότητες της περ-
ιοχ ής, συν τόν ισαν  τις απαραίτητες
εν έργειες, ως την  ολοκλήρωση του έργου
που θωρακίζει αν τιπλημμυρικά την  περ-
ιοχ ή.

Σχ ετικά, ο Αν τιπεριφερειάρχ ης Δυτι-
κής Αττικής Λευτέρης Κοσμόπουλος
αν έφερε: «Είν αι μεγάλη η χ αρά ν α βλέ-
πουμε έν α έργο της Περιφέρειας Αττικής,
έν α έργο που θωρακίζει αν τιπλημμυρικά
την  περιοχ ή της Νέας Περάμου, ν α γίν ε-
ται πράξη και ν α ολοκληρών εται για την
ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας

των  συμπολιτών  μας.
Ως Περιφέρεια Αττικής, έχ ουμε ως

πρώτη προτεραιότητα την  ασφάλεια και
παρά τις γραφειοκρατικές δυσκολίες που
συν αν τούν  συχ ν ά τα έργα, επιμέν ουμε
και δίν ουμε λύσεις στην  πράξη για τον
τόπο μας».

Τεχ ν ικά χ αρακτηριστικά του έργου
αν τιπλημμυρικής θωράκισης Νέας Περά-
μου που εκτελέσθηκε και παραδόθηκε
από την  Περιφέρεια Αττικής

1. Αρχ ικός προϋπολογισμός της
σύμβασης έργου: 2.582.993,46 ευρώ (με

Φ.Π.Α.) 
2. Στις 19-01-2022 υπογράφηκε η

1η Συμπληρωματική Σύμβαση του εν
λόγω έργου, συν ολικής δαπάν ης
381.075,46 € (με Φ.Π.Α.).

3. Κατόπιν  διαδοχ ικών  παρατά-
σεων , λόγων  έκτακτων  προβλημάτων
και δυσκολιών , το έργο περαιώθηκε
εμπρόθεσμα την  31-05-2022.

4. Με την  παρούσα εργολαβία
κατασκευάστηκε δίκτυο αγωγών  αποχ έ-
τευσης ομβρίων , σωλην ωτών  και κιβωτο-
ειδών , στην   Νέα Πέραμο, η οποία λόγω
αν αγλύφου παρουσιάζει ιδιαίτερα προβ-
λήματα σε περιόδους έν τον ων  βροχ ο-
πτώσεων . 

Με το υπόψη δίκτυο, τα όμβρια που
είχ αν  απορροή τις οδούς της περιοχ ής,
οδηγούν ται πλέον  στους τελικούς απο-
δέκτες και από εκεί στην  θάλασσα.

5. Κατά τη διάρκεια κατασκευής
του έργου και κατόπιν  αν αφορών  από
κατοίκους της περιοχ ής για επαν αλαμ-
βαν όμεν η αστοχ ία απορροής των
ομβρίων  υδάτων  σε υφιστάμεν ο Κεν τρ-
ικό Συλλεκτήρα, στην  συμβολή της οδού
Πλαστήρα με την  ΠΕΟΑΚ, διαπιστώθηκε 

Συνεχίζεται στη σελ. 4

Παραδίδεται στους πολίτες το έργο αντιπλημμυρικής θωράκισης Νέας Περάμου 
που υλοποίησε η Περιφέρεια Αττικής

Λ. Κοσμόπουλος: «Προστατεύουμε με έργα τους συμπολίτες και το περιβάλλον του τόπου μας»

συνεχίζεται στη σελ. 12
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Συν εχίζεται από σελ. 3 Επιδότηση ρεύματος: 
Στο ΦΕΚ η απόφαση για την 
επιστροφή έως 600 ευρώ

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημο-
σιεύθηκε η απόφαση για τις τεχνικές λεπτομέρ-
ειες της επιδότησης ρεύματος και της επιστροφ-
ής έως 600 ευρώ από τη ρήτρα αναπροσαρμο-
γής.

Όπως αναφέρει το ΦΕΚ, η πλατφόρμα για τις
αιτήσεις επιστροφής αναμένεται να ανοίξει
μετά τις 14 Ιουνίου και οι αιτήσεις θα υποβάλ-
λονται μέχρι τις 30 Ιουνίου, όπως είχε προαναγ-
γείλει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών
Θεόδωρος Σκυλακάκης.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι του
Power Pass

Την αποζημίωση θα την λάβουν τελικά περ-
ισσότεροι, αφού θα υπολογίζεται το καθαρό
οικογενειακό εισόδημα και όχι το φορολογητέο.

Τα χρήματα δικαιούνται όσοι είδαν αυξημέ-
νες χρεώσεις στους λογαριασμούς τους, από
τον Δεκέμβριο του 2021 έως και τον Μάιο του
2022. Να σημειωθεί ότι το διάστημα αυτό αφορά
έκδοση λογαριασμών και όχι περίοδο κατανά-
λωσης.

Ας δούμε τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι κατα-
ναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος, πριν ανοίξει η
πλατφόρμα του Power Pass:

Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε φυσικά
πρόσωπα που το ετήσιο καθαρό οικογενειακό
τους εισόδημα μετά την αφαίρεση των φόρων
που δηλώθηκε στην εφορία το 2021 δεν ξεπερ-
νούσε τις 45.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι από το
συνολικό εισόδημα αφαιρούνται οι φόροι και
συνεπώς δικαιούχοι της επιδότησης είναι και
όσοι εμφάνισαν στη φορολογική δήλωση του
2021 οικογενειακά εισοδήματα πάνω από 45.000
ευρώ.Επιστρέφεται το 60% του αυξημένου
κόστους ρεύματος για λογαριασμούς που έχουν
εκδοθεί από την 1η Δεκεμβρίου 2021 έως την 31η
Μαΐου 2022 για τις επιβαρύνσεις που δεν έχουν
καλυφθεί από τις εκπτώσεις που έχουν δοθεί
από το κράτος και από τους προμηθευτές ηλεκ-
τρικής ενέργειας. Το επίδομα δίνεται σε όσους
είχαν συνολική αύξηση ρεύματος κατά τη διάρ-
κεια των έξι μηνών πάνω από 30 ευρώ και το
ποσό δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 600 ευρώ ανά
καταναλωτή.

Για τη καταβολή της αποζημίωσης θα ληφθεί
υπόψη το εισόδημα του 2020 που δηλώθηκε στην
Εφορία το 2021. Σε κάθε περίπτωση απαραίτητη
προϋπόθεση για τη λήψη της οικονομικής
ενίσχυσης είναι ο δικαιούχος να έχει υποβάλει
φορολογική δήλωση για τα εισοδήματα του 2020

έως την 1η Μαΐου 2022.
Όσοι υποβάλουν για πρώτη φορά φέτος φορ-

ολογική δήλωση θα πρέπει να σπεύσουν να την
υποβάλουν πριν την υποβολή της αίτησης στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη χορήγηση του
επιδόματος. Για τους συγκεκριμένους θα ληφθεί
υπόψη το καθαρό οικογενειακό εισόδημα μετά
την αφαίρεση των φόρων, που αποκτήθηκε το
2021.

Για την επιδότηση έως 600 ευρώ των λογαρ-
ιασμών ρεύματος της φοιτητικής κατοικίας οι
φορολογούμενοι που δηλώνουν τους φοιτητές ως
εξαρτώμενα μέλη θα πρέπει να υποβάλουν τη
φετινή φορολογική δήλωση (εισοδήματα 2021)
πριν την υποβολή της αίτησης στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα, να έχουν συμπληρώσει στον πίνα-
κα 6 του εντύπου Ε1 (ενοίκιο φοιτητικής
κατοικίας) τον αριθμό της παροχής ηλεκτρικού
ρεύματος της κατοικίας και να συμπληρώσουν
στην ηλεκτρονική αίτηση την ένδειξη που αφορά
τη φοιτητική κατοικία αλλά και τη δική τους κύρια
κατοικία.Για νοικοκυριά που έχουν κοινό ρολόι
(π.χ. διπλοκατοικίες) η επιδότηση θα δοθεί στο
δικαιούχο που ο ΑΦΜ του αναγράφεται στον
λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος. Σε περίπτω-
ση που ο ΑΦΜ δεν ανήκει σε κανέναν από τους
δικαιούχους το ποσό της επιδότησης επιμερίζε-
ται στους δικαιούχους.

Το ποσό της επιδότησης είναι αφορολόγητο,
ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του
Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενι-
κής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε
οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά συμπε-
ριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς
αλληλεγγύης, δεν δεσμεύεται και δεν
συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη
φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει,
τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά
ταμεία, καθώς και τα πιστωτικά ιδρύματα και
δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την
καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή
προνοιακού χαρακτήρα.

Για την υποβολή της αίτησης οι δικαι-
ούχοι θα πρέπει:

Να εισέλθουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
με τους κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Να βεβαιώσουν ή να επικαιροποιήσουν τα
στοιχεία για τη κύρια κατοικία, το μετρητή κατα-
νάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και το ποσοστό
συνιδιοκτησίας.

Να διορθώσουν τυχόν λάθη η παραλείψεις
στα στοιχεία για την κύρια κατοικία τους

Να αναγράψουν τον αριθμό του τραπεζικού
τους λογαριασμού (IBAN)

Να πιστοποιήσουν την ορθότητα των
στοιχείων και να οριστικοποιήσουν την υποβολή
της αίτησης.

ότι ο υφιστάμεν ος αγωγός έχ ει κατασκευαστεί με απομείωση της διατομής του
κατάν τη της ΠΕΟΑΚ. 

Η διαφοροποίηση αυτή στις διαστάσεις, δημιουργεί πρόβλημα ακριβώς αν άν τη της
ΠΕΟΑΚ, όπου ο Κεν τρικός Συλλεκτήρας υπερχ ειλίζει, οπότε και τα επιπλέον  επιφ-
αν ειακά απορρέον τα όμβρια οδηγούν ται στην  οδό Μόσχ ου και στην  ευρύτερη
κατάν τη περιοχ ή πλημμυρίζον τάς την .

6. Προκειμέν ου ν α αποφορτιστεί κατά το δυν ατόν  ο υφιστάμεν ος Κεν τρικός
Συλλεκτήρας από επιπλέον  όμβρια, κατασκευάστηκε, επιπλέον  της αρχ ικής μελέτ-
ης, ν έος Κεν τρικός Συλλεκτήρας ο οποίος παραλαμβάν ει τα όμβρια που προβλέ-
πον ταν  ν α αποχ ετευθούν  στον  υφιστάμεν ο Κεν τρικό Συλλεκτήρα. 

Ο ν έος αγωγός ακολουθεί την  ΠΕΟΑΚ, στη συν έχ εια την  οδό Ν. Κρυάδα και κατα-
λήγει στην  θάλασσα, με συν ολικό μήκος περίπου 260 μ.

7. Το συν ολικό μήκος του κατασκευασμέν ου δικτύου που παραδίδεται είν αι
περίπου 5.800 μ.



Μ
ια εκπληκτική
π α ρ ά σ τα σ η
χάρισαν στο

κοινό τους το απόγε-
υμα του Σαββάτου 4
Ιουνίου 2022  τα παι-
διά της Παιδικής
Σκηνής του Δήμου
Φυλής στην κατάμεστη
αίθουσα της Θεατρικής
Σκηνής στο Ζεφύρι ,
παρουσία του προέδρ-
ου Πολιτισμού και Αθλ-
ητισμού "Η
ΠΑΡΝΗΘΑ", Γιώργου
Μαυροειδή.

Τα μικρά, υπό την

καθοδήγηση της
σκηνοθέτιδας και δασ-
κάλας τους Στέλλας
Νικολοθανάση  με την
παράστασή τους 'Σίσσυ
το τζιτζίκι που τραγου-
δούσε την αγάπη", κέρ-
δισαν τον θαυμασμό
και το ζεστό χειροκρότ-
ημα του κόσμου. 

Στο φινάλε  της παρά-
στασης ο Γιώργος
Μαυροειδής ανέβηκε
στη σκηνή κι  αφού
συνεχάρη τη Στέλλα
Νικολοθανάση και τους

μικρούς ηθοποιούς
της,  ευχαρίστησε τους
γονείς που εμπι-
στεύονται  τα παιδιά
τους στα τμήματα θεατρ-
ικής αγωγής του
Δήμου Φυλής. 

Τέλος,  μαζί και με
τον πρόεδρο των Παι-
δικών Σταθμών Ζεφ-
υρίου  Γιώργο Κούρ-
κουλο, πρόσφεραν
λουλούδια στα παιδιά
και τους ευχήθηκαν να
έχουν ένα όμορφο και
ξέγνοιαστο  καλοκαίρι.

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Eκδήλωση Ενημέρωσης
 και Ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο 

του Ευρωπαϊκού Προγράμματος URB EN PACT

Ενημερωνόμαστε για τις
δράσεις του Δήμου
Ελευσίνας με στόχο να γίνει
περιοχή καθαρής μηδενικής
ενέργειας (Net Zero Energy
-NZE) το αργότερο έως το
2050.

Θα πραγματοποιηθεί
δράση ζωγραφικής για τους 

μικρούς μας φίλους, με
θέμα το περιβάλλον σε
συνεργασία με την κ.
Τσίγκου Αλεξάνδρα, Υπ/νη
Π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ ή ς
Εκπαίδευσης ΔΠΕ Δυτικής
Αττικής. 

Θα μοιραστούν λουλούδια
(γλαστράκια) σε συνεργασία
με την εταιρεία ΤΙΤΑΝ Α.Ε. 

με αφορμή την Παγκόσμια
Ημέρα Περιβάλλοντος

Ενημέρωση για την
ενεργειακή μετάβαση και τις
τεχνολογικές λύσεις
μείωσης των εκπομπών
Αερίων του Θερμοκηπίου
από τον Όμιλο Ελληνικά
Πετρέλαια

Σας περιμένουμε με χαρά!

Ένωση Γονέων Αχαρνών: 

Ειρηνική κινητοποίηση στη μνήμη του 
Μάριου-Δημήτριου Σουλούκου
Πέντε χρόνια από τον άδικο χαμό του 11χρονου

Σας καλούμε σε ειρηνική κινητοποίηση την Τετάρτη 8 Ιουνίου 2022
και ώρα 17.45 με 19.00 επί της οδού Φιλαδελφείας 87 στις Αχαρνές
(έξω από το Δημαρχείο), εις μνήμη του αδικοχαμένου παιδιού μας
Μάριου-Δημήτριου Σουλούκου.

Με αφορμή τα πέντε χρόνια από το χαμό του παιδιού και την κατά-
σταση στα σχολεία μας, κινητοποιούμαστε ενάντια στην εγκλημα-
τικότητα, την παραβατικότητα και την υποβάθμιση που αντιμετωπίζο-
υμε στο δήμο μας και μας ακουμπά όλους.

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας, η οποία κρίνεται απαραίτητη
και ουσιώδης, ώστε να αποκτήσουμε μια πόλη ασφαλή για εμάς και
τα παιδιά μας και να σταματήσει η περιθωριοποίηση του δήμου μας.
Μην αφήνουμε τα προβλήματα να μας τα λύσουν “άλλοι”.

Στη συνέχεια, μετά τις 19.00, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση – αφι-
έρωμα στον Μάριο, από το 6ο δημοτικό σχολείο στην αίθουσα
εκδηλώσεων του δήμου “Μάριος Σουλούκος”. Με τη συμμετοχή του
Συλλόγου Εκπαιδευτικών “Σωκράτης”.

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας η οποία κρίνεται απαραίτητη.

Σας ευχαριστούμε πολύ.

Εκ μέρους του ΔΣ της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Αχαρνών

Ο πρόεδρος, Χαραλαμπίδης Κίμωνα Γεώργιος

Ο γραμματέας, Γιαννούκος – Χρονόπουλος Γεώργιος

Τετάρτη 8 Ιουνίου 2022    θριάσιο-5 

Εκπληκτική παράσταση με βαθιά ανθρώπινα μηνύματα από
την Παιδική Θεατρική Σκηνή του Δήμου Φυλής

– "Σίσσυ το τζιτζίκι που τραγουδούσε την αγάπη" !



«Το Χαμόγελο του Παιδιού», με στόχο
την παροχή εξειδικευμένων και ποιο-
τικών υπηρεσιών πρόληψης και ευαισθη-
τοποίησης σε θέματα υγείας, πραγματο-
ποιεί, από το 2002, Δράσεις Δωρεάν
Προληπτικής Ιατρικής/ Οδοντιατρικής, για
κάθε παιδί σε όλη την Ελλάδα.

Η Δράση Προληπτικής Ιατρι-
κής/Οδοντιατρικής «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» λει-
τουργεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου
Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και
του Υπουργείου Υγείας, καθώς και με τη
σύμφωνη γνώμη και συνεργασία των
τοπικών Επιστημονικών Συλλόγων και
άλλων θεσμικών Φορέων, και υλοποι-
είται με την αρωγή του ΟΠΑΠ.

Συγκεκριμένα, τον μήνα Μάιο, «Το
Χαμόγελο του Παιδιού» στο πλαίσιο της
δράσης  Προληπτικής Ιατρι-
κής/Οδοντιατρικής  «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ»
επισκέφτηκε τον Δήμο Πεντέλης, τον
Δήμο Θεσσαλονίκης, τον Δήμο Σουφλίου
και τον Δήμο Ασπροπύργου. Τη Δράση

του Οργανισμού στήριξαν, με αφοσίωση
και συνέπεια, εθελοντικά Οδοντίατροι και
Μέλη του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττι-
κής και Θεσσαλονίκης, καθώς και  Ιατροί
και Μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών,
Θεσσαλονίκης και Έβρου, μαζί με το εξει-
δικευμένο προσωπικό του Οργανισμού.

Οι προληπτικές εξετάσεις πραγματο-
ποιήθηκαν, με απόλυτη τήρηση όλων των
μέτρων ασφάλειας κατά της Covid-19, στα
Κινητά Πολυϊατρεία «Ασκληπιός» και
«Ιπποκράτης», καθώς και στη Κινητή
Παιδιατρική/Ακοολογική Μονάδα.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ευχαρι-
στεί από καρδιάς για τη συνεργασία:

Τον Δήμο Πεντέλης
Τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών
Τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Αττικής
Το Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης
Τον Δήμο Θεσσαλονίκης
Τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Θεσσα-

λονίκης

Τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης
Τον Δήμο Ασπροπύργου
Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκο-

μείο «Αττικόν»
Τον Δήμο Σουφλίου
Τον Ιατρικό Σύλλογο Έβρου

Το
Π α ν ε π ι -
σ τη μ ι α κ ό
Ν ο σ ο κ ο -
μείο Αλε-
ξ α ν δ ρ -
ούπολης

Την
1η Υγειο-
ν ο μ ι κ ή
Περιφέρεια

Την
4η Υγειο-
ν ο μ ι κ ή
Περιφέρεια

Την
2η Υγειο-

νομική Περιφέρεια
Επίσης, ευχαριστεί από καρδιάς τους

πολύτιμους εθελοντές ιατρούς και οδον-
τιάτρους που παρείχαν δωρεάν τις υπηρ-
εσίες τους, εξετάζοντας με ιδιαίτερη φρον-
τίδα και αγάπη κάθε ένα παιδί ξεχωριστά.

Ο
λοκληρώθηκε η έκθεση “Το ποδήλατό
μου αλλιώς” της εικαστικού Καίτης
Χόρτη, που φιλοξενήθηκε στην Πλατεία
Ελευθερίας Ελευσίνας από τις 2 ως τις

5 Ιουνίου. 
Ο υπαίθριος χαρακτήρας της έκθεσης σε μία

από τις πιο πολυσύχναστες τοποθεσίες της
Ελευσίνας, έδωσε τη δυνατότητα σε πολλούς
συνδημότες μας να απολαύσουν τα γλυπτά της
Καίτης Χόρτη, που έχουν ως πρώτη ύλη το
ποδήλατο και «μιλούν» για τη σημασία της επα-
νάχρησης και ανακύκλωσης υλικών.

Λίγο πριν τα έργα απομακρυνθούν από τον
χώρο, οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικών προγραμμά-
των του ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ Δ. Ελευσίνας, καθώς και
η Πρόεδρος του φορέα, Εύη Άνθη, βρέθηκαν και
πάλι στην έκθεση και ξενάγησαν σχολικές ομάδες
καθώς και τα παιδιά του “Όλοι εμείς”, που συμμε-
τείχαν την ίδια ημέρα στην «Εθελοντική Δράση
Καθαρισμού του Παραλιακού Μετώπου Ελευ

σίνας» του Δήμου σε συνερ-
γασία με το Κεντρικό Λιμενα-
ρχείο Ελευσίνας. Τους μαθη-
τές συνόδευαν οι εκπαιδευτι-
κοί των τμημάτων, η Υπεύθυνη
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευση
της ΔΠΕ Δυτ. Αττικής, Αλεξάν-
δρα Τσίγκου και οι υπεύθυνοι
του Κέντρου Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης Ελευσίνας.

Ευχαριστούμε όλους όσους
στήριξαν την έκθεση, τον Αντι-
δήμαρχο Καθαριότητας, Περι-
βάλλοντος & Πρασίνου, κο.
Λεωνίδα Παππά και τους υπαλ-
λήλους των συνεργείων που συνέβαλαν στη
μεταφορά των έργων και τον ευπρεπισμό του
χώρου, και φυσικά την ίδια την καλλιτέχνη, που
μάλιστα δώρισε ένα εκ των έργων της, με τίτλο
«Κωπηλάτες» στη Δημοτική Συλλογή Έργων 

Τέχνης. Η κυρία Χόρτη δώρισε ακόμη στην
Αισχύλειο Δημοτική Βιβλιοθήκη τη σειρά παι-
δικών βιβλίων που έχει γράψει με τίτλο «Οι ιστο-
ρίες του Μπούμπη».

6 - θριάσιο  Τετάρτη 8 Ιουνίου 2022 

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

221100  55557700333377,,  221100  555588008811664488

ΟΟλλοοκκλληηρρώώθθηηκκεε  ηη  έέκκθθεεσσηη  ““ΤΤοο  πποοδδήήλλααττόό  μμοουυ  
ααλλλλιιώώςς””  ττηηςς  εειικκαασσττιικκοούύ  ΚΚααίίττηηςς  ΧΧόόρρττηη

Η ΔΡΑΣΗ ΕΛΑΒΕ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΗ ΕΛΑΒΕ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
736 δωρεάν προληπτικές ιατρικές / οδοντιατρικές εξετάσεις σε 527 παιδιά 

πραγματοποιήθηκαν τον μήνα Μάιο από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»



Σύµβαση για την
π ρ ο µ ή θ ε ι α
φαρµάκων και

υγειονοµικού υλικού
για τα αδέσποτα ζώα
του ∆ήµου Ελευσίνας
υπεγράφη µεταξύ του
∆ηµάρχου Ελευσίνας
και του αναδόχου.

Η σύµβαση περιλαµ-
βάνει φαρµακευτικό
εξοπλισµό, αντιπαρασι-
τικά, εµβόλια, microchip
και όλα τα απαραίτητα
υλικά για την εξασφάλι-
ση της υγείας των αδέ-
σποτων ζώων σε Ελευ-
σίνα και Μαγούλα.

Με ιδιαίτερη µέριµνα
αλλά και σχέδιο, ο ∆ήµος
Ελευσίνας, τα τελευταία
3 χρόνια, µέσω δράσεων
και ενεργειών, προάγει
την υπεύθυνη υιοθεσία
των αδέσποτων ζώων, µε
στόχο την ασφάλεια και
εξασφάλιση καλύτερης
ποιότητας ζωής τους.

Μέχρι τότε, και µέσα
από τα αρµόδιο τµήµα
αδεσπότων του ∆ήµου,

φροντίζει µε δράσεις
ευαισθητοποίησης και
φυσικά, τηρώντας στο
ακέραιο τις υποχρεώσεις
του σε στειρώσεις αδέ-
σποτων ζώων, σίτιση
αλλά και σε συνεργασία
µε δοµές φιλοξενίας να
εξασφαλίσει  –όσο το
δυνατόν- την ευζωΐα
τους.

Όπως ανέφερε ο ∆ήµα-
ρχος Ελευσίνας Αργύρης
Οικονόµου: «Η ∆ηµοτι-
κή Αρχή, µε τη στήριξη
και συνεργασία φιλόζω-
ων εθελοντών, της φιλο-

ζωικής και των
κτηνιάτρων καταβάλλει
µεγάλες προσπάθειες,
πρωτίστως για την υιοθ-
εσία των αδέσποτων
ζώων. Το πρόβληµα
φυσικά, δεν είναι τα αδέ-
σποτα, αλλά οι εγκατα-
λείψεις, που όσο αυξά-
νονται, τόσο µεγεθύνε-
ται το ζήτηµα των αδε-
σπότων. Και δυστυχώς,
καθηµερινά γινόµαστε
µάρτυρες εγκατα-
λείψεων. Από πλευράς
µας, εξαντλούµε κάθε
δυνατότητα για να εξα-

σφαλίσουµε την ευζωΐα
τους και φυσικά, αυτό θα
συνεχίσουµε να κάνο-
υµε. Ενδεικτικά να ανα-
φέρω, πως µόνο το 2022
έχουµε πραγµατοποιή-
σει περισσότερες από
100 στειρώσεις και περ-
ισσότερες από 25 υιοθ-
εσίες, που αποτελούν
και τον πρώτο και κύριο
στόχο µας».
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Ψεκασμοί κατά των κουνουπιών 
από την Περιφερειακή 

Ενότητα Δυτικής Αττικής

Συνεχίζονται οι εφαρμογές προνυμφοκτονίας σε
περιοχές και σημεία αρμοδιότητας Περιφερειακής
Ενότητας Δυτικής Αττικής.

Οι ψεκασμοί κατά των κουνουπιών πραγματο-
ποιούνται από τα αρμόδια συνεργεία, υπό τον
συντονισμό του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττι-
κής Λευτέρη Κοσμόπουλου. Συγκεκριμένα, προ-
γραμματισμένη εφαρμογή προνυμφοκτονίας από
αέρος με ΣμηΕα (DRONE) στην περιοχή της
Ψάθας (έλος) του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας
πραγματοποιείται την Τετάρτη 8 Ιουνίου 2022.

Επιπλέον, στο πλαίσιο του 8ου κύκλου προγρ-
αμματισμένης εφαρμογής προνυμφοκτονίας στην
Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής για το
2022, πραγματοποιείται την Τετάρτη 8 Ιουνίου,
στις περιοχές των Δήμων Μάνδρας-Ειδυλλίας και
Μεγάρων και Παρασκευή 10 Ιουνίου στις περιοχές
των Δήμων Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Φυλής. 

Σχετικά ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής
Λευτέρης Κοσμόπουλος δήλωσε: «Λαμβάνουμε
όλα τα προληπτικά μέτρα για την προστασία της
δημόσιας υγείας και ιδιαίτερα για την προστασία
κατά των κουνουπιών, γίνεται από τα αρμόδια κλι-
μάκια ορθή χρήση των κατάλληλων μέσων για την
προστασία του περιβάλλοντος και των πολιτών».

∆∆..  ΕΕλλεευυσσίίννααςς::  ΥΥππεεγγρράάφφηη  ννέέαα  σσύύµµββαασσηη  γγιιαα  ππρροοµµήήθθεειιαα
φφααρρµµάάκκωωνν  κκααιι  υυγγεειιοοννοοµµιικκοούύ  υυλλιικκοούύ  γγιιαα  τταα  ααδδέέσσπποοτταα  ζζώώαα

Η
στρατηγική του Δήμου
στη ν έα ψηφιακή εποχ ή
και τα ν έα ψηφιακά εργα-

λεία που εφαρμόζει θα παρου-
σιαστούν  στο 1ο εργαστήριο και-
ν οτομίας και ηλεκτρον ικής διακ-
υβέρν ησης - #City lab του Δήμου
Φυλής που θα πραγματοποιηθεί
την  Τρίτη, 21 Ιουν ίου 2022 και
ώρα 19:00, και θα διεξαχ θεί υβρ-
ιδικά, με φυσική παρουσία στην
Αίθουσα Μελίν α Μερκούρη
(Δημαρχ ιακό Μέγαρο Άν ω
Λιοσίων  - Πλατεία Ηρώων ), και
διαδικτυακά μέσω τηλεδιάσκεψ-
ης.

Ο Δήμος Φυλής, στο πλαίσιο
αν άδειξης της στρατηγικής ψηφ-
ιακού μετασχ ηματισμού και των
ν έων  εφαρμογών  ψηφιακής και-
ν οτομίας, συμμετοχ ικότητας και
διαφάν ειας, καθώς και βελτίωσης
της εξυπηρέτησης των  πολιτών  που
υλοποιεί, διοργαν ών ει με την  τεχ ν ολογι-
κή και οργαν ωτική υποστήριξη της
ελλην ικής εταιρείας τεχ ν ολογίας και και-
ν οτομίας, Crowdpolicy ,  το αν οιχ τό
εργαστήριο καιν οτομίας και ψηφιακής
επιχ ειρηματικότητας.

Στο πλαίσιο του city lab θα παρουσια-
στούν  επίσης τα ν έα ψηφιακά εργαλεία
και οι δράσεις του Δήμου, όπως η ν έα 

διαδικτυακή πύλη του Δήμου, ο αυτό-
ματος ψηφιακός βοηθός του πολίτη, η
πλατφόρμα διαβούλευσης, η πλατφόρμα
παρουσίασης έργων  σε χ άρτη, η mobile
εφαρμογή City  On που φέρν ει την  πόλη
στα χ έρια των  πολιτών  κ.α 

Στο #City lab μπορεί ν α συμμετέχ ει
και ν α το παρακολουθήσει κάθε εν διαφ-
ερόμεν ος πολίτης, επιχ ειρηματίας, 

επαγγελματίες/εργαζόμεν οι του πρω-

τογεν ούς τομέα, στέλεχ ος της τοπικής
αυτοδιοίκησης, στέλεχ ος οργαν ισμού
του δημοσίου ή εκπαιδευτικού ιδρύματος
και γεν ικότερα όποιος εν διαφέρεται ν α
συμβάλλει στη βελτίωση της πόλης και
την  τοπική αν άπτυξη, με εργαλείο τις
καιν οτόμες ψηφιακές υπηρεσίες και
τεχ ν ολογίες.

Πρόγραμμα Εργαστηρίου:  19:00 -
21:00

Σχ έδιο & Όραμα για τον  ψηφ-
ιακό Δήμο Φυλής, Χρήστος
Παππούς, Δήμαρχ ος Φυλής. 

Η καλή πρακτική ψηφιακού
μετασχ ηματισμού του δήμου και
τα ν έα εργαλεία συμμετοχ ικότ-
ητας και ηλεκτρον ικών  υπηρε-
σιών , Γιώργος Καραμαν ώλης,
Co-f ounderίου CTO/CIO
Crowdpolicy .

Η αξία της  αν οικτής Κοιν ω-
ν ικής Καιν οτομίας, Δημήτρης
Παν όπουλος, Αν αλυτής Δεδο-
μέν ων  Αγοράς Εργασίας του
Υπουργείου Εργασίας και Κοι-
ν ων ικών  Υποθέσεων .

Παρουσίαση της πρωτοβου-
λίας Work f rom City ,  Νέλλη
Κουβελάκη, Πρόεδρος της
“ΦΑΟΣ” Κοιν .Σ.Επ. — Δ/ν τρια
coworking Space “House by
Phaos”.

Το Οικοσύστημα Καιν οτομίας
κον τά στην  Τοπική Αυτο-
διοίκηση (Εν ότητα Υπο
Διαμόρφωση) 

Lets’ Park, Crowdsourcing, Η
δύν αμη του πλήθους για το
Sustainability

Cometogether, Η τεχ ν ολογία
Blockchain στην  αν αδιάρθρωση λειτο-
υργιών

Συζήτηση Q&A 
Δήλωσε συμμετοχ ή για διαδικτυακή

παρακολούθηση στο ακόλουθο σύν δε-
σ μ ο :
https://www.crowdpolicy .com/city lab-
dimosf y lis/

1ο  Εργαστήριο Καινοτομίας και  Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης1ο  Εργαστήριο Καινοτομίας και  Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Ci tylab Ci tylab του Δήμου Φυλής στις 21 Ιουνίουτου Δήμου Φυλής στις 21 Ιουνίου
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Φωτογραφίες από το «κουφάρι» του εργοστασίου που κάηκε στον Ασπρόπυργο

ΟΟλλοοκκλληηρρωωττιικκήή  κκαατταασσττρροοφφήή  σσττοο  
εερργγοοσσττάάσσιιοο  ππλλαασσττιικκώώνν

ΟΟλλοοκκλληηρρωωττιικκήή  εείίννααιι  ηη  κκαατταασσττρροοφφήή  σσττοο
εερργγοοσσττάάσσιιοο  ππλλαασσττιικκώώνν  σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρρ--
γγοο,,  πποουυ  έέππιιαασσεε  φφωωττιιάά  ττοο  ββρράάδδυυ  ττηηςς  ΔΔεευυ--
ττέέρρααςς  [[66//66]]..  ΜΜίίαα  μμέέρραα  μμεεττάά  ττηηνν  ππυυρρκκααγγιιάά,,  

όότταανν  κκααιι  οοιι  ππυυρροοσσββέέσσττεεςς  ττηηνν  έέθθεεσσαανν
υυππόό  ππλλήήρρηη  έέλλεεγγχχοο,,  φφάάννηηκκεε  ττοο  μμέέγγεεθθοοςς
ττηηςς  κκαατταασσττρροοφφήήςς..

ΟΟιι  ζζηημμιιέέςς  εείίννααιι  ααννυυπποολλοογγίίσσττοουυ  ααξξίίααςς,,
ααλλλλάά  ττοο  εευυττύύχχηημμαα  εείίννααιι  ππωωςς  δδεενν  κκιινν--
δδύύννεευυσσεε  κκααννέέννααςς,,  κκααθθώώςς  ττηηνν  ώώρραα  πποουυ
ξξέέσσππαασσεε  ηη  φφωωττιιάά,,  ττοο  εερργγοοσσττάάσσιιοο  ήήτταανν
άάδδεειιοο..

ΗΗ  μμεεγγάάλληη  ππυυρρκκααγγιιάά  ξξέέσσππαασσεε    ππεερρίίπποουυ
σσττιιςς  2211..3300  ττοο  ββρράάδδυυ--  γγιιαα  άάγγννωωσσττοουυςς
αακκόόμμηη  λλόόγγοουυςς--  κκααιι  ππήήρρεε  γγρρήήγγοορραα  δδιιαασσττάά--

σσεειιςς,,  λλόόγγωω  ττωωνν  εεύύφφλλεεκκττωωνν  υυλλιικκώώνν  πποουυ
υυππήήρρχχαανν  σσττοονν  ππρροοααύύλλιιοο  χχώώρροο  ττηηςς  εεττααιιρρ--
εείίααςς..

Ανακοίνωση της Faso-Plast για τη φωτιά που ξέσπασε στο εργοστάσιο της
«Η παραγωγική δομή της
εταιρείας μας παραμένει 
άθικτη και επομένως η εταιρ-
εία λειτουργεί όπως και πριν»

Σ
ε διευκριν ίσεις προέβη η διοίκηση
της εταιρείας Faso-Plast στον
Ασπρόπυργο, μετά από την  πυρ-

καγιά που ξέσπασε στον  προαύλιο
χ ώρο του εργοστασίου της.

Στο δελτίο Τύπου η εταιρία FASO-
PLAST αν αφέρει ότι «το βράδυ της 6ης
Ιουν ίου και κατά της πτώση κεραυν ού
που προήλθε από ισχ υρή τοπική
καταιγίδα, προκλήθηκε πυρκαγιά στον
βόρειο αν ατολικό σημείο του αύλειου
χ ώρου του εργοστασίου και σε συν έχ εια
λόγο του πν έον τος αν έμου επεκτάθηκε
στο εσωτερικό δύο μόν ο αποθηκευ-
τικών  χ ώρων  α΄ υλών  πολυαιθυλεν ίου
και ετοίμων  προϊόν των . Με τη βοήθεια
του προσωπικού και του εγκεκριμέν ου
συστήματος πυρόσβεσης 

της εταιρείας, οι πυροσβέστες της περ-
ιοχ ής κατάφεραν  ν α περιορίσουν  την
πυρκαγιά μόν ον  σε αυτά τα σημεία.
Η παραγωγική δομή της εταιρείας μας

παραμέν ει άθικτή και επομέν ως η εταιρ-
εία λειτουργεί όπως και πριν .

Σας ευχ αριστούμε όλους σας για το
εν διαφέρον  που δείξατε και για τη βοήθ-
εια που μας προσφέρατε έστω και από
μακριά.

Η εταιρεία μας, μπορεί και έχ ει
υποχ ρέωση απέν αν τι σε όλους τους
συν εργάτες της, που την  στηρίζουν  όλα
αυτά τα χ ρόν ια, θα συν εχ ίσει ν α προ-
σφέρει τα προϊόν τα της.
Ιδιαιτέρως θέλουμε ν α ευχ αριστήσουμε

το πυροσβεστικό σώμα για τη γρήγορη
αν ταπόκριση, το θάρρος και την  αυτα-
πάρν ηση στον  δύσκολο αγών α κατά
της φωτιάς.

Εκ των  Διευθύν σεων ,
Φασόης Γρηγόρης».



Ο
Αντιπρόεδρος της Βουλής και
Βουλευτής Δυτικής Αττικής,
Θανάσης Μπούρας, επισκέφ-

θηκε τη Δευτέρα 6 Ιουνίου τον
νεοσύστατο Αστυνομικό Σταθμό στην
Τοπική Κοινότητα Κινέτας του Δήμου
Μεγαρέων, παρουσία του Αστυνομικού
Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας
Δυτικής Αττικής, Λυκούργου Μπιτσα-
κάκη, του Διοικητή του Αστυνομικού
Τμήματος Μεγάρων, Αστυνόμου Α’
Δημήτρη Βανάκα, του Διοικητή του
Αστυνομικού Σταθμού Κινέτας,
Αρχιφύλακα Γιάννη Γιαννίκου, της
Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου
Κινέτας, Αλεξάνδρας Μπαλτσιώτου,
καθώς και των μελών του Τοπικού
Συμβουλίου.

Κατά την επίσκεψη, ο κ. Μπούρας
ενημερώθηκε σχετικά με τη δομή πλέγ-
ματος αστυνόμευσης της περιοχής της
Κινέτας, η οποία υπάγεται στο γενικότε-
ρο επιχειρησιακό σχεδιασμό του Α.Τ.
Μεγάρων και τελεί υπό την εποπτεία της
Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής.
Ο νεοσύστατος Αστυνομικός Σταθμός
στεγάζεται σε ειδικά διαμορφωμένο
χώρο εντός του κοινοτικού καταστήμα-
τος Κινέτας. Στελεχώνεται από έμπειρο
προσωπικό, το οποίο είναι υπεύθυνο
για τη λειτουργία του Σταθμού, επο-
πτεύοντας και συντονίζοντας τη δράση 

τόσο των εποχούμενων περιπολιών
της περιοχής, όσο και της κινητής
αστυνομικής μονάδας για την περιοχή
της Κινέτας. Στόχος του Αστυνομικού
Τμήματος αποτελεί η προστασία και η
διασφάλιση της ασφάλειας των πολιτών.

Tον νεοσύστατο Αστυνομικό Σταθμό
στην Κινέτα επισκέφθηκε ο Αντιπρόεδρ-
ος της Βουλής Θανάσης ΜπούραςΗ
σύσταση του εν λόγω Σταθμού είναι
αποτέλεσμα πολλών και μακροχρόνιων
προσπαθειών και κοινοβουλευτικών

παρεμβάσεων του κ. Μπούρα προς
τους αρμόδιους Υπουργούς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το θέμα της
δημιουργίας Αστυνομικού Σταθμού είχε
προαναγγείλει και ο ίδιος ο Πρωθυπο-
υργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη
διάρκεια της επίσκεψής του στα Μέγαρα
τον Ιανουάριο του 2022, γεγονός που
αποδεικνύει το ενδιαφέρον και την ευαι-
σθησία του Πρωθυπουργού τόσο για τα
Μέγαρα όσο και για τη Δυτική Αττική
γενικότερα.

Δείτε παρακάτω τα σχετικά Δελτία
Τύπου από της 13 Ιουλίου 2020 συζήτ-
ησης της κατατεθείσας επίκαιρης
ερώτησης για την ανάγκη σύστασης
Αστυνομικού Σταθμού στην Κινέτα, το
Δελτίο Τύπου από της 22 Φεβρουαρίου
2022 συνάντησης με τον Υπουργό Προ-
στασίας του Πολίτη, κ. Τάκη Θεοδωρι-
κάκο καθώς και στο site thriassio.gr το
Δελτίο Τύπου από της 12 Μαΐου 2022
συνάντησης στα γραφεία της τοπικής
κοινότητας Κινέτας με τους φορείς της
περιοχής, στην οποία ενημερώθηκαν
πρώτοι για την επικείμενη θετική εξέ-
λιξη.
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Tον νεοσύστατο Αστυνομικό Σταθμό στην Κινέτα 
επισκέφθηκε ο Αντιπρόεδρος της Βουλής Θανάσης Μπούρας
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HΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ:  Συγχαρη-
τήρια στον  Βύζα για την  άν οδο
του

Συγχαρητήρια στην ομάδα του
Βύζαντα Μεγάρων για την άνοδο του
στην Γ Εθνική κατηγορία. Η άνοδος
αυτή, μέσω της διαδικασίας των
μπαράζ αποδεικνύει την αξία του
Βύζαντα σαν ομάδα αλλά και το

υψηλό επίπεδο των ομάδων που
αγωνίζονται στο πρωτάθλημα της
ΕΠΣΔΑ!

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΑΟ- 1ο Τουρνουά Σκάκι:
Βραβεύσεις και μετάλλια

Βραβεύσεις νικητών και συμμετεχόντων στο
1οΤουρνουάΣκάκι που διοργάνωσε ο Μανδραϊκός
Αθλητικός Όμιλος

Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά!
Ευχαριστούμε τον πρόεδρο του Ομίλου κ. Cristos

Papakonstantinou, τον αντιπρόεδρο κ. Andreas
Apokoroniotakis, την πρόεδρο του Τμήματος
Cheerleading κα ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΣΑΝΤΙΛΑ και τον
πρόεδρο του Τμήματος Tennis κ. Δημήτριο Τσάμο.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: 
ENOIKIAZONTAI ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΩΤΟΥ 

ΟΡΟΦΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6936780360

Ευκλείδης Μεγάρων: Συγχαρητήρια στον
Βύζα για την άνοδο
Το ΔΣ του ΑΣ Ευκλείδη συγχαίρει τον Βύζαντα για την εξαιρετική του πορ-
εία στα play-offs των πρωταθλητών των ΕΠΣ και την πανάξια άνοδο του στις
εθνικές κατηγορίες. Όλοι έχουμε μεγαλώσει παρακολουθώντας την ιστορι-
κή ομάδα της πόλης μας απένταντι στους μεγάλους του ελληνικού ποδοσφ-
αίρου και οι παλαιότεροι στην Α Εθνική. Ολόκληρη η οικογένεια του ΑΣ
Ευκλείδη εύχεται αυτή η μεγάλη επιτυχία για την ομάδα του Βύζα αλλά και
για τον μεγαρικό αθλητισμό, να είναι απαρχή ακόμα μεγαλύτερων!

Παλαίμαχοι Εθνικού Πανοράματος: 
Συνέχισαν τα θετικά αποτελέσματα

Πολύ ωραίο παιχνίδι έγινε στο Πανόραμα με δύο ομάδες ποιοτικές που
έπιασαν υψηλά στάνταρ για παλαίμαχοι .
Η ομάδα μας παρά την ψυχρολουσία που δέχτηκε στα πρώτα λεπτά του
παιχνιδιού έδειξε την ποιότητα της και με ανατροπή συνέχισε τα θετικά απο-
τελέσματα με πειθαρχία και σεβασμό στον αντίπαλο .
Ευχαριστούμε την ομάδα του Κρόνου Αιγάλεω για το ωραίο παιχνίδι.
Σκόρερ:ΑΔΑΚΤΥΛΟΣ,ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗΣ(Με τακουνάκι),ΜΑΜΑΛΗΣ

ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ:
ΦΟΥΣΕΚΗΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ,ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ(ΤΕΡΠΟΣ),ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ(Σ
ΚΕΠΕΤΑΡΗΣ),ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ,ΜΠΙΡΠΑΝΑΓΟΣ,ΑΔΑΚΤΥΛΟΣ(ΤΣΙΑΚΑΛΟ
Σ,ΓΙΑΓΤΖΗΣ(ΜΑΜΑΛΗΣ),ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗΣ,ΜΑΧΑΙΡΑΣ,ΓΚΟΥΜΑΣ(ΠΑΠΑΔ
ΟΠΟΥΛΟΣ)
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Α.Γ.Σ. ΒΥΖΑΣ
ΜΕΓΑΡΩΝ:

Ευχαριστήριο
στην εταιρεία

MEGARA
RESINS –

ANASTASIOS
FANIS S.A.

Η Κυριακή 5 Ιουν ίου 2022
θα χαραχθεί στην  μν ήμη όλου
του φίλαθλου κόσμου των
Μεγάρων , αφού    σηματοδο-
τεί την  επιστροφή της ομάδας
ΘΡΥΛΟΣ της πόλης, του ιστο-
ρικού ΒΥΖΑΝΤΑ στις Εθν ικές
Κατηγορίες.

Με αφορμή την  σπουδαία
αυτή επιτυχία, που ήρθε αρχι-
κά με την  κατάκτηση του
πρωταθλήματος της  ΕΠΣΔΑ

και έπειτα με την  κατάκτηση
της δεύτερης από τις τρείς
θέσεις στο μίν ι πρωτάθλημα
των    μπαράζ που οδηγούν
στην  Γ’ Εθν ική, η Πρόεδρος
και το Δ.Σ. του Α.Γ.Σ. ΒΥΖΑΣ
αισθάν ον ται την     υποχρέω-
ση ν α ευχαριστήσουν  δημό-
σια τον  ΜΕΓΑ ΧΟΡΗΓΟ της
ομάδας την  εταιρεία MEGARA

RESINS – ANASTASIOS
FANIS S.A.

Οι κ.κ. Κώστας και Χρήστος
Φάν ης, είν αι δύο επιχειρ-
ηματίες που ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ
στηρίζουν  την  ομάδα του
ΒΥΖΑΝΤΑ, σεβόμεν οι την  94
ετών  ιστορία του συλλόγου,
αλλά και την  σπουδαία

ποδοσφαιρική διαδρομή στο
αθλητικό γίγν εσθαι της χώρας
μας.

Ήταν  λοιπόν  αδύν ατο, οι
κ.κ. Κώστας και Χρήστος
Φάν ης και στην  πιο κρίσιμη
στιγμή της φετιν ής   σεζόν  ν α
μην  στηρίξουν  την  ομάδα μας
γεν ν αιόδωρα, γι’ αυτό και
είμαστε ευγν ώμον ες.

Τους ευχόμαστε ν α έχουν
υγεία και ν α συν εχίσουν  ν α
προσφέρουν  όχι μόν ο στο
Βύζαν τα αλλά και   στις τοπι-
κές κοιν ων ίες των  πόλεών
μας, όπως συν ηθίζουν  ν α
κάν ουν .

Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος   
Ιωάν ν α Ρήγα 

Ο Γ. Γραμματέας
Αν τών ης Υψηλάν της 

ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΙΟΥΝΗΣ (πρόεδρος Ηρό-
δωρου): Συγχαρητήρια στον Βύζαντα
για την άνοδο του στην Γ΄Εθνική

Ο Πρόεδρος Σπύρος Τσιούν ης και τα Μέλη του Διοικ-
ητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοιν ων ικής
Αλληλεγγύης & Αθλητισμού «Ηρόδωρος» του Δήμου
Μεγαρέων  εκφράζουν  τα θερμά τους συγχ αρητήρια
στο Διοικητικό Συμβούλιο, την  τεχ ν ική ηγεσία και
τους ποδοσφαιριστές της αν δρικής ομάδας του Αθλ-
ητικού Γυμν αστικού Συλλόγου «Βύζας Μεγάρων » για
την  άν οδο στην  Γ’ Εθν ική κατηγορία που επισφρ-
αγίστηκε με μία καταπληκτική εκτός έδρας εμφάν ιση
και ν ίκη επί της «Ελλάς Πον τιών » με σκορ 4-1.
Η επιστροφή της ιστορικής ομάδας του Βύζαν τα στις
εθν ικές κατηγορίες γεμίζει με χ αρά και περηφάν ια
όλους τους φίλους του ποδοσφαίρου στη Δυτική Αττι-
κή και όχ ι μόν ο.
Είν αι βέβαιο ότι αυτή είν αι η αρχ ή μιας αν οδικής,
γεμάτης επιτυχ ίες, πορείας 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 συγχ αρητήρια αξίζουν  στους υπέροχ ους
φιλάθλους του Βύζαν τα που στηρίζουν  την  ομάδα
στα δύσκολα και αποτελούν  τον  δωδέκατο παίκτη
της.

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ(Δήμαρχ ος Μεγαρέων -
Ν.Περάμου)

Η ιστορική ομάδα ποδοσφαίρου των  Μεγάρων  ο
ΒΥΖΑΣ κέρδισε επάξια την  άν οδό του στην  Γ!
ΕΘΝΙΚΗ, σε αγών ες play  of f , μετά την  κατάκτηση
του πρωταθλήματος στον  όμιλό του. Άλλη μια μεγάλη
αθλητική επιτυχ ία για τον  Δήμο μας. Θερμά συγχ α-
ρητήρια στους ποδοσφαιριστές, στην  προπον ητική
ομάδα, στην  πρόεδρο και στο Δ.Σ, καθώς και στους
υπέροχ ους φιλάθλους που στήριξαν  με θέρμη και
πάθος την  ομάδα, τόσο εν τός όσο και εκτός έδρας.

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Μορφωτικός Αθλητικός Όμιλος "Κόροιβος" Μεγάρων:
Συγχαρητήρια στον Βύζαντα

Το Δ.Σ., οι αθλητές και οι αθλήτριες του Μορφωτικού Αθλητικού Ομίλου "ΚΟΡΟΙΒΟΣ"
Μεγάρων εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές Διοίκηση,
προπονητές, παίκτες, φιλάθλους και χορηγούς της ιστορικής ομάδας του ΒΥΖΑΝΤΑ,
για την άνοδο στην Γ' Εθνική Κατηγορία.
Καλή συνέχεια με πολλές επιτυχίες.

1o ΤΟΥΡΝΟΥΑ
ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΣ
ΕΥΚΛΕΙΔΗ
Έν α υπέροχ ο τουρν ουά μπάσκετ ολοκληρώθηκε.
Δεκάδες παιδιά για 3 ημέρες έπαιξαν  με την  ψυχ ή
τους, γέμισαν  με χ αμόγελα εν θουσιασμού το κλειστό
των  Μεγάρων  και έδωσαν  αξία στο μότο “συμμετοχ ή
στο παιχ ν ίδι για όλους”.Συγχ αρητήρια στους
υπεύθυν ους του τμήματος μπάσκετ του συλλόγου μας
και ιδιαίτερα στον  Σπύρο Αιγιν ίτη, για την  άψογη
διοργάν ωση του τουρν ουά.Ευχ αριστούμε τον  κο
Κλεάν θη Βαρελά και τον  πρόεδρο του Ηροδώρου κο
Τσιούν η Σπύρο που μας τίμησαν  με την  παρουσία
τους.

Ευχ αριστούμε τις ομάδες που συμμετέιχ αν : ΑΓΣ Ν.
Περάμου, Παν ελευσιν ιακός, ΟΚ Ελευσίν ας και Θριά
Ασπροπύργου.
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συν εχ ίζεται από τη σελ. 3

ΓΑΜΟΣ
Ο ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ
ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ Η ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ

ΘΕΟΦΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΣ 
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΝΙΚΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ 
ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Επίσης στο θέμα της δραστικής περικοπής των καταβαλλόμενων χορη-
γιών, μετά τον νέο τρόπο υπολογισμού τους, ζητήθηκε από την Κ.Ε.Δ.Ε.
τόσο η παρέμβαση στην πολιτική ηγεσία για νέα νομοθετική ρύθμιση όσο
και σε νομικό επίπεδο για υποστήριξη των ήδη κατατεθεισών προσφυγών
των αιρετών, που πλήττονται.

Συζήτηση έγινε και για τις ιδιαίτερες οικονομικές δυσκολίες τις οποίες
αντιμετωπίζουν οι ΟΤΑ, την περίοδο αυτή, καθώς και για το θέμα της κυβε-
ρνησιμότητας των Δήμων μετά τις πρόσφατες εξελίξεις.

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε. κ. Δ. Παπαστεργίου, αφού εξέφρασε την χαρά
του, και τις ευχαριστίες του για την συνεργασία με την Ένωση των
Δημάρχων Αττικής, επιβεβαίωσε την βούληση του Ανώτατου Θεσμικού
Οργάνου της Αυτοδιοίκησης, για την αναγκαιότητα αναβάθμισης της κατα-
στατικής θέσης των αιρετών και η Κ.Ε.Δ.Ε. θα είναι σε συνεχή διάλογο με
την ΕΝ.Δ.Α. για όλα τα θέματα που απασχολούν την διοίκηση της αλλά και
αρωγός υποστήριξης στα όσα από κοινού συμφωνηθούν μεταξύ των δυο
Ενώσεων.

Εκτός του Προέδρου κ. Π. Καμάρα,  παρέστησαν ο Αντιπρόεδρος κ. Κ. Αναστό-
πουλος πρ. Δήμαρχος Ύδρας,  ο Ταμίας κ. Γ. Κουράσης   πρ. Δήμαρχος Χαλαν-
δρίου,  τα μέλη του Δ.Σ. κ. Β. Γιαννακόπουλος  Αντιπεριφερειάρχης Αττικής & πρ.
Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής,  κ. Ν. Μπάμπαλος  Δήμαρχος Ηρακλείου, κ. Γ. Καλα-
φατέλης Δήμαρχος Διονύσου. Παρέστη εκ μέρους της Κ.Ε.Δ.Ε. ο Γενικός Διευθυντής
κ. Ι.  Καραγιάννης πρ. Δήμαρχος Λαγκαδά.  
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Μυστήριο 19_Η Μύηση ως Διαδικασία - Από τις 18 Μαΐου έως τις 10 Ιουνίου 

Η Ελευσίνα, μία εικαστική σκηνή
Η

2023 Ελευσίν α Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης σε
συν εργασία με την  Delta Pi

Productions & Arts Management διορ-
γαν ών ει το Μυστήριο 19_Η Μύηση ως
Διαδικασία. Από τις 18 Μαΐου έως τις 10
Ιουν ίου, έξι καλλιτέχ ν ες με έν τον η
παρουσία στην  Ελλάδα και το εξωτερ-
ικό έρχ ον ται στην  Ελευσίν α, στο
πλαίσιο του προγράμματος καλλιτεχ ν ι-
κής φιλοξεν ίας Visual Arts (V.A.)
Initiator, εμπν έον ται από τον  τόπο και
τους κατοίκους του και δημιουργούν
έργα -καρπούς αυτής της συν διαλλαγής,
αν αδεικν ύον τας τη σπάν ια ποικιλομο-
ρφία της πόλης. Συμμετέχ ουν  οι εξής
καλλιτέχ ν ες: Παγών α Ζάλη (GR),
Τίμοθυ Λασκαράτος (GR), Αιμιλία Λιόν -
του (ΑΤ), Ελέν η Μυλων ά (CH), Μαρία
Νικηφοράκη (GR), Kamila Szejnoch
(PL).

Η παρουσίαση των  έργων  τους θα
πραγματοποιηθεί την  Παρασκευή 10
Ιουν ίου, στο πλαίσιο μιας ξεχ ωριστής
εκδήλωσης-περιπατητικής ξεν άγησης
που θα εκκιν εί στις 19.00 από την
παραλία της Ελευσίν ας (Νέα Μαρίν α)
στα σημεία της πόλης, που θα επιλε-
γούν  από τους καλλιτέχ ν ες. Δείτε το
v ideo εδώ.

Μυστήριο 19_Η Μύηση ως Διαδικασία
Εικαστικά
Πρόγραμμα Καλλιτεχ ν ικής Φιλο-

ξεν ίας: Visual Arts (V.A.) Initiator

Η Ελευσίν α, μία εικαστική σκην ή

Εγκαίν ια - Περιπατητική ξεν άγηση:
Παρασκευή 10 Ιουν ίου στις 19.00

Εκκίν ηση: Παραλία Ελευσίν ας, Νέα
Μαρίν α  (Καν ελλοπούλου 32, Ελευ-
σίν α)

Έξι καλλιτέχ ν ες από την  Ελλάδα και
το εξωτερικό  φιλοξεν ούν ται για τρεις
εβδομάδες στην  Ελευσίν α, και δημιουρ-
γούν  έργα εμπν ευσμέν α από την  πόλη
και τους κατοίκους της

Για μία μόν ο ημέρα τα έργα αυτά
εκτίθεν ται δημόσια μέσα στην  πόλη. 

# I n i t i a t i o n A s M e t h o d o l o g y
#VAInitiator #My stery 19

Η 2023 Ελευσίν α Πολιτιστική Πρω-
τεύουσα της Ευρώπης σε συν εργασία
με την  Delta Pi Productions & Arts
Management διοργαν ών ει το Μυστήριο
19_Η Μύηση ως Διαδικασία. Από τις 18
Μαΐου έως τις 10 Ιουν ίου, έξι καλλι-
τέχ ν ες με έν τον η παρουσία στην
Ελλάδα και το εξωτερικό έρχ ον ται στην
Ελευσίν α, στο πλαίσιο του προγράμμα-
τος καλλιτεχ ν ικής φιλοξεν ίας Visual
Arts (V.A.) Initiator, εμπν έον ται από
τον  τόπο και τους κατοίκους του και
δημιουργούν  έργα -καρπούς αυτής της
συν διαλλαγής, αν αδεικν ύον τας τη
σπάν ια ποικιλομορφία της πόλης. Η
παρουσίαση των  έργων  θα πραγματο-
ποιηθεί την  Παρασκευή 10  Ιουν ίου,
στο πλαίσιο μιας ξεχ ωριστής εκδήλω-
σης-περιπατητικής ξεν άγησης που θα
εκκιν εί στις 19.00 από την  παραλία της
Ελευσίν ας (Νέα Μαρίν α) στα σημεία
της πόλης, που θα επιλεγούν  από τους
καλλιτέχ ν ες. Δείτε το v ideo εδώ.

Το πρόγραμμα Visual Arts (V.A.)
Initiator, που πραγματοποιείται από
την  Πολιτιστική Πρωτεύουσα για δεύτε-
ρη φορά, έρχ εται ν α μυήσει ν έους εικα-
στικούς στην  τέχ ν η της in situ εγκατά-
στασης και της site-specif ic perf or-
mance, υπό την  εποπτεία μιας επιμελ-
ητικής ομάδας, και ν α τους δώσει την
ευκαιρία ν α πειραματιστούν  με έργα
μικρής και μεσαίας κλίμακας. 

Το πρόγραμμα δημιουργεί τις απαρ-
αίτητες συν θήκες, ούτως ώστε οι φιλο-
ξεν ούμεν οι καλλιτέχ ν ες ν α αν α-
πτύξουν  κατά τη διάρκεια της παραμο-
ν ής τους στην  Ελευσίν α, μια στεν ή
σχ έση με την  πόλη, ν α την  αφουγκρα-
στούν , ν α αν τιδράσουν  στα ερεθίσμα-
τά της και ν α την  ξαν ασυστήσουν
μέσα από τις καλλιτεχ ν ικές τους δημιο-
υργίες.

Η φετιν ή εκδοχ ή του V.A. Initiator
εκκιν εί από το βαθύ παρελθόν , αν αζ-
ητών τας παραλληλισμούς αλλά και ν έα
αν οίγματα στο παρόν  και το μέλλον .
Αν απτύσσον τας τη θεματική Η Μύηση
ως Διαδικασία στοχ εύει σε δυο κατε-
υθύν σεις: αφεν ός, στην  εν ίσχ υση της
ν έας εικαστικής δημιουργίας και τη
γν ωριμία της τοπικής κοιν ων ίας με
ν έους καλλιτέχ ν ες και αφετέρου, στην
εν δυν άμωση της εγχ ώριας εικαστικής
σκην ής, των  δημιουργικών  επαγγελμα-
τιών  του πεδίου της καλλιτεχ ν ικής
φιλοξεν ίας και τη δημιουργία ν έων
δυν ατοτήτων  σε επίπεδο κοιν ών
συν εργειών .

Η 6μελής ομάδα των  συμμετεχ όν των
καλλιτεχ ν ών  του προγράμματος φιλο-
ξεν ίας διαμορφώθηκε κατόπιν
αν οιχ τού καλέσματος, που πραγματο-
ποιήθηκε την  άν οιξη του 2021, κι επι-
λέχ θηκε αν άμεσα σε 135 αιτήσεις από
όλον  τον  κόσμο. 

Οι έξι καλλιτέχ ν ες/ιδες που θα συμμε-
τάσχ ουν  είν αι οι ακόλουθοι/ες: Παγών α
Ζάλη (GR), Τίμοθυ Λασκαράτος (GR),
Αιμιλία Λιόν του (ΑΤ), Μαρία Νικηφο-
ράκη (GR), Eleni My lona (CH), Kamila
Szejnoch (PL). 

Σημαν τικό ρόλο στη διαμόρφωση του
προγράμματος διαδραματίζουν  ως μέν -
τορες τρεις διακεκριμέν οι φορείς του
κλάδου της καλλιτεχ ν ικής φιλοξεν ίας
(artistic residency ). Πρόκειται για τους
Yellow Brick, Eight/Το Οχ τώ και
Snehta Residency , που συν εισφέρουν
μέσω του αν θρώπιν ου δυν αμικού και
της τεχ ν ογν ωσίας τους, με μια σειρά
διαδικασιών , θεματικών , ποιητικών
αποχ ρώσεων  και μεθοδολογίας στη
δημιουργική διαδικασία.

Τα έργα που θα δημιουργηθούν  από
την  καλλιτεχ ν ική ομάδα υπό την  επι-
μέλεια των  μεν τόρων , θα προκύψουν
από μια εν τόπια δημιουργική διαδι-
κασία, από τη βιωματική σχ έση των
συμμετεχ όν των  με την  πόλη και τους
κατοίκους της και θα παρουσιαστούν
αποκλειστικά στην  Ελευσίν α. 

Σημεία της πόλης, ιστορίες, τεκταιν ό-
μεν α και δράσεις που θα
μετασχ ηματίσουν  το αυτον όητο σε
καλλιτεχ ν ικό ή αισθητικό γεγον ός, θα
αποτελέσουν  την  αφορμή για έργα μιας
υλικής και άυλης παρακαταθήκης της
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας.

Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας συνυπέγραψαν ο Διευθύνων
Σύμβουλος του Ο.Λ.Ε. ΑΕ κ. Απόστολος Καμαρινάκης, ο Πρύτανης του
Πανεπιστημίου Πειραιώς καθηγητής κ. Άγγελος Κότιος και ο Διευθυ-
ντής του Ι.ΜΕ.Τ. Δρ. Ευάγγελος Μπεκιάρης, σε εκδήλωση που πραγ-
ματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του κεντρικού εμπορικού Λιμένα
Ελευσίνας, την Κυριακή 5 Ιουνίου 2022, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλ-
λοντος.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Αντιπρόεδρος της Βου-
λής και Βουλευτής Β΄ Δυτ. Αττικής κ. Αθανάσιος Μπούρας, ο οποίος
στον χαιρετισμό του συνεχάρη του τρεις φορείς για την πρωτοβουλία
τους και ιδιαίτερα το έργο της διοίκησης του Ο.Λ.Ε. ΑΕ που πρωτοπο-
ρεί, πρωτοτυπεί και καινοτομεί. 

Στον χαιρετισμό της η  Διευθύντρια του  Εργαστηρίου Ποσοτικής
Ανάλυσης στη Ναυτιλία (ΕΠΑΝ) του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών
του ΠΑ.ΠΕΙ., καθηγήτρια κα Μαρία Μποϊλέ, αναφέρθηκε στον προη-
γμένο, μοναδικό στην Ελλάδα, τεχνολογικό εξοπλισμό του ΕΠΑΝ, ο
οποίος θα χρησιμοποιηθεί στον Λιμένα Ελευσίνας και επεσήμανε τον
ιδιαίτερο συμβολισμό της υπογραφής του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας,
που συμπίπτει χρονικά με τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας για
τον Περιβάλλον, τις εκδηλώσεις “Ημέρες Θάλασσας” στον Πειραιά
και την διεξαγωγή της κορυφαίας στο χώρο της ναυτιλίας διεθνούς έκθ-
εσης “Ποσειδώνια 2022”.

Χαιρετισμό απηύθυνε ακόμη ο πρόεδρος του Εργατοϋπαλληλικού
Κέντρου Ελευσίνας- Δυτικής Αττικής κ. Ευάγγελος Λίγγος, ο οποίος
τόνισε ότι ο Λιμένας Ελευσίνας αποτελεί κομμάτι της κοινωνίας και ο
Ο.Λ.Ε. ΑΕ δείχνει έργο με καινοτόμες προτάσεις  και ανάπτυξη συνε-
ργασιών τιμώντας την Παγκόσμια Ημέρα για το Περιβάλλον. Επίσης
χαιρετισμό απεύθυναν ο  εκπρόσωπος του ΕΒΕΠ, Πρόεδρος των

Ναυτικών Πρακτόρων Πειραιά και μέλος του ΔΣ του Ο.Λ.Ε. κ. Ν. Φιρ-
ιππής, καθώς  και η Αντιπρόεδρος της Wista Hellas κα Ελίνα Κασσω-
τάκη. 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο πρώην Πρόεδρ-
ος του Οργανισμού Λιμένος Θεσ/νίκης ΑΕ & Καθηγητής CITY College,
University of York Europe Campus κ. Σωτήριος Θεοφάνης, οι καθηγητές
του ΠΑ.ΠΕΙ κ.κ. Ελπίδα Αλεξιάδου -Κότιου, Δημήτρης Αποστόλου, Αλε-
ξάνδρα Χυτήρη, η ερευνήτρια Ι.ΜΕΤ. Αφροδίτη Αναγνωστοπούλου,
καθώς και στελέχη του Ο.Λ.Ε. ΑΕ.    

Τους προσκεκλημένους καλωσόρισε ο Διευθύνων Σύμβουλος του
Ο.Λ.Ε. ΑΕ κ. Απόστολος Καμαρινάκης, ο οποίος κατά την ομιλία του
υπογράμμισε τη σημασία της υπογραφής του Πρωτοκόλλου Συνερ-
γασίας που συνδέει τον Λιμένα Ελευσίνας με τα πανεπιστημιακά
ιδρύματα και ιδιαίτερα με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τονίζοντας χαρ-
ακτηριστικά ότι η έρευνα οφείλει να είναι συνδεδεμένη με την επιχει-
ρηματικότητα και κυρίως με τα λιμάνια τα οποία παίζουν σημαντικό
ρόλο στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας     

Στην ομιλία του ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς καθη-
γητής κ. Άγγελος Κότιος αναφέρθηκε στην κοινή προσπάθεια του
ΠΑ.ΠΕΙ. και Ο.Λ.Ε. ΑΕ για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλον-
τος στο πλαίσιο της οποίας θα αξιοποιηθεί και ο προηγμένος τεχνολο-
γικός εξοπλισμός που απέκτησε προσφάτως το Πανεπιστήμιο Πειρ-
αιώς.

Από την πλευρά του Ι.ΜΕ.Τ., ο Δρ. Ευάγγελος Μπεκιάρης αναφέρ-
θηκε στη συνεργασία του Ι.ΜΕ.Τ με το ΠΑ.ΠΕΙ. και στην από κοινού
ανάπτυξη καινοτόμων ερευνητικών προγραμμάτων σε θέματα
θαλάσσιου περιβάλλοντος.      

Η  εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση του μοναδικού

στην Ελλάδα ρομποτικού τεχνολογικού εξοπλισμού, που διαθέτει το
Εργαστήριο Ποσοτικής Ανάλυσης στη Ναυτιλία (ΕΠΑΝ) του Τμήματος
Ναυτιλιακών Σπουδών του ΠΑ.ΠΕΙ. και περιλαμβάνει:

Ένα αυτόνομο σκάφος (WAM-V 16 ASV) που χρησιμοποιείται σε
εφαρμογές όπως θαλάσσιες έρευνες και ασφάλεια στη θάλασσα.

Ένα πτητικό αυτόνομο μέσο drone quadcopter  που θα συμβάλλει
αποτελεσματικά στην πρόληψη περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης
στον κόλπο της Ελευσίνας καθώς και στην έγκαιρη και ταχύτερη αντι-
μετώπιση τους.

Ένα ρομπότ απομακρυσμένου υποβρύχιου ελέγχου (Guardian
Mini-ROV), με βιντεοκάμερες υψηλής ευκρίνειας, το οποίο θα χρησι-
μοποιηθεί για την ακριβή βυθομέτρηση στο Λιμένα Ελευσίνας ώστε να
διασφαλίζεται η δυνατότητα ασφαλούς προσέγγισης των πλοίων, με
στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των φορτοεκφορτώσεων. Επιπλέον
ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την  πληρέστερη
καταγραφή της κατάστασης των ναυαγίων που βρίσκονται στον
κόλπο της Ελευσίνας. 

Προσομοιωτή πλήρους αποστολής βαρέως βιομηχανικού εξοπλι-
σμού και έναν αυτόνομο προσομοιωτή λειτουργιών Ro-Ro βασισμένο
στην εικονική πραγματικότητα, τα οποία θα εκσυγχρονίσουν τις εμπο-
ρικές λιμενικές υπηρεσίες στο έργο της φορτοεκφόρτωσης και
παράλληλα θα αξιοποιηθούν από το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ελευ-
σίνας- Δυτ. Αττικής στην  παροχή εξειδικευμένης κατάρτισης σε έργα
ανύψωσης και φόρτωσης.

Ο υπερσύγχρονος εξοπλισμός θα χρησιμοποιηθεί για ερευνητικές
δραστηριότητες που συνδέονται με τη λειτουργία του λιμένα της Ελευ-
σίνας με στόχο τη συμβολή στην τεκμηρίωση και την υιοθέτηση περι-
βαλλοντικά καλών πρακτικών.



ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ
ΣΕ ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2105575342,

6973236156

14-θριάσιο Τετάρτη 8 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 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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ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Η
Διεύθυν ση Περιβάλλον τος και Πολιτικής Προ-
στασίας του Δήμου Ασπροπύργου  διοργάν ω-
σε δύο  ημερίδες, στις 17 και στις 24 Μαΐου

2022, στην  αίθουσα εκδηλώσεων  «Δημήτριος Καλλιέρ-
ης», του Πν ευματικού Κέν τρου, για την  εν ημέρωση
του πληθυσμού,  με θέμα: «Σχ έδια Αν τιμετώπισης
Εκτάκτων  Αν αγκών  από Φυσικές και Τεχ ν ολογικές
Καταστροφές στο Δήμο Ασπροπύργου.»

Ο Δήμος Ασπροπύργου, καταν οών τας τις υποχ ρ-
εώσεις του έν αν τι των  Δημοτών  του, για την  προ-
στασία τους και λαμβάν ον τας, ιδιαίτερα, υπόψη τις
επιπτώσεις των  κλιματικών  αλλαγών  και των  αν θρ-
ωπίν ων  δραστηριοτήτων , στη συχ ν ότητα εμφάν ισης
ακραίων  φαιν ομέν ων  και τεχ ν ολογικών  ατυχ ημάτων ,
κατάρτισε το έργο, με τίτλο: «Επιχ ειρησιακή Οργάν ω-
ση του Δήμου Ασπροπύργου, για την  Πολιτική Προ-

στασία και την  Αν τιμετώπιση
Φυσικών  και Τεχ ν ολογικών  Κατα-
στροφών , Εν ημέρωση –
Εκπαίδευση Πληθυσμού» στα
ακόλουθα πεδία, Τεχ ν ολογικά
Ατυχ ήματα Μεγάλης Έκτασης
(ΤΑΜΕ), Πλημμύρες, Δασικές Πυρ-
καγιές και Σεισμούς.

Τις ημερίδες χ αιρέτισαν  ο Δήμα-
ρχ ος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος
Μελετίου καθώς και ο Αν τιδήμα-
ρχ ος Πολιτικής Προστασίας, Περι-
βάλλον τος και Πολεοδομίας, κ.
Μελέτιος Μπουραν τάς, επι-

σημαίν ον τας τη σημαν τικότητα της εκπόν ησης του
εν  λόγω έργου αλλά και τη σπουδαιότητα της εν ημέρ-
ωσης των  πολιτών  αν αφορικά με τα Τοπικά Σχ έδια
Αν τιμετώπισης Εκτάκτων  Αν αγκών  και
Άμεση/Βραχ εία Διαχ είριση των  Συν επειών , από την
εκδήλωση, ΤΑΜΕ, Πλημμυρικών  Φαιν ομέν ων , Σει-
σμών  και Δασικών  Πυρκαγιών , με τις κωδικές ον ο-
μασίες, ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ, ΔΑΡΔΑΝΟΣ, ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ και
ΙΟΛΑΟΣ αν τίστοιχ α αλλά κυρίως  τις εν έργειες που
οφείλουν  ν α ακολουθήσουν  σε περίπτωση έκτακτης
αν άγκης. Τόν ισαν  ότι, ο Δήμος γν ωρίζει καλά τα καθ-
ήκον τά του και ότι σε συν εργασία με τους αρμόδιους
φορείς είν αι έτοιμος ν α αν τιμετωπίσει κάθε περίπτω-
ση. Η εν ημέρωση και η εκπαίδευση του πληθυσμού
αποτελούν  τους βασικότερους παράγον τες για την
επιτυχ ή αν τιμετώπιση τέτοιων  φαιν ομέν ων  και  είν αι
δυν ατό ν α μετριάσουν  το φόβο και την  αγων ία, που

δημιουργούν  τέτοιες απευκταίες καταστάσεις.  
Οι έμπειροι και καταρτισμέν οι επιστήμον ες, κ.κ.

Δρ. Αθην ά Πρόγιου, Φυσικός DEA Μηχ αν ολόγος
Μηχ αν ικός PhD, Γεώργιος Μουζάκης, Χημικός Μηχ α-
ν ικός και Δρ. Δημήτριος Δημητρακόπουλος, Μεταλλει-
ολόγος Μηχ αν ικός Υδρογεωλόγος PhD, που δημιούργ-
ησαν  και παρουσίασαν  τις εισηγήσεις, για την  αν τι-
μετώπιση κάθε απειλής, από φυσικές και τεχ ν ολογικές
καταστροφές, ήταν  μέλη της ομάδας εργασίας, για την
εκπόν ηση των  Τοπικών  Σχ εδίων . 

Πιο αν αλυτικά, παρουσίασαν  διάφορες περιπτώσεις
και σεν άρια έκτακτης αν άγκης, αλλά κυρίως  εστίασαν
στις οδηγίες προς τους δημότες και εργαζόμεν ους του
Ασπρόπυργου, για τις συν τον ισμέν ες κιν ήσεις, που
πρέπει ν α ακολουθήσουν , πριν , κατά την  εξέλιξη και
έπειτα από έν α ακραίο καιρικό φαιν όμεν ο ή έν α
ατύχ ημα μικρής ή μεγάλης έκτασης, σε μια μεγάλη
βιομηχ αν ική μον άδα ή μια μικρότερη επιχ είρηση.

Υπέδειξαν  τους χ ώρους  ασφαλούς συγκέν τρωσης
και καταφυγής πληθυσμού (κλειστούς και αν οιχ τούς),
για κάθε περίπτωση και για κάθε οικισμό της πόλης,
ώστε οι δημότες ν α γν ωρίζουν  τα σημεία αυτά, σε
όποια περιοχ ή και αν  βρίσκεται η οικία τους.

Για την  παρακολούθηση της ημερίδας μπορείτε ν α
επισκεφθείτε το επίσημο καν άλι του Δήμου στο
Youtube  καθώς και στον  ιστότοπο. Η Ημερίδα θα
προβληθεί και από το Attica Tv  τις ακόλουθες ημέρες:
Τρίτη, 7/6, Παρασκευή, 10/6 και Δευτέρα, 13/6 στις
18:15.  

VADEST: Δεύτερο πολυδύναμο γραφείο μελετών ιδρύει 
η Πολιτικός Μηχανικός Μαρία Λιάκου
Ένα από τα πιο άρτια γραφεία μελετών και κατασκευών στο Κολωνάκι

Ο ffice warming Party με παρουσίαση των έργων σε ένα από τα πιο
άρτια γραφεία μελετών κατασκευών στο Κολωνάκι!

Οι ιδρυτές του γραφείου εκτιμήσεων – μελετών- κατασκευών με την επων-
υμία VADEST, Μαρία Λιάκου Πολιτικός Μηχανικός – Πιστοποιημένη
Eκτιμήρια Ακινήτων, Πόπη Νικολάου Αρχιτέκτων μηχανικός και Κωνσταν-
τίνος Τζίκας επίσης Πολιτικός μηχανικός, οι οποίοι δραστηριοποιούνται
στην Εκτίμηση ακινήτων (VALUATION), στην Αρχιτεκτονική μελέτη
(DESIGN) και στην κατασκευή (STRUCTURE) αντίστοιχα μέσα από μια
μακρόχρονη επαγγελματική πορεία ο καθένας ξεχωριστά, αποφάσισαν να
ενώσουν τις δυνάμεις τους και τις γνώσεις τους και να δημιουργήσουν ένα
άρτιο και πολυδύναμο γραφείο μελετών- κατασκευών του οποίου οι παρ-
οχές να καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις των πελατών τους.

Το γραφείο δραστηριοποιείται στον τομέα των τεχνικών υπηρεσιών –
μελετών και κατασκευών- των κτιρίων. 

Περιλαμβάνει δε, μια πλήρη γκάμα υπηρεσιών σε ακίνητα όλων των κλι-
μάκων, όπως άλλωστε παρουσίασαν και στο βίντεο που προβαλλόταν
στον χώρο τους. Θέλοντας να
γιορτάσουν τα δύο πρώτα χρό-
νια λειτουργίας του γραφείου
τους και να παρουσιάσουν σε
φίλους και γνωστούς το μέχρι
σήμερα έργο τους, οργάνωσαν
ένα εντυπωσιακό office warm-
ing party όπου προσκεκλημένοι
ήταν άνθρωποι της πολιτικής
και της αυτοδιοίκησης, σημαν-
τικά ονόματα του χώρου των
κατασκευών, μέλη της αντιπρο-
σωπείας του ΤΕΕ, διοικητικά
στελέχη Τραπεζών, μέλη του
ΣΕΚΕ (Πανελληνίου Συλλόγου
Εκτιμητών), φίλοι , συγγενείς
και πελάτες του γραφείου.


