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Στην Ελευσίνα ο αρχηγός
ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κ. Φλώρος

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ στα εποχούμενα
περίπολα πυρασφάλειας και την 112
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για την ανάπλαση

του Πάρκου της
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δώσει νέα ζωή στα απομακρυσμένα

χωριά της Δυτικής Αττικής σσεελλ..  88

Οι ενέργειες για την
απομάκρυνση του 

ναυαγίου έχουν τον
χαρακτήρα του
επείγοντος και 
διεξάγονται με 
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Με τη συμμετοχή 40 εθελοντών
από την Ελευσίνα και τη γύρω περιοχή
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ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος

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

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου
Γρηγορίου 4,  19300 ΑσπρόπυργοςΧειρόγρα-
φα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφονται.
Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’

ανάγκη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Υψηλές θερμοκρασίες 

Θερμοκρασία: Από 26 έως 39 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Παν τελεήμων , Παν τελεήμων ας, Παν τελής, Παν τελεή-

μον ας, Παν τελάκης, Παν τέλος, Παν τελίν α,
Αγίου Παν τελεήμον ος Μεγαλομάρτυρος του Ιαματικού

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Λεωφόρος Δημοκρατίας & Παναγούλη,
2105575614

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΚΩΤΣΟΥ - ΣΑΡΗΜΠΕΓΙΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Ελευθερίου Βενιζέλου 74 - Άνω Ελευσίνα

MANΔΡΑ

Γκίνη Γεωργία Π., Κοροπούλη Βαγγέλη 1,
2105550309

ΆΝΩ  ΛΙΟΣΙΑ 

Καμπόλη Αικατερίνη Ι.Μητροπόλεως 52 &
Κανελλοπούλου 2, 2102475608

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΚΑΛΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΧΑΜΠΗΛΟΜΑΤΗ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΟΕ, Αθηνών 23, 2102465432

Μετά τη μεγάλη επιτυχία που
σημείωσαν στο Αρχαίο Θέατρο
Επιδαύρου με περισσότερους
από 14.000 θεατές, οι Πέρσες του
Αισχύλου σε σκηνοθεσία Δημήτρη
Καραντζά έρχονται στο Ανοιχτό
Θέατρο Παλαιού Ελαιουργείου,
με τη συμμετοχή 40 εθελοντών
από την Ελευσίνα και τη γύρω
περιοχή, το Σάββατο 30 και την
Κυριακή 31 Ιουλίου. Μια συμπαρ-
αγωγή της 2023 Ελευσίς Πολιτι-
στική Πρωτεύουσα της Ευρώπης,
του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου
και της Εταιρείας «Το Θέατρο».

Στελεχωμένη από μια ομάδα
εξαιρετικών ηθοποιών (Χρήστος
Λούλης, Γιώργος Γάλλος, Μιχάλης
Οικονόμου, Αλεξία Καλτσίκη,
Θεοδώρα Τζήμου, Γιάννης Κλίνης, Αινείας Τσαμάτης, Ηλίας
Μουλάς, Μάνος Πετράκης, Τάσος Καραχάλιος, Βασίλης
Παναγιωτόπουλος, Γιώργος Πούλιος), προεξάρχουσας της
Ρένης Πιττακή, η παράσταση του Δημήτρη Καραντζά θέτει
κρίσιμα ερωτήματα για το τι συνιστά «κοινωνία», τι σημαίνει
η επίμονη προσκόλληση στην εξουσία και η ανάγκη της
πίστης σ’ έναν οδηγό, άνθρωπο ή θεό, μέσα σε έναν συντε-
τριμμένο κόσμο. 

«Ο άξονας μέσα από τον οποίο διαβάζω το έργο»,
σημειώνει ο Καραντζάς, «είναι η πορεία ενός λαού που από
την απόλυτη πίστη, περνάει στην αμφισβήτηση και έπειτα
στη σύγκρουση, μέχρι που φτάνει σε μια μανιακή, σπασμω-
δική αντίδραση. Ούτε η τυφλή πίστη λειτουργεί, ούτε και η
τυφλή αντίδραση. Σαν να βλέπεις το ανέφικτο του κοινωνικού
συμβολαίου».

Το κοίλον και η ορχήστρα ενώνονται για να «συμμε-
τάσχουν» σε μια κοινή συζήτηση για την ήττα, τη δυσκολία της
παραδοχής της και την αμηχανία της συνέχειας, με τη
συμμετοχή εθελοντών που εισέρχονται σταδιακά στον χώρο,
συνθέτοντας μια «κοινωνία» που αναζητά το νήμα της ύπα-

ρξης μετά την καταστροφή, σαν αντικατοπτρισμός της παρ-
ούσας ιστορικής συγκυρίας.

«Οι Πέρσες είναι μια οποιαδήποτε κοινωνία: Είναι σαν να
κάνεις μια ακτινογραφία της πλευράς του ηττημένου και μιας
κοινωνίας που δεν ξέρει πώς μπορεί να συνεχίσει μετά από
μια πανωλεθρία. Η δε Επίδαυρος λειτουργεί σαν ένα δημό-
σιο βήμα. Όπως σε μια πλατεία που βρίσκεται πιθανώς
πολύ κοντά μας ή και σε κάποια άλλη χώρα, οι άνθρωποι
συζητάνε για το πώς θα αντισταθούν και πώς θα κρατηθούν
όταν έχουν χάσει πια όλα τα σημεία αναφοράς τους. Στους
Πέρσες χάνεται η πίστη στον βασιλιά, έπειτα στην έννοια
της μοναρχίας, μετά στον θεό και τελικά στην ίδια τους τη
δυνατότητα να αντιδράσουν». 

Την ίδια στιγμή, η Άτοσσα της Περσίας, την οποία υποδύε-
ται η Ρένη Πιττακή, που επιστρέφει στην Επίδαυρο μετά από
20 χρόνια, είναι «η ψυχρή ευγενική φωνή της εξουσίας» που
με κάθε τρόπο θέλει να συντηρηθεί και να συνεχιστεί σε μια
κοινωνία σχεδόν αποδεκατισμένη. «Δυο τελείως διαφορετι-
κές θεάσεις του τι σημαίνει κόσμος», επισημαίνει ο Καραν-
τζάς.

Ε
γκρίθηκε από την  Οικον ο-
μική Επιτροπή του Δήμου
Ελευσίν ας η μελέτη με τίτλο

«Αν άπλαση Κοιν όχ ρηστων
Χώρων , χ ώρου αν αψυχ ής και
πρασίν ου, αθλητικών  εγκαταστά-
σεων  και παιδικής χ αράς στη Δ.Ε.
Μαγούλας».

Ιστορικό
Με πρωτοβουλία του Δημάρχ ου

Ελευσίν ας Αργύρη Οικον όμου
απεστάλη επιστολή πρότασης
δωρεάς της σχ ετικής μελέτης, προς
την  Αιγέας ΑΜΚΕ, η οποία και
αν ταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα
ν α αν αλάβει τα έξοδα εκπόν ησης
των  απαραίτητων  μελετών .

Στη συν έχ εια και μετά από
απόφαση της Οικον ομικής Επιτρο-
πής του Δήμου Ελευσίν ας, υπε-
γράφη η σύμβαση δωρεάς μεταξύ
του Δήμου και της Αιγέας ΑΜΚΕ.

ΜΥΣΤΗΡΙΟ 35_ΑΙΣΧΥΛΟΥ PROJECT ^
Πέρσες του Αισχύλου 

Με τη συμμετοχή 40 εθελοντών από την Ελευσίνα και τη γύρω περιοχή
Ανοιχτό Θέατρο Παλαιού Ελαιουργείου 30 & 31 Ιουλίου

Εγκρίθηκε η μελέτη για την ανάπλαση 
του Πάρκου της Μαγούλας

Χώρος αναψυχής, πράσινο, αθλητικές εγκαταστάσεις, γήπεδα, παιδική χαρά

Συνεχιζεται στη σελ. 13
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Υπεγράφη από τον  Περιφερειάρχη Αττικής  η  Ένταξη της 
Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

Υπεγράφη  από τον Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη στη Δημοτική Ενότητα
Ερυθρών η Ένταξη της Πράξης «Κτιριακό Συγκρότημα Γυμνασίου  της ΔΕ
Ερυθρών του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας, ανακατασκευή για αποκατάσταση και
επαναλειτουργία του υφιστάμενου κτιρίου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

«Αττική 2014-2020». Οι Ερυθρές είναι το Βορειότερο σημείο της Δυτικής Αττικής και το
Γυμνάσιο είχε διακόψει τη λειτουργία του από το 2015 λόγω σοβαρών θεμάτων στατι-
κής επάρκειας και  επικινδυνότητας.

Η σχετική πράξη εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»,
στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών
Εκπαίδευσης» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανά-
πτυξης (ΕΤΠΑ). Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι η Κτιριακές Υποδομές ΑΕ.  Το συνο-
λικό κόστος της επιλέξιμης δαπάνης είναι 1.239.000,00 €.

Η Ένταξη της Πράξης, υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη παρου-
σία του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής Λ. Κοσμόπουλου, του Δημάρχου Μάνδρας
Ειδυλλίας Χρ. Στάθη και του Προϊστάμενου της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δ.
Δρόση, ενώ παρέστησαν ο Αντιδήμαρχος Μ. Σακελλάρης, ο Πρόεδρος Δημοτικού
Συμβουλίου Α. Μπότσης, ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Ερυθρών Δ. Παγώνης, ο
Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Βιλίων Κ. Μακρυνόρης, η δημοτική σύμβουλος Μ. Σακελ-
λάρη και υπηρεσιακά στελέχη.

Τόσο ο Δήμαρχος, όσο και τα υπόλοιπα στελέχη του δήμου διατύπωσαν τις  θερμές
ευχαριστίες τους προς τον Περιφερειάρχη, ενώ  επισήμαναν ότι η παρουσία του Γ.
Πατούλη στις Ερυθρές είναι ιδιαίτερα τιμητική και επιβεβαιώνει στην πράξη το προσω-
πικό ενδιαφέρον του για την περιοχή. 

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης με αφορμή την υπογραφή της Ένταξης της
Πράξης, αφού υπογράμμισε ότι σήμερα δίδεται λύση σε ένα προβλήματα που ταλαι-
πωρεί τις Ερυθρές από το 2015, επισήμανε ότι η Περιφέρεια βρίσκεται πάντα στο πλε-
υρό του δήμου προγραμματίζοντας και υλοποιώντας έργα υποδομής με αναπτυξιακό
πρόσημο. 

Ανέφερε ότι η συνεργασία Περιφέρειας και Δήμων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση
για την ανάπτυξη και την επίτευξη των στόχων της Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι στον πυρή-
να τους έχουν πάντοτε τον πολίτη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του στην καθ-
ημερινότητα. Με αφορμή το έργο της αναβάθμισης του Γυμνασίου, υπογράμμισε ότι η
εκπαίδευση των παιδιών σε χώρους ασφαλείς, λειτουργικούς και προσβάσιμους αποτε-
λεί μέγιστη προτεραιότητα για την Περιφέρεια Αττικής. Τόνισε επίσης, ότι τα ευρωπαϊ-
κά χρηματοδοτικά εργαλεία αξιοποιούνται με τον βέλτιστο τρόπο και με υπεύθυνη
διαχείριση, ώστε όλα τα έργα να ολοκληρώνονται εγκαίρως προς όφελος των πολιτών
και με τρόπο ισότιμο και ισοβαρή για όλες τις περιοχές της Αττικής. Με σεβασμό στις ιδι-
αιτερότητες και τις ανάγκες κάθε δήμου». 

Στην Ελευσίνα ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ
στρατηγός Κ. Φλώρος

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ στα εποχούμενα περίπολα
πυρασφάλειας και την 112 Πτέρυγα Μάχης

Τέλος στην πολυετή ταλαιπωρία μαθητών 
και κατοίκων στις Ερυθρές  
Εξασφάλιση 1,23 εκ. ευρώ, από την Περιφέρεια Αττικής, για ανακατασκευή 

και επαναλειτουργία του κτιριακού συγκροτήματος του Γυμνασίου

Οα ρ χ η γ ό ς
ΓΕΕΘΑ επισ-
κέφθηκε την

112 Πτέρυγα Μάχης
στην Ελευσίνα συνο-
δευόμενος από τον
διοικητή της ΔΑΥ αντι-
πτέραρχο Πέτρο Χατ-
ζήρη.

Συνομίλησε με τους
χειριστές των ιπτάμενων
μέσων, τους μηχανικούς
και το λοιπό προσωπικό
υποστήριξης, τους οποίο-
υς ευχαρίστησε για την
υπεράνθρωπη προσπάθ-
εια που καταβάλλουν για
την αντιμετώπιση των
πυρκαγιών, που πολλές
φορές αγγίζουν τα όρια
των φυσικών τους
αντοχών. Τόνισε δε, ότι ο
αγώνας που δίνει το προ-
σωπικό των Ενόπλων
Δυνάμεων στην αντι-

μετώπιση των πυρκα-
γιών, τυγχάνει ευρείας
αναγνώρισης από το
σύνολο της ελληνικής
κοινωνίας. 

Μιλώντας για τα τελευ-
ταία εικοσιτετράωρα, ο
αρχηγός ΓΕΕΘΑ υπογράμ-
μισε ότι οι Ένοπλες Δυνά-

μεις συνέδραμαν στην
αντιμετώπιση των μεγά-
λων πυρκαγιών στη Δαδιά
Έβρου και στα Βατερά
Λέσβου, διαθέτοντας
μεγάλο αριθμό ιπτάμενων
μέσων, εξειδικευμένες
ομάδες «Δευκαλίωνα» και
διμοιρίες του Σχεδίου

«Ξενοκράτης», μηχανή-
ματα Μηχανικού, πυρο-
σβεστικά οχήματα, υδρο-
φόρα οχήματα, γερανοφ-
όρα οχήματα, βυτιοφόρα
πετρελαίου και αεροπορι-
κού καυσίμου, λεωφορεία
και μονάδα του Πολεμι-
κού Ναυτικού.”

Συνεχιζεται στη σελ. 4

Φωτιά στη Μάνδρα 

Εντολή εκκένωσης των 
οικισμών Νέα Ζωή και Νέος

Πόντος

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα της
Τρίτης 26/7 στη Μάνδρα Αττικής
Η φωτιά εκδηλώθηκε σε  αγροτοδασική έκταση

ανατολικά της επαρχιακής οδού Αθηνών Θηβών
και επεκτάθηε προς τον οικισμό του Νέου Πόν-
του, όπου στάλθηκε εντολή εκκένωσης στους
κατοίκους .
Για την κατάσβεση άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγει-
ες και εναέριες δυνάμεις. Συγκεκριμένα, στο
σημείο εσπευσαν 26 πυροσβέστες με 13 οχήμα-
τα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις 2 αερ-
οσκάφη. Οι επίγειες δυνάμεις ενισχύονται με 3
ΕΜΟΔΕ και 2 ΜΕΤΠΕ.
Λίγο μετά τις 18:00 οι δυνάμεις ενισχύθηκαν ι με

ένα επιπλέον Erickson και ένα ΑΒ214. 
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Ενοικιάζεται μονοκατοικία στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου 

Ενοικιάζεται αυτόνομη μονοκατοικία στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου
πίσω από το 6ο Δημοτικό σχολείο απέναντι από την ΤΕΚΑΤ

Κατασκευαστική. 60m2. Υπνοδωμάτιο , Καθιστικό , 
Κουζίνα και μπάνιο.Εντοιχισμένες οικοσκευές ψυγείο , κουζίνα
και κλιματιστικό.Κήπος 120m2 εξαιρετική θέα στον κόλπο του

Σκαραμαγκά.Μόνον σοβαρές προτάσεις από Έλληνες. Τηλέφωνο
: 6944636483 https://goo.gl/maps/kkWQfjRaYpAocVF16 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ 

Ο Δήμος Ασπροπύργου
σας ενημερώνει ότι για
τις παρακάτω ημέρες
δεν θα πραγματοποιηθ-
ούν κηδείες:  Τρίτη, 26 Ιουλίου 2022 – Αγ. Παρασκευής 
Δευτέρα, 15 Αυγούστου – Κοιμήσεως της Θεοτόκου

Ο Γ. Πατούλης ευχαρίστησε όλα τα
στελέχη της Περιφέρειας, του Δήμου
καθώς και των Κτιριακών Υποδομών ΑΕ
επισημαίνοντας ότι η συνεργασία τους
έχει άμεσα αποτελέσματα τα οποία
σύντομα θα είναι ορατα και στους
κατοίκους των Ερυθρών. 

Ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Δυτικής Αττι-
κής Λ. Κοσμόπουλος έκανε ειδική αναφο-
ρά στις προσπάθειες για την περαιτέρω
ανάπτυξη και διάνοιξη αγροτικής οδο-
ποιίας, υποδομών για τα όμβρια ύδατα
στις Ερυθρές, τοποθέτηση φωτισμών
νέας τεχνολογίας LED στους κόμβους της
εθνικής και στα έργα που χρηματοδοτεί η
Περιφέρεια. Υπογράμμισε ότι η Περιφέρ-
εια Αττικής στηρίζει με κάθε τρόπο τους
πολίτες και εξέφρασε την ικανοποίησή
του για τη χρηματοδότηση του έργου για
την ανακατασκευή του γυμνασίου, που
εξασφαλίζει μετά από χρόνια ταλαι-
πωρίας,  πρόσβαση στην εκπαίδευση για
τους μαθητές της περιοχής.

Ο Δήμαρχος Χρ. Στάθης ευχαρίστησε
τον Περιφερειάρχη για τη συνεργασία και
για τη συμβολή της Περιφέρειας Αττικής
σε έργα και υποδομές που είναι αναγκαίες
στην περιοχή. Με αφορμή την έγκριση
της χρηματοδότησης για το σχολείο,
ανέφερε ότι μετά από 8 χρόνια, κατά τα 

οποία το σχολείο παρέμενε κλειστό 

λόγω ακαταλληλότητας, οι μαθητές δεν
θα ταλαιπωρούνται πλέον και θα έχουν
ένα ανανεωμένο και σύγχρονο σχολικό
συγκρότημα. Στο πλαίσιο της διαδικασίας
συζητήθηκαν και θέματα που αφορούν
έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή προγρ-
αμματίζεται να ξεκινήσουν στην περιοχή
και χρηματοδοτούνται από την Περιφέρ-
εια Αττικής. 

Δείτε σχετικές δηλώσεις στον παρακά-
τω σύνδεσμο:
https://youtu.be/wA2zogw9TU4

Το έργο 
Το έργο περιλαμβάνει την ανακατασκε-

υή, αποκατάσταση και επαναλειτουργία
υφιστάμενου κτιρίου στο κτιριακό συγκρ-
ότημα του Γυμνασίου Ερυθρών της ∆.Ε. 

Ερυθρών του Δήμου Μάνδρας Ειδ-
υλλίας που στεγάζεται σε 2 κτίρια. Το
Κτίριο 1 είναι διώροφο και στεγάζει αίθ-
ουσες και γραφεία, ενώ το κτίριο 2 είναι
Γυμναστήριο με βοηθητικούς χώρους. Το
οικόπεδο, όπου βρίσκεται το κτίριο είναι
εμβαδού 47.540,90 τ.μ. 

Το κτίριο, εκτός της προσθήκης εξωτε-
ρικού ανελκυστήρα ΑΜΕΑ και κλιμακο-
στασίου -διαδρόμου, παραμένει κτιριολο-
γικά ως έχει με την εφαρμογή των χρή-
σεων που προϋπήρχαν: γραφεία, αίθου-
σες διδασκαλίας και εργαστήριο πληροφ-
ορικής. 

Στον περιβάλλοντα χώρο προβλέπονται
μόνο οι απολύτως απαραίτητες εργασίες
στον άμεσο χώρο επαφής με το κτίριο
του Γυμνασίου και τις προσβάσεις προς
αυτό. 

Θα πραγματοποιηθούν επιπλέον επεμ-
βάσεις στον φέροντα οργανισμό του
κτιρίου 1 και Η/Μ εγκαταστάσεις, ενώ
στο κτίριο και τον περιβάλλοντα χώρο
επίσης λαμβάνονται μέτρα για την κυκλο-
φορία και την απρόσκοπτη κίνηση των
ΑΜΕΑ :•πρόσβαση εισόδων με κατάλληλη
κλίση χωρίς υψομετρική διαφο-
ρά•ανελκυστήρας κατάλληλων προδιαγρ-
αφών για πρόσβαση στον Ά
όροφο•ράμπα πρόσβασης ΑΜΕΑ για την
πρόσβαση στο επίπεδο έδρασης του
ανελκυστήρα.

Συν εχ ίζεται από τη σελ. 3
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Ψ
ήφισμα σχ ετικά
με το σχ έδιο
εξυγίαν σης των

Ναυπηγείων  Ελευσίν ας
εξέδωσε ο Δήμος Ελευ-
σίν ας, τον ιζον τας τα ακο-
λουθα: 

Το Ναυπηγείο Ελευ-
σίν ας υπήρξε μια κερδοφ-
όρα εταιρεία που βρισκό-
ταν  σε αν απτυξιακή
τροχ ιά, απασχ ολούσε
εκατον τάδες εργαζόμεν ο-
υς και συν είσφερε στα
δημόσια έσοδα και τα
ασφαλιστικά ταμεία της
χ ώρας μας. 

Έν ας οικον ομικός και
εργασιακός «πν εύμον ας»
για την  Ελευσίν α και την
ευρύτερη περιοχ ή, που η
απρόσκοπτη λειτουργία
του ήταν  προς όφελος
της τοπικής κοιν ων ίας,
καθώς προσέφερε, έμμε-
σα ή άμεσα, θέσεις

εργασίας σε εκατον τάδες
οικογέν ειες. 

Μια σειρά από εσφα-
λμέν ες επιλογές, οδήγ-
ησαν  το Ναυπηγείο στον
μαρασμό και τους εργαζό-
μεν ους και τις οικογέν ειες
τους στην  εξαθλίωση. 

Ως Δήμος Ελευσίν ας,
σταθήκαμε από την
πρώτη στιγμή στο πλευρό
των  600 εργαζομέν ων  και
των  οικογεν ειών  τους. 

Βρεθήκαμε τόσο στο
Μέγαρο Μαξίμου όσο και
στο Υπουργείο Εθν ικής
Άμυν ας στο πλευρό των
εργαζομέν ων  και των
δίκαιων  αιτημάτων  τους.

Με ψήφισμά του
λοιπόν, το Δημοτικό
Συμβούλιο τάσσεται
δίπλα σε κάθε ενέργεια
που:

Θα επαναφέρει τα
Ναυπηγεία σε τροχιά

ανάπτυξης, 
Θα διασφαλίσει τις

θέσεις εργασίας, τα
δεδουλευμένα, τις
συλλογικές συμβάσεις
εργασίας και τα λοιπά
δίκαια αιτήματα των
Ναυπηγείων 

Θα σηματοδοτήσει
την ναυπηγοεπισκευα-
στική ανάπτυξη που
μόνο θετικά θα προσφ-
έρει στην εθνική και
τοπική οικονομία.

«Η υπόθεση των  Ναυ-
πηγείων  που έχ ει ταλαι-
πωρήσει εδώ και πολλά
χ ρόν ια τους εργαζομέν ο-
υς και τις οικογέν ειές
τους, μας αφορά όλους.
Από την  πρώτη στιγμή
σταθήκαμε και στεκόμα-
στε με κάθε τρόπο δίπλα
στον  δίκαιο αγών α τους,
για την  αξιοπρέπεια, την
εργασιακή τους ηρεμία και

σταθερότητα, την  απόδο-
ση των  δεδουλευμέν ων
που έχ ουν  στερηθεί τόσα
χ ρόν ια. 

Η αν αβίωση του Ναυ-
πηγείου Ελευσίν ας μπορ-
εί ν α δώσει μεγάλη ώθηση
στην  ελλην ική ν αυπηγική
και επισκευαστική βιομ-
ηχ αν ία. Το Ναυπηγείο
Ελευσίν ας μπορεί και
πρέπει ν α αποτελέσει
τον  βασικό πυλών α της
ν αυπηγικής βιομηχ αν ίας,
συμβάλλον τας στην
άν θηση της τοπικής οικο-
ν ομίας, αφού η ύπαρξη
του είν αι άρρηκτα συν δε-
δεμέν η με τον  τόπο και
τους αν θρώπους της. Με
το παρόν  ψήφισμα
εν ών ουμε για ακόμη μία
φορά τη φων ή μας με
τους εργαζόμεν ους και
διεκδικούμε τα αυτον όη-
τα».

Ψήφισμα σχετικά με το σχέδιο εξυγίανσης των Ναυπηγείων
Ελευσίνας εξέδωσε ο Δήμος Ελευσίνας.

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε  το απόγε-
υμα της Δευτέρας μια  γυναίκα στην παραλία του
Αλεποχωρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άμεσα έσπευσαν για
τις πρώτες βοήθειες άνδρες της τροχαίας που
περνούσαν από το σημείο, και παρευρισκόμενοι
φοιτητές νοσηλευτές.

Μεταφέρθηκε από το ασθενοφόρο του Δήμου
Μεγάρων στο Κέντρο Υγείας όπου διαπιστώθηκε
ο πνιγμός της.

Η άτυχη γυναίκα ήταν από το Κερατσινίου και
είχε επισκεφθεί με τον σύζυγό της το Αλεποχώρι
για μπάνιο.

Διακοπή νερού σε κέντρο
και Δροσούπολη σήμερα

27 Ιουλίου 

Τ ο Τμήμα Ύδρευσης του Δήμου Φυλής
ενημερώνει ότι, σήμερα Τετάρτη 27 Ιου-

λίου 2022, θα γίνει προγραμματισμένη διακοπή
της υδροδότησης από τις 08.00 το πρωί έως τις
13 το μεσημέρι στις κεντρικές οδούς Αράχωβας,
Παρνασσού και  Σπερχειού και σε όλες τις
παράλληλες αυτών. 

Η διακοπή νερού οφείλεται σε βλάβη που παρ-
ουσίασε κεντρικός αγωγός και επηρεάζει τμήμα
του κέντρου των Άνω Λιοσίων και τμήμα της
Δροσούπολης. 

Συνεργεία του τμήματος ύδρευσης θα βρίσκον-
ται στο σημείο από τις 07.00 το πρωί και θα
καταβάλλουν προσπάθειες για την γρήγορη
αποκατάσταση της υδροδότησης των δυο
συνοικιών. 

Διαβούλευση για την εκπόνηση 
Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας Δήμου Αχαρνών

Ο
Δήμος Αχαρνών διοργανώνει τη 2η Θεματική
Διαβούλευση για την εκπόνηση του Σχεδίου
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του

Δήμου. 
Η 2η Διαβούλευση πραγματοποιείται με στόχο την ενε-

ργή συμμετοχή των δημοτών στην επιλογή του ιδανικό-
τερου σεναρίου για τις ανάγκες του Δήμου, το οποίο θα
αποτελέσει τον οδηγό για τη διαμόρφωση του μελλοντι-
κού συστήματος κινητικότητας της πόλης. 

Θεμελιώδης στόχος του ΣΒΑΚ είναι να διαμορφώσει
ένα σύστημα που από τη μία θέτει στο επίκεντρο την
εξυπηρέτηση των ήπιων μορφών μετακίνησης (πεζή και
ποδήλατο) και από την άλλη να περιορίσει την αλόγιστη
χρήση του ιδιωτικού αυτοκινήτου.

Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται ένα αστικό περιβάλλον
απαλλαγμένο από οχλήσεις και ρύπους που προέρχον-
ται από τις μεταφορές και φιλικότερο προς τον άνθρωπό,
γεγονός που βελτιώνει σημαντικά την παρεχόμενη ποι-
ότητα ζωής.

Στο πλαίσιο της εκπόνησης του ΣΒΑΚ Δήμου Αχα-
ρνών, καλείστε ως πολίτης που κατοικεί στον Δήμο, να
συμπληρώσετε το παρακάτω ερωτηματολόγιο, το οποίο
δομείται ως εξής:

Παρουσίαση των τριών εναλλακτικών σεναρίων και
αξιολόγηση από τους πολίτες

Σύγκριση των χαρακτηριστικών των σεναρίων και επι-
λογή του καταλληλότερου κατά την άποψη του κάθε
πολίτη

Σχολιασμός του αρχικού οράματος του ΣΒΑΚ Δήμου
Αχαρνών – Παράθεση απόψεων/σχολίων τα οποία θα
ληφθούν υπόψη κατά τη διαμόρφωση του τελικού ορά-
ματος.

Μπορείτε να βρείτε το ερωτηματολόγιο στον σύνδεσμο:

https://forms.gle/jYwsL1znkFidNPkq8

ΠΝΙΓΜΟΣ ΑΤΥΧΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
ΣΤΟ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ 



Ελευσίνα: Παραδόθηκαν στους δημότες 
2 «ανανεωμένοι» πεζόδρομοι
Στην οδό Δαρδανελίων και στη Ρήγα Φεραίου
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Δ
ύο ν έοι πεζόδρομοι
παραδόθηκαν  προς
χ ρήση, μετά από

εργασίες αν άπλασης, από την
Τεχ ν ική Υπηρεσία του Δήμου
Ελευσίν ας.

Ο έν ας στην  οδό Δαρδα-
ν ελίων  στο 3ο δημοτικό σχ ο-
λείο και ο άλλος στη Ρήγα Φερ-
αίου, στο 10ο δημοτικό σχ ο-
λείο Ελευσίν ας.

«Οι συγκεκριμέν οι πεζόδρο-
μοι βρίσκον ται και έξω από 2
Δημοτικά σχ ολεία του Δήμου
Ελευσιν ας και είν αι πλέον
ασφαλέστεροι για τους πεζούς
και κυρίως για τους μαθητές,
εν όψει και της ν έας Σχ ολικής
χ ρον ιάς.» δήλωσε για τις
εξελίξεις των  εν  λόγω έργων  ο
Δήμαρχ ος Αργύρης Οικον ό-
μου.

Κατάνυξη στη λιτάνευση 
της εικόνας της Αγίας 
Άννας στη Φυλή

Σ
ε κλίμα κατάν υξης έγιν ε χθες βράδυ η
λιτάν ευση της Ιεράς Εικόν ας, της
Μητέρας της Παν αγίας,  Αγίας Άν ν ας

στο ομών υμο εκκλησάκι που βρίσκεται στην
καρδιά της Δημοτικής Κοιν ότητας Φυλής,
παρουσία της Αν τιδημάρχου Φυλής Ελέν ης
Λιάκου. 

Στον  Παν ηγυρικό Εσπεριν ό μετ΄ αρτοκ-
λασίας για την  Κοίμηση της Αγίας Άν ν ας,
χοροστάτησε ο Εφημέριος του Ι.Ν. Κοιμήσεως
Θεοτόκου Φυλής, πρωτοπρεσβύτερος
Δημήτριος Παν αγακόπουλος ο οποίος
ευχήθηκε σε όλους υγεία, αγάπη, ομόν οια
και πρόοδο.  

Την  εικόν α συν όδεψαν  δεκάδες πιστοί, ο
Βουλευτής Δυτικής Αττικής Ευάγγελος Λιά-
κος, η Αν τιδήμαρχος Φυλής Ελέν η Λιάκου
και ο Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου
Φυλής Γιάν ν ης Λιάκος, με επικεφαλής της
πομπής την  Φιλαρμον ική του Δήμου Φυλής
που παιάν ιζε υπό την  καθοδήγηση του μαέ-
στρου Νίκου Καλομοίρη.  

Αν ήμερα της γιορτής της Κοιμήσεως της
Αγίας Άν ν ας εψάλη  Παν ηγυρική Θεία Λειτο-
υργία. 

ΣΣυυννααυυλλίίαα  μμεε  χχρρώώμμαα  
ππααρράάδδοοσσηηςς  σσττηηνν  
ππααρρααλλίίαα  ΑΑλλεεπποοχχωωρρίίοουυ  ττηηνν
ΠΠααρραασσκκεευυήή  2299  ΙΙοουυλλίίοουυ

Συναυλία στο Αλεποχώρι διοργανώνει η Περ-
ιφέρεια Αττικής, με χρώμα παράδοσης, τον βιο-
λιστή Θανάση Μαργέτη και την ορχήστρα του,
την Παρασκευή 29 Ιουλίου στις 9.00 μ.μ., με
την συνεργασία του Δήμου Μεγαρέων και του
Εξωραϊστικού Συλλόγου "Ακτή Αιγειρουσών"
Αλεποχωρίου.

Είσοδος ελεύθερη.

ΕΟΣ Αχαρνών: 
Πρόγραμμα Σχολής Ορειβασίας
αρχαρίων 2022-2023
Σκοπός της σχ ολής είν αι οι συμμετέχ ον τες μετά την
περάτωσή της, ν α μπορούν  ν α κιν ηθούν  αυτόν ομα
και με τη μέγιστη δυν ατή ασφάλεια στο ορειν ό περι-
βάλλον  και σε όλα τα πεδία (ξηρό και χ ιον ισμέν ο
βουν ό) όπου χ ρησιμοποιούν ται μόν ο τεχ ν ικές ορει-
ν ής πεζοπορίας και όχ ι τεχ ν ικές αν αρρίχ ησης ή ορει-
βατικού σκι. Το πρόγραμμα της σχ ολής είν αι πλήρως
εν αρμον ισμέν ο με τον  εκπαιδευτικό καν ον ισμό της
Ελλην ικής Ομοσπον δίας Ορειβασίας και Αν αρρίχ ησης
και η σχ ολή παρέχ ει τη σχ ετική πιστοποίηση.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Για τη συμμετοχ ή στη σχ ολή απαιτούν ται ν α προσ-
κομιστούν  στη δεύτερη εκδήλωση (βλέπε πρόγραμμα)
τα εξής:
1. Αριθμός μέλους εγγραφής σε σωματείο της ΕΟΟΑ (η
σχ ολή απευθύν εται μόν ο σε μέλη σωματείων  της
ΕΟΟΑ). Η εγγραφή στον  ΕΟΣ Αχ αρν ών  μπορεί ν α
γίν ει και επί τόπου στη δεύτερη εκδήλωση. Το κόστος
εγγραφής είν αι 25 €.
2. Αίτηση/δήλωση συμμετοχ ής στη σχ ολή. Η αίτηση
θα συμπληρωθεί επί τόπου στη δεύτερη εκδήλωση.
Για την  αίτηση απαιτείται καταβολή τέλους συμμε-
τοχ ής στην  ΕΟΟΑ ίσο με 5 €.
3. Ιατρική βεβαίωση από καρδιολόγο ή παθολόγο, που
ν α έχ ει εκδοθεί το τελευταίο εξάμην ο από την  υποβο-
λή της αίτησης συμμετοχ ής και ν α αν αφέρει ότι ο
συμμετέχ ων  μπορεί ν α ασκήσει αθλητική δραστηριότ-
ητα.
4. Φωτογραφία ταυτότητας.
5. Φωτοτυπία αστυν ομικής ταυτότητας.
6. Βεβαίωση ασφάλισης έν αν τι ατυχ ήματος. Η ασφάλι-
ση θα πραγματοποιηθεί επί τόπου στη δεύτερη εκδή-
λωση της σχ ολής και έχ ει κόστος 26 €.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΗΣ
Κυριακή 13/11/2022, ΕΟΣ Αχ αρν ών , 14.00
Συν άν τηση γν ωριμίας. Συζήτηση για τους σκοπούς
και στους στόχ ους της σχ ολής σε ατομικό και ομαδικό
επίπεδο. Ο εξοπλισμός στο βουν ό.

Κυριακή 27/11/2022, ΕΟΣ Αχ αρν ών , 14.00
Υποβολή αιτήσεων  συμμετοχ ής.
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Η
Κοιν ωφελής Επιχ είρηση του
Δήμου Ασπροπύργου έχ ον τας
ως κύριο μέλημα την  υγεία αλλά

και την  ισορροπημέν η διατροφή των
βρεφών , προχ ώρησε στην  πραγματο-
ποίηση  εν ημερωτικών  δράσεων  αν α-
φορικά με τη Βρεφική Διατροφή βασι-
σμέν η στην  Μεσογειακή Διατροφή
στους Βρεφικούς Σταθμούς της
πόλης.  

Η δράση περιλάμβαν ε  χ ρήσιμες
συμβουλές και οδηγίες  από ειδικό δια-
τροφολόγο, αν αφορικά με τον  τρόπο
παρασκευής των  γευμάτων , τους
συν δυασμούς,  έν α εν δεικτικό ημερή-
σιο πρόγραμμα διατροφής, τα οφέλη
της Μεσογειακής Διατροφής στην
υγεία των  βρεφών  καθώς και τους
παράγον τες που οδηγούν  στη βρεφι-
κή παχ υσαρκία αλλά και τις εν δείξεις
που θα μας οδηγήσουν  ν α αξιοποιή-
σουμε  έγκαιρα το αυξημέν ο βάρος εν ός παιδιού.  

Στη συν έχ εια εκπαιδευτικοί, γον είς και μικροί μαθη-
τές ζωγράφισαν  και έκαν αν  χ ειροτεχ ν ίες, μαθαίν ον τας
για την  μεσογειακή διατροφή και τα οφέλη που προ-
σφέρει στην  υγεία. 

Φρούτα, λαχ αν ικά και ελαιόλαδο ήταν  μερικά από τα
απαραίτητα στοιχ εία που έμαθαν , τα οποία και πρέπει
ν α εν τάξουν  στη διατροφή τους για έν α γερό αν οσο-
ποιητικό σύστημα. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε σε
όλους τους μαθητές υψομέτρηση και ζυγομέτρηση. 

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Α., κ. Αν αστάσιος Παπαδό-
πουλος επεσήμαν ε σχ ετικά με τη δράση ότι, τα πρώτα
έτη της ζωής εν ός παιδιού ίσως είν αι από τα πιο
σημαν τικά στάδια για την  καθιέρωση εν ός υγιειν ού
τρόπου ζωής. 

Η ισορροπημέν η διατροφή και κυρίως η μεσογειακή
σε συν δυασμό με  άσκηση μπορεί ν α εξασφαλίσει την
ιδαν ική αν άπτυξη, διαν οητική εξέλιξη και ν α προφυ-
λάξει δια βίου από την  παχ υσαρκία και τα ν οσήματα
που σχ ετίζον ται με τη διατροφή.

Δωρεάν Εξετάσεις Ηπατίτιδας στην Πλατεία Άνω
Λιοσίων την Πέμπτη 28 Ιουλίου 

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Υπεγράφη νέα 

σύμβαση για στειρώσεις,
εμβολιασμούς 

και περίθαλψη 
αδέσποτων ζώων

ΕΕΝΝΗΗΜΜΕΕΡΡΩΩΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΔΔΡΡΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΜΜΕΕΣΣΟΟΓΓΕΕΙΙΑΑΚΚΗΗΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΡΡΟΟΦΦΗΗΣΣ
ΣΣΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΒΒΡΡΕΕΦΦΙΙΚΚΟΟΥΥΣΣ  ΣΣΤΤΑΑΘΘΜΜΟΟΥΥΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ

Σ
την υπογραφή
νέας σύμβασης
με κτηνιάτρους

προχώρησε ο Δήμος
Ε λ ε υ σ ί ν α ς .

Αντικείμενο της
σύμβασης είναι  η
συνολική κτηνιατρική
μέριμνα για τα αδέσπο-
τα ζώα της Ελευσίνας
και της Μαγούλας και
συγκεκριμένα στει -
ρώσεις, εμβολιασμοί,
ηλεκτρονικές σημάν-
σεις, κλινική εξέταση,
απ ο π αρ ασι τώ σε ι ς ,
αιματολογικές εξετά-
σεις, χειρουργικές
ε π ε μ β ά σ ε ι ς .

Όλα τα παραπάνω,
εντάσσονται  στο
πλαίσιο εφαρμογής
του προγράμματος
προστασίας αδέσπο-
των ζώων του Δήμου
Ε λ ε υ σ ί ν α ς .

Αξίζει να αναφερθεί,
πως πρόσφατα ο
Δήμος Ελευσίνας σε
αγαστή συνεργασία με
τη φιλοζωική ομάδα
«Αδέσποτα Μυστήρια»
και  τους εθελοντές,
π ρ αγ μ ατο π ο ί η σ ε
δράση αποπαρασίτω-
σης των αδέσποτων
ζώων σε Ελευσίνα και
Μ α γ ο ύ λ α .

Η μέριμνα του Δήμου
Ελευσίνας για την
ευζωΐα και την αρμονι-
κή συνύπαρξη με τα
αδέσποτα ζώα είναι
συνεχής και σταθερή,
ενώ πρωταρχικός

στόχος είναι και παρα-
μένει  η προώθηση
των υπεύθυνων υιοθ-
ε σ ι ώ ν .

Μάλιστα, το αρμόδιο
τμήμα του Δήμου
Ελευσίνας έχει ολοκ-
ληρώσει περισσότερ-
ες από 50 υπεύθυνες
υιοθεσίες από την ένα-
ρξη του έτους.

Όπως δήλωσε ο
Δήμαρχος Ελευσίνας
Αργύρης Οικονόμου:
«Η μέριμνα και  η
φροντίδα για τα αδέ-
σποτα ζώα, πέρα από
αναφαίρετη υποχρέω-
ση των Δήμων είναι
και δείγμα πολιτισμού. 

Ο δικός μας στόχος
είναι  η υπεύθυνη
υιοθεσία από ανθ-
ρώπους και οικογένει-
ες που θα δώσουν
στους τετράποδους
φίλους μας, την αγάπη
και φροντίδα που χρει-
ά ζ ο ν τ α ι .  

Μέχρι  τότε όμως,
οφείλουμε να δημιο-
υργήσουμε συνθήκες
που θα συμβάλλουν
στην ευζωΐα τους και
την αρμονική μας
σ υ ν ύ π α ρ ξ η .  

Σε αυτό μας έχουν
βοηθήσει ιδιαίτερα και
οι φιλόζωοι εθελοντές,
με τους οποίους και
βρισκόμαστε σε
ανοιχτή επικοινωνία»



"CSR Corporate Brand
της Χρονιάς" o Όμιλος 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 
στα Hellenic Responsible 
Business Awards 2022

Μ
ε συνολικά πέντε (5) σημαντικά βραβεία τιμήθηκε ο
Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κατά την τελετή
απονομής των “Hellenic Responsible Business Awards

2022”, που επιβραβεύουν την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, τη
βιώσιμη περιβαλλοντική και κοινωνική πολιτική, αλλά και τις
σημαντικές πρωτοβουλίες Εταιρικής Υπευθυνότητας. Για άλλη
μια χρονιά, ο Όμιλος ξεχώρισε για τις συνολικές επιδόσεις του,
ενώ ανάμεσα στις άλλες μεγάλες διακρίσεις, ξεχωριστή ήταν
και η ανάδειξη των ΕΛΠΕ ως CSR Corporate Brand της Χρονιάς,
καθώς τα προγράμματα εταιρικής υπευθυνότητας που
υλοποίησε ο Όμιλος συγκέντρωσαν την υψηλότερη
βαθμολογία!

«Η βράβευση αυτή αποτελεί αναγνώριση της συστηματικής 

προσπάθειας που συντελείται καθημερινά, εδώ και χρόνια.
Η λειτουργία βάση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης και της
εταιρικής υπευθυνότητας, είναι χαραγμένη στο DNA του
Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ», δήλωσε η Διευθύντρια
Εταιρικής Ευθύνης κα Γεωργία Λασανιάνου, προσθέτοντας: «Ο
Όμιλος ΕΛΠΕ μετασχηματίζεται με γοργά και σταθερά βήματα
προς ένα πιο πράσινο και βιώσιμο μέλλον, βελτιώνοντας το
περιβαλλοντικό αποτύπωμά του. Ο Όμιλος έχει δεσμευτεί, και
το πράττει διαχρονικά, να είναι πάντα παρών εκεί όπου
υπάρχει πραγματικά ανάγκη, στηρίζοντας εμπράκτως την
ελληνική κοινωνία και οικονομία, δημιουργώντας αξία στην
Ελλάδα και σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται.»

Εκτός της διάκρισης ως CSR Corporate Brand της Χρονιάς, ο
Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έλαβε, επίσης, τα ακόλουθα
σημαντικά βραβεία:

• Χρυσό βραβείο στην κατηγορία «Πρότυπο
Επένδυσης» (Τοπικής / Περιφερειακής, ή  Εθνικής Εμβέλειας),
για την κατασκευή στην περιοχή της Κοζάνης του μεγαλύτερου
έργου ΑΠΕ στην Ελλάδα και ενός από τα μεγαλύτερα
φωτοβολταϊκά πάρκα στην Ευρώπη. 

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς φτάνει στα 204,3 MW,
αποτελεί έργο πνοής για τον ενεργειακό μετασχηματισμό της
χώρας και, παράλληλα, σηματοδοτεί την ταχεία μετάβαση του
Ομίλου ΕΛΠΕ σε νέες «πράσινες» μορφές ενέργειας.

• Χρυσό βραβείο στην κατηγορία «Ανταπόκριση σε
Έκτακτη Ανάγκη», για τη θωράκιση πληγέντων περιοχών από
τις πυρκαγιές του 2021, με 100% οικολογικά αντιδιαβρωτικά
έργα.

Συγκεκριμένα, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ανέλαβε
και υλοποίησε κρίσιμα αντιδιαβρωτικά έργα για τη θωράκιση
της καμένης έκτασης και την αναγέννηση του φυσικού
περιβάλλοντος στη Βαρυμπόμπη Αττικής και στον Σχίνο
Κορινθίας. Τα έργα είναι 100% οικολογικά, με τα υλικά των
κατασκευών να προέρχονται αποκλειστικά από τα καμένα
δέντρα της περιοχής. 

• Χρυσό βραβείο στην κατηγορία «Αριστεία στη
Συνεργασία» (Συνεργασία Επιχείρησης & Τοπικής Κοινότητας
/ Κράτους), για την κατασκευή τριών πλήρως προσβάσιμων
παιδικών χαρών με στοιχεία ΑΠΕ, για παιδιά με ειδικές
ανάγκες.

Στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων 1821-2021, ο
Όμιλος ΕΛΠΕ κατασκεύασε τρεις (3) πλήρως εξοπλισμένες
παιδικές χαρές στους Δήμους Ασπροπύργου, Ελευσίνας και
Αμπελοκήπων – Μενεμένης. Η συγκεκριμένη δωρεά
εντάσσεται στο Πρόγραμμα ΕΚΕ του Ομίλου, για τη βελτίωση
των υποδομών στις τοπικές κοινωνίες στις οποίες
δραστηριοποιείται.

• Ασημένιο βραβείο στην κατηγορία «Απολογισμός
Εταιρικής Υπευθυνότητας». 

O Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δημοσιοποιεί από το 2005
Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Υπευθυνότητας,
με στόχο να συμβάλει στην καλύτερη επικοινωνία και
ενημέρωση των κοινωνικών εταίρων. Ο Απολογισμός είναι
ευθυγραμμισμένος με την αποστολή και τις αξίες του Ομίλου
και αποτυπώνει τον υπεύθυνο τρόπο λειτουργίας του στη βάση
των υψηλότερων προτύπων βιώσιμης ανάπτυξης, με σεβασμό
στο περιβάλλον, την κοινωνία και τον άνθρωπο. 

Η τελετή απονομής των βραβείων “Hellenic Responsible
Business Awards” που διοργανώθηκε για 7η χρονιά από την
Boussias, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 13 Ιουλίου, στο
Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», υπό την αιγίδα των
Υπουργείων, Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Περιβάλλοντος &
Ενέργειας, καθώς και του ΣΕΒ. 

8-θριάσιο Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022   

Σ
ε τροχιά υλοποίησης μπαίνει ακόμη
ένα εμβληματικό έργο για την Αττική
με την υπογραφή από τον Περιφε-

ρειάρχη Αττικής της ένταξης στο Επιχειρη-
σιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» της
Π ρ ά ξ η ς

«Κατασκευή νέας χάραξης και βελτίωση
υφιστάμεν ης στην  Π.Ε.Ο ΑΘΗΝΩΝ-
ΘΗΒΩΝ. Η δημοπράτηση του έργου αν α-
μέν εται να πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμ-
βριο

Πρόκειται για έν α οδικό έργο, στο
τμήμα από την  παράκαμψη της Μάν δρ-
ας και μέχρι το 17ο Χιλιόμετρο (Οιν όη),
συν ολικού προϋπολογισμού 54,7 εκ. €,
το οποίο αν αμέν εται ν α συν εισφέρει

σημαν τικά στη βελτίωση της οδικής ασφ-
άλειας, στη μείωση του χ ρόν ου
μετακίν ησης και στη μείωση των
ατυχημάτων .

Η έγκριση της χρηματοδότησης, υπε-
γράφη προχθες  από τον  Περιφερειάρχη
Αττικής Γ. Πατούλη παρουσία του Αν τι-
περιφερειάρχ η Δυτικής Αττικής Λ.
Κοσμόπουλου, του Δημάρχου Μάν δρας
Ειδυλλίας Χρ. Στάθη, του Προϊστάμεν ου
της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρει-
ας Δ. Δρόση, αιρετών  και στελεχών  της
Περιφερειακής Εν ότητας Δ. Αττικής.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης
με αφορμή την  υπογραφή της Έν ταξης
της  Πράξης, τόν ισε ότι η εν ίσχυση της

Π εριφέρε ιας
Αττικής μέσω
των  Ευρωπαϊ-
κών  Ταμείων ,
α π ο τ ε λ ε ί
δ ι αχ ρ ο ν ι κ ά
έν α πολύ
σ η μ α ν τ ι κ ό
αν απ τυξιακό
εργαλείο και
στόχ ος του
είν αι η μεγι-
σ τ ο π ο ί η σ η
της αξιο-
ποίησης των
πόρων  του
ΕΣΠΑ και η
κάλυψη στο
μ ε γα λύ τ ε ρ ο
δυν ατό βαθμό
των  αν αγκών
των  δήμων  και
των  πολιτών .
Αν αφερόμε-

ν ος στο συγκεκριμέν ο έργο, το οποίο
χαρακτήρισε ως εμβληματικό για ολόκ-
ληρη την  Αττική, επισήμαν ε πως στόχος
είν αι πλέον  η άμεση δημοπράτησή του
εν τός του 2022, αρχές φθιν οπώρου,
προκειμέν ου το έργο ν α μπορεί ν α
ολοκληρωθεί εν τός της επόμεν ης
τριετίας, όπως προβλέπεται στο χρον ο-
διάγραμμα.

Από την  πλευρά του, ο Αν τιπεριφερ-
ειάρχης ΠΕ Δυτικής Αττικής Λ. Κοσμό-

πουλος ευχαρίστησε τον  Περιφερειάρχη
για το συν εχές εν διαφέρον  του και την
αν αζήτηση λύσεων  στα μεγάλα ζητήματα
που απασχολούν  τη Δυτική Αττική και
τους πολίτες της, τον ίζον τας ότι το
συγκεκριμέν ο έργο αν αμέν εται ν α δώσει
ν έα ζωή στα απομακρυσμέν α χωριά της
Αττικής. 

Πού θα γίν ει η κατασκευή ν έας χάραξ-
ης και βελτίωση της Παλαιάς Εθν ικής
Οδού Αθην ών  - Θηβών

Το έργο αφορά στην  κατασκευή ν έας
χάραξης και βελτίωσης της υφιστάμεν ης
στην  ΠΕΟ Αθην ών  Θηβών .

Η αρχή του έργου χωροθετείται στο
πέρας του έργου «Βελτίωση χάραξης και
διαπλάτυν ση της ΠΕΟ Αθην ών  –
Θηβών  στο τμήμα Μάν δρα – Οιν όη. 

Το έργο χωρίζεται σε τρία διακριτά τμή-
ματα: το πρώτο τμήμα μήκος 3,65χλμ
αφορά στη χάραξη που εγκαταλείπει την
υφιστάμεν η ΠΕΟ ΑΘ και κιν είται βορειό-
τερα και σχεδόν  παράλληλα με αυτή, το
δεύτερο τμήμα μήκους 1,05 χ λμ
(συν έχεια του προηγούμεν ου) αφορά
στο τμήμα της αρτηρίας που είν αι σύμφ-
ων α με την  εγκεκριμέν η οριστική μελέτη
οδοποιίας και το τρίτο μήκους 6,36 χλμ
(συν έχεια του προηγουμέν ου) αφορά
στο τελευταίο τμήμα της αρτηρίας. 

Εξαιρείται το τμήμα μήκους 1,6 χλμ
περίπου στην  περιοχή του οικισμού

Ταχύτερη και ασφαλέστερη θα γίνει η Π.Ε.Ο Αθηνών – Θηβών 
Το συγκεκριμένο έργο αναμένεται να δώσει νέα ζωή στα απομακρυσμένα χωριά της Δυτικής Αττικής

Πρόκειται για έν α
οδικό έργο, 

στο τμήμα από την
παράκαμψη 

της Μάν δρας και
μέχρι το 17ο 
χλμ (Οιν όη), 
συν ολικού 

προϋπολογισμού
54,7 εκ. €, το οποίο

αν αμέν εται ν α 
συν εισφέρει 

σημαν τικά στη
βελτίωση της οδικής 

ασφάλειας, 
στη μείωση του

χρόν ου μετακίν ησης
και στη μείωση

των  ατυχημάτων .



Μ
ε την διενέργεια
α υ τ ο ψ ί α ς
ξεκίνησαν οι

διαδικασίες για την
απομάκρυνση του
ναυαγίου “SLOPS”,
που βρίσκεται εγκατα-
λελειμμένο στον όρμο
της Βλύχας από το
2007 και αποτελεί
σοβαρή απειλή
ρύπανσης για τον
θαλάσσιο χώρο του
Λιμένα Ελευσίνας. 

Η αυτοψία στο
“SLOPS” πραγματοποι-
ήθηκε από τον  Διευθυ-
ν τή της Διεύθυν σης
Προστασίας Θαλάσσιου
Περιβάλλον τος Πλοίαρχ ο
Λ.Σ. Γεώργιο Μαραγκό
και τον  Αν τιπλοίαρχ ο
Λ.Σ. Γεώργιο Καλογεράκη
με την  συμμετοχ ή εκπρ-
οσώπου του Κεν τρικού
Λιμεν αρχ είου Ελευσίν ας,
παρουσία του Διε-
υθύν ον τος Συμβούλου
του Οργαν ισμού Λιμέν ος
Ελευσίν ας (Ο.Λ.Ε.) ΑΕ κ.
Απόστολου Καμαριν άκη
και στελεχ ών  του Οργα-
ν ισμού, την  Παρασκευή,
22 Ιουλίου 2022. 

Διαπιστώθηκε ότι το ημιβυθισμέν ο με
υπολείμματα πετρελαιοειδούς λάσπης
κατάλοιπο “SLOPS” αποτελεί  “επαπει-
λούμεν η ρύπαν ση” και τοποθετήθηκε 

αν τιρρυπαν τικό φράγμα με τις προβ-
λεπόμεν ες άγκυρες σε απόσταση 10
μέτρων  περιμετρικά του κύτους, ώστε
ν α διασφαλίζεται η άμεση παγίδευση
τυχ όν  οποιασδήποτε διαρροής. 

Οι εν έργειες για την  απομάκρυν ση του 

ν αυαγίου έχ ουν  τον  χ αρακτήρα του 
επείγον τος και διεξάγον ται με σχ ετική

απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάν ν η Πλακιω-
τάκη, αποδεικν ύον τας έμπρακτα την  

ευαισθησία του ΥΝΑΝΠ σε θέματα 

προστασίας θαλάσσιου
περιβάλλον τος. 

Οι διαδικασίες υλοποι-
ούν ται στο πλαίσιο του
Μν ημον ίου Συν εργασίας
που συν υπέγραψαν  τον
περασμέν ο Μάιο ο Ο.Λ.Ε.
ΑΕ και το Πράσιν ο Ταμείο
σε θέματα προστασίας
θαλάσσιου περιβάλλον -
τος, προκειμέν ου ν α
αξιοποιηθούν  άμεσα
διαθέσιμοι πόροι του
προγράμματος “Γαλάζιο
Ταμείο” για την  απο-
μάκρυν ση των  ν αυαγίων
από τον  κόλπο της Ελευ-
σίν ας. 

Ειδικά για το μείζον  θέμα
της απομάκρυν σης του
“SLOPS” προηγήθηκε
ευρεία σύσκεψη- δια-
βούλευση με πρωτοβου-
λία του Ο.Λ.Ε. ΑΕ, στην
οποία εκλήθησαν  και
συμμετείχ αν  αρμόδιοι
θεσμικοί φορείς και υπηρ-
εσιακοί παράγον τες,
εκπρόσωποι της τοπικής

αυτοδιοίκησης και περιβαλλον τικών
οργαν ώσεων  της Ελευσίν ας, ώστε ν α
εξευρεθεί μία κοιν ά αποδεκτή λύση για
την  ασφαλή και περιβαλλον τικά ορθή
διαχ είριση του κατάλοιπου.  
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Έφτασε η ώρα για την απομάκρυνση του ναυαγίου
“SLOPS” από τον κόλπο της Ελευσίνας 

ΤΤΤΤοοοο    ««««SSSSLLLLOOOOPPPPSSSS»»»»    
Το δεξαμενόπλοιο “SLOPS” (Ν.Π.

101781) λειτουργούσε από το 1994 έως
και το 2000 ως πλωτός διαχωριστήρας
για τη τελική διαχείριση των πετρελαιο-
ειδών αποβλήτων από τα πλοία, υπό την
διαχείριση εταιρείας παροχής λιμενικών
υπηρεσιών διαχείρισης πετρελαιοειδών
αποβλήτων.
Τον Ιούνιο του 2000 κάηκε ολοσχερώς

στην Κυνόσουρα Σαλαμίνας, όπου ήταν
αγκυροβολημένο. Παρέμεινε εκεί μέχρι το
Μ άρτιο του 2007, όποτε και οδηγήθηκε
ρυμουλκούμενο προς διάλυση στο ναυ-
πηγείο-διαλυτήριο «Αφοί Σάββα» στη
περιοχή Βλύχα της Ελευσίνας, όπου παρ-
αμένει μέχρι σήμερα. 
Τον Νοέμβριο του 2008 ξέσπασε και

δεύτερη πυρκαγιά σε ό,τι είχε πλέον απο-
μείνει από το «SLOPS», με αποτέλεσμα να
απαγορευτεί η συνέχιση των εργασιών
διάλυσης του. 
Στα απομεινάρια του σκάφους ξέσπασε

και ακόμα μια φωτιά, τον Νοέμβριο του
2011, ενώ το 2014 ανακλήθηκε η άδεια
λειτουργίας του ναυπηγείου- διαλ-
υτηρίου. 
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Ξεκίνησε την προετοιμασία
του ο Βύζας Μεγάρων

Πραγματοποιήθηκε  η «πρώτη» προπόν ηση του
Βύζαν τα εν όψει της ν έας ποδοσφαιρικής περιό-
δου.Στους ποδοσφαιριστές εκ μέρους της διοίκησης
μίλησε ο Αν τιπρόεδρος Τάσος Σάλτας, ο οποίος αφού
τους καλωσόρισε αν έλυσε τους στόχ ους της ομάδας,
επισημαίν ον τας ότι η διοίκηση μετά την  επιστροφή της
ομάδας στην  Γ’ Εθν ική, συν εχ ίζει ν α έχ ει όν ειρα και
φιλοδοξίες για έν αν  σύλλογο ιστορικό όπως ο Βύζας,
ευχ όμεν ος ν α έχ ουν  υγεία για ν α βοηθήσουν  τον
Βύζαν τα.

Έπειτα στους ποδοσφαιριστές μίλησε ο Τεχ ν ικός
Διευθυν τής Κώστας Γιαν ν ακάρης ο οποίος τόν ισε ότι
στόχ ος είν αι ν α μπουν  οι βάσεις, ώστε μέσα στην
επόμεν η τριετία η ομάδα ν α κάν ει ακόμη έν α μεγάλο
άλμα. Υγεία σε όλους ευχ ήθηκε με την  σειρά του ο
Γεν ικός Αρχ ηγός Δημήτρης Κόκκαλης, εν ώ τελευταίος
τον  λόγο πήρε ο προπον ητής Δημήτρης Καλύκας, 

ζητών τας απ’ όλους ν α δώσουν  τον  καλύτερο εαυτό
τους στην  προετοιμασία, θυμίζον τας τους ότι «καθ-
ρέφτης» για τον  ποδοσφαιριστή είν αι το γήπεδο.

Ακολούθως έγιν ε η πρώτη προπόν ηση υπό τις
οδηγίες του γυμν αστή Πάικου Λεβεν τούρη και την
επίβλεψη του προπον ητή Δημήτρη Καλύκα του βοηθού
του Παν αγιώτη Κοζακόπουλου, αλλά και του προπον -
ητή τερματοφυλάκων  Τάσου Αν δρέου.

Από την  «πρώτη» του Βύζαν τα απουσίαζαν  με ειδι-
κή άδεια οι ποδοσφαιριστές Γιάν ν ης Καραγιάν ν ης και
Τάσος Φλέγκας.

AN.ΤΣ.

Ανανέωσε και ο Σπύρος Εβερετ στη Μικρασιατική

Ο βράχ ος της άμυν ας της
Μικρασιατικής παραμέν ει
στην  ομάδα και την  επόμεν η
χ ρον ιά!

Ο λόγος για τον  ΣΠΥΡΟ
ΕΒΕΡΕΤ, τον  σκληροτράχηλο
αμυν τικό που με την  τερά-
στια εμπειρία του κατευθύν ει
ολόκληρη την  άμυν α.

Ο Σπύρος είν αι υπόδειγμα
ποδοσφαιριστή με συμπεριφ-
ορά επαγγελματία τόσο εν τός

όσο και εκτός αγων ιστικού χ ώρου.
Αν  και αμυν τικός έχ ει ευχ έρεια στο σκοράρισμα

κυρίως στις στημέν ες φάσεις.
Ευχ όμαστε ν α είν αι υγιής και ν α πετύχ ει τους στόχ ο-
υς του με την  ομάδα μας.

ΑΝ.ΤΣ.

Μπαμ ο Πανελευσινιακός με 
τον Στέλιο Κρητικό
Η διοίκηση του ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ Α.Ο. ειναι

στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη
της συνεργασίας  της με τον Στέλιο Κρητικό.

Ο δυναμικός στράικερ  με το πλούσιο παλμαρέ
θα φορά την φανέλα με το στάχυ βοηθώντας τα
μέγιστα  την ομάδα μας να πετύχει τους υψηλούς
στόχους της.

Έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων στις ομαδες:
Παναθηναικό, Λάρισα, Απόλλωνα Ιωνικό, Καλα-
μάτα  Παναιγιάλειο, Ηλιούπολη, Βύζαντα, Κέρκ-
υρα,  ενώ τελευταίος σταθμός στη καριέρα του
ήταν η Προοδευτική.

Η διοίκηση  του εύχεται υγεία, δύναμη και πολ-
λές επιτυχίες!

Ανανέωσε ο Θοδωρής Τούσης
στον ΑΟ Μίμα Mικρασιατικής

Ο Θοδωρής
Τούσης θα
αγωνίζεται και
την επόμενη
χρονιά στην
Μικρασιατική.
Αγωνίζεται σε
όλες τις θέσεις
στο χώρο του
κέντρου. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα
ονόματα της κατηγορίας, που έχει πρωταγωνι-
στήσει σε όσες ομάδες έχει αγωνιστεί.

ΑΝ.ΤΣ.

Ελεύθερος ο Λευτέρης Πέτσας

Μετά απο μια σεζόν που συνοδεύτηκε από τη μεγάλη
επιτυχία της παραμονής της Ένωσης Ασπροπύργου
στην Α’  κατηγορία ο 20 χρονος σκόρερ Λευτέρης Πέτσας
αποχώρησε και επίσημα από την Ένωση Ασπροπύργου.
Μια 5ετία συνεχής παρουσίας με πολλά γκόλ, ανόδους
και συμμετοχή σε σημαντικά ματς, έληξε και ο παίκτης
είναι ελεύθερος να συνεχίσει σε κάποιο άλλο σύλλογο
εξετάζοντας προσεκτικά τις επιλογές του. Στο παρελθόν
είχε αγωνιστεί στον Ίκαρο και στον Ακράτητο. Ο ποδο-
σφαιριστής ευχαριστεί το σωματείο και του εύχεται καλή
ποδοσφαιρική συνέχεια.

AΝ.ΤΣ.

Ελεύθερος ο Γιάννης Μπόγκναμ
Μπαρντόκ

Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του αναζητά ο
Γιάννης Μπόγκναμ Μπαρντόκ(Bartoc Bogdan
Giannis).

Ο 25 χρονος ρουμάνος επιτελικός μέσος, διεθ-
νής με τις μικρές Εθνικές ομάδες της χώρας του,
αγωνίστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το
2015 φορώντας την φανέλα του Θρασύβουλου,
ενώ μεταπήδησε έπειτα στον Ακράτητο, Απόλλω-
να Αθηνών,Βύζα Μεγάρων και Απόλλωνα Πον-
τίων Ασπροπύργου

ΑΝ.ΤΣ.
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Ανανέωσε 
και ο Τάσος 
Χατζηάδης 
στον Μίμα

Ο Τάσος είναι 20 ετών
και αγωνίζεται ως εξτρέμ
και στις 2 πλευρές αλλά
και ως επιθετικός . Έχει
αγωνιστεί στις ακαδημίες
του Ατρομήτου Αθηνών,

στον ΑΟ Χαϊδαρίου, στον Ηλυσιακό και για πολύ
μικρό χρονικό διάστημα στον Μεγαρικό.
Η Διοίκηση του εύχεται να είναι υγιής και κάθε

επιτυχία με την ομάδα μας.

Συνεχίζοντας την ενίσχυση του Γυναικείου τμήματος
ανακοινώνουμε την συμφωνία της ομάδας με την
αθλήτρια Ιωσηφίνα Σκιαδά (22 χρ., 1,76), η οποία
αγωνίζεται στη θέση 1.

Η Ιωσηφίνα ξεκίνησε την ενασχόληση της με το
μπάσκετ το 2008 από την ομάδα του Μ.Ε.Λ.Α.Σ.
ΑΙΓΑΛΕΩ, όπου και παρέμεινε μέχρι το 2012. 
Η συνέχεια την βρήκε στη ΑΕΚ Περιστερίου με την

οποία αγωνίστηκε ως Κορασίδα (πρωταθλήτρια
ΕΣΚΑ), ως Νεάνιδα (άνοδος στην Α’ ΕΣΚΑ) καθώς
και  στο Γυναικείο Τμήμα στην Α2 κατηγορία
Γυναικών.
Ιωσηφίνα, σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια του

Πανελευσινιακού και σου ευχόμαστε καλή επιτυχία
χωρίς τραυματισμούς!
Ευχαριστούμε την ομάδα της ΑΕΚ Περιστερίου για

την εξαιρετική συνεργασία!

Α.Γ.Σ. ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ: Ανακοίνωσε τον Ηλία Ζέρβα

Η διοίκηση του Α.Γ.Σ. ΒΥΖΑΣ ανακοινώνει
την συνεργασία της με τον  ποδοσφαιριστή
ΗΛΙΑ ΖΕΡΒΑ. Ο   22χρονος   (ύψους
1,91μ.)   σεντερ   φορ   πέρυσι
αγωνίστηκε στην   Γ’ Εθνική με τη φανέλα
της ΦΗΚΗΣ Τρικάλων και ήταν πρώτος
σκόρερ της ομάδας του. 
Ξεκίνησε την καριέρα του από την ΑΕ Περ-
ιστερίου, μεταπήδησε στιςακαδημίες του
Ολυμπιακού και αγωνίστηκε τα 4 τελευταία
χρόνια στα Τρίκαλα όπου σπούδαζε στα
ΤΕΦΑΑ. 
Πρόκειται για ένα ποδοσφαιριστή ιδιαίτερα
δυναμικό, με φιλοδοξίες και στόχους που
μέσω της ιστορικής μας ομάδας θα γίνουν
πραγματικότητα.
Καλωσορίζουμε τον Ηλία στην ποδοσφαιρ-
ική οικογένεια του Βύζαντα και του ευχόμαστε να είναι υγιής και να πανηγυρίσει πολλές επιτυχίες με
την κιτρινόμαυρη φανέλα. 

Αχαρναϊκός: 
Προφορική συμφωνία με τον 
Πορτογάλο, Μάρκο Μεϊρελες

Ολοκληρών ον τας την  μεταγραφική του εν ίσχ υση
και με στόχ ο ν α θωρακιστεί όσο το δυν ατόν  περισ-
σότερο στο δρόμο προς την  κατάκτηση του πρω-
ταθλήματος, η διοίκηση του Αχαρν αϊκού αν α-
κοιν ών ει την  προφορική συμφων ία με τον  ποδοσφ-
αιριστή Μάρκο Αν τόν ιο Μειρέλες.

Το ν έο μεταγραφικό μας απόκτημα είν αι γεν ν ημέ-
ν ος στην
Αμαδόρα στις 4
Δεκεμβρίου 1989
(32 ετών ).
Αγων ίζεται στη
μεσαία γραμμή,
τόσο ως αμυν τικό
χ αφ, όσο και με
πιο επιτελικό
ρόλο με την  ίδια
ευχ έρεια, εν ώ
χ ρησιμοποιεί και
τα δύο πόδια.
Έχ ει έν α
πλούσιο βιογραφ-
ικό τόσο στην
πατρίδα του όσο και σε Ευρώπη, Ασία και Λατιν ική
Αμερική! Συγκεκριμέν α έχ ει αγων ιστεί στην  Πορτο-
γαλία σε Πόρτο, Νασιον άλ, Αλιουστρελέν σε, Μακίκο,
Ριμπέιρα Μπράβα, Αγουέδα, Ολιβεϊρέν σε και στην
Γιβραλτάρ Γιουν άιτεν τ, εν ώ έχ ει φορέσει και τη
φαν έλα της Μον ς Κάλπε, επίσης ομάδας του Γιβρα-
λτάρ. Έχ ει αγων ιστεί επίσης στο φιν λαν δικό ποδό-
σφαιρο στην  Σπόρτιν γκ Κρίστιν α και την  Μικελίν ,
στην  Βραζιλία με την  Γκρέμιο Μπαρουέρι αλλά και
στην  Κίν α με την  Μπεν φίκα Ντε Μακάου.

Στην  χ ώρα μας ήρθε για λογαριασμό της Δαμάστας
το καλοκαίρι του 2020, αγων ιζόμεν ος στη συγκεκρι-
μέν η ομάδα για έν αν  χ ρόν ο στο πρωτάθλημα της Γ’
Εθν ικής, εν ώ πέρυσι μετακιν ήθηκε στο Ηράκλειο
όπου συμμετείχ ε στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθν ικής
για λογαριασμό του ΠΟ Ατσαλέν ιου.

Είμαστε βέβαιοι ότι με την  εμπειρία του θα αν εβά-
σει το επίπεδο της ομάδας μας αλλά και της κατηγο-
ρίας.

Καλωσορίζουμε τον  Μάρκο Αν τόν ιο Μεϊρέλες και
του ευχ όμαστε καλή αγων ιστική σεζόν .

Ο ΑΟΚ Πανελευσινιακός ανακοίνωσε την Ιωσηφίνα Σκιαδά

Ο Γιάννης Σιδηρόπουλος συνεργάτης του Σήφη Βενάκη
στον Αχαρναϊκό

25 Ιουλίου 2022
Το διοικητικό συμβούλιο του ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΥ ΑΟ ανακοινώνει την πρόσληψη του Γιάννη
Σιδηρόπουλου (Δερμιτζόγλι) στο τεχνικό επιτελείο της ομάδας μας.

Ο Γιάννης Σιδηρόπουλος θα αποτελέσει τον άμεσο συνεργάτη του προπονητή μας,
Σήφη Βενάκη, αφού πριν από λίγο, μετά από πολύωρη συζήτηση, έδωσε τα χέρια με
την διοίκηση του συλλόγου μας.

Έχει διατελέσει προπονητης σε Κεραυνό Πετρούπολης, στις Ακαδημίες ”ΒΑΣΙΛΗΣ
ΚΑΡΑΠΙΑΛΗΣ”, στη Σχολή Ολυμπιακού ”Κυριάκος Καραταϊδης”, ενώ την περσινή
περίοδο ήταν προπονητής στα αναπτυξιακά τμήματα του Αχαρναϊκού.
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Πωλείται Οικόπεδο 350 τ.μ.
(20μ. Πρόσοψη x 17,5 μ. Βάθος) 

στην οδό Ηρακλείου – Άνω
Ελευσίνα

Τιμή 150.000 ευρώ
Τηλ. 6973221912 & 6977650730  

ΓΑΜΟΣ
O ΠΕΤΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ, ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΦΙΝΙΔΗ

ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
KAI H ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ, 
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΣΟΡΑΚΙΔΗ, ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ 
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ, ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥΣ -
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ - ΣΙΔΗΡΙΚΑ -
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ - ΧΤΙΣΙΜΑΤΑ

- ΣΟΒΑΤΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΡΕΜΕΤΙΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

6989748621 (ΝΙΚΟΣ)

Νωρίτερα ο κος Φλώρος είχε επισκεφθεί το προσωπικό και των
τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, κατά την διάρκεια των περ-
ιπολιών τους στον ‘Αγιο Ιωάννη Υμηττού, στο Μαραθώνα, στο Διόν-
υσο Πεντέλης, στην Κρύα Πηγή Πάρνηθας και στο Kανδήλι Γερα-
νείων.

Ελευσίνα

Όπως ανακοινώθηκε, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ ενημερώθηκε για την απο-
στολή τους, τους έδωσε κατευθύνσεις για την αποτελεσματικότερη
αντιμετώπιση των συμβάντων κατά την εκτέλεση των περιπολιών
τους και τους ευχαρίστησε για την προσπάθεια που καταβάλλουν
νυχθημερόν στην επιτήρηση και την πυρασφάλεια των ευαίσθητων
δασικών περιοχών, στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και
των κατοικημένων περιοχών της Περιφέρειας Αττικής. 
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Ο Δήμος Ιλίου θέτει σε δημόσια
διαβούλευση το «Σχέδιο Κανονι-
σμού Λειτουργίας Θρησκευτικών
Εμποροπανηγύρεων», κατ΄ εφαρ-
μογή των διατάξεων του Ν.
4849/2021 και  σε εναρμόνιση του
ισχύοντος Κανονισμού.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φορ-
είς να καταθέσουν τις παρατηρή-
σεις και τις προτάσεις τους έως
και την Παρασκευή 19 Αυγούστου
2022 είτε μέσω του Τμήματος
Πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου
(Κάλχου 48-50, 1ος όροφος), είτε
να τις αποσταλούν ηλεκτρονικά
στα παρακάτω email: kentriki-
grammateia@ilion.gr, adaskala-

ki@ilion.gr και xdimakis@ilion.gr

Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επι-
κοινωνούν με το Τμήμα Αδειοδο-
τήσεων & Εμπορικών Δραστηριο-
τήτων του Δήμου, στα τηλέφωνα
213 2030182 & 213 2030158, εργά-
σιμες ημέρες, Δευτέρα έως Παρ-
ασκευή, ώρες 08:00 – 15:00.

Δείτε το προς διαβούλευση «Σχέ-
διο Κανονισμού Λειτουργίας Θρη-
σκευτικών Εμποροπανηγύρεων»
στον παρακάτω σύνδεσμο:
ht tps: / /www. i l ion.gr /sxedio-
kanonismou-emporopanigiron/

Η συνεχεια από σελ. 2

Μετά την  εκπόν ηση της
μελέτης, υπό την
επίβλεψη της τεχ ν ικής,
αυτή κατατέθηκε στο
Συμβούλιο Αρχ ιτεκτον ι-
κής και διαβιβάστηκε για
αν άρτηση στην  ιστο-
σελίδα του ΤΕΕ.

Αφού ακολουθήθηκαν
όλες οι τυπικές και προβ-
λεπόμεν ες διαδικασίες για
τη δωρεά μελετών , η
μελέτη εγκρίθηκε στην
πρόσφατη οικον ομική
επιτροπή του Δήμου
Ελευσίν ας.

Ανάπλαση

Οι εργασίες που περι-
λαμβάν ον ται στη μελέτη
αφορούν  στη διαμόρφωση
του κοιν όχ ρηστου
χ ώρου, τη διαμόρφωση
χ ώρου αν αψυχ ής, την
εν ίσχ υση του πρασίν ου,
τη δημιουργία αθλητικών
εγκαταστάσεων  και παιδι-
κής χ αράς.

Αξίζει ν α σημειωθεί,
πως το υπάρχ ον  γήπεδο
μπάσκετ θα διατηρηθεί,
εν ώ θα δημιουργηθούν
και γήπεδα τέν ις και
ποδοσφαίρου.

Η υπάρχ ουσα παιδική
χ αρά θα εμπλουτιστεί και
θα επεκταθεί, εν ώ θα
εν ισχ υθεί και σημαν τικά
το πράσιν ο.

Η χ ρηματοδότηση του
έργου αν άπλασης του
Πάρκου Μαγούλας θα
πραγματοποιηθεί μέσω
των  20 εκατομμυρίων
ευρώ που διεκδίκησε και
εξασφάλισε η παρούσα
Δημοτική Αρχ ή από το
Υπουργείο Εσωτερικών ,
με το ποσό ν α έχ ει ήδη
δεσμευτεί από την  Τεχ ν ι-
κή Υπηρεσία του Δήμου
Ελευσίν ας.

Μετά και την  έγκριση
της οικον ομικής επιτρο-
πής το έργο αν αμέν εται
ν α δημοπρατηθεί. 

Όπως δήλωσε ο Αν τιδή-
μαρχ ος Τεχ ν ικών  Υπηρε-
σιών  Αθαν άσιος Μαυρο-
γιάν ν ης: «Η έγκριση και
παραλαβή της δωρεάς
μελέτης από τον  δήμο μας
για την  αν άπλαση του
Πάρκου της Μαγούλας
αποτελεί ακόμα έν α βήμα
για την  άμεση δημοπράτ-
ηση του έργου. 

Με την  ολοκλήρωση του
έργου επιδίωξη μας είν αι η
αισθητική αν αβάθμιση και
αν άπτυξη της περιοχ ής,
η αν άδειξη της ομορφιάς
της και η βελτίωση της
ποιότητας ζωής των
δημοτών  μας.

Στο ν έο Πάρκο,
εν ισχ ύεται το πράσιν ο
που αν απτύσσεται καθ’
όλη την  επιφάν εια του
Πάρκου, διατηρείται και 

αν αβαθμίζεται το θεα-
τράκι, αν αβαθμίζον ται οι
υφιστάμεν ες αθλητικές
εγκαταστάσεις και διαμορ-
φών ον ται ν έες. Τέλος, η
υφιστάμεν η παιδική χ αρά
αν αβαθμίζεται και επεκ-
τείν εται. 

Πιστεύουμε ότι με την
ολοκλήρωση του έργου το
ν έο Πάρκο της Μαγούλας
θα αποτελέσει πόλο έλξης
όχ ι μόν ο για τους κατοίκο-
υς του Δήμου μας αλλά και
ευρύτερα για τους
κατοίκους των  γύρο περ-
ιοχ ών ». 

Για την  εξέλιξη αυτή, ο
Δήμαρχ ος Ελευσίν ας
Αργύρης Οικον όμου
αν έφερε: «Επιτέλους,
μετά από χ ρον οβόρες και
δύσκολες διαδικασίες, τις
οποίες ξεπερν άμε, η
Μαγούλα πρόκειται ν α
αποκτήσει έν α σύγχ ρο-
ν ων  προδιαγραφών ,
πάρκο. 

Πολλά από τα μεγάλα
προβλήματα, που κάποτε
φάν ταζαν  δυσεπίλυτα,
βρίσκουν  τη λύση τους,
ως απόρροια της σκληρής
δουλειάς που καθημεριν ά
καταβάλλουμε. Θέλω ν α
ευχ αριστήσω τον  κο Αθα-
ν άσιο Μαρτίν ο για τη
δωρεά της μελέτης και για
την  σταθερή του παρου-
σία στα ζητήματα που
αφορούν  στην  πόλη
μας».

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

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

Πρόσκληση σε δημόσια διαβούλευση
σχεδίου Κανονισμού

Λειτουργίας Θρησκευτικών 
Εμποροπανηγύρεων Δήμου Ιλίου

Χαϊδάρι: Υπό έλεγχο η φωτιά στην περιοχή Κουνέλια
Εναέρια μέσα ήταν ήδη σε περιπολία και επενέβησαν άμεσα - Δύο ελικόπτερα τύπου Erickson απογειώθηκαν
από τις βάσεις στην Ελευσίνα και το Τατόι

Χάρη στην  έγκαιρη επέμβαση και
μεγάλη κιν ητοποίηση των  πυροσβε-
στικών  δυν άμεων , η φωτιά που ξέσπα-
σε ν ωρίτερα στο Χαϊδάρι οριοθετήθηκε
χ ωρίς ν α υπάρχ ει κίν δυν ος επέκτασης.

Για την  κατάσβεσή της φωτιάς κιν ητο-
ποιήθηκε ισχ υρή πυροσβεστική
δύν αμη, και συγκεκριμέν α 70 πυροσβέ-
στες με 23 οχ ήματα, δύο πεζοπόρα τμή-
ματα, δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτε-
ρα.

Στις προσπάθειες οριοθέτησης
συν δράμουν  και εθελον τές, καθώς και
υδροφόρες των  ΟΤΑ.

Τα δύο Canadair (CL215) που επεν έ-
βησαν  ήταν  σε εν αέρια περιπολία, εν ώ
τα δύο ελικόπτερα τύπου Erickson απο-
γειώθηκαν  από τις βάσεις στο Τατόι και
την  Ελευσίν α.

Η Γεν ική Γραμματεία Πολιτικής Προ-
στασίας συν ιστά στους πολίτες ν α είν αι
ιδιαίτερα προσεκτικοί και ν α αποφ-
εύγουν  εν έργειες στην  ύπαιθρο που
μπορούν  ν α προκαλέσουν  πυρκαγιά

από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών
χ όρτων  και κλαδιών  ή υπολειμμάτων
καθαρισμού, η χ ρήση μηχ αν ημάτων
που προκαλούν  σπιν θήρες, όπως δισ-
κοπρίον α, συσκευές συγκόλλησης, η
χ ρήση υπαίθριων  ψησταριών , το κάπ-
ν ισμα μελισσών , η ρίψη αν αμμέν ων
τσιγάρων , κ.ά. Επίσης, η ΓΓΠΠ υπεν θ-
υμίζει ότι κατά τη διάρκεια της αν τιπυρ-
ικής περιόδου απαγορεύεται η καύση
των  αγρών  και καλεί τους πολίτες σε
περίπτωση που αν τιληφθούν  πυρκα-
γιά, ν α ειδοποιήσουν  αμέσως την  Πυρ-
οσβεστική Υπηρεσία στον  αριθμό κλή-
σης 199.

Παράλληλα, τίθεται σε εφαρμογή το 2ο
στάδιο επιχ ειρησιακής ετοιμότητας του
Πυροσβεστικού Σώματος και θα πραγ-
ματοποιηθούν  περιπολίες εν αέριας επι-
τήρησης, καθώς και περιπολίες από
πυροσβεστικές, αστυν ομικές και στρα-
τιωτικές δυν άμεις.

Επιπρόσθετα, το προσωπικό των

Πυροσβεστικών  Υπηρεσιών  των  παρα-
πάν ω Περιφερειακών  Εν οτήτων  τίθεται
σε μερική επιφυλακή, προκειμέν ου ν α
αν τιμετωπιστούν  οι αυξημέν ες υπηρε-
σιακές απαιτήσεις, που πιθαν όν  ν α
προκύψουν  λόγω πολύ υψηλού κιν -
δύν ου πυρκαγιάς (κατηγορία κίν δυν ου
4).

Ταυτόχ ρον α, για τις παραπάν ω περ-
ιοχ ές, τίθεται σε εφαρμογή το Σχ έδιο
Δράσεων  Πολιτικής Προστασίας για την
αν τιμετώπιση κιν δύν ων  λόγω δασικών

πυρκαγιών , σύμφων α με
το οποίο, μεταξύ άλλων ,
προβλέπεται η εφαρμογή
του μέτρου της προληπτι-
κής απαγόρευσης της
κυκλοφορίας οχ ημάτων
και παραμον ής εκδρο-
μέων  σε εθν ικούς
δρυμούς, δάση και
«ευπαθείς» περιοχ ές.

Η Γεν ική Γραμματεία
Πολιτικής Προστασίας
(www.civ ilprotect ion.gr)

του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και
Πολιτικής Προστασίας, σε συν εργασία
με την  πυροσβεστική, έχ ει εν ημερώσει
τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμεν ες
κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περ-
ιφέρειες και τους δήμους των  παραπά-
ν ω περιοχ ών , ώστε ν α βρίσκον ται σε
αυξημέν η ετοιμότητα πολιτικής προ-
στασίας, προκειμέν ου ν α αν τιμε-
τωπίσουν  άμεσα τυχ όν  επεισόδια πυρ-
καγιών .
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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

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..

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων
για τεχνική υποστήριξη
συνεργείου διασκευής

οχημάτων σε 
υγραεριοκίνητα με έδρα την

Μαγούλα Αττικής.
6949227491  

ΚΑΙ  6934551633
email  n.fotiadis@sime.gr



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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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

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
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Συνεχίζονται οι εφαρμογές προνυμφοκτονίας για την αντιμετώπιση των κουνουπιών
από την Περιφέρεια Αττικής στην Δυτική Αττική

Ψεκασμοι  με ειδικό σύστημα drone στο έλος στην Ψάθα Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας στις 27 Ιουλίου, 
και στο άκρο της Δυτικής Αττικής, στην λίμνη Κουμουνδούρου του Δήμου Ασπροπύργου στις 28 Ιουλίου. 

Σ
υνεχίζονται οι εφαρμογές προνυμφοκτονίας για την αντιμετώπιση
των κουνουπιών από την Περιφέρεια Αττικής σε καίρια σημεία
της Δυτικής Αττικής, με συντονισμό του Αντιπεριφερειάρχη Λευ-

τέρη Κοσμόπουλου.
Συγκεκριμένα, ο 13ος κύκλος προγραμματισμένης εφαρμογής προν-

υμφοκτονίας στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής συμπεριλαμ-
βάνει ψεκασμούς ως εξής:

Στις 27 Ιουλίου στις περιοχές των Δήμων Μάνδρας-Ειδυλλίας και
Μεγάρων 

Στις 28 Ιουλίου στις περιοχές των Δήμων Ασπροπύργου, Ελευσίνας
και Φυλής.

Επιπλέον, από αέρος με ειδικό σύστημα drone εφαρμόζονται:
Στο έλος στην Ψάθα Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας στις 27 Ιουλίου, 
και στο άκρο της Δυτικής Αττικής, στην λίμνη Κουμουνδούρου του

Δήμου Ασπροπύργου στις 28 Ιουλίου. 
Σχετικά ο Αντιπεριφερειάρχης Λευτέρης Κοσμόπουλος ανέφερε:

«Ενώ βρισκόμαστε εν μέσω της θερινής περιόδου, συνεχίζουμε να
εφαρμόζουμε όσα οι υπηρεσίες και οι σχετικές νομοθεσίες προβλέ-
πουν για την καταπολέμηση των κουνουπιών. Τηρούμε απαρέγκλιτα
όσα απαιτούνται και ενεργούμε με γνώμονα την απόλυτη προστασία της
δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος».


