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ΧΑΙΔΑΡΙ: Στο τελευταίο στάδιο
εκπόνησης το Σχέδιο

Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Ο Δήμος απευθύνει πρόσκληση
συμμετοχής των δημοτών στις προτάσεις

Απέκτησε τον Μάριο Τσατσάι
ο ΠΑΟΚ Μάνδρας

O Βύζας Μεγάρων με την Κ:19
της ΑΕΚ στα Μέγαρα

Επιθετική ενίσχυση με Γιώργο
Γεμιστό ο Πανελευσινιακός

- Ορίστηκε ο ανάδοχος για το έργο «Αναπλάσεις στη Δ.Ε. Ελευσίνας»

ΟΔΕΥΟΥΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗ
Ιερά Οδός, Ωκεανίδων,

Κανελλοπούλου & Παγκάλου

Πνιγμός άνδρα στηνΠνιγμός άνδρα στην
παραλία Αλεποχωρίουπαραλία Αλεποχωρίου

Στο σημείο βρέθηκαν
άμεσα το ΕΚΑΒ και η Αστυνομία,

ωστόσο ήταν ήδη αργά

σσεελλ..  1100--  1111

ΕΝΑΡΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ
ΚΔΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΜΑΝΔΡΑΣ- ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

σσεελλ..  22 σσεελλ..  33

Τουρνουά Σκάκι στα
ΚΔΑΠ Ασπροπύργου

σσεελλ..  55

σσεελλ..  33--44

Συλλήψεις προμηθευτών
κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης 

«sisha» σε Αχαρνές 
και Νέα Σμύρνη  

σσεελλ..  66

ΙΙααττρροοδδιικκαασσττήήςς::
ΑΑσσφφυυκκττιικκόόςς  οο  θθάάννααττοοςς  ττηηςς
1177χχρροοννηηςς  σσττοο  ΠΠεερριισσττέέρριι

Aναζητείται από τις αρχές ο σύντροφος της ,
ο οποίος θεωρείται ύποπτος για τη δολοφονία της.

σσεελλ..  55

σσεελλ..  99

ΔHMOΣ ΑΧΑΡΝΩΝ:
157 προσλήψεις 

για την 
καθαριότητα

των σχολείων

σσεελλ..  33
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος

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: Ηλιοφανεια  

Θερμοκρασία: Από 23  έως 33 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ολύμπιος, Σαλώμη, Σαλώμα

Αγίου Ολυμπίου μάρτυρος του επάρχ ου, Αγίας
Σαλώμης Μυροφόρου

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

ΜΑΣΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΚΕ
Μακρυγιάννη 2 & Θερμοπυλών, 2111820405

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΣΟΛΩΝΑ ΚΑΤΣΙΒΕΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΜΠΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Λεωφόρος Γεννηματά 3, Μαγούλα, 2105558731

MANΔΡΑ

Λουκόπουλος Σωτήριος Ν.
Στρατηγού Ρόκα Ν. 84, 2105556375

ΆΝΩ  ΛΙΟΣΙΑ 
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Αχαρνών 36, 2102472215

ΑΧΑΡΝΕΣ
Στεφανίδης Στέφανος Ν.

Δημοκρατίας 274, 2102310318

«Ώρα να ενεργήσουμε» τονίζει η Κεντρική
Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), που συμμετέχει
στον εθνικό στόχο για την εξοικονόμηση ενέργει-
ας.

Ειδικότερα, η ανακοίνωση της ΚΕΔΕ έχει ως
εξής:

Στον «πόλεμο» για την εξοικονόμηση ενέργειας,
πρέπει να βοηθήσουμε όλοι! Και πρέπει να το
κάνουμε άμεσα.

Βάσει της ΚΥΑ, ΦΕΚ 3424/τ.Β/02.07.2022,
προτείνει λύσεις για άμεσες παρεμβάσεις χωρίς
ιδιαίτερο κόστος:

1. Ορίζουμε άμεσα (όσοι δεν το έχουμε κάνει)
τον υπεύθυνο ενεργειακών υπο-
δομών/εγκαταστάσεων

2. Ρυθμίζουμε τον θερμοστάτη του κλιματισμού
στους 27C

Δεν λειτουργούμε τον κλιματισμό μαζί με ανοιχτά
παράθυρα.

Φροντίζουμε να κλείνουμε τα κλιματιστικά των
γραφείων όταν φεύγουμε (και κάνουμε ελέγχους
για αυτό).

1. Αλλάζουμε τους χρονοδιακόπτες των πινά-
κων του οδοφωτισμού (τουλάχιστον) με
φωτοκύτταρα (εκτός αν φυσικά έχουμε ήδη βάλει
πιο προηγμένα συστήματα τηλεμετρίας)

2. Μειώνουμε τη λειτουργία του διακοσμητικού
φωτισμού (κτίρια, αξιοθέατα κλπ) έως τις 03.00
και περιορίζουμε τη χρήση σιντριβανιών και
άλλων μεγάλων ομοειδών καταναλώσεων

Ώρα να… ενεργήσουμε άμεσα για την ενέργεια,
μέχρι να προχωρήσουμε σε άλλες λύσεις.

ΚΕΔΕ: Ώρα να… ενεργήσουμε άμεσα 
για την ενέργεια

ΟΔήμος Χαιδαρίου  απευθύνει
πρόσκληση συμμετοχής στην
«Τρίτη  θεματική διαβούλευση

του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κιν-
ητικότητας (ΣΒΑΚ) για το Δήμο Χαϊδα-
ρίου».

Ο Δήμος Χαϊδαρίου, εφαρμόζοντας τις
εθνικές και ευρωπαϊκές οδηγίες για
επιδίωξη βιώσιμων αστικών μεταφο-
ρών, βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο εκπόνησης του
Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), το
οποίο προδιαγράφει το μελλοντικό σύστημα μετακινή-
σεων της πόλης μας.

Στο πλαίσιο της 3ης Θεματικής Διαβούλευσης,
καλείσθε να τοποθετηθείτε επί των μέτρων που προ-
τείνονται στο σύνολο του Δήμου. Παρακαλούμε αφιε-
ρώστε 15 λεπτά για να εξετάσετε τις προτάσεις. 

Ο σύνδεσμος της έρευνας είναι ο εξής:
(Πολίτες)
https://forms.gle/jGBvzcpG2DoCYwRGA
(Φορείς)
https://forms.gle/4JFq2ZpDRPQvqsmKA
Tα μέτρα περιλαμβάνουν τις εξής κατηγορίες:

• Μηχανοκίνητη κυκλοφορία
• Πεζή μετακίνηση και ποδηλατικό δίκτυο
• Μέσα μαζικής μεταφοράς
• Διαχείριση στάθμευσης
• Δράσεις ευαισθητοποίησης
Θεμελιώδης στόχος του ΣΒΑΚ είναι η διαμόρφωση

ενός συστήματος που από τη μία θέτει στο επίκεντρο
την εξυπηρέτηση των ήπιων μορφών μετακίνησης και
των μέσων μαζικής μεταφοράς και από την άλλη περιο-
ρίζει την αλόγιστη χρήση του ιδιωτικού αυτοκινήτου. Με
τον τρόπο αυτό επιδιώκεται ένα αστικό περιβάλλον
απαλλαγμένο από οχλήσεις και ρύπους που προέρχονται
από τις μεταφορές και φιλικότερο προς τον άνθρωπο,
γεγονός που βελτιώνει σημαντικά την παρεχόμενη ποι-
ότητα ζωής.

ΧΑΙΔΑΡΙ: Στο τελευταίο στάδιο εκπόνησης το Σχέδιο 
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 
Ο Δήμος απευθύνει πρόσκληση συμμετοχής των δημοτών στις προτάσεις 
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Οριστικό ανάδοχο για το
τμήμα του έργου «Αναπλά-
σεις στη Δημοτική Ενότητα

Ελευσίνας» που αφορά στις οδούς:
Ιερά Οδός – Ωκεανιδών – Κανελλο-
πούλου – Παγκάλου, ανέδειξε η
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Ελευσίνας.

Η μελέτη συντάχθηκε από την
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ελευ-
σίνας και περιλαμβάνει εργασίες
ανάπλασης των παραπάνω οδών,
στο πλαίσιο της μελέτης «Σχέδιο
Ολοκληρωμένης Προσβασιμότητας
και παρεμβάσεις για την ενίσχυση της βαδισιμότ-
ητας και του ποδηλάτου στον Δήμο Ελευσίνας, στο
πλαίσιο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 2023».

Σημειώνεται, πως τον Μάρτιο του 2022 δημο-
σιεύτηκε σε ΦΕΚ (ΦΕΚ 1261/Β/17.3.2022) η ΚΥΑ
για την έγκριση της Οριστικής Μελέτης Ανάπλασης
του Δήμου Ελευσίνας, με την οποία ο Δήμος αποκ-
τά για πρώτη φορά ολοκληρωμένη μελέτη αναπλά-
σεων και κινητικότητας, η οποία εκπονήθηκε από το
Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν έχουν
στόχο την ενίσχυση της προσβασιμότητας, της

βαδισιμότητας και περιλαμβάνουν νέο, εύχρηστο
ποδηλατόδρομο, διαπλατύνσεις πεζοδρομίων, νέες
θέσεις στάθμευσης, κατασκευές κυκλικών κόμβων
και νησίδων, διαμόρφωση και απόκτηση χώρων
πρασίνου καθώς και αντικατάσταση οδοφωτισμού
από Led.

Στον ανωτέρω σχεδιασμό έχουν προβλεφθ-
εί παρεμβάσεις για την εξυπηρέτηση των
αναγκών των ΑΜΕΑ.

Αξίζει να σημειωθεί πως η χρηματοδότηση του
έργου θα γίνει από τα 20 εκ. ευρώ που εξασφάλισε

η Δημοτική Αρχή από το Υπουργείο Εσωτερ-
ικών.

O Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αθα-
νάσιος Μαυρογιάννης δήλωσε: «Όταν ξεκι-
νήσαμε τον σχεδιασμό για το έργο της ανάπ-
λασης, γνωρίζαμε και τις δυσκολίες που είχα-
με να αντιμετωπίσουμε και τον όγκο της δου-
λειάς στον οποίο έπρεπε να ανταποκριθούμε.
Σήμερα με την κήρυξη του οριστικού
αναδόχου για την Α’ φάση του έργου της
ανάπλασης, όσοι εργαστήκαμε σ’ αυτό
το project, που τα βασικά χαρακτηριστικά
του ήταν το όραμα, ο σχεδιασμός και η
συντονισμένη προσπάθεια, δικαίως αισθανό-

μαστε ικανοποίηση. 
Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί τμήμα του συνο-

λικού έργου που προβλέπεται από την μελέτη «Σχέ-
διο ολοκληρωμένης προσβασιμότητας και παρεμβά-
σεις για την ενίσχυση της βαδισιμότητας και του
ποδηλάτου στον Δήμο Ελευσίνας στο πλαίσιο της
πολιτιστικής πρωτεύουσας Ευρώπης 2021» που έχει
εκπονηθεί από́ τη Διεύθυνση Μελετών και Έργων
Αστικών Αναπλάσεων του Υπουργείου Περιβάλλον-
τος και Ενέργειας μετά από́ εισήγηση της Τεχνικής
Υπηρεσίας του δήμου μας και σχετική απόφαση του
Δημοτικού́ Συμβουλίου Ελευσίνας. 

- Ορίστηκε ο ανάδοχος για το έργο «Αναπλάσεις στη Δ.Ε. Ελευσίνας»

ΟΔΕΥΟΥΝ προς ανάπλαση Ιερά Οδός, 
Ωκεανίδων, Κανελλοπούλου & Παγκάλου

Συνεχιζεται στη σελ. 4

Πνιγμός άνδρα στην Πνιγμός άνδρα στην 
παραλία Αλεποχωρίουπαραλία Αλεποχωρίου

Στο σημείο βρέθηκαν άμεσα το
ΕΚΑΒ και η Αστυνομία, ωστόσο

ήταν ήδη αργά

Πριν στεγνώσει το μελάνι από την είδηση του
θανάτου λουόμενης το απόγευμα της Δευτερας
στην παραλία του Αλεποχωρίου, ένα νέο περι-
στατικό βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Όλα έγιναν πριν τις 11:00 το πρωί της Πέμ-
πτης, όταν ο 81χρονος έχασε τη ζωή του καθώς
κολυμπούσε στην παραλία Αλεποχωρίου.

Στο σημείο βρέθηκαν άμεσα το ΕΚΑΒ και η
Αστυνομία, ωστόσο ήταν ήδη αργά.

Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας
Μεγάρων. Τον πνιγμό του επιβεβαίωσαν ο λιμε-
νάρχης Κορίνθου Αντιπλοίαρχος, Παναγιώτης
Κοντός και η Αστυνομία Μεγάρων.

Δήμος Αχαρνών:  157 προσλήψεις άτομα 
για την καθαριότητα των σχολείων

Ο
Δήμος Αχαρνών ανακοινώνει
την πρόσληψη, με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου

ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατό
πενήντα επτά (157) ατόμων για την
καθαριότητα σχολικών μονάδων του
Δήμου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
συμπληρώσουν την συνημμένη
αίτηση και να την υποβάλουν ηλεκτρ-
ονικά στην ακόλουθη διεύθυνση:
info@acharnes.gr από 2 Αυγούστου
2022 έως και 16 Αυγούστου 2022.

ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας. Διόρθωση ή
συμπλήρωση των αιτήσεων καθώς και αντικατάσταση ή κατάθεση επιπλέον δικαιολογητικών, επιτρέ-
πεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλο-
γής.

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογε-
γραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Ολόκληρη η ανακοίνωση και τα λοιπά έντυπα έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου Αχα-
ρνών: https://acharnes.gr/content/anakoinosi-yp-ar-prot-7482029-7-2022
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Συν εχ ιζεται από τη σελ. 3

Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων στον Δήμο
Αχαρνών : Το νέο πρόγραμμα Αυγούστου  

Ο Δήμος Αχαρνών δημοσιοποίησε για τον Αύγουστο το νέο
πρόγραμμα αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων.

Το συγκεκριμένο έργο αφορά την υλοποίηση των
παρακάτω τμημάτων: Ιερά Οδός – Ωκεανιδών – Κανελ-
λοπούλου – Παγκαλου. 

Η μελέτη έχει λάβει την Θετική γνωμοδότηση από το
Κεντρικό́ Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ), απόφα-
ση από την Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτι-
στικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ) και έχει εκδοθεί Κοινή Υπουργική
Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών
και μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Με την ολοκλήρωση του προ συμβατικού ελέγχου της
σύμβασης με τον ανάδοχο θα ξεκινήσουν οι εργασίες
αυτού του ιδιαίτερα σημαντικού έργου της ανάπλα-
σης».   

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Ελευσίνας Αργύρης
Οικονόμου: «Χωρίς να χάσουμε χρόνο, μετά την έγκρι-
ση της οριστικής μελέτης ανάπλασης, κινήσαμε όλες τις
διαδικασίες για να ξεκινήσει ο διαγωνισμός της πρώτης
φάσης του έργου. 

Το πρώτο τμήμα που θα αναπλαστεί και αφορά στις οδούς Ιερά Οδός – Ωκεανιδών – Κανελλοπούλου – Παγκάλου, θα χρηματοδοτηθεί
από τα 20 εκατομμύρια που διεκδικήσαμε και λάβαμε από το Υπουργείο Εσωτερικών. 

Πρόκειται για σημαντικές παρεμβάσεις σε ένα μεγάλο τμήμα της πόλης που για χρόνια παρέμενε αναξιοποίητο και δυσλειτουργικό. Η Δημοτική μας Αρχή,
από την έναρξη της θητείας, στοχεύει με σοβαρότητα, με μικρές αλλά και μεγάλες παρεμβάσεις, σε ζητήματα που αφορούν στην καλύτερη ποιότητα ζωής
των κατοίκων και την αύξηση της επισκεψιμότητας στον Δήμο μας»
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Μ
ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθη-
κε την Παρασκευή 29 Ιουλίου η τελε-
τή λήξης της θερινής κατασκήνω-
σης του Δήμου Ελευσίνας από την

Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας σε
συνδιοργάνωση με το Φροντιστήριο Μέσης
Εκπαίδευσης Θεμέλιο LAB - Computing &
Robotics στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής.

Η 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης με την παρουσία του αντιδημάρχου
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, Φώτη
Τατάκη, έδωσε το παρόν χαρίζοντας δώρα
στους μικρούς μας φίλους με ευχές για ένα ξέγ-
νοιαστο και ξεκούραστο καλοκαίρι. 

Μαζί του βρισκόταν η Μαρία Παπακωνσταν-
τίνου, Προϊσταμένη Αξιολόγησης Έργου στην
2023 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, παιδιά και
εκπαιδευτές παρουσίασαν τα αποτελέσματα των
δράσεων που συμμετείχαν τις τελευταίες τέσσερ-
ις εβδομάδες όπως για παράδειγμα διάφορες
κατασκευές, θέατρο, χορό, ρομποτική, πειράμα-
τα. 

Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν με τα καπέλα και
υποσχέθηκαν να τα χρησιμοποιήσουν σε όλες
τις καλοκαιρινές τους περιπέτειες. 

Η 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης, εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια
στην διοίκηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης
Δήμου Ελευσίνας και  στο Θεμέλιο Lab -
Computing & Robotics για αυτή τη δράση που
σκόρπισε παιδικά χαμόγελα. 

Και του χρόνου!

2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
ΕυρώπηςWebsite: 2023eleusis.euFacebook:
facebook.com/2023eleusis.euInstagram: insta-
g r a m. c o m/ 2 0 2 3 e l e u s i s Y o u T u b e :
y o u t u b e . c o m/ c / 2 0 2 3 E l e u s i s E - ma i l :
info@2023eleusis.eu

Φωτογραφίες: Γιάννης Στάθης

Μ
ε αφορμή τη λήξη της σχολικής περιόδου,
οι μαθητές των ΚΔΑΠ της Κοινωφελούς
Επιχείρησης του Δήμου Ασπροπύργου,

με τη συνδρομή των εκπαιδευτικών πραγματο-
ποίησαν Τουρνουά Σκάκι, δείχνοντας στην πράξη τις
γνώσεις που αποκόμισαν κατά τη διάρκεια όλης της
χρονιάς. 

Αφού χωρίστηκαν σε ομάδες, άνοιξαν τις σκακιέρ-
ες, τοποθέτησαν τα πιόνια και άρχισαν το παιχνίδι.
Γεμάτα ενθουσιασμό αλλά και ιδιαίτερη αυτοσυγκέν-

τρωση, ο ένας μετά τον άλλον έπαιξαν τις παρτίδες
τους, πήραν τα μετάλλιά τους και αντάλλαξαν ευχές
για ένα υπέροχο και ξέγνοιαστο καλοκαίρι.

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Α., κ. Αναστάσιος Παπαδό-
πουλος συνεχάρη όλα τα παιδιά για τις επιδόσεις τους
και τους ευχήθηκε  Καλό Καλοκαίρι. Τόνισε ότι, από
Σεπτέμβρη που ξεκινάει η νέα σχολική περίοδος
καλεί όλα τα παιδιά της πόλης να εγγραφούν στις
δομές των ΚΔΑΠ, όπου το παιχνίδι συναντά τη
γνώση μέσα σ’  ένα ευρύ φάσμα δημιουργικών δρα-
στηριοτήτων. 

ΤΤεελλεεττήή  λλήήξξηηςς  θθεερριιννήήςς  κκαατταασσκκήήννωωσσηηςς
ΔΔήήμμοουυ  ΕΕλλεευυσσίίννααςς

Η 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης έδωσε το παρόν χαρίζοντας δώρα σε όλα

τα παιδιά 

ΕΝΑΡΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ
ΚΔΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΜΑΝΔΡΑΣ- ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

Α
πό τη Δευτέρα 1/8
γιν εται καν ον ικά  η
ηλεκτρον ική υποβολή

των  αιτήσεων  για τη δράση
«Πρόγραμμα Προώθηση και
Υποστήριξη παιδιών  για την
έν ταξή τους στην  προσχ ολική
εκπαίδευση και για τη πρόσβα-
ση παιδιών  σχ ολικής ηλικίας,
εφήβων  και ατόμων  με αν απηρία σε υπηρεσίες δημιο-
υργικής απασχ όλησης» Περιόδου 2022-2023 (πρώην
«Εν αρμόν ιση Οικογεν ειακής και Επαγγελματικής
Ζωής»)», που αφορά ΚΔΑΠ, για το σχ ολικό έτος 2022-
2023.

Ο Δήμος Μάν δρας - Ειδυλλίας  επιδιώκον τας την  άμεση
εξυπηρέτηση των  συν δημοτών  μας, περιμέν ει τις εν διαφ-
ερόμεν ες την  Τρίτη 02/08 & Πέμπτη 04/08, 9.00-19.30,
στα γραφεία του ΔΟΚΑΠΜΕ-Βιβλιοθήκη (Θεμιστοκλέους
10), Παρασκευή 05/8, 09.00-12.00 στην  Δημοτική Εν ότ-
ητα  ΒΙΛΙΩΝ(Σακελλαρίου  30) και 12.30-19.00  Δημοτική
Εν ότητα  ΕΡΥΘΡΩΝ(Εθν ικής Αν τιστάσεως 107),  προ-
κειμέν ου ν α τους παρέχ ει υπηρεσίες υποστήριξης σχ ετι-
κά με την  συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης στην
πλατφόρμα της ΕΕΤΑΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε ν α επικοιν ω-
ν ήσετε με τα παρακάτω τηλέφων α:

2105555311 (βιβλιοθήκη) και6944153884

Τουρνουά Σκάκι στα ΚΔΑΠ Ασπροπύργου



Σ
ε μία πρωτοπόρα εφαρμογή
προχωρά η Περιφέρεια Αττι-
κής, κατόπιν σχετικής πρωτο-
βουλίας του Γ. Πατούλη, με τη

λειτουργία συστήματος προτεραιοποίησης
στα φανάρια, για πρώτη φορά στην Ελλά-
δα, για τα οχήματα έκτακτης ανάγκης,
όπως είναι τα ασθενοφόρα.  Πρόκειται
για ένα σύστημα που θα λειτουργήσει
πιλοτικά από το ερχόμενο φθινόπωρο
στον Πειραιά και συγκεκριμένα για τα
ασθενοφόρα που εξυπηρετούν τις ανάγ-
κες του Τζάνειου Νοσοκομείου.

Ειδικότερα, το σύστημα αποτελείται από
πομπούς και δέκτες που θα φέρουν όσα
ασθενοφόρα κατευθύνονται με έκτακτα

περιστατικά από οποιαδήποτε αφετηρία
στο Τζάνειο Νοσοκομείο μέσω των
οποίων οι φωτεινοί σηματοδότες θα λαμ-
βάνουν σήμα, ώστε να δημιουργούν για
κάθε ασθενοφόρο που προσεγγίζει, το
λεγόμενο «πράσινο κύμα» στα φανάρια,
διαρκείας 7 δευτερολέπτων. 

Με αυτό τον τρόπο, αφενός επιτυγχά-
νεται σημαντική απομείωση του χρόνου
που απαιτείται για να φτάσει το ασθενοφ-
όρο στο νοσοκομείο, ο οποίος είναι
ιδιαίτερα κρίσιμος σε αυτές τις περι-
πτώσεις και αφετέρου  αυτή η απομείωση
του χρόνου γίνεται με ασφάλεια.

Κατ’  εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής
με την ολοκλήρωση της πιλοτικής εφαρ-

μογής στο Τζάνειο, θα εξεταστεί η επέκ-
τασή της με την τοποθέτηση αντίστοιχων
πομπών και δεκτών στη Λ. Κηφισίας και
στη Λ. Κατεχάκη και γενικότερα στους
οδικούς άξονες οι οποίοι οδηγούν στα
μεγαλύτερα νοσοκομεία της Αττικής.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής επισημαίνει
σχετικά:«Aξιοποιούμε τις δυνατότητες της
σύγχρονης τεχνολογίας για να κερδίσο-
υμε με ασφάλεια κάθε πολύτιμο λεπτό για
την υγεία των συμπολιτών μας. Το
σύστημα προτεραιοποίησης για τα οχήμα-

τα έκτακτης ανάγκης εφαρμό-
ζεται για πρώτη φορά στην
Ελλάδα από την Περιφέρεια
Αττικής και φιλοδοξούμε
πολύ γρήγορα να εφαρμο-

στεί για όλα τα νοσοκομεία της Αττικής
μας. Πρόκειται για μια πολύ χρήσιμη και-
νοτομία, που η πράξη θα δείξει ότι η εφα-
ρμογή της θα είναι σε πολλές περι-
πτώσεις καταλυτική για την αίσια έκβαση
στα έκτακτα περιστατικά υγείας. Ως Περ-
ιφερειάρχης Αττικής αλλά και ως Πρόε-
δρος του ΙΣΑ χαίρομαι που μπορούμε να
συμβάλλουμε και με αυτό τον τρόπο στην
καλή ανταπόκριση του συστήματος
υγείας προς όφελος όλων των πολιτών
μας».  

Συλλήψεις προμηθευτών
κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης 
«sisha» σε Αχαρνές 
και Νέα Σμύρνη  

Σ
υνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης δια-
δικασίας, απογευματινές και βραδινές ώρες της
21-7-2022, μετά από συντονισμένη επιχείρηση

σε Νέα Σμύρνη, Αχαρνές και Άγιο Ιωάννη Ρέντη της
Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης
Ασφάλειας Αττικής, δύο (2) αλλοδαποί, 44 και 35 ετών,
για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων
ουσιών και περί όπλων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο δράσεων της ανωτέρω Υπηρ-
εσίας, για τη σύλληψη εμπόρων – διακινητών ναρκω-
τικών και κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών αναφορι-
κά με τη δράση των ανωτέρω στη διακίνηση ναρκω-
τικών ουσιών (κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, οπίου,
ηρωίνης, κάνναβης, κοκαΐνης και φαρμακευτικών δισ-
κίων), σε τοξικοεξαρτημένα άτομα στο κέντρο της Αθή-
νας, ταυτοποιήθηκαν οι δράστες και πιστοποιήθηκε η
εγκληματική τους δράση.

Από την προανακριτική έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι
κατηγορούμενοι αποτελούσαν τους κύριους προμηθευ-
τές των ποσοτήτων κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης «
sisha » που διακινούνταν σε τοξικοεξαρτημένα άτομα
στο κέντρο της Αθήνας.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των
κατηγορουμένων στις Αχαρνές και στη Νέα Σμύρνη,
καθώς και σε οικία στην περιοχή του Άγιου Ιωάννη
Ρέντη, που χρησιμοποιούσαν αποκλειστικά ως χώρο
απόκρυψης (καβάτζα) των ναρκωτικών, βρέθηκαν
συνολικά και κατασχέθηκαν:

-15- κιλά και -910- γραμμ. κρυσταλλικής μεθαμφε-
ταμίνης σε υγρή μορφή,

-4- κιλά και -345- γραμμ. κρυσταλλικής μεθαμφε-
ταμίνης,

-3.560,7- γραμμ. ηρωίνης,
-1.610- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,
-3.044- γραμμ. οπίου,
-0,9- γραμμ. κοκαΐνης,
-2.035- γραμμ. υγρής άγνωστης χημικής ουσίας,
-3- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,
-9- φαρμακευτικά δισκία,
υποπολυβόλο,
πιστόλι,
καραμπίνα,
σιγαστήρας πιστολιού,
-91- φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,
το χρηματικό ποσό των -2.600- ευρώ και
-5- κινητά τηλέφωνα
tablet
Σημειώνεται ότι από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρ-

κωτικών, από το έτος 2021 μέχρι σήμερα, έχουν
κατασχεθεί ποσότητες κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης σε
στερεά και υγρή μορφή, βάρους -68- κιλών και -242-
γραμμαρίων, που προορίζονταν για διάθεση στο κέντρο
της Αθήνας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα
Πλημμελειοδικών Αθηνών.
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ΤΟ ΕΚΕΔΑ ΓΙΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Όσο το νομοσχέδιο για την εξυγίανση των Ναυ-
πηγείων βρίσκεται σε κοινοβουλευτική διαδι-
κασία, είναι απολύτως λογικό να ακούγονται
πολλές και διαφορετικές απόψεις και από παρα-
τάξεις και από πρόσωπα.

Και η διαφορετικότητα είναι αναπόσπαστο
στοιχείο της Δημοκρατίας.   Η ίδια άποψη επικρ-
ατεί μόνο σε ολοκληρωτικά καθεστώτα.

Σε κάθε περίπτωση σε σύντομο χρονικό διά-
στημα κάποιοι θα επιβεβαιωθούν και κάποιοι θα
διαψευσθούν.   Σημασία έχει η πραγματική
εξυγίανση του Ναυπηγείου υπέρ του Δημοσίου
συμφέροντος και των εργαζομένων.

Για τον λόγο αυτό συνιστούμε ψυχραιμία και
υπομονή.   Βεβαίως υπάρχει το δικαίωμα της
σύγκρουσης, αλλά απόψεων και θέσεων.   Ποτέ
όμως με πρόσωπα.

Όσες φορές στοχοποιήθηκαν  πρόσωπα, άνοι-
ξαν τον δρόμο για επικίνδυνες καταστάσεις.

Πρέπει λοιπόν να σταθούν όλοι στο ύψος των
περιστάσεων.- 

Για την Διοίκηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΑΓΓ. ΛΙΓΓΟΣ        ΑΡ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Πρωτοποριακό σύστημα από την Περιφέρεια Αττικής 
- Προτεραιοποίηση στα φανάρια για ασθενοφόρα, για πρώτη 

φορά στην Ελλάδα- Πιλοτική εφαρμογή στο Τζάνειο Νοσοκομείο
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Υποβολή αιτήσεων υποψήφιων σπουδαστών 
στο ΙΕΚ Δ.ΥΠ.Α Ελευσίνας

Ανακοινώσεις

Το ΙΕΚ- ΔΥΠΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ενημερώνει τους ενδιαφερό-
μενους σπουδαστές-στριες
για την ηλεκτρονική υποβο

λή αιτήσεων για το έτος
κατάρτισης 2022-2023 στις
παρακάτω ειδικότητες:

1. Φύλακας Μουσείων και
Αρχαιολογικών Χώρων (α΄ 

εξ.) Είκοσι (20) σπουδαστές-
τριες (1 τμήμα)

2. Τουριστικός Συνοδός (α΄
εξ.) Είκοσι (20) σπουδαστές-
τριες (1 τμήμα)

3. Στέλεχος Διοίκησης και
Οικονομίας στον τομέα του
Τουρισμού (α΄ εξ.) Είκοσι
(20) σπουδαστές-τριες (1
τμήμα)

Βρείτε στο επισυναπτόμενο
έγγραφο αναλυτικές πληρο-
φορίες για τη διαδικασία η
οποία ολοκληρώνεται  την
Τετάρτη 31 Αυγούστου στις
23:59 μ.μ,

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

221100  55557700333377,,  221100  555588008811664488

Μ
ε σεβασμό στους
πολίτες και  τις
κ α θ η μ ε ρ ι ν έ ς

ανάγκες σε όλο το εύρος
του Δήμου, οι υπάλληλοι
των συνεργείων καταβάλ-
λουν καθημερινή προ-
σπάθεια για την παροχή
των καλύτερων δυνατών
υπηρεσιών προς όλους.

Στο πλαίσιο της καθημε-
ρινής επικοινωνίας με
τους πολίτες, ο Δήμος
μας, ενημερώνει για τις
καθημερινές ή/και εβδο-
μαδιαίες εργασίες που
πραγματοποιούνται  σε
όλο το εύρος της Ελευσίνας και της Μαγούλας,
τόσο για τη γνώση των προγραμματισμένων και
εκτελεσθέντων ενεργειών όσο και για τον ενδεχό-
μενο εντοπισμό οποιονδήποτε επισημάνσεων

από τους πολίτες, οι οποίες και συμβάλλουν τα
μέγιστα στο έργο του Δήμου.

Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν τις προη-
γούμενες ημέρες στη Δημοτική Ενότητα
Μαγούλας, πέραν τον προγραμματισμένων και 

καθιερωμένων εργασιών καθαριότητας, σε όλο
το εύρος της Δ.Ε. είναι οι εξής:

Καθαρισμός οικοπέδων (οικόπεδα κάτω από το
Λύκειο Μαγούλας καθώς και οικόπεδα εκατέρωθ-
εν της οδού Αριστοτέλους) 

Κούρεμα γκαζόν στο Νηπιαγωγείο Μαγούλας
Ευπρεπισμός και συντήρηση πλατειών 
Σημειώνεται, πως οι καθαρισμοί οικοπέδων

εξελίσσονται σε όλο το εύρος της Δ.Ε. Μαγούλας
με στόχο την προστασία και πρόληψη από ενδεχό-
μενες εκδηλώσεις πυρκαγιών.

ΕΕννηημμέέρρωωσσηη  γγιιαα  ττηη  δδιιεεξξααγγωωγγήή
ττωωνν  RRaappiidd  TTeesstt ττοονν  μμήήνναα
ΑΑύύγγοουυσσττοο  σσττοο  ΑΑ΄́ΚΚΑΑΠΠΗΗ

ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Άθλησης και Φροντίδας,

Νεολαίας και Τρίτης Ηλικίας του Δήμου Ασπροπύργου,

κ. Ιωάννης Κατσαρός ενημερώνει τους δημότες  ότι, από

τις 10 Αυγούστου έως και τις 19 Αυγούστου, δεν θα

πραγματοποιούνται rapid test στο Α΄ΚΑΠΗ Ασπροπύρ-

γου.  

ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΚΑΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΜΑΓΟΥΛΑΣ 
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Π
ερισσότερα από 45.000
καμμένα στρέμματα προ-
στατευόμενου δάσους

άφησε πίσω της η πυρκαγιά που
κατέκαιγε επί μέρες το δάσος της
Δαδιάς.

Ωστόσο παρά τη μεγάλη κατα-
στροφή, μια νότα αισιοδοξίας για
την επόμενη μέρα αφήνει το
γεγονός της ύπαρξης εντελώς
άκαυτων νησίδων, αλλά και περ-
ιοχών όπου η φωτιά δεν επηρέασε
σημαντικά την κόμη των δέντρων
καθώς διαδόθηκε κυρίως στην
επιφάνεια του εδάφους.

Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία
που ανακοίνωσε σήμερα το υπο-
υργείο Περιβάλλοντος, το οποίο
θα προχωρήσει και στην πρό-
σληψη έκτακτου επιστημονικού
προσωπικού, δασολόγων και
ορνιθολόγων, για την οικολογική
αποκατάσταση της περιοχής. 

Παράλληλα την άνοιξη του 2023
θα γίνει επανάληψη της απογρα-
φής των πληθυσμών των αρπακ-
τικών πουλιών που είχε γίνει το
2020 ώστε να αξιολογηθούν οι
συνέπειες της καταστροφής.

Βάσει των πρώτων επιστημο-
νικών στοιχείων για την καταγρα-
φή της περιβαλλοντικής ζημιάς
στο δάσος της Δαδιάς από την
πρόσφατη πυρκαγιά, 

προκύπτει ότι απολύτως κατα-
στροφικές επιπτώσεις 

περιορίστηκαν περίπου στο μισό
(22.097 στρέμματα) της συνολικής
έκτασης (45.412 στρέμματα) που
επλήγη.

Η επεξεργασία δορυφορικών
εικόνων πολύ υψηλής χωρικής
ανάλυσης από το «Post Fire
Biodiversity Recovery Hub» του
Οργανισμού Φυσικού Περιβάλ-
λοντος και Κλιματικής Αλλαγής, με
χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, που ελήφθησαν μετά την
κατάσβεση της πυρκαγιάς στο
Εθνικό Πάρκο στις 29 Ιουλίου,
δείχνει ότι:

Οι περιοχές όπου η πυρκαγιά
διαδόθηκε κυρίως στην επιφάνεια
του εδάφους, καίγοντας δασική
καύσιμη ύλη σε επαφή με το έδαφ-
ος (π.χ., κατακείμενα ξηρά φύλλα
και βελόνες, μικρά κλαδιά, χόρτα
και χαμηλού ύψους θάμνους),
αφήνοντας ανεπηρέαστη ή
σχεδόν ανεπηρέαστη την κόμη
των δέντρων, ανέρχεται σε 16.072
στρέμματα.

Οι εντελώς άκαυτες νησίδες
βλάστησης μέσα στην πληγείσα
περιοχή ανέρχονται σε έκταση
6.153 στρεμμάτων.

Οι περιοχές όπου η πυρκαγιά
έκαψε το σύνολο σχεδόν της διαθ-
έσιμης βλάστησης από τον υπόρο-

φο μέχρι και την κόμη των δέντρων
ή προξένησε ολοσχερή καταστρο-
φή της βλάστησης, ανέρχονται
22.097 στρέμματα.

Το υψηλό ποσοστό (50% της
πληγείσας περιοχής) από άκαυ-
τες νησίδες και χαμηλής/μέτριας
σφοδρότητας πυρκαγιάς αφήνει
ένα μήνυμα αισιοδοξίας για τη δια-
τήρηση της βιοποικιλότητας και
των σπάνιων αρπακτικών και
πτωματοφάγων ειδών στην περ-
ιοχή.

Τα επόμενα βήματα για την
οικολογική αποκατάσταση του
Εθνικού Πάρκου δάσους
Δαδιάς – Λευκίμμης – Σουφλίου
περιλαμβάνουν:

Χαρτογράφηση και αποτίμηση
αλλαγών στο φυσικό κεφάλαιο και
τις οικοσυστημικές υπηρεσίες.

Καταγραφή σφοδρότητας πυρ-
καγιάς σε επίπεδο ατόμου (δένδρ-
ου), με εικόνες πολύ υψηλής
ευκρίνειας.

Πρόσληψη έκτακτου προσωπι-
κού (ορνιθολόγων και δασολόγων)
για την υποστήριξη της τοπικής
Μονάδας Διαχείρισης και των
υπόλοιπων τοπικών υπηρεσιών.

Περίθαλψη άγριων ζώων σε
συνεχή συνεργασία με τους αρμό-
διους φορείς και ΜΚΟ. 

Ήδη λειτουργεί Σταθμός
Πρώτων Βοηθειών για την άγρια
πανίδα, στο κτήριο της Μονάδας,
σε συνεργασία με τον Σύλλογο
«ΑΝΙΜΑ». 

Στη δράση συμμετέχουν, κτηνία-
τροι και έξι εθελοντές, οι οποίοι
έχουν ήδη παράσχει πρώτες
βοήθειες σε τραυματισμένες
χελώνες και φρύνους. Παράλ-
ληλα, δυο Ασπροπάρηδες, από τα
σπάνια είδη γύπα που διαβιούν
στην περιοχή, θα μεταφερθούν
άμεσα και πάλι στις φωλιές τους.

Αποκατάσταση του παρατηρη-
τηρίου αρπακτικών καθώς και της
ταϊστρας των πτωματοφάγων που
καταστράφηκαν από την πυρκα-
γιά.

Οριοθέτηση, βάσει κινδύνου
πλημμύρας, των περιοχών οι
οποίες θα πρέπει να υλοτομηθούν
άμεσα για να γίνουν, εάν χρεια-
στεί, αντιδιαβρωτικά και αντιπ-
λημμυρικά έργα.

Αξιολόγηση, με βάση την οικολο-
γική αποτίμηση, του κατά πόσο
υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης
του διαχειριστικού σχεδίου του
Εθνικού Πάρκου για τις περιοχές
που δεν έχουν καεί.

Θα προβλεφθεί για την άνοιξη
του 2023 επανάληψη της απογρα-
φής των πληθυσμών των αρπακ-
τικών πουλιών που είχε γίνει το
2020, έτσι ώστε να αποτυπωθεί
πως έχει επηρεαστεί η κατανομή
και ο αριθμός των επικρατειών
στο Εθνικό Πάρκο.

Κατάρτιση μακροπρόθεσμου
σχεδίου συστηματικής παρακο-
λούθησης του προστατευτέου αντι-
κειμένου στην πληγείσα περιοχή
με ορίζοντα 15 ετών κατ' ελάχιστο,
για την διαχρονική αποτύπωση
των επιπτώσεων και της πορείας
της αποκατάστασης.

Σε δήλωσή του ο υπουργός Περ-
ιβάλλοντος, Κώστας Σκρέκας,
εκτίμησε ότι η πυρκαγιά ελέγχθηκε
εγκαίρως, ενώ ανακοίνωσε ότι ήδη
ξεκινά η διαδικασία αποκατάστα-
σης στο δάσος της Δαδιάς.
«Οφείλω να συγχαρώ όλους όσοι
με υπεράνθρωπες προσπάθειες
κατάφεραν να περιορίσουν τη
ζημιά στο πεδίο αλλά και όλους
όσοι εργάζονται για την ταχεία
και πλήρη αποκατάσταση του
οικοσυστήματος στην περιοχή του
Δάσους της Δαδιάς. Ο σεβασμός
και η προστασία του περιβάλλον-
τος ήταν και παραμένει θεμε-
λιώδης δέσμευση της κυβέρνησής
μας».

Δαδιά: 45.000 στρέμματα καμένα - Ξεκινά η αποκατάσταση Αγροτικός Συνεταιρισμός
Μεγάρων 

Μ εγάλο Μ εγάλο 
πρόβλημα με τον  πρόβλημα με τον  

πληθυσμό τωνπληθυσμό των
άγριων  χοίρωνάγριων  χοίρων

- Έκληση ν α βρεθεί λύση - Έκληση ν α βρεθεί λύση 

Ο
Αγροτικός Συνεταιρι-
σμός Μεγάρων επι-
σημαίνει και καταδεικ-

νύει το πρόβλημα που υφίστα-
ται με την παρουσία των αγρι-
όχοιρων και αναφέρει: 

Με αυτή την επιστολή μας
θέλουμε να σας ενημερώσο-
υμε κι εμείς όπως συμβαίνει
και στην υπόλοιπη Ελλάδα, ότι
έχουμε μεγάλο πρόβλημα με
τον πληθυσμό των άγριων
χοίρων που υπάρχουν στην
περιοχή και κάνουν ζημιές
ανεξέλεγκτα στις καλλιέργειες
και κάποιες φορές ολική κατα-
στροφή σε αμπέλια, σιτηρά,
κηπευτικά, φιστικιές.

Οι παραγωγοί βρίσκονται
σε απόγνωση γιατί δεν μπορ-
ούν να αντιμετωπίσουν αυτό το
πρόβλημα.

Επίσης τα αγριογούρουνα
προκαλούν τροχαία ατυχήματα
με την επικίνδυνη εμφάνισή
τους στους περιφερειακούς
δρόμους της περιοχής (Κινέ-
τα, δρόμος Αλεποχωρίου,
δρόμος Χανίου κλπ).

Στις χαμένες παραγωγές ο
ΕΛΓΑ δεν αποζημιώνει και γι’
αυτό πρέπει να βρεθεί τρόπος
μείωσης πληθυσμού των άγρ-
ιων χοίρων και νομοθετική
ρύθμιση για αποζημίωση από
τον ΕΛΓΑ.

Παρά τις επανειλημμένες
παροτρύνσεις στους αρμοδίο-
υς στο να δοθεί μια αξιόπιστη
και σοβαρή λύση σε βάθος
χρόνου για το πρόβλημα που
αντιμετωπίζει η περιοχή μας
με τις καταστροφές από τα αγρ-
ιογούρουνα, δεν υπάρχει
μέχρι στιγμής καμία απόφαση-
λύση για το συγκεκριμένο
θέμα.

Παρακαλούμε να μεριμνή-
σετε επί του θέματος ώστε με
τις δικές σας ενέργειες να
δοθεί επιτέλους μια λύση στο
σοβαρό αυτό θέμα που
ταλανίζει χρόνια την περιοχή
μας.

Για τον Αγροτικό 
Συνεταιρισμό Μεγάρων
Το Δ.Σ.

Την Κυριακή 7 Αυγούστου 
η εκδήλωση μνήμης

για τους Εκτελεσθέντες Πατριώτες
στην Αγ. Σωτήρα Μάνδρας

Ο Δήμαρχος Χρήστος Ε. Στάθης και το Δημοτικό
Συμβούλιο σας προσκαλούν στην ετήσια επιμνημόσυνη
δέηση για τους πενήντα εκτελεσθέντες Πατριώτες από
τους Γερμανούς κατακτητές στις 9-8-1944.

Η εκδήλωση μνήμης θα λάβει χώρα την Κυριακή 7
Αυγούστου στις 11:30πμ, στην Αγ. Σωτήρα Δημοτικής
Ενότητας Μάνδρας.

...Και αυτόν τον Αύγουστο μπροστά στο μνημείο των
εκτελεσθέντων Ελλήνων, τα σωθικά μας γεμίζουν από
την τελευταία πνοή των ηρώων μας

Και αυτόν τον Αύγουστο ο νους σταματά απότομα,
αιχμαλωτίζεται θαρρείς και παραδίδεται στο μεγαλείο
των 50 συμπατριωτών μας…



Η
μητέρα και η αδε-
ρφή της σύμφων α
με πληροφορίες

την  βρήκαν  ημίγυμν η
στο κρεβάτι με μώλωπες.
Η ΕΛΑΣ αν αζητά τον
σύν τροφο της.

Αποτροπιασμό προκα-
λούν  τα πρώτα στοιχ εία
που βλέπουν  το φως της
δημοσιότητας αν αφορικά
με την  υπόθεση της
17χ ρον ης, η οποία
βρέθηκε ν εκρή στο σπίτι
της στο Περιστέρι.

Το χρονικό της νέας
δολοφονίας

Όλα συν έβησαν  λίγο
μετά τα μεσάν υχ τα, όταν
στο σπίτι της οδού
Αραχ ώβης επέστρεψαν  η
μητέρα και η αδερφή της
17χ ρον ης.

Σύμφων α με τις πληρο-
φορίες, το άτυχ ο κορίτσι
εν τοπίστηκε από την
μητέρα της και την  αδε-
λφή της στο κρεβάτι της
ημίγυμν η έχ ον τας μώλω-
πες στο κορμί της. Αμέ-
σως μετά τον  εν τοπισμό
της, οι δύο γυν αίκες ειδο-
ποίησαν  την  Αστυν ομία.

Το άτυχ ο κορίτσι, που
όπως δείχ ν ουν  τα
πρώτα στοιχ εία έπεσε 

θύμα δολοφον ίας,

βρέθηκε ημίγυμν ο.
Το σπίτι, όμως, δεν  έχ ει

σημάδια παραβίασης
γεγον ός που εν ισχ ύει
την  άποψη της εγκλημα-
τικής εν έργειας, γι αυτό
και οι Αρχ ές αν αζητούν
τον  σύν τροφο της. Ο
ν εαρός, που επισκεπτό-
ταν  συχ ν ά την
17χ ρον η, έχ ει εξαφαν ι-
στεί τις τελευταίες ώρες.
Μαρτυρίες αν αφέρουν  ότι
πήγε στο σπίτι όπου
έμεν ε με άλλα άτομα,
πήρε κάποια πράγματα
και έφυγε, άγν ωστο για
που.

Σύμφων α με πληροφο-
ρίες της ΕΡΤ, πρόκειται
για μια αλλοδαπή, πιθ

αν ότατα με καταγωγή

από το Πακιστάν . Το 
περιστατικό συν έβη σε

διαμέρισμα επί της οδού
Αραχ ώβης στο Περιστέρι,
εν ώ έχ ουν  προσαχ θεί
και εξετάζον ται στη
ΓΑΔΑ δύο άτομα καθώς
φέρον ται ν α γν ωρίζουν
για το περιστατικό.

Απαν τήσεις στις συν θ-
ήκες θαν άτου της κοπέ-
λας αν αμέν εται ν α δώσει
η ιατροδικαστική εξέταση
που θα διεν εργηθεί στη
σορό της. 

Οι ίδιες πληροφορίες
αν αφέρουν  ότι πρόκειται
για αλλοδαπή, πιθαν ότα-
τα με καταγωγή από το
Πακιστάν .

Προαν άκριση διεν εργεί 

η Διεύθυν ση Ασφάλειας

Αττικής.

Μία μαύρη λίστα που
δεν έχει τελειωμό

Μέσα σε μόλις λίγα
24ωρα σημειώθηκαν  δύο
-και π ιθαν ότατα τρεις-
γυν αικοκτον ίες, με την
ματωμέν η λίστα ν α αυξά-
ν εται διαρκώς…

Η ψυχ ολόγος Άν ν α
Καν δαράκη τόν ισε στο
MEGA πως οι γυν αικοκ-
τον ίες είν αι έν α θέμα πιο
επίκαιρο ποτέ στη χ ώρα
μας, εν ώ υπάρχ ει κατα-
γεγραμμέν η αύξηση των
δολοφον ιών  με θύματα
γυν αίκες, το οποίο δεν
είν αι δυν ατόν  ν α υπο-
τιμηθεί.
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Στέλιος Πέτσας : 
Επιχορήγηση 28 εκατ.  
σε δήμους για αγορά νέου 
στόλου μηχανημάτων έργων 

Ποσό ύψους 28.230.000 ευρώ από το πρόγραμμα
«Φιλόδημος ΙΙ», καταν έμεται σε όλους τους δήμο-

υς της χ ώρας με μόν ιμο πληθυσμό έως 50.000
κατοίκους, για την  προμήθεια απορριμματοφόρων
οχ ημάτων , μηχ αν ημάτων  έργου και συν οδευτικού
εξοπλισμού.

Τη σχ ετική απόφαση υπογράφει ο αν απληρωτής
υπουργός Εσωτερικών , Στέλιος Πέτσας και έρχ εται σε
συν έχ εια προηγούμεν ων  αν τίστοιχ ων  χ ρηματοδοτή-
σεων , συν ολικού ύψους περίπου 147 εκατ. ευρώ την
τελευταία τριετία, στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος.

Σύμφων α με την  απόφαση, οι δήμοι με πληθυσμό
έως 3.000 κατοίκους επιχ ορηγούν ται με 45.000 ευρώ,
από 3.000 έως 10.000 κατοίκους με 60.000 ευρώ, από
10.000 έως 30.000 κατοίκους με 120.000 ευρώ, εν ώ οι
δήμοι με πληθυσμό από 30.000 έως 50.000 κατοίκους,
καθώς και όσοι δήμοι προέκυψαν  από διασπάσεις το
2019 επιχ ορηγούν ται με το ποσό των  150.000 ευρώ.

«Εν ισχ ύουμε τον  στόλο των  δήμων  με σύγχ ρον α
μηχ αν ήματα, λιγότερο εν εργοβόρα και περισσότερο
ασφαλή. Συν εχ ίζουμε ν α στηρίζουμε την  Αυτο-
διοίκηση με όλους τους απαραίτητους πόρους για ν α
κάν ουμε την  καθημεριν ότητα των  πολιτών  καλύτερη»,
δήλωσε ο κ. Πέτσας.

Στα προ μνημονίων επίπεδα μετά από 10 ολόκ-
ληρα χρόνια αναμένεται να φτάσει ο κατώτατος
μισθός το 2023. Στόχος είναι να φτάσει στα 751

ευρώ προκειμένου να στηριχθούν τα νοικοκυριά των
χαμηλόμισθων που πιέζονται από τον πληθωρισμό και
το ενεργειακό κόστος.  

Για άλλη μια φορά επισπεύδεται η διαδικασία διαμόρ-
φωσης του νέου κατώτατου μισθού και όπως επεσήμανε
στη πρχθεσινή του συνέντευξη στο ethnos.gr ο υπο-
υργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης: «Θα ξεκινήσει
στις αρχές της νέας χρονιάς, ώστε να καταλήξουμε στον
νέο, αυξημένο κατώτατο μισθό την άνοιξη του 2023».

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθετημένη διαδικασία
(που τελικώς  δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα ως
προς το χρονοδιάγραμμα), η διαβούλευση για τον νέο
μισθό επρόκειτο να ξεκινήσει τέλη Φεβρουαρίου ώστε να
ισχύσει ο νέος μισθός από 1η Ιουλίου. 

Νωρίτερα η διαβούλευση

Ωστόσο και το 2023 η διαβούλευση θα ξεκινήσει
νωρίτερα και συγκεκριμένα τον Ιανουάριο, ώστε να
ολοκληρωθεί σε χρόνο εξπρές με σφιχτές διαδικασίες
και ο νέος μισθός να ισχύσει από την άνοιξη -από την 1η

Απριλίου πιθανότατα (αν όχι από την 1η Μαΐου). Η
κυβέρνηση θα φέρει νομοθετική διάταξη γι' αυτό το
φθινόπωρο και σε κάθε περίπτωση έως το τέλος του
2022. 

Στόχος είναι η νέα αύξηση να «κουμπώσει» με τον
χρόνο των εκλογών που θα γίνουν την άνοιξη και η νέα
αύξηση να φτάσει στα 38 ευρώ τουλάχιστον, ώστε ο
μισθός να φτάσει στα 751 ευρώ «σβήνοντας» τη βύθιση
του την περίοδο των μνημονίων.

Η αύξηση του Μαΐου

Υπενθυμίζουμε ότι από την 1η Μαΐου 2022 ο κατώτα-
τος μισθός αυξήθηκε στα 713 ευρώ από 663 ευρώ
προηγουμένως. Δεδομένου ότι καταβάλλονται 14 μισθοί
το χρόνο, οι περίπου 650.000 εργαζόμενοι που αμείβον-
ται με τον κατώτατο μισθό κέρδισαν έναν επιπλέον μισθό
ετησίως. Οι μισθωτοί με πολλές τριετίες  είχαν επιπλέον
όφελος 213 ευρώ. Δηλαδή ο μισθός για τον εργαζόμενο
με τρεις τριετίες ανέρχεται στα 926 ευρώ συν δώρο Χρι-
στουγέννων, Πάσχα και το επίδομα αδείας. Μάλιστα αν
προστεθεί και το επίδομα γάμου 10% για τους έγγαμους,
ο μισθός ξεπερνάει τα 1.000 ευρώ.

Σπριντ για τον κατώτατο μισθό 
Στα προ μνημονίων επίπεδα μετά από 10 ολόκληρα χρόνια αναμένεται να φτάσει ο κατώτατος μισθός το 2023

Ασφυκτικό θάνατο δείχνουν τα πρώτα στοιχεία
Περιστέρι: Σοκάρουν οι λεπτομέρειες της δολοφονίας της 
17χρονης, την βρήκαν ημίγυμνη στο κρεβάτι με μώλωπες
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Θάνος
Μανώλης:
Ευχαριστώ
την διοίκηση
του Βύζαντα
F.C
Ο ποδοσφαιριστής του
Βύζαντα Μεγάρων Θάνος
Μανώλης τόνισε:
<<Είμαι πολύ τυχερός
που κατάφερα να ζήσω
όλες αυτές τις όμορφες
στιγμές με αυτή την ιστο-
ρική ομάδα. Κλείνουμε
κάτι για να άρχισε κατι και-
νούργιο. Ευχαριστώ
πολύ την διοίκηση του
Byzas FC που πίστεψε
σε εμένα και που μου
έδωσε την ευκαιρία να
αγωνιστώ με αυτή την ιστορική και βαριά φανέλα. Καλή επιτυχία και καλή
συνέχεια στους στόχους σας>>.

ΑΝ.ΤΣΑΚ.
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Πήρε τον Μάριο Τσατσάι 
ο ΠΑΟΚ Μάνδρας
Ακόμα μια σπουδαία μεταγραφή για τον

ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ καθώς απέκτησε τον
έμπειρο στόπερ Μάριο Τσατσάι

Ο Μάριος είναι 29 ετών και οι προη-
γούμενες ομάδες που έχει παίξει είναι
Ηρακλής Περιστερίου, Ήφαιστος Περιστε-
ρίου, Ιάσωνας και Ασπρόπυργος.

Επιθετική ενίσχυση με Γιώργο 
Γεμιστό ο Πανελευσινιακός
Η διοίκηση του ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ Α.Ο. ανα-
κοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον
Γιώργο Γεμιστό.
Ο ικανότατος επ ιθετικός θα συνεχίσει την καριέρα
του στην ομάδα μας βοηθώντας την να πετύχει
τους υψηλούς στόχους της.
Έχει αγωνισθεί μεταξύ άλλων στο Αιγάλεω στον
Αστέρα Βλαχιώτη, στη Καβάλα, στη Σπάρτη, ενώ
τελευταίος σταθμός στη καριέρα του ήταν η ομάδα
της Ηλιούπολης.
Γιώργο καλωσόρισες στην οικογένεια του Πανε-
λευσινιακού! Σου ευχόμαστε υγεία, δύναμη και
πολλές επ ιτυχίες!

Α.Σ. Μεγαρικός: 
Ανανέωσε και ο Α.Ελέζι

Ανανέωσε την συνεργασία του με τον Α.Σ
Μεγαρικός για την  επόμενη σεζόν 2022-

2023 και ο Ελέζι Α. 
Η διοίκηση του συλλόγου, του εύχεται
καλή πορεία στην νέα χρονιά με υγεία

και χωρίς τραυματισμούς.

Την πρώτη εμφάνιση στο
κοινό τους θα κάνουν οι
ποδοσφαιριστές του Βύζαντα. 
Οι κιτρινόμαυροι θα αντιμε-

τωπίσουν σε φιλικό αγώνα
προετοιμασίας την ομάδα
Κ19 της ΑΕΚ, σε ένα παιχνίδι
που θα αποτελέσει πόλο έλξης
για τους φιλάθλους της πόλης
των Μεγάρων αλλά και της
ευρύτερης περιοχής.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί σήμε-
ρα με ώρα έναρξης 18:00 στην
ιστορική έδρα του Βύζαντα,
στο Δημοτικό γήπεδο των
Μεγάρων.

Στις 16/8 η προετοιμασία 
του ΑΟ Ζωφριάς

Μετράμε αντίστροφα…
Ο Αύγουστος
είναι  ο μήνας
της επιστροφής
στη δράση και
για την ομάδα
μας εν όψει
ακόμα μιας
α π α ι τη τ ι κ ή ς
σεζόν σε πρω-
τάθλημα και
Κύπελλο στην
ΕΠΣΔΑ. Σύμφ-
ωνα με το πρό-
γραμμα που
ανακοίνωσε ο
νέος προπονητής μας Γιώργος Μαχειμάρης η προετοιμασία
ξεκινά την Τρίτη 16 Αυγούστου.
Ακόμη, γνωστοποιήθηκαν και τα φιλικά προετοιμασίας της
ομάδας μας που είναι τα εξής:24/08 με Εθνικό Πανοράμα-
τος27/08 με Μεγαρικό01/09 με Πεύκη04/09 με Φοίνικα
Περιστερίου.

O Βύζας Μεγάρων με την Κ:19 της 
ΑΕΚ στα Μέγαρα
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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 Σκα-
ραμαγκά.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

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ -
ΣΙΔΗΡΙΚΑ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ - ΧΤΙΣΙΜΑΤΑ -

ΣΟΒΑΤΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΕΡΕΜΕΤΙΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6989748621 (ΝΙΚΟΣ)

ZΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
Η εταιρία αν ταλλακτικών  αυτοκιν ήτου

Lagios Parts αν αζητά κοπέλα
υπάλληλο γραφείου για την  περιοχή

του Ασπροπύργου
Επικοιν ων ία στο  6951959360

lagiosparts@gmail.com

Πωλείται 
Οικόπεδο

350 τ.μ.
(20μ. Πρόσοψη
x 17,5 μ. Βάθος) 

στην οδό 
Ηρακλείου –

Άνω Ελευσίνα
Τιμή 150.000

ευρώ
Τηλ. 6973221912

& 6977650730  
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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 

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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