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Στα 85 εκατ. ευρώΣτα 85 εκατ. ευρώ
το κόστος τουτο κόστος του
ΠροαστιακούΠροαστιακού

Δυτικής ΑττικήςΔυτικής Αττικής

Ο Πανελευσινιακός 2-1 την U19
του Παναθηναικού

Ακαδημία Ποδοσφαίρου Ερμής Ανω Λιοσίων:
Τεχνικός Διευθυντής Ακαδημίας

ο Γιάννης Φατόλιας

O Πανελευσινιακός
ανακοίνωσε τον Κώστα Τεγούση

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

K. Σκρέκας: Έτοιμη να παραλάβει τα
πρώτα φορτία LNG η Ρεβυθούσα

Άνοιξαν 33 θέσεις
εργασίας στον Δήμο

Ασπροπύργου

σσεελλ..  1100--  1111

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 

ΖΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΣΑ
Ο ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

σσεελλ..  22 σσεελλ..  33

Έναρξη υποβολής αιτήσεων
στους Βρεφικούς, Παιδικούς 
Σταθμούς και στα ΚΔΑΠ του

Δήμου Ασπροπύργου
σσεελλ..  66

σσεελλ..  22

Σοβαρό τροχαίο
στην Επαρχιακή Οδό 

Μεγάρων – Αλεποχωρίου
σσεελλ..  55

ΣΣΔΔΟΟΕΕ::  EEξξααρρθθρρώώθθηηκκεε  
μμεεγγάάλλοο  κκύύκκλλωωμμαα  
λλααθθρρααίίωωνν  πποοττώώνν

– Δρούσε στην περιοχή της Αττικής

σσεελλ..  33

σσεελλ..  99

Ναυπηγεία και 
αναπτυξιακά πλάνα της

Ελευσίνας στο «μενού»
συνάντησης 

Γεωργιάδη – Οικονόμου

Παραγωγική συνάντηση μεταξύ των δυο
ανδρών με τη συμμετοχή 

του Αναπληρωτή Δημάρχου Λ. Παππά
και του Σταμάτη Πουλή

σσεελλ..  33



2-θριάσιο Πέμπτη 4 Αυγούστου 2022      

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
Μαξιμιλιαν ός, Ξακουστός, Εξακουστοδιαν ός, 
Εξακουστωδιαν ός, Εξακουστός, Ξακουστή

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Κολιός Αντώνιος Ν.28ης Οκτωβρίου 17Α &

Θρασυβούλου, 2105577744

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Λουκοπούλου Σοφία Σ.

Βενιζέλου Ελευθερίου 39, 2105560390

MANΔΡΑ

Πέππας Ιωάννης, Υψηλάντου 1 & Στρατηγού Ρόκα
Νικολάου, 2105555236

ΆΝΩ  ΛΙΟΣΙΑ 
Κατζιλιεράκη Βασιλική Α.Τσακάλωφ 11 & Μαστραχά 2,

Πλησίον ΙΚΑ, 2102471660

ΑΧΑΡΝΕΣ
Τσανικλίδου Ρωξάνη, Λεωφόρος Δεκελείας 75,

Αχαρνές, 2102442742

Η νέα δεξαμενή για την αποθήκευση ποσοτήτων LNG
στη Ρεβυθούσα είναι έτοιμη να παραλάβει τα πρώτα
φορτία υγροποιημένου φυσικού αερίου μέχρι τέλος
Αυγούστου, δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Κώστας Σκρέκας μετά την επίσκεψή του στην
περιοχή και με αφορμή την έναρξη λειτουργίας του δεξα-
μενόπλοιου, το οποίο δίνει τη δυνατότητα διπλασιασμού
της αποθηκευτικής δυνατότητας της εγκατάστασης επανε-
ριοποποίησης.

Η δήλωση Σκρέκα
«Η ελληνική Κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή έχει

αναλάβει τις απαραίτητες δράσεις για να θωρακίσει τη
χώρα μας απέναντι στο δυσμενές σενάριο να έχουμε δια-
κοπή φυσικού αερίου από τη Ρωσία τον επόμενο
χειμώνα. Σήμερα επισκεφθήκαμε τη νέα πλωτή δεξαμε-
νή εδώ στη Ρεβυθούσα που δίνει τη δυνατότητα να διπ-
λασιάσουμε σχεδόν την αποθηκευτική ικανότητα και με
αυτόν τον τρόπο να βελτιώσουμε και να αξιοποιήσουμε
ακόμη περισσότερο αυτήν 

την εγκατάσταση επανεριοποίησης υγροποιημένου
φυσικού αερίου (LNG) και με αυτόν τον τρόπο να δια-
σφαλίσουμε την επάρκεια σε φ.α. σε περίπτωση που
έχουμε διακοπές στις ροές. 

Αυτό έγινε σε χρόνο ρεκόρ.
»Η νέα δεξαμενή είναι έτοιμη να παραλάβει τα πρώτα

φορτία υγροποιημένου φυσικού αερίου μέχρι τέλος
Αυγούστου. 

Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα να διασφαλίσουμε τη
χώρα μας σε παροχή φυσικού αερίου, όπου ένα μεγάλο
ποσοστό αυτού χρησιμοποιείται βεβαίως για την ηλεκτρ-
οπαραγωγή και έτσι να θωρακίσουμε ενεργειακά τη
χώρα μας το επόμενο χρονικό διάστημα. Ο ΔΕΣΦΑ έχει
κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες.

Πάρα πολύ γρήγορα, σε χρόνο ρεκόρ εγκαταστάθηκε
αυτή η νέα δεξαμενή , αυτό το νέο πλοίο το οποίο δίνει
τη δυνατότητα όπως είπαμε σχεδόν να διπλασιάσουμε
την αποθηκευτική δυνατότητα της εγκατάστασης επανερ-
ιοποποίησης και με αυτόν τον τρόπο να μπορούμε να
καλύπτουμε τις ανάγκες της χώρας μας».

K. Σκρέκας: Έτοιμη να παραλάβει τα 
πρώτα φορτία LNG η Ρεβυθούσα

Έως τον Αύγουστο, ο ΟΣΕ θα προκηρύξει την
επέκταση του Προαστιακού από τα Άνω Λιόσια
στα Μέγαρα, αρχικού προϋπολογισμού 85 εκατ.

ευρώ. 

Το έργο θεωρείται σημαντικό, λόγω της ραγδαίας ανά-
πτυξης του Θριάσιου Πεδίου, αλλά και της ανάγκης
σύνδεσης της Ελευσίνας με μέσο σταθερής τροχιάς. 

Η γραμμή θα εκτελεί δρομολόγια προαστιακού τύπου
και θα συνδέει τη Δυτική Αττική με το βασικό σιδηρο-
δρομικό δίκτυο. 

Ειδικότερα, πρόκειται για μια νέα γραμμή, προαστια-
κού σιδηροδρόμου, μήκους 36 χλμ., που θα ξεκινά από
τα Άνω Λιόσια, θα περνά από τον Ασπρόπυργο, την
Ελευσίνα και θα τερματίζει στα Μέγαρα. 

Παράλληλα, θα αξιοποιεί και την παλιά μετρική γραμ-
μή, η οποία έχει τεθεί εκτός λειτουργίας εδώ και περίπου
15 χρόνια. 

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ενέταξε τον
Προαστιακό Δυτικής Αττικής στο Ταμείο Ανάκαμψης και
στόχος, όπως προαναφέρθηκε, είναι η δημοπράτηση
του έργου – μέσω του ΟΣΕ – εντός διμήνου. Το εν λόγω
έργο έχει τη δυνατότητα επέκτασης κατά 3 χλμ. εντός
του αστικού ιστού των Μεγάρων (δικαίωμα προαίρε-
σης). 

Σύμφωνα με στελέχη του ΟΣΕ, ο υπολογισμός της
χωρητικότητας της μονής γραμμής με ηλεκτροκίνητους
συρμούς Desiro προσδιορίζει τα δρομολόγια σε έως 72
τρένα ανά ημέρα, κάτι που θεωρείται εξαιρετικά επα-
ρκές. 

Ο λόγος που δεν γίνεται διπλή γραμμή είναι διότι, όπως
υποστηρίζεται, θα υπάρξουν καθυστερήσεις  με πολλές
απαλλοτριώσεις. 

Επισημαίνεται ότι το Ταμείο Ανάκαμψης έχει πολύ
στενά περιθώρια, που σημαίνει ότι το έργο οφείλει να
έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 2026, διαφορετικά εισέρχεται
σε κίνδυνο.

Στα 85 εκατ. ευρώ το κόστος του Στα 85 εκατ. ευρώ το κόστος του 
Προαστιακού Δυτικής ΑττικήςΠροαστιακού Δυτικής Αττικής
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OΥπουργός Ανάπτυξης και
Ε π ε ν δ ύ σ ε ω ν
συναντήθηκε, παρουσία

του Α΄επιλαχών βουλευτή Δυτ.
Αττικής Σταμάτη Πουλή, με τον
Δήμαρχο Ελευσίνας, κ. Αργύρη
Οικονόμου και τον Αναπληρωτή
Δήμαρχο, κ. Λεωνίδα Παππά.

Μια παραγωγική συνάντηση
πραγματοποιήθηκε χθες  (3/8)
στο Υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, μεταξύ του
Υπουργού Άδωνι Γεωργιάδη, του
Δημάρχου Ελευσίνας Αργύρη
Οικονόμου και του Αναπληρωτή
Δημάρχου Λεωνίδα Παππά, στην
οποία συμμετείχε και ο κος
Σταμάτης Πουλής, Α΄επιλαχών βουλευτή Δυτ.
Αττικής με τη Ν.Δ.

Στην ατζέντα της συνάντησης ήταν οι εξελίξεις
αναφορικά με την επαναλειτουργεία των
Ναυπηγείων.

Tο νομοσχέδιο συζητήθηκε στην αρμόδια επιτρο

πή της Βουλής πριν λίγες ημέρες, το οποίο έφερε
η κυβέρνηση με σκοπό την εξυγίανση των
ναυπηγείων.

Επιπλέον, συζητήθηκαν και τα αναπτυξιακά έργα
που σχεδιάζονται και πρόκειται να υλοποιηθούν το
επόμενο διάστημα, δίνοντας νέα πνοή ζωής στον
Δήμο Ελευσίνας.

 Τι ισχύει για το Νομοσχέδιο
εξυγίανσης των Ναυπηγείων Ελευσίνας 

Υπενθυμίζεται πως το νομοσχέδιο
εξουσιοδοτεί τον υπουργό Ανάπτυξης
να λειτουργεί ως εκπρόσωπος συνολικά
του Δημοσίου που είναι και ο
μεγαλύτερος πιστωτής των
Ναυπηγείων. Η μερίδα του Λέοντος των
περίπου 440 εκατ. ευρώ που
υπολογίζεται ότι είναι τα χρέη της
εταιρείας αφορά οφειλές σε Εφορία,
ΕΦΚΑ και το Πολεμικό Ναυτικό.

Ακόμη, στο νομοσχέδιο καθορίζονται
σε γενικές γραμμές οι όροι της
συμφωνίας εξυγίανσης που μεταξύ
άλλων περιλαμβάνουν την αποπληρωμή
των χρεών σε Δημόσιο, ΕΦΚΑ και
Πολεμικό Ναυτικό σε περίοδο 25 ετών

με παράλληλη διαγραφή των τόκων και των
προσαυξήσεων. Προβλέπεται η μεταφορά των
περιουσιακών στοιχείων της «Ναυπηγικές και
Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας» σε δύο
εταιρείες του ομίλου ONEX, καθώς όπως έχει γίνει
γνωστό η μια εταιρεία θα αναλάβει το «αμυντικό»
και η άλλη το «πολιτικό» σκέλος των Ναυπηγείων.

Ναυπηγεία και αναπτυξιακά πλάνα της Ελευσίνας 
στο «μενού» συνάντησης Γεωργιάδη – Οικονόμου

Παραγωγική συνάντηση μεταξύ των δυο ανδρών με τη συμμετοχή 
του Αναπληρωτή Δημάρχου Λ. Παππά και του Σταμάτη Πουλή

Άνοιξαν 33 θέσεις εργασίαςΆνοιξαν 33 θέσεις εργασίας
στον Δήμο Ασπροπύργουστον Δήμο Ασπροπύργου

Την ανακοίνωση
33 θέσεων
εργασίας για την
πρόσληψη προσω-
πικού με σχέση
εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου
χρόνου σε υπηρε-
σίες καθαρισμού
σχολικών μονάδων
ανακοίνωσε ο
Δήμος Ασπροπύρ-
γου.

Ανάρτηση της ανακοίνωσης

Ολόκληρη η ανακοίνωση αναρτάται στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και
στο χώρο των  ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου
καθώς και στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου

www.dimosaspropyrgou.gr

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη
αίτηση με αριθμό ΣΟΧ 2/2022

και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: : protokol-
lo.a@gmail.com Μαζί  με την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά τα απαι-
τούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των

προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας. Διόρθωση ή
συμπλήρωση των αιτήσεων,  καθώς και αντικατάσταση ή κατάθεση επιπ-
λέον δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της

προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλο-
γής.  Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαρ-
αιτήτως να εμφανίζεται  υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγρα-
φες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 
ΖΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΣΑ Ο ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

Τ
ην  επαν αδρομολόγηση
των  λεωφορειακών  γραμ-
μών  715 και 716 στα Άν ω

Λιόσια, κατά το ν έο σχ ολικό
έτος, ζητά από τον  ΟΑΣΑ ο
Δήμος Φυλής. Πρόκειται για δύο
δρομολόγια (πρωί και μεσημέρι)
στη διαδρομή Ζωφριά- Αη Γιάν -
ν ης (το πρωί) και Αη Γιάν ν ης-
Ζωφριά (το μεσημέρι), που θα
εξυπηρετήσουν  όλα τα Γυμν ά-
σια και Λύκεια των  Άν ω Λιοσίων .

Στην  ουσία πρόκειται για κοιν ό
αίτημα της σχ ολικής κοιν ότητας
και του συν δικαλιστικού οργά-
ν ου των  καθηγητών  (ΕΛΜΕ), για
την  ικαν οποίηση του οποίου
εν ών ει τις δυν άμεις του και ο
Δήμος Φυλής. Άλλωστε, οι διε-
υθυν τές των  σχ ολείων  και η
ΕΛΜΕ έχ ουν  στείλει και εγγράφ-
ως το αίτημα στον  ΟΑΣΑ. 

Το σχ ολικό λεωφορείο είχ ε λει-
τουργήσει με επιτυχ ία το σχ ο-
λικό έτος 2018-2019 και είχ ε
συμβάλει στην  εξυπηρέτηση και
στην  οδική ασφάλεια των  μαθη-
τών . 

Αυτός είν αι και ο λόγος που η
σχ ολική κοιν ότητα επαν έφερε,
φέτος, το αίτημα και ευελπιστεί
ότι θα ικαν οποιηθεί από τον

ΟΑΣΑ. Μάλιστα στο σχ ετικό έγγραφό του ο Δήμος Φυλής έκαν ε αν αφορά στην  τριακον ταετή
φιλοξεν ία του αμαξοστασίου των  λεωφορείων  στα Άν ω Λιόσια. Στόχ ος του ήταν  ν α επισημά-
ν ει ότι ο ΟΑΣΑ και η ΟΣΥ έχ ουν  ηθική υποχ ρέωση ν α στηρίξουν  το πιο ευαίσθητο κομμάτι
της τοπικής κοιν ων ίας που είν αι οι μαθητές. 
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Αλλάζω συσκευή:
Τα αποτελέσματα για τους
δικαιούχους επιδότησης στο
allazosyskevi.gov.gr -
Ξεκίνησαν τα SMS

Τέλος στην  αγων ία για τους δικαιούχ ους επιδότησης
ηλεκτρικών  συσκευών . Ολοκληρώθηκε η διαδικασία
επιλογής των  δικαιούχων  για το πρόγραμμα «Αν ακ-
υκλών ω - Αλλάζω συσκευή και το Υπουργείο Περι-
βάλλον τος και Εν έργειας, αν ακοιν ών ει σήμερα,
Τετάρτη (3/8) τους οριστικούς δικαιούχ ους του προ-
γράμματος μετά και από την  ολοκλήρωση της διαδι-
κασίας των  εν στάσεων .

Οι οριστικοί δικαιούχ οι του προγράμματος θα εν ημε-
ρωθούν  με την  αποστολή sms στο κιν ητό τους
τηλέφων ο, αλλά και μέσω της ιστοσελίδας του προ-
γράμματος ΕΔΩ και ΕΔΩ όπου έχ ουν  αν αρτηθεί οι
οριστικοί πίν ακες κατάταξης στη θέση Αποτελέσμα-
τα Αξιολόγησης.

Από τις 879.026 αιτήσεις που υποβλήθηκαν , οι
151.450 κατατάσσον ται στις «οριστικά επιλέξιμες».

Δικαίωμα συμμετοχ ής είχ αν  όλα τα ν οικοκυριά αν ε-
ξαρτήτως εισοδήματος εν ώ στο πρόγραμμα εφαρμό-
στηκαν  κοιν ων ικά κριτήρια με ειδική μέριμν α για τα
ευάλωτα ν οικοκυριά, τις οικογέν ειες με μέλος με
αν απηρία και τις πολύτεκν ες οικογέν ειες.

Ο Υπουργός Περιβάλλον τος και Εν έργειας, Κώστας
Σκρέκας, δήλωσε: «Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επι-
λογής των  δικαιούχ ων  για το πρόγραμμα «Αν ακ-
υκλών ω - Αλλάζω συσκευή», το μεγαλύτερο πρόγρ-
αμμα αν τικατάστασης ηλεκτρικών  συσκευών  που
έχ ει προκηρυχ τεί ποτέ στην  Ελλάδα. Σήμερα,
πρώτοι οι δικαιούχ οι θα ειδοποιηθούν  για ν α
προχ ωρήσουν  στην  αν τικατάσταση των  εν ερ-
γοβόρων  συσκευών  τους και στη συν έχ εια ν α δουν
εξοικον όμηση στους λογαριασμούς έως και 30%.

Παράλληλα, ισχ ύει στο ακέραιο η δέσμευσή μας για
αν αζήτηση πόρων  που θα μας επιτρέψουν  ν α διε-
υρύν ουμε τους δικαιούχ ους του προγράμματος,
ώστε όσο το δυν ατόν  περισσότεροι συμπολίτες μας
ν α αν τικαταστήσουν  τις εν εργοβόρες οικιακές
συσκευές τους μειών ον τας το εν εργειακό κόστος και
προστατεύον τας το περιβάλλον ».

Οριστικά Αποτελέσματα:
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
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Υ
πό άγνωστες
σ υ ν θ ή κ ε ς
βυθίστηκε σκάφ-
ος στο λιμάνι

της Νέας Περάμου στα
Μέγαρα

Το περιστατικό συνέβη
πρωινές ώρες της Τρίτης
2/8. Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες ο ιδιοκτήτης του σκάφ-
ους το είχε εγκαταλείψει και
αμέλησε να το ρυμουλκήσει.

«Απαιτούμε άμεσα την
απομάκρυνση των εγκαταλε-
λειμμένων σκαφών γιατί
είναι επικίνδυνα και υπαίτια
για τη ρύπανση του περι-
βάλλοντος» αναφέρει  σε
ανακοίνωση του ο πρόεδρ-
ος της Δημοτικής Ενότητας
της Νέας Περάμου,Γιάννης
Σεβαστής.

(φωτό Γιάννης Σεβαστής)

Έ
ναν κήπο με… κάνναβη είχε στήσει σε ιδιω-
τικό οίκημά του 54χρονος ημεδαπός που
συνελήφθη  για καλλιέργεια και διακίνηση

στην ευρύτερη περιοχή της Σαλαμίνας.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση της

Αστυνομίας κατασχέθηκαν -24- δενδρύλλια κάννα-
βης, -1.150- γραμμ. φυτικών αποσπασμάτων κάννα-
βης, εξοπλισμός καλλιέργειας, συντήρησης και υδρ-
οδότησης φυτείας

Συνελήφθη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδι-
κασίας, πρωινές ώρες χθες, 2 Αυγούστου 2022 στη
Σαλαμίνα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης
Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττι-
κής (Τ.Δ.Ν. Πειραιά), 54χρονος ημεδαπός για παρά-
βαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Προηγήθηκε διερεύνηση της υπόθεσης και μετά
από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών
στοιχείων αναφορικά με άτομο που δραστηριοποι-
είται στην καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης,
κατοχή ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης και περ-
αιτέρω διακίνηση, εντοπίστηκε ο ανωτέρω και πιστο-
ποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Ειδικότερα, ο 54χρονος κατελήφθη να έχει εγκατα-
στήσει εντός πρόχειρου οικήματος ιδιοκτησίας του,
φυτώριο δενδρυλλίων κάνναβης σε γλάστρες. Μετά
τη συγκομιδή και επεξεργασία των δενδρυλλίων,
πωλούσε τις ποσότητες κάνναβης στην ευρύτερη περ-
ιοχή της Σαλαμίνας.

Συνολικά από τις έρευνες που πραγματοποιήθη-
καν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-24- δενδρύλλια κάνναβης,
-1.150- γραμμάρια φυτικών αποσπασμάτων κάν-

ναβης, σε νάιλον συσκευασία,
-2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,
κινητό τηλέφωνο,
-2- συσκευασίες λιπάσματος,
-5- πλαστικές γλάστρες για την καλλιέργεια δεν-

δρυλλίων κάνναβης και
παρασιτοκτόνο.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα

Πλημμελειοδικών Πειραιά.

ΦΦωωττιιάά  σσεε  δδιιώώρροοφφηη  κκααττοοιικκίίαα  
σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο

ΦΦωωττιιάά  ξξέέσσππαασσεε  ττιιςς  μμεεσσηημμεερριιααννέέςς  ώώρρεεςς  ττηηςς  ΤΤεεττάάρρττηηςς  33//88  σσεε  σσππίίττιι  σσττοονν  ΑΑσσππρρ--
όόππυυρργγοο..
ΣΣύύμμφφωωνναα  μμεε  εεννηημμέέρρωωσσηη  ααππόό  ττηη  ππυυρροοσσββεεσσττιικκήή  ππρρόόκκεειιττααιι  γγιιαα  δδιιώώρροοφφηη
κκααττοοιικκίίαα  εεππίί  ττηηςς  οοδδοούύ  ΚΚααρρααϊϊσσκκάάκκηη..
ΕΕππιι  ττόόπποουυ  έέσσππεευυσσεε  έένναα  όόχχηημμαα  ττηηςς  ππυυρροοσσββεεσσττιικκήήςς  κκααθθώώςς  κκααιι  ηη  αασσττυυννοομμίίαα
πποουυ  έέχχεειι  κκλλεείίσσεειι  ττηηνν  οοδδόό  ΚΚααρρααϊϊσσκκάάκκηη  ααππόό  ττοο  ύύψψοοςς  ττηηςς  δδιιαασσττααύύρρωωσσηηςς  μμεε  ττηηνν
2288ηη  ΟΟκκττωωββρρίίοουυ..
ΔΔεενν  έέχχοουυνν  γγίίννεειι  γγννωωσσττάά  μμέέχχρριι  σσττιιγγμμήήςς  τταα  ααίίττιιαα  ττηηςς  φφωωττιιάάςς  κκααιι  ττοο  εεννδδεεχχόόμμεεννοο
νναα  κκιιννδδύύννεευυσσαανν  άάννθθρρωωπποοιι..
ΗΗ  φφωωττόό  εείίννααιι  ααππόό  ττοο  σσηημμεείίοο  κκααιι  εεσσττάάλληη  ααππόό  ααννααγγννώώσσττηη  ττοουυ  ««ΘΘ»»

Σοβαρό τροχαίο
στην Επαρχιακή Οδό 

Μεγάρων – Αλεποχωρίου

Σοβαρό τροχαίο μεταξύ 2 ΙΧ συν έβη λίγο μετά
τις 2 το μεσημέρι της Τετάρτης (3/8) στην  επα-
ρχιακή οδό Μεγάρων  – Αλεποχωρίου.

Τα αυτοκίν ητα συγκρούστηκαν  πλαγιομετω-
πικά σύμφων α με τις πρώτες πληροφορίες,
παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης οι επι-
βαίν ον τες είν αι καλά στην  υγεία τους. 

Στο σημείο μετέβη ασθεν οφόρο του ΕΚΑΒ εν ώ
αν αγκαστικά προκλήθηκε  αν άσχεση της
κυκλοφορίας και στα δυο ρεύματα.

Κήπο με… χασισόδεντρα είχε φτιάξει
54χρονος στη Σαλαμίνα

Βυθίστηκε σκάφος στο λιμάνι 
της Νέας Περάμου στα Μέγαρα



Ο
Δήμος Ασπροπύργου ενημε-
ρώνει όλους τους ενδιαφερόμε-
νους ότι, δημοσιεύτηκε η Πρόσ-

κληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για
συμμετοχή στους Βρεφικούς, Παιδικούς
Σταθμούς και στα Κέντρα Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) για την
περίοδο 2022-2023. 

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται
ηλεκτρονικά* και θα πραγματοποιείται
στις αντίστοιχες υπηρεσίες του Δήμου,
όπως αναγράφονται παρακάτω. 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των αιτήσεων ορίζεται η  12η Αυγούστου
2022. 

Για τους Παιδικούς Σταθμούς:Οι αιτή-
σεις θα πραγματοποιούνται στο Εργοτά-
ξιο του Δήμου Ασπροπύργου στο Γραφ-
είο της Διεύθυνσης Παιδείας Πολιτισμού
και Νεολαίας  στον 1ο όροφο, από τις
08:00 έως 15:00. 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2132006742-
6744 & 6775. 

Για τους Βρεφικούς Σταθμούς  και τα
ΚΔΑΠ:Οι αιτήσεις θα πραγματοποιούνται
στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου
Ασπροπύργου, Αγίου Ιωάννη Στεφανή
7, από τις 08:00 έως τις 18:00. Τηλέφω-
να επικοινωνίας: 2168002441-42 & 210-
5576006. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να έχουν
μαζί τους τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Ταυτότητα ή Διαβατήριο (άδεια
διαμονής σε ισχύ).

2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής
Κατάστασης.3. Εκκαθαριστικό σημείω-
μα φορολογικού έτους 2021.

4. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ (εάν
υπάρχει).

5.     Α.Μ.Κ.Α. του παιδιού.*Η αίτηση
υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον ιστότοπο
της ΕΕΤΑΑ www.eetaa.gr («Ηλεκτρονι-
κή υποβολή αιτήσεων»).

Η διαπίστευση για την υποβολή της
αίτησης γίνεται με τη χρήση κωδικών-
διαπιστευτηρίων της ΓΓΠΣΔΔ (κωδικοί
TaxisNet) αποκλειστικά του/της
αιτούντος/αιτούσας. 

Ως εκ τούτου, ο/η αιτών/αιτούσα θα
πρέπει να γνωρίζει τους προσωπικούς
κωδικούς TaxisNet (username, pass-
word).
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Ή
δη χιλιάδες δικαιούχοι του Fuel
Pass 2 έχουν υποβάλει την
αίτηση τους στην ειδική πλατφ-

όρμα στο gov.gr και περιμένουν να πάρ-
ουν τα χρήματα του επιδόματος καυσίμων
είτε στην τράπεζα είτε στην ψηφιακή
κάρτα.

Μετά την υποβολή της αίτησης, οι δικαι-
ούχοι που θα εισέρχονται στην πλατφόρ-
μα θα ενημερώνονται για την εξέλιξή της,
ώστε να υπολογίσουν πότε θα πιστωθούν
τα χρήματα είτε στην ψηφιακή κάρτα είτε
στην τράπεζα.

Συγκεκριμένα τα στάδια της αίτησης
έχουν ως εξής:

Επεξεργασία από δικαιούχο
Απορριφθείσα
Υπό έλεγχο
Προς αποστολή στο τραπεζικό ίδρυμα
Προς επεξεργασία από τραπεζικό ίδρ-

υμα

Εγκριθείσα
Στο τελευταίο στάδιο «εγκριθείσα» θα

έχετε δει το ποσό που δικαιούστε πιστω-
μένο.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο
vouchers.gov.gr, η αποστολή των αιτή-
σεων που πληρούν τις προϋποθέσεις της
δράσης προς τα Χρηματοπιστωτικά
Ιδρύματα γίνεται το πρωί κάθε εργάσιμης
ημέρας (εξαιρούνται ημέρες επίσημων και
τραπεζικών αργιών) και ανα λάβουμε
υπόψιν το Fuel Pass 1 αυτό γίνεται μέσα
σε 3 ημέρες από την αίτηση.

Μέχρι πότε οι αιτήσεις για το Fuel Pass
2

Από σήμερα όπως αναφέραμε ανοιχτές
είναι οι αιτήσεις για όλα τα ΑΦΜ ωστόσο
πρέπει να προσέξετε οτι η παραγωγική
λειτουργία της ειδικής εφαρμογής εκκινεί
την 01η.08.2022 και λήγει την
01η.09.2022.

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στους Βρεφικούς, 
Παιδικούς Σταθμούς και στα ΚΔΑΠ του Δήμου Ασπροπύργου

Fuel pass 2: Πότε μπαίνουν τα χρήματα
Περισσότερες από 1.000.000 αιτήσεις έχουν υποβληθεί 
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Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις Παιδικών Σταθμών και ΑμΕΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟ 2
ΜΕΧΡΙ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Αγαπητοί γονείς / κηδεμό-
νες σας ενημερώνουμε ότι
ξεκίνησε το «Πρόγραμμα
Προώθηση και Υποστήρ-
ιξη παιδιών για την έντα-
ξή τους στην προσχολική 

εκπαίδευση και  για τη
πρόσβαση παιδιών σχο-
λικής ηλικίας, εφήβων και
ατόμων με αναπηρία σε
υπηρεσίες δημιουργικής
απασχόλησης» για την
περίοδο 2022-2023
(πρώην «Εναρμόνιση
Οικογενειακής και Επαγ-
γελματικής Ζωής» ΕΣΠΑ). 

Υποβολή αιτήσεων από
02/08/2022 έως και
12/08/2022 στις παρακά-
τω ηλεκτρονικές διε-
υθύνσεις :
https://www.eetaa.gr/ind
ex.php?tag=paidikoi_20
22
https://aitisi.eetaa.gr/hom
e

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

221100  55557700333377,,  221100  555588008811664488

Τ
ο 1ο Φεστιβάλ Κιν ημα-
τογράφου Περιφέρειας
Αττικής “Σιν έ-Θέογν ις”

είν αι γεγον ός και διοργαν ών ε-
ται στον  παλιό Σιδηροδρομικό
Σταθμό των  Μεγάρων  στις 28-
30 Αυγούστου 2022, από την
Περιφέρεια Αττικής και τον
Πολιτιστικό Σύλλογο Μεγάρων
«Ο Θέογν ις».

Με ταιν ίες που αν τέχ ουν
στο χ ρόν ο όσο και με βραδιά
αφιερωμέν η σε ν έους δημιουρ-
γούς, η πρώτη αυτή διοργάν ω-
ση σκοπεύει ν α γίν ει έν ας
θεσμός στην  καρδιά της
πόλης, στην  καρδιά του καλο-
καιριού.

Η φιλοσοφία του φεστιβάλ
“Σιν έ-Θέογν ις” είν αι ο
αν οιχ τός πολιτισμός για όλους:
η αξιοποίηση των  δημόσιων

χ ώρων  στην  πόλη
των  Μεγάρων
προς όφελος του
πολιτισμού και
όλων  των
πολιτών .

Η ιδέα της διο-
ργάν ωσης εν ός
φεστιβάλ θεριν ού
κιν ηματογράφου -
στο ύφος του open
air cinema- στο
κέν τρο των
Μεγάρων  αν ήκει
και οργαν ώθηκε
από τον  Πολιτιστικό Σύλλογο
Μεγάρων  «Ο Θέογν ις» και υλο-
ποιείται με χ ρηματοδότηση της
Περιφέρειας Αττικής, καθώς
εν τάχ θηκε στο πρόγραμμα
εκδηλώσεων  της Περιφέρειας
στην  Δυτική Αττική.

Οι ταιν ίες στην  πρώτη διο-
ργάν ωση του «Σιν έ-Θέογν ις»
επιλέχ θηκαν  ώστε ν α αποτε-
λούν  κλασικές επιλογές, αλλά
και για ν α καλύψουν  τις προτι-
μήσεις του μεγάλου κοιν ού
στην  πόλη. Επιπλέον , μια

βραδιά από τις 3 του φεστιβάλ
αφιερών εται σε ν έους δημιουρ-
γούς, με σκοπό ν α προβληθ-
ούν  κιν ηματογραφικά ν έων
Ελλήν ων  δημιουργών  με
ορίζον τα ν α αποκτήσει η διο-
ργάν ωση τον  χ αρακτήρα του 

φεστιβάλ, αν οιχ τού σε ν έες
ιδέες και καλλιτεχ ν ικές τάσεις.

Το 1ο Φεστιβάλ Κιν ηματο-
γράφου Περιφέρειας Αττικής
“Σιν έ-Θέογν ις” έρχ εται ν α
αλλάξει το κλίμα στο κέν τρο
των  Μεγάρων  με τρεις βραδιές
open air cinema, με το παρα-
κάτω πρόγραμμα:

Πρόγραμμα προβολών

Κυριακή 28 Αυγούστου : 
"Καζαμπλάνκα"
Δευτέρα 29 Αυγούστου: 
Βραδιά Νέου Δημιουργού

με προβολή της ταινίας
«Σελήνη, 66 Ερωτήσεις

Τρίτη 30 Αυγούστου: 
"Θεέ μου τι σου κάναμε"
ώρα έναρξης προβολών :

9.00 μ.μ.
είσοδος ελεύθερη
με την υποστήριξη της

Περιφέρειας Αττικής
Σας περιμένουμε!

1ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Περιφέρειας Αττικής “Σινέ-Θέογνις” 
Στον παλιό Σιδηροδρομικό Σταθμό των Μεγάρων στις 28-30 Αυγούστου

Δωρεάν rapid tests του ΕΟΔΥ
σήμερα στη Μαγούλα 
Κινητές Ομάδες Υγείας του ΕΟΔΥ θα βρισκονται
σήμερα Πέμπτη 4 Αυγούστου, σε διάφορα σημεία
της Δυτικης Αττικής , για δωρεάν δειγματοληπτι-
κούς ελέγχους Covid-19.
Δ. Μαγούλας, Δημοτικό Ιατρείο Μαγούλας, 11:00-
17:00
Δ. Χαϊδαρίου, Δημαρχείο – Στρ. Καραϊσκάκη 138
και Ευπαύλεως, 09:00-15:00
Δ. Ιλίου, Αίαντος και Χρυσηίδος (Δημαρχείο),
09:00-15:00
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Συνεχίζονται για τέταρτη χρονιά οι Βραδιές 
Πολιτισμού στις Αχαρνές❗❗ Σ υνεχίζονται για τέταρτη

χρονιά οι Βραδιές
Πολιτισμού στις Αχα-

ρνές❗❗
Από την Τετάρτη 24

Αυγούστου έως την Κυριακή
18 Σεπτεμβρίου ο Δήμος Αχα-
ρνών και η ΔΗΚΕΑ προσφέρ-
ουν ένα πλούσιο πολιτιστικό
και ψυχαγωγικό υπερθέαμα
με θεατρικές παραστάσεις και
συναυλίες, δίνοντας τη
δυνατότητα σε όλους να απο-
λαύσουν ΔΩΡΕΑΝ τις περισσό-
τερες εκδηλώσεις του προ-
γράμματος. 

Το πιο σημαντικό είναι ότι η
πλειονότητα των παραστάσεων
θα γίνει με ελεύθερη είσοδο,
δίνοντας έτσι τη δυνατότητα
στους δημότες να ψυχαγωγ-
ηθούν και να διασκεδάσουν.

Τρία Αμφιθέατρα των Αχα-
ρνών, με κορυφαίο το Δημο-
τικό Αμφιθέατρο «Μίκης Θεο-
δωράκης», θα φιλοξενήσουν
τις καλύτερες παραστάσεις του
καλοκαιριού καθώς και
συναυλίες σημαντικών καλλι-
τεχνών. 

Πληροφορίες και κρατήσεις
στα τηλέφωνα: 2102478507,
2102400850 & 860 και
6936013476 

1,7 εκατ. ευρώ στον δήμο Ιλίου για γωνιές
ανακύκλωσης και απορριμματοφόρα

Στο πρόγραμμα «Αντώνης
Τρίτσης, στον άξονα «Περιβάλ-

λον» εντάχθηκε η πρόταση του
δήμου Ιλίου για «Γωνιές
Ανακύκλωσης» προϋπολογισμού
1.721.161,33ευρώ.

Το έργο  μεταξύ άλλων, περιλαμ-
βάνει:
10 υπόγειες Γωνιές Ανακύκλω-
σης
2 απορριμματοφόρα οχήματα

συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών
Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείρι-
σης κ.λπ.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο δήμος
Ιλίου έχει υποβάλλει στο πρόγρ-
αμμα «Αντώνης Τρίτσης» προτά-
σεις για έργα συνολικού προϋπο-
λογισμού 18.000.000 ευρώ, από
τα οποία, μέχρι στιγμής, έχουν
εγκριθεί και ενταχθεί περισσότερα
από 6.000.000 ευρώ.

Ποιοι μπορούν να
κάνουν αίτηση στη
Δημοτική Αστυνομία 

Χωρίς γραπτές εξετάσεις θα γίνει 
η επιλογή των νέων στελεχών της
Δημοτικής Αστυνομίας. Οι νέοι
υπάλληλοι θα κριθούν στη βάση των
κλασσικών κριτήριων ΑΣΕΠ (μόρια).

Το αρμόδιο υπουργείο Εσωτερικών
εντείνει τις διεργασίες, προκειμένου η προ-
κήρυξη να εκδοθεί το συντομότερο δυνατόν.
Ωστόσο, απαιτούνται συγκεκριμένες κινή-
σεις για την ολοκλήρωση των διαδικασιών,
όπως είναι η αλλαγή του νομοθετικού
πλαισίου.

Ο σταθερός αριθμός θέσεων είναι 1.200.
Όμως, οι αιρετοί της Αυτοδιοίκησης έχουν
ζητήσει αυτός ο αριθμός να ανέλθει στους
1.700, για να καλυφθούν οι ανάγκες σε όλη
τη χώρα. Ο υπουργός Εσωτερικών φέρεται
να αντιμετωπίζει θετικά το αίτημα των
δημάρχων.

Βασικά προσόντα
Οι ενδιαφερόμενοι για τις μόνιμες θέσεις

στη Δημοτική Αστυνομία οφείλουν να
γνωρίζουν τα εξής:

Απαιτείται οι υποψήφιοι να έχουν
συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους
και να μην έχουν υπερβεί, προκειμένου για

τους κλάδους ΠΕ23 και ΤΕ23, το 30ο έτος
και για τον κλάδο ΔΕ23, το 26ο έτος.

Για τα φυσικά προσόντα των υποψηφίων
γυναικών, προβλέπεται να έχουν ανάστημα,
χωρίς υποδήματα, τουλάχιστον 1,67 μ (αντί
1,65 μ), ενώ για τους άνδρες παραμένει ως
απαιτούμενο ύψος το 1,70 μ.

Απαιτείται ως τυπικό προσόν η γνώση του-
λάχιστον μίας εκ των γλωσσών Αγγλικής, ή
Γαλλικής, ή Ιταλικής, ή Γερμανικής, ή Ισπα-
νικής σε επίπεδο τουλάχιστον «Πολύ Καλά»,
προκειμένου για τους αποφοίτους ΑΕΙ και
ΤΕΙ και «Καλά», προκειμένου για τους απο-
φοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η
γνώση της οποίας θα πρέπει και να πιστο-
ποιείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ως τυπικό προσόν συμπεριλαμβάνεται και
η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογι-
στών. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αποκ-
λείονται από τον διαγωνισμό όσοι δεν έχουν
πιστοποίηση γνώσης κάποιας από τις προβ-
λεπόμενες ξένες γλώσσες ή γνώση ηλεκτρ-
ονικού υπολογιστή και επομένως συντε-
λείται κατ’ αυτόν τον τρόπο μια ουσιώδης
αναβάθμιση από πλευράς γνώσεων και
δεξιοτήτων του προσωπικού που θα προ-
σλαμβάνεται από εδώ και στο εξής στην
Δημοτική Αστυνομία.

Σημαντικό
Σύμφωνα με επισημάνσεις στελεχών του

υπουργείου Εσωτερικών προς το worken-
ter.gr, στο διαγωνισμό της Δημοτικής
Αστυνομίας θα γίνονται δεκτά όλα τα πτυχία
ΑΕΙ - ΤΕΙ και τα απολυτήρια Λυκείου, ΙΕΚ.



Σημαν τική επιτυχ ία,
στην  προσπάθεια

καταπολέμησης του λαθ-
ρεμπορίου προϊόν των
που υπόκειν ται σε
Ειδικό Φόρο Καταν άλω-
σης (ΕΦΚ), καθώς και
στην  αν τιμετώπιση του
οικον ομικού εγκλήματος,
της απάτης σε βάρος των
συμφερόν των  του
Ελλην ικού Δημοσίου και
της Ε.Ε. και στη διασφά-
λιση της υγείας των
πολιτών , σημειώθηκε
από ελεγκτές της Επιχ ει-
ρησιακής Διεύθυν σης
Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής. 

Ύστερα από κατάλληλη
αξιοποίηση πληροφοριών
και συν τον ισμέν η
επιχ ειρησιακή δράση,
εξαρθρώθηκε κύκλωμα
που εμπορεύον ταν  και
διακιν ούσε λαθραία-ν οθε-
υμέν α αλκοολούχ α ποτά,
στην  περιοχ ή της Αττι-
κής.

Ειδικότερα, διεν εργήθη-
καν  την  1 η /8/2022
έλεγχ οι και έρευν ες σε
τρεις οικίες στο κέν τρο
της Αθήν ας και στα ν ότια
προάστια, οι οποίες χ ρη-
σιμοποιούν ταν  για την
παραγωγή, εμφιάλωση,
αποθήκευση και
διακίν ηση των  λαθραίων -
ν οθευμέν ων  αλκοο-
λούχ ων  ποτών . Συν ολι-
κά εν τοπίστηκαν  και
κατασχ έθηκαν :

700 λίτρα αλκοολούχ ου
ποτού άγν ωστης προέ

λευσης σε πλαστικές
φιάλες-δοχ εία και αν ο-
ξείδωτες δεξαμεν ές.

100 φιάλες επών υμων
αλκοολούχ ων  ποτών
που είχ αν  επαν αγεμισθεί
και εμφιαλωθεί με άγν ω-
στης προέλευσης αλκοο-
λούχ ο ποτό.

3.000 πλαστές αυτοκόλ-
λητες ετικέτες, πώματα
φιαλών  και βαλβίδες. 

Εξοπλισμός εμφιάλωσης
και παραγωγής αλκοο-
λούχ ων  ποτών , αν ο-
ξείδωτες δεξαμεν ές, χ ρω-
στικές ουσίες και λοιπά
σύν εργα για την  εμφιάλω-
ση των  ν οθευμέν ων
ποτών . 

3.500 κεν ές φιάλες
επών υμων  αλκοολούχ ων
ποτών , που προορίζον -
ταν  για επαν αγέμιση με
ν οθευμέν ο αλκοολούχ ο
ποτό και διάθεση στο
καταν αλωτικό κοιν ό. 

Δύο οχ ήματα που χ ρη-
σιμοποιούν ταν  για τη
διακίν ηση των  λαθραίων -
ν ο θ ε υ μ έ ν ων α λκ ο ο -
λούχ ων  ποτών . 

Συν ελήφθησαν  τρία
άτομα (αλλοδαποί) που
εν τοπίσθηκαν  στους
αποθηκευτικούς χ ώρους,
εν ώ ασκήθηκε ποιν ική
δίωξη και σε τέσσερα
άτομα (αλλοδαποί) που
διέφυγαν  της σύλληψης. 

Οι συλληφθέν τες
οδηγήθηκαν  στην  Εισαγ-
γελία Πρωτοδικών  Αθη-
ν ών , με τη διαδικασία
του αυτοφώρου, για πλα-
στογραφία, για παράβαση
των  διατάξεων  του Τελω-
ν ειακού, Αγοραν ομικού
Κώδικα, των  διατάξεων
του ν . 146/1914 "περί
αθέμιτου αν ταγων ισμού"
καθώς και των  ν .
4251/2014 και
ν .3386/2005 για την
παράν ομη είσοδο του
αλλοδαπού στην  Ελλάδα.

Από την  ως άν ω
κατασχ εθείσα ποσότητα
αλκοολούχ ων  ποτών
ελήφθησαν  δείγματα, τα
οποία έχ ουν  αποσταλεί
προς εξέταση στη Χημική
Υπηρεσία.

Το Τελων είο Αθην ών  θα
προσδιορίσει τους αν α-

λογούν τες δασμούς και
λοιπούς φόρους που
αν αλογούν  στα αλκοο-
λούχ α ποτά.

Οι κατασχ εθείσες
ποσότητες αλκοολούχ ων
ποτών  μεταφέρθηκαν  σε
αποθηκευτικούς χ ώρους
προς φύλαξη.

Η έρευν α συν εχ ίζεται,
προκειμέν ου ν α εν τοπι-
στεί η συν ολική ποσότ-
ητα αλκοολούχ ων  ποτών
που διακιν ήθηκε από
τους εμπλεκόμεν ους,
καθώς επίσης και οι
επιχ ειρήσεις στις οποίες
διατέθηκαν .

Σημειών εται ότι το
παράν ομο εμπόριο – στο
πλαίσιο του οποίου
εν τάσσεται και το λαθρ-
εμπόριο αλκοολούχ ων
ποτών  – είν αι μια από τις
μεγάλες μάστιγες της
εποχ ής μας. Έν α πολ-
υδιάστατο πρόβλημα,
που πλήττει σοβαρά τις
ν όμιμες επιχ ειρήσεις,
την  απασχ όληση και την
οικον ομία, εν ώ δημιουρ-
γεί σοβαρούς κιν δύν ους
για την  υγεία των  κατα-
ν αλωτών . 

Η Γεν ική Διεύθυν ση
ΣΔΟΕ συν εχ ίζει με
αμείωτους ρυθμούς τη
μάχ η κατά του οργαν ω-
μέν ου οικον ομικού
εγκλήματος και της εξα-
πάτησης του καταν αλωτι-
κού κοιν ού.
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Βρέθηκε πτώμα άνδρα σε 
προχωρημένη σήψη
Οι γείτονες ειδοποίησαν την αστυνομία

Ν
εκρός μέσα στο σπίτι του στη Μεσοπο-
ταμία Σπερχειάδας του Δήμου Μακρ-
ακώμης, βρέθηκε αργά τo βράδυ της

Τρίτης 71χρονος.
Ο ηλικιωμένος είχε μέρες να φανεί στη γειτονιά

και σε συνδυασμό με τη δυσάρεστη μυρωδιά που
αναδυόταν από την πλευρά του σπιτιού του,
ώθησε τους κατοίκους να ειδοποιήσουν το ΑΤ
Σπερχειάδας.

Σύμφωνα με το LamiaReport, αστυνομικοί του
Τμήματος έφτασαν στο σπίτι και βρήκαν τον άτυχο
άνδρα σε προχωρημένη σήψη, πεσμένο στο
πάτωμα. Ο θάνατός του πιθανόν προήρθε από
παθολογικά αίτια, ή από το χτύπημα πέφτοντας
στο πάτωμα.

Το σπίτι δεν έδειχνε σημάδια παραβίασης και
από τους αστυνομικούς αποκλείστηκε η τέλεση
εγκληματικής ενέργειας. Ωστόσο παραγγέλθηκε η
διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδι-
καστική Υπηρεσία Λάρισας.

Γαλλία: Έκρηξη σε εργοστάσιο παραγωγής υλών 
για πυρομαχικά – Οκτώ τραυματίες

Έκρηξη σημειώθηκε την
Τετάρτη το απόγευμα στο
Μπερζεράκ, του νομού

Ντορντόν της Γαλλίας, μέσα στο
χώρο του εργοστασίου Manuco, το
οποίο ειδικεύεται στην παραγωγή
νιτροκυτταρίνης, που χρησιμοποι-
είται στη σύνθεση σκονών και εκρη-
κτικών υλών.

Ο δήμαρχος του Μπερζεράκ,
Jonathan Prioleaud, δήλωσε ότι
οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ
των οποίων οι τέσσερις είναι σε σοβαρή κατάσταση, όπως μεταδίδει ο γαλλικός ιστό-
τοπος «La voix du Nord».

Δεν υπάρχει κίνδυνος από τοξικά αέρια
Η έκρηξη, η προέλευση της οποίας δεν έχει προς το παρόν διευκρινιστεί, σημειώθη-

κε σε κτίριο της εταιρείας Manuco, η οποία παράγει νιτροκυτταρίνη για πυρομαχικά,
όπου βρίσκονταν περίπου 40 άτομα.

Η νομαρχία της Ντορντόν επιβεβαίωσε στις 3.30 μ.μ. ώρα Γαλλίας, ότι στο χώρο
βρισκόταν σε εξέλιξη πυρκαγιά.

«Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο σημείο, παρακαλούμε αποφύγετε
την περιοχή. Το επιχειρησιακό κέντρο της υπηρεσίας έχει ενεργοποιηθεί στο νομό»,
αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τη France Bleu, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 4 μ.μ. ώρα Γαλλίας.
Νωρίτερα, η νομαρχία είχε αναφέρει «αρκετούς τραυματίες», χωρίς να δηλώσει

νεκρούς.Όπως σημειώθηκε από τις αρμόδιες Αρχές, δεν υπάρχει κίνδυνος τοξικότητας:
«Όταν η νιτροκυτταρίνη εκραγεί, δεν συμβαίνει τίποτα άλλο».

Άνοιξε το Gov.gr
Wallet για ένα ακόμη
ΑΦΜ

Οι πολίτες με το 8 λήγοντα
αριθμό του ΑΦΜ τους μπορούν
σήμερα να μπουν στο Gov.gr
Wallet και να «κατεβάσουν» τα
ψηφιακά δελτία ταυτότητας και
διπλώματος οδήγησης.

Η εφαρμογή Gov.gr Wallet είναι
σήμερα διαθέσιμη και  για τους
πολίτες των οποίων ο ΑΦΜ λήγει σε
ψηφίο 8.

Περισσότερα από 322 χιλιάδες
ψηφιακά δελτία ταυτότητας και 246
χιλιάδες ψηφιακές άδειες οδήγησης
έχουν εκδοθεί, όπως έκανε γνωστό ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρν-
ησης, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Τα νέα ψηφιακά δελτία ταυτότ-
ητας και της άδειας οδήγησης είναι
ψηφιακά έγγραφα που εκδίδονται
μέσω του gov.gr και είναι πλήρως

ισάξια με τα έγχαρτα έγγραφα, για
κάθε νόμιμη χρήση εντός της
Ελληνικής επικράτειας. Δεν αποτε-
λούν διεθνή ταξιδιωτικά έγγραφα.

Για την δημιουργία ψηφιακού
δελτίου ταυτότητας και άδειας οδήγ-
ησης είναι απαραίτητοι οι προσω-
πικοί σας κωδικοί TaxisNet και η
κατοχή επιβεβαιωμένου αριθμού
κινητού τηλεφώνου στο ΕΜΕΠ. Για
την χρήση της εφαρμογής είναι απα-
ραίτητη σύνδεση στο διαδίκτυο.

Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρ-
μογή από το http://wallet.gov.gr.

ΣΔΟΕ: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εμπορεύονταν 
διακινούσε λαθραία-νοθευμένα ποτά
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Ακαδημία 
Ποδοσφαίρου Ερμής
Ανω Λιοσίων:
Τεχνικός Διευθυντής
Ακαδημίας ο Γιάννης
Φατόλιας

Ο
κ. Γιάν ν ης Φατόλιας είν αι
ο ν έος Τεχ ν ικός Διευθυ-
ν τής της ακαδημίας του

Ερμή Αν ω Λιοσίων .
Αν αλαμβάν ει εξολοκλήρου το

δύσκολο έργο της στελέχ ωσης και
της οργάν ωσης της ακαδημίας μας
με στόχ ο η ακαδημία μας ν α διαθέ-
τει τα επόμεν α χ ρόν ια μια από 

τις καλύτερες αλλά και πιο σύγχ ρ-
ον ες εκπαιδευτικές διαδικασίες.

Ο κ. Γιάν ν ης Φατόλιας είν αι
πιστοποιημέν ος προπον ητής
κάτοχ ος διπλώματος UEFA και έχ ει
έν α πολύ καλό βιογραφικό τόσο
στο κομμάτι της προπον ητικής
κατάρτισης , όσο στο κομμάτι της
Οργάν ωσης καθώς:

Ξεκίν ησε την  προπον ητική στις
Ακαδημίες του Νταν ιέλ Μπατίστα
και στην  συν έχ εια μετακόμισε
στην  ακαδημία του Ερμή όπου έχ ει
παραμείν ει για 7 συν εχ όμεν α χ ρό-
ν ια.

Το 2017 επιλέχ θηκε από τον  κ.
Χρήστο Σίσκο ν α είν αι προπον -
ητής της επίλεκτης ομάδας του Δικ-
τύου Ακαδημιών  της ΑΕΚ η οποία
κατέκτησε την  2η Θέση στο Διεθ-
ν ές Τουρν ουά της Ισπαν ικής
Valencia F.C .

Το 2019 επιλέχ θηκε από τον  κ.
Ηλία Κυριακίδη εκ ν έου ν α είν αι
προπον ητής της επίλεκτης ομάδας
του Δικτύου Ακαδημιών  της ΑΕΚ
στα Σπάτα.

Από το 2020 μέχ ρι και σήμερα
είν αι Υπεύθυν ος του Εκπαιδευτι-
κού Προγράμματος των  Προεθ-
ν ικών  Ομάδων  της Δυτικής Αττι-
κής, καταφέρν ον τας οι Προεθν ικές
Ομάδες Δυτικής Αττικής αυτή την
στιγμή ν α έχ ουν  από τις πιο δομ-
ημέν ες και αξιοσέβαστες εκπαιδευ

τικές διαδικασίες στην  Ελλάδα.
Η πιο πρόσφατη διάκριση είν αι

το 2022 καθώς σαν  προπον ητής
της Ελλην ικής αποστολής με την
Ελλην ική Ποδοσφαιρική Ομοσπον -
δία στην  Ρουμαν ία κατέκτησε την
1η θέση και μαζί την  καθολική
αν αγν ώριση όλων  των  ευρωπαϊ-
κών  ομοσπον διών  που συμμε-
τείχ αν  για την  τήρηση των  αξιών
και του Fair Play  στον  μέγιστο
βαθμό της Ελλην ικής αποστολής.

Σε αυτό το δύσκολο έργο θα έχ ει
δίπλα του για τις ηλικίες Κ6 έως Κ15
τον  κ. Παν αγιώτη Παυλίδη και για
τις ηλικίες Κ16 έως το Αν τρικό τον
κ. Κώστα Στάμου σε ρόλο συν τον ι-
στών  του εκπαιδευτικού προγράμ-
ματος .

Αν αλαμβάν ει επίσης χ ρέη
πρώτου Προπον ητή στην  Αν τρική
ομάδα του Ερμή με στόχ ο ν α
δημιουργηθεί μια δεξαμεν ή η οποία
θα εν ών ει την  ακαδημία με την
αν τρική ομάδα βασισμέν η στο
στυλ παιχ ν ιδιού που εκπαιδεύον -
ται τα παιδιά στην  ακαδημία ώστε
ν α βοηθηθούν  οι αθλητές στην  εξέ-
λιξη τους.

Άμεσος Συν εργάτης του στο
Αν τρικό θα είν αι ο κ. Κώστας Στά-
μου.

Του ευχ όμαστε καλή αρχ ή &
κάθε επιτυχ ία στα ν έα του καθή-
κον τα.

O Πανελευσινιακός 
ανακοίνωσε τον Κώστα

Τεγούση

Η διοίκηση του ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ Α.Ο. βρίσκεται
στην  ευχ άριστη θέση ν α αν ακοιν ώσει την  έν αρξη
της συν εργασιας της με τον  Κώστα Τεγούση. 
Ο  ικαν ότατος μέσος  θα συν εχ ίσει την  καριέρα του

στην  ομάδα μας  βοηθών τας την   ν α πετύχ ει τους
υψηλούς στόχ ους της. 

Έχ ει αγων ισθεί μεταξύ άλλων  στις ομάδες:  Αιγάλεω,
Προοδευτική, Φωστήρα, Καλλιθέα, Τρίκαλα, Εθν ικό,
Χαν ιά, Ιεράπετρα εν ώ τελευταίος σταθμός στη καριέρα
του ήταν  η Παν αχ αική.
Κώστα καλωσόρισες στην  οικογέν εια του

Παν ελευσιν ιακού!
Σου ευχ όμαστε υγεία, δύν αμη και πολλές επιτυχ ίες!

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ O ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΜΕΓΑΡΩΝ
Μετά την  έγκαιρη επικαιροποίηση του αθλητικού του μητρώου στην  ΓΓΑ ο ΑΣ Ευκλείδης δήλωσε εμπρόθεσμα
και τη συμμετοχ ή του στο ν έο πρωτάθλημα της Β ΕΠΣ Δυτικής Αττικής.
Η προετοιμασία ξεκιν άει στις 22/8 στις 7:00 μμ στο δημοτικό στάδιο Μεγάρων  και οι πρώτες προπον ήσεις θα
είν αι αν οικτές για όποιον  ν έο της πόλης θέλει ν α δοκιμάσει τις δυν άμεις του και ν α διεκδικήσει μία θέση στο
ρόστερ της ομάδας για την  περίοδο 2022-2023.
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ΑΡΩΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΟΝ 
ΜΑΝΔΡΑΪΚΟ ΑΟ
Συνεχίζοντας τον σχεδιασμό και την προετοι-

μασία της νέας αγωνιστικής χρονιάς, με χαρά ανα-
κοινώνουμε τη συνεργασία του Ομίλου μας με 4
κυρίες:

Ιωάννα Λουκά, Φυσικοθεραπεύτρια. 
Συνεχίζουμε τη επιτυχημένη συνεργασία μας με

την διακεκριμένη επιστήμονα και το Ειδικό Κέντρο
Φυσικοθεραπείας και Αποκατάστασης.

Οι ποδοσφαιριστές και φέτος όλοι οι αθλητές
μας είναι στα καλύτερα χέρια.

Anastasia Gerogianni, διατροφολόγος. 
Νέα συνεργάτης φέτος σε ένα πολύ ευαίσθητο

θέμα όπως είναι η διατροφή των ποδοσφαιριστών
μας, με σπουδές στην Επιστήμη Διαιτολογίας &
Διατροφής και μεταπτυχιακό στην αθλητική διατρο-
φή.

Anna Panidoy, φροντιστής. 
Η καρδιά των αποδυτηρίων της ομάδας μας,

«φροντίζει» για όλα όσα δεν είναι ευδιάκριτα μέχρι
οι ποδοσφαιριστές να κάνουν την εμφάνισή τους
στον αγωνιστικό χώρο. Διάθεση μητρική και…
“ήρεμη δύναμη”.

Eva Nezi, γραμματειακή υποστήριξη.
Αυξάνονται οι απαιτήσεις της Ομάδας και του 

Ομίλου. Απαιτείται επαγγελματική οργάνωση και 
αποτελεσματικότητα σε όλα τα επίπεδα. 
Η οργάνωση του γραφείου μας είναι πλέον στα

χέρια της Εύας.
Ο Μανδραϊκός Αθλητικός Όμιλος στοχεύει

ψηλά, σε όλα τα επίπεδα. 

Ένας δυναμικός σύλλογος με πολύ εθελοντισμό
αλλά και με πρωτοπόρα οργάνωση και υποστήριξη
σε επαγγελματικά πρότυπα.

Ο Πανελευσινιακός 2-1 την U19 

του Παναθηναικού

Θετικό ήταν  το 1ο φιλικό τέστ προετοιμασίας που
έδωσε ο Παν ελευσιν ιακός στο προπον ητικό κέν τρο
Παιαν ίας. Επικράτησε της U19 του Παν αθην αικού

με 2-1. Τα τέρματα των  σταχ υοφόρων  σημείωσαν  οι
Μακρυγιάν ν ης 15′ Μίσκου 35′. Για λογαριασμό του

τριφυλλιού σκόραρε ο Ναλιτζής 73′.
Η ομάδα θα αν αχ ωρήσει για την  Νάουσα όπου θα

πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοι-
μασίας. Εκεί ο Αν δρέας Σκέν τζος και οι συν εργάτες

του θα δουλεψουν  μαζί με τους ποδοσφαιριστές
ώστε ν α δημιουργήσουν  έν α δυν ατό και αν ταγων ι-

στικό σύν ολο, με στόχ ο ν α πρωταγων ιστήσουν
στο πρωτάθλημα.

Ήδη έχ ει προγραμματιστεί φιλικός αγών ας στις 6
Αυγούστου με τον  Ηρακλή Θεσσαλον ίκης εν ώ θα

ακολουθήσει και έν ας ακόμη το Σάββατο 13
Αυγούστου. Η αποστολή θα επιστρέψει στη βάση

της την  παραμον ή του 15 Αύγουστου.

Σ
φοδρές αν τιδρά-
σεις στις τοπικές
Π ο δ ο σ φ α ι ρ ι κ έ ς

Εν ώσεις (ΕΠΣ) έχ ει προ-
καλέσει η τροπολογία του
υφυπουργού Αθλητισμού,
Λευτέρη Αυγεν άκη, που
κατατέθηκε και
ψηφίστηκε με το
ν ομοσχ έδιο του υπουρ-
γείου Παιδείας, για τα ερα-
σιτεχ ν ικά ποδοσφαιρικά
σωματεία. 

Σύμφων α με αυτή, από
την  17η Αυγούστου τα
σωματεία που δεν  έχ ουν
εγγραφεί ή δεν  έχ ουν
επικαιροποιήσει την
εγγραφή τους στο μητρώο
της ΓΓΑ δεν  θα μπορούν
ν ’ αγων ίζον ται στα τοπι-
κά πρωταθλήματα και ν α
χ ρησιμοποιούν  αθλητικές
εγκαταστάσεις του
Δημοσίου.

Κάποιες ΕΠΣ έχ ουν
καταλήξει ν α ζητήσουν
από την  ΕΠΟ ν α λάβει,
εφόσον  δεν  υπάρξει
παράταση της εφαρμογής
των  κυρώσεων  ή κάποια
άλλη συμφέρουσα για την
απρόσκοπτη λειτουργία
των  σωματείων  

διευθέτηση, συν ολική
απόφαση για αν αστολή
όλων  των  ερασιτεχ ν ικών
ποδοσφαιρικών  διορ-
γαν ώσεων  σε εθν ικό και
τοπικό επίπεδο, ως το
τελευταίο μέσο πίεσης
προς την  κυβέρν ηση.

Σύμφων α με δημοσίε-
υμα της ιστοσελίδας
pamebala.gr, εν τός των
επόμεν ων  ημερών  οι
παρακάτω Εν ώσεις απο-
φασίζουν  αν αστολή των
πρωταθλημάτων  τους και
θα το καταθέσουν  με
κάθε επισημότητα στην
ΕΠΟ. Μεταξύ αυτών
είν αι η ΕΠΣ Φθιώτιδας
και η ΕΠΣ Βοιωτίας.

Αν αλυτικά οι Εν ώσεις
είν αι:

ΕΠΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΕΠΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΕΠΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΕΠΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΠΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΕΠΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΕΠΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΕΠΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΕΠΣ ΑΘΗΝΩΝ

Ε Π Σ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΠΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΠΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

Στις παραπάν ω
Εν ώσεις πρέπει ν α 

συμπληρώσουμε και τις
ΕΠΣ που ήδη έχ ουν
καταθέσει την  αν τίδρασή
τους, αν άμεσά τους και η
ΕΠΣ Φωκίδας και αποφά-
σισαν  αν αστολή που
είν αι οι εξής:

ΕΠΣ ΑΡΤΑΣ

ΕΠΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΕΠΣ ΣΑΜΟΥ

ΕΠΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΕΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΚΑΙ Ο ΜΑΚΗΣ 
ΚΗΤΤΑΣ ΣΤΟΝ ΑΟ ΜΙΜΑ

Ο Μάκης είν αι 22 χρόν ων  και αγων ίζεται
σε όλες τις θέσεις της άμυν ας .

Παρά το ν εαρό της ηλικίας του έχει μεγάλη
εμπειρία στην  κατηγορία καθώς έχει πολλές
γεμάτες χρόν ια από 16 χρόν ων .

Το ΔΣ του εύχεται ν α είν αι υγιής και ν α
πετύχει το στόχο του με την  ομάδα μας.

Στον «αέρα» τα τοπικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου

Α. ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ Ε. ΝΕΖΗ
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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 ανταλλακτικών αυτοκινήτου

Lagios Parts αναζητά κοπέλα
υπάλληλο γραφείου για την περιοχή του

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

ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΟΟ  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ττοουυ  ΟΟρργγααννιισσμμοούύ  ΆΆθθλληησσηηςς
κκααιι  ΦΦρροοννττίίδδααςς,,  ΝΝεεοολλααίίααςς  κκααιι  ΤΤρρίίττηηςς  ΗΗλλιικκίίααςς  

ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  κκ..  ΙΙωωάάννννηηςς  ΚΚααττσσααρρόόςς
εεννηημμεερρώώννεειι  ττοουυςς  δδηημμόόττεεςς    όόττιι,,  ααππόό  ττιιςς  1100  ΑΑυυγγοούύσσττοουυ

έέωωςς  κκααιι  ττιιςς  1199  ΑΑυυγγοούύσσττοουυ,,  
δδεενν  θθαα  ππρρααγγμμααττοοπποοιιοούύννττααιι  rraappiidd  tteesstt  

σσττοο  ΑΑ΄́  ΚΚΑΑΠΠΗΗ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ..    

Έναρξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το τμήμα 
παραδοσιακών χορών του ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ
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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

Πέμπτη 4 Αυγούστου 2022                             θριάσιο-15  

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



16-θριάσιο Πέμπτη 4 Αυγούστου 2022      

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…


