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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Γενικά αίθριος    

Θερμοκρασία: Από 22  έως 33 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας

Μαρτύρων Φωτίου και Ανικήτου

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Αντωνάρας Δημήτριος Γ.28ης Οκτωβρίου

38, Ασπρόπυργος, 2105571663

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Κώτσου - Σαρημπεγιόγλου Κωνσταντίνα Γ.
Βενιζέλου Ελευθερίου 76, 2105548122

MANΔΡΑ

Γιάννου Γεώργιος Ι.Κοροπούλη Βαγγέλη 25,
2105555844

ΆΝΩ  ΛΙΟΣΙΑ 
Ρεσβάνης Νικόλαος Ι.Παναγίας

Γρηγορούσης 50 & Μπότσαρη, 2102387965

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΒΑΡΔΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ 01, 2102440487

Νέα καταγγελία ενδοοικογενειακής βίας για περ-
ιστατικό που συνέβη την περασμένη Κυριακή σε
σπίτι ζευγαριού

Άλλο ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας
έρχεται να προστεθεί στον ήδη μακρύ κατάλογο με
τις καταγγελίες γυναικών σε αστυνομικά τμήματα
σε ολόκληρη τη χώρα.

Η νέα καταγγελία αφορά σε περιστατικό που
συνέβη την περασμένη Κυριακή σε σπίτι ζευγαρ-
ιού στην Δυτική Αττική . Ο 27χρονος καυγάδιζε με
την συνομήλικη σύντροφό του. Ξαφνικά άρχισε να
τη χτυπά άσχημα σε όλο της το σώμα και της έλεγε
«θα σε σκοτώσω».

Η επίθεση σύμφωνα με την καταγγελία έγινε 

μπροστά στο αγοράκι τους ηλικίας μόλις πέντε 
ετών το οποίο έκλαιγε διαρκώς κατά τη διάρκεια

του επεισοδίου.
Η γυναίκα κατάφερε να γλιτώσει από τα χέρια του

συντρόφου της και χωρίς δεύτερη σκέψη πήγε
στο αστυνομικό τμήμα όπου και υπέβαλλε μήν-
υση κατά του 27χρονου. Σύμφωνα με την κατάθε-
ση της είχαν προηγηθεί και άλλα επεισόδια στο
παρελθόν με λεκτική κυρίως βία.

Ο 27χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στο
αυτόφωρο με την κατηγορία της ενδοοικογενεια-
κής βίας, βεβαρημένης και μπροστά σε ανήλικο
παιδί.

Η δίκη του αναβλήθηκε για τις 22 Αυγούστου.

Δυτική Αττική: Χτυπούσε τη σύντροφό 
του και έλεγε «θα σε σκοτώσω» 
μπροστά στο ανήλικο παιδί τους

Μέγαρα: Ρομά μαχαίρωσε
92χρονη για να της αρπάξει
τη σύνταξη

Την τραυμάτισε με μαχαίρι και τράπηκε σε φυγή

Κατ’ επανάληψη θύμα μιας 65χρονης, φέρεται να
έπεφτε 92χρονη στα Μέγαρα.

Η γυναίκα ζει μόνη της, με αποτέλεσμα να θεω-
ρείται «ιδανικός στόχος» από την φερόμενη δρά-
στιδα που έμπαινε σπίτι της και απαιτούσε να της
δώσει χρήματα. Η ηλικιωμένη, το σπίτι της οποίας
βρίσκεται στην οδό Πίνδου, αντιμετωπίζει προβ-
λήματα υγείας και δεν μπορεί να μετακινηθεί.

Την Παρασκευή 29/7/2022 η 65χρονη Ρομά
φέρεται να μπήκε μέσα στο σπίτι της γιαγιάς, με
ένα μαχαίρι στα χέρια και άρχισε να την απειλεί για
να της δώσει τα χρήματα της σύνταξης της.

Όταν η 92χρονη αρνήθηκε τότε εκείνη δεν δίστα-
σε να την τραυματίσει με το μαχαίρι που κρατούσε,
στο δεξί χέρι και τελικά τράπηκε σε φυγή.

Πέντε ημέρες αργότερα, στις 3 Αυγούστου και
συγκεκριμένα στις 10.35 η 65χρονη επέστρεψε
και πάλι, όμως έγινε αντιληπτή από μία γειτόνισ-
σα της ηλικιωμένης.

Όση ώρα έμεινε στο σπίτι φέρεται να απειλούσε
την γιαγιά λέγοντας της «θα σου κάνω μεγάλο
κακό», με αποτέλεσμα εκείνη να τρομάξει και να
της δώσει ένα χαρτονόμισμα που είχε στην τσέπη
της.

Η 65χρονη όμως δεν ικανοποιήθηκε καθώς
γνώριζε ότι στις αρχές του μήνα λάμβανε τη 

Συνεχίζεται στη σελ. 4
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Αυτή την εποχή δρομολογούνται οι ενέργειες για
την ωρίμανση του έργου από το υπουργείο Υπο-
δομών και Μεταφορών. Το έργο έχει χαρακτηρι-

στεί ως εθνικής σημασίας και έχει ενταχθεί στον προγρ-
αμματισμό του υπουργείου ΥΠΟΜΕ. Επίσης Τεχνικός
Σύμβουλος θα συμβάλει στη ολοκλήρωση της ωρίμανσης
του έργου μέχρι την σύνταξη των τευχών δημοπράτησης.
Μεγάλος στόχος είναι το έργο να προκηρυχθεί όσο το
δυνατόν πιο σύντομα.

Ήδη έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες απαλλοτρίωσης
ενώ προχώρησε και η επικαιροποίηση των περιβαλλον-
τικών όρων καθώς το έργο παραμένει ημιτελές εδώ και
αρκετά χρόνια. Η τροποποιημένη περιβαλλοντική μελέτη
θα σταλεί προς έγκριση στο ΥΠΕΝ καθώς αποτελεί προα-
παιτούμενο για τη δημοπράτηση του έργου.

Το κόστος του έργου με παλαιότερες εκτιμήσεις άγγιζε
τα 55 εκατ. ευρώ. Μετα την ολοκλήρωση των μελετών θα
οριστικοποιηθεί και επικαιροποιηθεί το σημερινό κόστος
του έργου, ειδικότερα με τις μεγάλες αυξήσεις σε υλικά
και ενέργεια. Το έργο προορίζεται προς ένταξη στο ΠΕΠ
Αττικής στην προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Το έργο αυτό μαζί με το Ιωάννινα-Κακαβιά, το Θεσσα-
λονίκη-Έδεσσα και το Αμφίπολη-Δράμα αποτελούν το νέο
πακέτο έργων του υπουργείου Υποδομών και Μεταφο-
ρών.

Τι περιλαμβάνει το έργο

Το έργο «Σύνδεση της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρ-
ου Αιγάλεω με την Εθνική Οδό (Ε.Ο.) Αθηνών – Κορίνθ-
ου και ολοκλήρωση του Κόμβου Σκαραμαγκά» περιλαμ-
βάνει:

Ολοκλήρωση της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου
Αιγάλεω στο τελευταίο τμήμα της μήκους 1,4 χλμ. μέχρι
την Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου με την κατασκευή του
ανισόπεδου ημικόμβου (Η/Κ) Σκαραμαγκά.

Αναβάθμιση του υφιστάμενου Ανισόπεδου Κόμβου
(Α/Κ) Σχιστού με κατασκευή ενός ακόμη υπερυψωμένου
κλάδου με νέα γέφυρα υπεράνω της Εθνικής Οδού (Ε.Ο.)
Αθηνών – Κορίνθου.

Αναβάθμιση της Ε.Ο. Αθηνών -Κορίνθου στο τμήμα
της μεταξύ του Η/Κ Σκαραμαγκά και του Α/Κ Σχιστού με
αύξηση και αναδιαμόρφωση των λωρίδων κυκλοφορίας
αυτής.

Κατασκευή του νέου Α/Κ Ναυπηγείων επί της Λεωφ-
όρου Σχιστού ανάντη των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά που
είναι αναγκαίος για την κατάργηση του ισόπεδου σηματο-
δοτημένου κόμβου στη διασταύρωση με Λεωφόρο Σχι-
στού και του Ναυτικού Οχυρού Σκαραμαγκά καθώς και
την ολοκλήρωση των απαιτούμενων κυκλοφοριακών
απαιτήσεων του οδικού δικτύου της περιοχής. Στα
πλαίσια της κατασκευής του εν λόγω Ανισόπεδου Κόμβου
αλλά και της αναβάθμισης του Α/Κ Σχιστού προβλέπεται
και αναδιαμόρφωση της Λεωφόρου Σχιστού στο μεταξύ
των δύο αυτών κόμβων τμήμα αυτής.

Κατασκευή του απαιτούμενου δικτύου συλλεκτήρων

όμβριων της περιοχής που εντάσσεται και εξυπηρετεί και
τα παραπάνω οδικά έργα.

Εργασίες μετατόπισης/προστασίας των δικτύων
Ο.Κ.Ω. (Φυσικό Αέριο, Ελληνικά Πετρέλαια, ΕΥΔΑΠ κ.ά).

Έργο-ανάσα για τη Δυτική Αττική

Πρόκειται για έργο-ανάσα για τη Δυτική Αττική. Με την
κατασκευή του τριπλού κόμβου θα υπάρχει απευθείας
σύνδεση της Εθνικής Οδού με τη Λ.Σχιστού, θα συνδεθεί
η ημιδιανοιγμένη στο νότιο άκρο της, Περιφερειακή Αιγά-
λεω, ενώ θα ολοκληρωθούν και θα λειτουργήσουν και ο
διανοιγμένες Σήραγγες “φάντασμα” που είναι στη στροφή
προς Σκαραμαγκά και πριν την Λίμνη Κουμουνδούρου.

Παράλληα θα εξεταστεί η κατάσταση των δύο ημιτελών
σηράγγων. Αποτελούν μέρος της εργολαβίας και θα πρέ-
πει να διερευνηθεί εξονυχιστικά η σημερινή τους κατά-
σταση. Ακόμα, θα υπάρξει και ένας κόμβος που θα συνδέ-
ει απευθείας τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά με την Λ.Αθηνών.

Με την ολοκλήρωση και λειτουργία του θα βελτιωθεί
σημαντικά η καθημερινή κυκλοφοριακή ροή από την
Αθήνα προς το βιομηχανικό κέντρο του Ασπροπύργου και
την Ολυμπία Οδό και προς Σχιστό και το λιμάνι του Πειρ-
αιά.

Στα μελλοντικά σχέδια για το οδικό δίκτυο της περιοχής
σχεδιάζεται η διαπλάτυνση της Λεωφόρου Αθηνών στο
τμήμα από το Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο που σήμε-
ρα λειτουργεί με δύο λωρίδες και εμφανώς δεν μπορεί να
εξυπηρετήσει τον καθημερινό όγκο οχημάτων. Για το
έργο εκπονείται μελέτη από το υπουργείο ΥΠΟΜΕ και θα
αναζητηθούν κονδύλια για την μελλοντική υλοποίηση
του.

Σε τροχιά υλοποίησης ο Τριπλός Κόμβος Σκαραμαγκά
Έργο - ανάσα για τη Δυτική Αττική

Στην  πιο κρίσιμη φάση για την  τελική ευθεία, μπαίν ει
το μεγάλο έργο της μετεγκατάστασης του Καταστήματος
Κράτησης Κορυδαλλού στον  Ασπρόπυργο

Ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Λευτέρης
Οικον όμου, υπέγραψε προχ θες σύμβαση με τον  εν τε-
ταλμέν ο σύμβουλο του ΤΑΙΠΕΔ, Παν αγιώτη Σταμπου-
λίδη, προκειμέν ου ν α προχ ωρήσει άμεσα η διαδικασία
για την  υλοποίηση, με τη μέθοδο της Σύμπραξης Δημό-
σιου Ιδιωτικού 

Τομέα (ΣΔΙΤ).

Η σύμβαση υπογράφηκε παρουσία του γεν ικού γραμ-
ματέα Αν τεγκληματικής Πολιτικής, Κων σταν τίν ου
Παπαθαν ασίου και στελεχ ών  του ΤΑΙΠΕΔ και προβλέ-
πει ότι το ΤΑΙΠΕΔ θα αν αλάβει ν α φέρει εις πέρας όλες
τις εν έργειες για την  ωρίμαν ση του έργου και τη διε-
ν έργεια της διαδικασίας αν άθεσής του, για λογαριασμό
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Το έργο θα αν ατεθεί σε αν άδοχ ο οικον ομικό φορέα
που θα επιλεγεί μέσα από διεθν ή διαγων ισμό, σύμφω-
ν α με την  κείμεν η ν ομοθεσία, εν ώ το ΤΑΙΠΕΔ αν α-
λαμβάν ει και την  παρακολούθηση της εκτέλεσης της
σύμβασης, που θα συν αφθεί μεταξύ του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη και του αν αδόχ ου για την  υλο-
ποίηση του έργου.

Πώς θα είν αι οι ν έες φυλακές

Ο αρχ ικός προϋπολογισμός του έργου κατασκευής
του ν έου Σωφρον ιστικού Καταστήματος, που σχ εδιά-
ζεται ν α υλοποιηθεί με τη μέθοδο ΣΔΙΤ, αν έρχ εται σε
130 εκατ. ευρώ δίχ ως ΦΠΑ και εκτιμάται ότι αυτό το
ποσό θα καλύψει το αρχ ικώς προ-εκτιμώμεν ο κόστος
κατασκευής των  εγκαταστάσεων , χ ωρίς ν α περιλαμβά-
ν ει έξοδα εξοπλισμού, λειτουργίας και συν τήρησης.

Σύμφων α με τον  αρχ ικό προγραμματισμό, οι ν έες
κτιριακές εγκαταστάσεις θα αν απτύσσον ται σε έκταση
περίπου 100 στρεμμάτων  και θα περιλαμβάν ουν  14
πτέρυγες, χ ωρητικότητας 200 ατόμων  έκαστη. Θα περ-
ιλαμβάν ουν , επίσης, ν οσοκομειακές υποδομές, ψυχ ια-
τρική πτέρυγα, χ ώρους θεραπευτικών  προγραμμάτων ,
δικαστικές αίθουσες, πτέρυγες σχ ολικής εκπαίδευσης,
γυμν αστήριο, βιβλιοθήκη, πειθαρχ ικά κελιά, εργαστήρ-
ια, εν ώ υπάρχ ει πρόβλεψη και για χ ώρους λατρείας.

Η μετεγκατάσταση του Καταστήματος Κράτησης
Κορυδαλλού έχ ει εγκριθεί από την  Κυβερν ητική Επιτρ-
οπή Συμβάσεων  Στρατηγικής Σημασίας με την  απόφα-
ση της 27ης Δεκεμβρίου 2021 και έχ ει εν ταχ θεί στο
Αν απτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων  Στρατηγικής
Σημασίας του ν . 4799/2021.

Ο εν τεταλμέν ος σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, Παν αγιώτης
Σταμπουλίδης, δήλωσε: “Είν αι μεγάλη η ευθύν η που
αν αλαμβάν ει η Μον άδα Συμβάσεων  Στρατηγικής

Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ ν α φέρει εις πέρας το στρατηγι-
κής σημασίας, όπως έχ ει χ αρακτηρισθεί και από την
αρμόδια Κυβερν ητική Επιτροπή, έργο της μετεγκατά-
στασης του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού.
Μεγάλη είν αι και η τιμή μας για την  εμπιστοσύν η της
πολιτείας και ειδικώς του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη προς το ΤΑΙΠΕΔ. Θα εργαστούμε με την  απα-
ραίτητη τεχ ν ική επάρκεια και ποιότητα, που χ αρακ-
τηρίζει το στελεχ ιακό δυν αμικό του Ταμείου, για την
υλοποίηση της εν  λόγω προτεραιότητας του Ελλην ικού
Δημοσίου και τη διαμόρφωση των  προϋποθέσεων  για
έν α έργο με θετικό κοιν ων ικό, περιβαλλον τικό και
οικον ομικό αποτύπωμα στην  ευρύτερη περιοχ ή της
Αττικής”.

Φυλακές Ασπροπύργου: Έπεσαν οι υπογραφές για μετεγκατάσταση από το Κορυδαλλό

Οι νέες φυλακές θα χτιστούν σε μια έκταση περίπου 100 στρεμμάτων - Θα περιλαμβάνουν 14 πτέρυγες, 
χωρητικότητας 200 ατόμων έκαστη - Τι δομές θα έχει
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Η συνεχεια απο σελ. 2

σύνταξη της και έτσι άρχισε να ψάχνει όλο το
σπίτι.

Όταν έφτασαν οι Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ.,
-καθώς η γειτόνισσα είχε ενημερώσει την Άμεση
Δράση- η 65χρονη είχε τραπεί σε φυγή, αρπάζον-
τας τουλάχιστον 170 ευρώ.

Η ΕΛ.ΑΣ. κατάφερε να εντοπίσει την 65χρονη
στα Μέγαρα

Αμέσως ξεκίνησαν τις αναζητήσεις έχοντας την
περιγραφή της και  τελικά κατάφεραν να την
εντοπίσουν σε κοντινή απόσταση, ενώ στην
συνέχεια αναγνωρίστηκε τόσο από το θύμα της
όσο και από την αυτόπτη μάρτυρα.

Μάλιστα σύμφωνα με τις πληροφορίες, όση ώρα
περίμενε στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής
προκειμένου να της γίνει ο σωματικός έλεγχος
από γυναίκα Αστυνομικό, προσπάθησε να κρύψει
στο κάθισμα που καθόταν τα χρήματα που είχε
αρπάξει.

Η κατάθεση της 92χρον ης γυν αίκας

«Μένω μόνιμα στα Μέγαρα και αντιμετωπίζω
προβλήματα υγείας που κάνουν τη μετακίνηση
μου δύσκολη πολύ δύσκολη. Ζω μόνη μου και
συχνά κατά το παρελθόν μια γυναίκα Ρομά βλέ-
ποντας με ανήμπορη, μπαίνει στο σπίτι μου και
με φοβέρες και άλλα τέτοια πράγματα μου ζητάει
να της δώσω χρήματα. Πριν μερικές μέρες έφτασε
στο σημείο να με απειλήσει και με μαχαίρι προ-
καλώντας μου μάλιστα και κάποιες αμυχές στο
χέρι.

Τότε δεν είχε καταφέρει να μου πάρει κάποια
χρήματα και σήμερα το πρωί η γυναίκα αυτή
μπήκε πάλι μέσα στο σπίτι μου και άρχισε να με 

φοβερίζει λέγοντας μου ότι θα μου κάνει μεγάλο
κακό αν δεν της δώσω χρήματα. Εγώ φοβήθηκα
και τις έδωσα ένα χαρτονόμισμα που είχα πάνω
μου ενώ αυτή έψαξε και σε κάποια σημεία στο
σπίτι που ξέρει από προηγούμενες επιθέσεις της
ότι αφήνω χρήματα και πήρε και κάποια άλλα χαρ-
τονομίσματα και έφυγε.

Μετά από λίγο ήρα στο σπίτι Αστυνομικοί και
τους είπα τι έγινε. Οι Αστυνομικοί φύγανε και μετά
από λίγο ήρθαν και μου έδειξαν τη γυναίκα που
είχαν βρει την οποία και αναγνώρισα ως τη
γυναίκα που μου είχε κάνει τα ανωτέρω».

Τα λόγια της γειτόν ισσας της 92χρον ης στα
Μέγαρα

«Μένω μόνιμα στα Μέγαρα και δίπλα μου μένει
μια ηλικιωμένη γυναίκα ονόματι ….. για την οποία
εγώ γνωρίζω ότι στο πρόσφατο παρελθόν έχει
δεχτεί επιθέσεις από κάποια γυναίκα της φυλής
Ρομά. Σήμερα το πρωί λοιπόν και ενώ βρισκό-
μουν σπίτι μου είδα ότι μια γυναίκα Ρομά μπήκε
στην οικία της γιαγιάς.

Αμέσως πήρα τηλέφωνο την Αστυνομία και μετά
από λίγο ήρθαν τα παιδιά αλλά δεν πρόλαβαν τη
γυναίκα μέσα στο σπίτι της γιαγιάς γιατί είχε
αποχωρήσει. Ψάξανε όμως τριγύρω και μετά από
λίγο κατάφεραν και τη βρήκανε και τη μετέφεραν
στην Αστυνομία. Τη γυναίκα αυτή την είδα και εγώ
και την αναγνώρισα ανεπιφύλακτα ότι είναι αυτή η
οποία μπαίνει στο σπίτι της γιαγιάς και της προ-
καλεί προβλήματα».

Η κατάθεση του αστυν ομικού
«…Περί ώρα 10.25 το κέντρο μας ενημέρωσε 

ότι υπήρχε μαρτυρία ότι στην ανωτέρω οδό πάλι
μια γυναίκα Ρομά έχει μπει σε οικία με σκοπό να
διαπράξει έκνομη πράξη. Καταλάβαμε ότι πρέπει
να έχει σχέση με τα παραπάνω και τάχιστα μεταβή-
καμε στο σημείο και εντοπίσαμε την παθούσα ….
Η οποία μας δήλωσε ότι λίγα λεπτά πριν είχε μπει
πάλι στο σπίτι της μια γυναίκα Ρομά η οποία με
απειλή της αφαίρεσε χρήματα χωρίς να γνωρίζει
πόσα ακριβώς. 

Μας είπε επίσης ότι συχνά η γυναίκα αυτή εκμε-
ταλλεύεται τα προβλήματα υγείας που αντιμε-
τωπίζει και της αφαιρεί χρήματα.

Με τους συναδέλφους μου αρχίσαμε τις αναζ-
ητήσεις στη γύρω περιοχή και με βάση τις περι-
γραφές καταφέραμε να εντοπίσουμε εκεί κοντά μια
γυναίκα φυλής Ρομά (…) Ρωτήσαμε τη γυναίκα
αυτή αν είχε πάνω της κάποια χρήματα αλλά αυτή
αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι είχε. Καταλάβαμε ότι
θα πρέπει να γίνει σωματική έρευνα στην ανω-
τέρω αλλά λόγω του ότι στην ομάδα δεν υπήρχε
κάποια γυναίκα Αστυνομικός ώστε να γίνει έρευνα
προσαγάγαμε την ανωτέρω γυναίκα στο Αστυνο-
μικό Τμήμα και τη βάλαμε να καθίσει σε κάποια
καρέκλα μέχρι να προσέλθει γυναίκα αστυνομικός
για την έρευνα.

Κατά την προσέλευση της Αστυνομικού και πριν
τη παραλάβει για την έρευνα, εντοπίσαμε κάτω
από το κάθισμα της στο σημείο που καθόταν η
δράστιδα κάποια χρήματα τα οποία πριν καθίσει
εκεί η ανωτέρω δεν υπήρχαν και καταλάβαμε ότι τα
είχε αφήσει αυτή ελπίζοντας να μη τα δούμε. Τα
χρήματα αυτά ήταν συνολικά 170 ευρώ αποτε-
λούμενα από τρία χαρτονομίσματα των πενήντα
ευρώ και ένα χαρτονόμισμα των 20 ευρώ».
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Α
ντιμέτωποι με ένα απίστευτο περιστατικό βρέθηκαν
προ ημερών αστυνομικοί της ασφάλειας και της
ΟΠΚΕ στο Μενίδι, όταν μετά από ενημέρωση που

είχαν για άτομα που παρίσταναν τους αστυνομικούς και έκα-
ναν ελέγχους σε διερχόμενους πολίτες, βρέθηκαν να
συλλαμβάνουν έναν συνάδελφό τους!

Ο αστυφύλακας ηλικίας 26 ετών, διενεργούσε ελέγχους σε
πολίτες, με το ιδιωτικό του αυτοκίνητο, κάνοντας χρήση
ηχητικών που παρέπεμπαν σε περιπολικό! Σαν να μην έφτανε
αυτό, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως μαζί του στο
αυτοκίνητο, βρισκόταν μια 22χρονη και μια 26χρονη.

Όλοι τους συνελήφθησαν στην συμβολή των οδών Παναγίας
Γρηγορούσης και Καλαβρύτων και σε βάρος τους ασκήθηκαν
διώξεις για «αντιποίηση αρχής κατά συνέργεια, αντιποίηση
αρχής και παράβαση καθήκοντος».

Απίστευτο περιστατικό στο Μενίδι: Συνέλαβαν αστυνομικό που
έκανε ελέγχους με το ιδιωτικό του αυτοκίνητο

Διενεργούσε ελέγχους σε πολίτες, με το ιδιωτικό του αυτοκίνητο, κάνοντας χρήση
ηχητικών που παρέπεμπαν σε περιπολικό!
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Η
2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης σε συν εργασία με τον  οργαν ισμό
The Festiv al Academy , μία πρωτοβουλία του

European Festiv als Association - EFA, σας καλούν
ν α δηλώσετε συμμετοχ ή στην  21η έκδοση του Atelier
f or Young Festiv al Managers, που θα πραγματοποι-
ηθεί από τις 21 έως τις 27 Ιουν ίου του 2023 στην
Ελευσίν α.

Στο επίκεν τρο του Atelier: η αν ταλλαγή ιδεών  αν ά-
μεσα σε μια παγκόσμια κοιν ότητα διοργαν ωτών  φεστι-
βάλ

Το Atelier f or Young Festiv al Managers προσφέρει
την  ευκαιρία σε έως και 35 αν ερχ όμεν ους διοργαν ωτές
φεστιβάλ από όλον  τον  κόσμο ν α περάσουν  7 ημέρ-
ες στην  Ελευσίν α μαζί με μια ομάδα καταξιωμέν ων  διο-
ργαν ωτών  φεστιβάλ, πολιτιστικών  ακτιβιστών , διεπι-

στημον ικών  εμπειρογν ωμόν ων  και καλλιτεχ ν ών , για
ν α συμμετάσχ ουν  σε μια παγκόσμια συζήτηση σχ ετι-
κά με τις σημεριν ές προκλήσεις και τον  ρόλο που
μπορούν  ν α διαδραματίσουν  τα φεστιβάλ, η τέχ ν η και
ο πολιτισμός σε αυτές. Το Atelier έχ ει ως στόχ ο: ν α
αποκτήσετε ν έες προοπτικές, ν α εξερευν ήσετε την
ουσία των  (δικών  σας) φεστιβάλ σε έν α παγκόσμιο
πλαίσιο, ν α μοιραστείτε και ν α αν ταλλάξετε εμπειρίες
και ν α προβληματιστείτε για θέματα που σας απασχ ο-
λούν .

Το Atelier ξεκιν ά από την  ίδια την  ουσία των  φεστι-
βάλ – τις τέχ ν ες, τον  καλλιτέχ ν η και το κοιν ό. ‘Ολα τα
ζητήματα που αν τιμετωπίζουμε κατά τη διάρκεια της
κατάρτισης με τον  έν α ή τον  άλλο τρόπο σχ ετίζον ται
με αυτή την  ουσία: γιατί κάν ουμε ό,τι κάν ουμε, για
ποιον  και με ποιον ; Απευθύν εται επίσης στο «πώς»
κάν ουμε πράγματα που σχ ετίζον ται περισσότερο με

την  πλευρά της παραγωγής εν ός φεστιβάλ ή μιας καλ-
λιτεχ ν ικής δράσης.

Κατά τη διάρκεια ολόκληρου του προγράμματος, οι
συμμετέχ ον τες καθοδηγούν ται από καταξιωμέν ους
επαγγελματίες που δραστηριοποιούν ται στον  χ ώρο
των  φεστιβάλ, οι οποίοι αν αλαμβάν ουν  ρόλο μέν τορα
και μοιράζον ται την  πλούσια εμπειρία τους, καθώς και
τις προκλήσεις που έχ ουν  αν τιμετωπίσει στην  επαγ-
γελματική τους πορεία.

Πρακτικές Πληροφορίες:

Πότε: 21 – 27 Ιουν ίου 2023

Που: Ελευσίν α

Η Ακαδημία Φεστιβάλ θα επιλέξει έως και 35 συμμε-
τέχ ον τες για το 7ήμερο πρόγραμμα του Atelier
Elef sina 2023. Δεν  υπάρχ ει όριο ηλικίας. Απαραίτητη
είν αι η γν ώση αγγλικής γλώσσας (η γλώσσα εργασίας
του Atelier)

Οι εν διαφερόμεν οι μπορούν  ν α υποβάλουν  αίτηση
συμπληρών ον τας την  αν τίστοιχ η φόρμα μέχ ρι τις 16
Σεπτεμβρίου 2022.

Το κόστος συμμετοχ ής αν έρχ εται στο ποσό των
2100€ και καλύπτει διαμον ή για επτά διαν υκτερεύσεις,
εγγραφή, έγγραφα εργασίας, πρόσβαση σε όλες τις
συν εδρίες, γεύματα, δεξιώσεις, τοπική μεταφορά σε
δραστηριότητες εν τός του προγράμματος, πρόσβαση
στο παράλληλο καλλιτεχ ν ικό πρόγραμμα και στις ακό-
λουθες δραστηριότητες. Μειωμέν ο κόστος συμμετοχ ής
στο ποσό των  1600€ ισχ ύει για τα μέλη της European
Festiv als Association-EFA.

Υπάρχ ουν  ευκαιρίες χ ρηματοδότησης για αυτό το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε τοπικό/εθν ικό επίπεδο
και η Ακαδημία Φεστιβάλ έχ ει καθιερώσει μακροπρόθ-
εσμες συν εργασίες με ορισμέν ους οργαν ισμούς σε όλο
τον  κόσμο για την  υποστήριξη μελλον τικών  συμμε-
τεχ όν των . Μάθετε περισσότερα σχ ετικά με τις διαδι-
κασίες υποβολής αιτήσεων  και τις ευκαιρίες χ ρημα-
τοδότησης εδώ.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχ ετικά με τις πρακ-
τικές λεπτομέρειες του προγράμματος, μπορείτε ν α
επικοιν ων ήσετε με την  Ακαδημία Φεστιβάλ στο email
inf o@thef estiv alacademy .eu.

Μυστήριο 45_ Atelier for young Festival 
Managers Elefsina 2023

:: Ανοιχτή Πρόσκληση – Πρόγραμμα Κατάρτισης ::
Καταληκτική Ημερομηνία Δήλωσης Συμμετοχής: 16 Σεπτεμβρίου 2022
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Η
AEGEAN και  ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ συνεχίζουν τον κοινό σχε-
διασμό τους για περισσότερο περιβαλ-

λοντικά βιώσιμες αερομεταφορές και στο εξής
πραγματοποιούν πτήσεις με βιώσιμα αεροπορικά
καύσιμα (SAF)* και από το Διεθνή Αερολιμένα
Αθηνών, το μεγαλύτερο αερολιμένα της χώρας.
Μετά τον πρώτο επιτυχή εφοδιασμό με SAF του
συστήματος ανεφοδιασμού καυσίμων «Hydrant»
του αεροδρομίου που πραγματοποιήθηκε σήμερα
από την ΕΚΟ, θυγατρική του ομίλου ΕΛΠΕ, η
AEGEAN έχει πλέον τη δυνατότητα να εφοδιάζει
τα αεροσκάφη της που αναχωρούν και από τη
βάση της στην Αθήνα με βιώσιμα καύσιμα, ενώ ο
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ενισχύει πλέον και
με SAF το αποτύπωμά του στο χάρτη των «πρά-
σινων» αεροδρομίων της Ευρώπης. 

O κ. Ευτύχιος Βασιλάκης, Πρόεδρος της
AEGEAN δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμε-
νοι που μόλις ένα μήνα μετά τη συμφωνία μας με
τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για το πρώτο
πρόγραμμα βιώσιμων αεροπορικών καύσιμων
στην Ελλάδα, έχουμε πλέον τη δυνατότητα να
εφοδιάζουμε τα αεροσκάφη μας με SAF και από
το αεροδρόμιο της Αθήνας. Αποτέλεσμα μιας κοι-
νής προσπάθειας που αποδεικνύει ότι ο μόνος
δρόμος για την επίτευξη του στόχου των πράσι-
νων και περιβαλλοντικά βιώσιμων μεταφορών
είναι μέσω της συνεργασίας, των γρήγορων απο-
φάσεων και των πρακτικών, καινοτόμων λύσεων.

Ακόμη και αν αυτές αποτελούν ένα πρώτο μικρό
βήμα μιας διαρκούς προσπάθειας που θα πρέπει
να συνεχίσει και να εντατικοποιηθεί στο εξής για
την αντιμετώπιση της κλιματικής προσαρμογής».

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος
του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, κ.  Ανδρέας
Σιάμισιης, επεσήμανε: «Σε διάστημα μόλις ενός
μήνα από την εξαγγελία της πρόθεσής μας, κάνο-
υμε πράξη και στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών
τον ανεφοδιασμό αεροσκαφών της AEGEAN με
βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα (SAF). Πλέον, η
Ελλάδα έχει μπει στο χάρτη των πράσινων αερο-
μεταφορών, καθώς κατέχει διπλή εκπροσώπηση
στη λίστα με τα μόλις 9 ευρωπαϊκά αεροδρόμια
στα οποία θα μπορεί να διατίθεται καύσιμο SAF.
Δείχνουμε τη βούλησή μας να είμαστε παρόντες σ’
αυτή τη νέα εποχή, γνωρίζοντας ότι οι προκλή-
σεις από την παρούσα ενεργειακή κρίση, στην
πραγματικότητα επιταχύνουν τις εξελίξεις στην ΕΕ
για την ενεργειακή μετάβαση και τη στροφή στις
πιο καθαρές μορφές ενέργειας.»

Ο CEO του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, κ.
Γιάννης Παράσχης, δήλωσε σχετικά: «Ο πρώτος
εφοδιασμός με SAF στο αεροδρόμιο της Αθήνας,
που έχει ήδη επιτύχει ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα
στις εγκαταστάσεις του, σηματοδοτεί ένα ακόμη
σημαντικό βήμα στο πλαίσιο της δέσμευσης μας
για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκ-
λήσεων.  

Η σημερινή τροφοδοσία με βιώσιμα αεροπορι-
κά καύσιμα είναι αποτέλεσμα της συντονισμένων 

ενεργειών των τελευταίων μηνών όλων των
εμπλεκόμενων μερών και αναδεικνύει έμπρακτα
την κοινή μας δέσμευση για τη βιώσιμη λειτουργία
του αεροπορικού κλάδου στη χώρα μας. 

Ευχαριστούμε θερμά τους συνεργάτες
μας, AEGEAN και ΕΛΠΕ, καθώς και την “OFC
Υπηρεσίες Αεροπορικού Καυσίμου A.E.” που
έχει την ευθύνη της λειτουργίας των εγκαταστά-
σεων αεροπορικού καυσίμου στο αεροδρό-
μιό μας και παραμένουμε προσηλωμένοι στη
συνέχιση της προσπάθειάς μας για την αντι-
μετώπιση της κλιματικής κρίσης.»

Tα SAF (Neste MY Sustainable Aviation
FuelTM) παράγονται από την εταιρεία NESTE,
από 100% ανανεώσιμα απόβλητα και υπολείμμα-
τα πρώτων υλών, όπως χρησιμοποιημένα τηγα-
νέλαια και ζωικά λίπη, και επιφέρουν μείωση
εκπομπών CO2 κατά μέσο όρο 80% σε σχέση με
τα συμβατικά αεροπορικά καύσιμα, σε όλο τον
κύκλο ζωής τους. 

Πτήσεις με βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα (SAF) και
από το αεροδρόμιο της Αθήνας, από την AEGEAN

και τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ενισχύει το αποτύπωμά του στο χάρτη
των «πράσινων» αεροδρομίων της Ευρώπης

Υψηλές επιδόσεις ανακύκλωσης από τους πολίτες των νησιών της Αττ ικήςΥψηλές επιδόσεις ανακύκλωσης από τους πολίτες των νησιών της Αττ ικής
- Στο πλαίσιο του προγράμματος ανταποδοτικής ανακύκλωσης THE GREEN CITY της Περιφέρειας και του

ΕΔΣΝΑ, μόνο τον Ιούλιο συγκεντρώθηκαν στην ΠΕ Νήσων 8 τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών

Μ
εγάλη είναι η ανταπόκριση των πολιτών που
κατοικούν στα νησιά της Αττικής στο Πρόγραμμα
ανταποδοτικής Ανακύκλωσης THE GREEN

CITY της Περιφέρειας  Αττικής και του ΕΔΣΝΑ.
Ειδικότερα σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΔΣΝΑ μόνο για

τον Ιούλιο του 2022 συγκεντρώθηκαν  8 τόνοι  ανακ-
υκλώσιμων υλικών από όλη την Περιφερειακή Ενότητα
Νήσων. 
Το Πρόγραμμα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης THE
GREEN CITY, που διενεργείται κατά το τελευταίο έτος
στην Αττική και στους 66 Δήμους, με πρωτοβουλία του
Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη, δίνει τη δυνατότητα
στους πολίτες να ανακυκλώνουν τα διαχωρισμένα υλικά
πολλών κατηγοριών (Χαρτί/Χαρτόνι, Πλαστικά, Μεταλλι-
κά Αντικείμενα, Αλουμίνιο, Γυαλί, Ηλεκτρο-
νικός/Ηλεκτρικός Εξοπλισμός, Βρώσιμα Έλαια & Λίπη,
καθώς και Ρούχα/Υφάσματα) και να επιβραβεύονται.
Ανάλογα με τον τύπο και το βάρος κάθε υλικού που
προσκομίζουν στα Κινητά Πράσινα Σημεία, κερδίζουν
πόντους «The Green City». Οι πολίτες μπορούν να
μπουν στην ιστοσελίδα www.thegreencity.gr και να
εγγραφούν στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης της
Ανακύκλωσης. Με την εγγραφή βλέπουν τις περιοχές
στις οποίες γίνεται η συλλογή και επιλέγουν αυτή που
εξυπηρετεί. Αφού παραδοθούν τα προϊόντα προς

ανακύκλωση και ζυγιστούν, πιστώνονται στην κάρτα του
πολίτη οι πόντοι που αναλογούν, τους οποίους μπορεί
να εξαργυρώσει στο συνεχώς αυξανόμενο δίκτυο συνερ-
γατών του προγράμματος. Η διαδικασία της εγγραφής
γίνεται στην κινητή μονάδα, μέσα από την ιστοσελίδα
www.thegreencity.gr ή το mobileapp THE GREEN CITY.
Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης σχολίασε σχετι-
κά:«Θέλω να συγχαρώ ιδιαίτερα τους πολίτες των
νησιών της Αττικής μας που ειδικά μέσα στην τουριστική
περίοδο έχουν επιδείξει υψηλό αίσθημα ευθύνης και
στηρίζουν θερμά το πρόγραμμα μας The Green City,
ενισχύοντας την ανακύκλωση στον τόπο κατοικίας τους.
Αποτελεί βαθιά μου πεποίθηση πως στο δρόμο για να
κάνουμε την Αττική, «πράσινη» Περιφέρεια-Πρότυπο, οι

πολίτες είναι οι πιο ισχυροί μας συμπαραστάτες. Όλοι
μαζί αναπτύσσουμε μια συμμαχία ευθύνης και ως  ενερ-
γοί πολίτες συμβάλλουμε στην προστασία του περιβάλ-
λοντος. Μέσα από την ανακύκλωση τα οφέλη μπορεί να
είναι πολλαπλά, για το περιβάλλον, την υγεία, την οικο-
νομία και για την βελτίωση της ποιότητας ζωής μας.
Κάνοντας ανακύκλωση γινόμαστε ο συνδετικός κρίκος
μιας ισχυρής αλυσίδας μέσω της οποίας στοχεύουμε να
κάνουμε την Αττική μια  πράσινη Περιφέρεια.  Θέλω να
ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες, τους Αντιπεριφ-
ερειάρχες, τα στελέχη της Περιφέρειας και τους εθελοντές
που εργάζονται συστηματικά προκειμένου η γνώση της
ανακύκλωσης να γίνει κτήμα των νέων και του συνόλου
των πολιτών μας. Συνεχίζουμε».

Η Αντιπεριφερειάρχης Νήσων Β. Θεοδωρακοπούλου-
Μπόγρη τόνισε σχετικά:«Τα εύσημα ανήκουν στους
πολίτες  και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που μέσα από αυτή τη
δράση  γινόμαστε κρίκοι της αλυσίδας που προωθεί την
αγάπη για το περιβάλλον και την οικολογία. Κερδίζουμε
έτσι το μεγάλο στοίχημα ώστε να αφήσουμε στην νέα
γενιά ένα περιβάλλον καλύτερο από αυτό που παραλά-
βαμε. Συνεχίζουμε τις οργανωμένες δράσεις ανακύκλω-
σης ώστε το γαλανό χρώμα των ακτών των νησιών μας
να συνδυάζεται με το πράσινο χρώμα της βιωσιμότητας». 
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Κακοκαιρία: Συστάσεις προς τους πολίτες εν όψει της επιδείνωσης του καιρού
Η ΓΓΠΠ συστήνει προσοχή στους πολίτες, ειδικότερα σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση 
έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων

Συστάσεις προς τους πολίτες να είναι
ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για
τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από
κινδύνους που προέρχονται από την
εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομέ-
νων απευθύνει η γενική γραμματεία
Πολιτικής Προστασίας ενόψει της έντον-
ης αστάθειας που αναμένεται να παρου-
σιάσει ο καιρός τις επόμενες τρεις ημέρ-
ες.

Συγκεκριμένα, η ΓΓΠΠ συστήνει στους
πολίτες, ειδικότερα σε περιοχές όπου
προβλέπεται η εκδήλωση έντονων
βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελ-
λωδών ανέμων:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία
αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά
φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν
καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι
υδρορροές των κατοικιών δεν είναι
φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χείμα-
ρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα,
κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχο-
πτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες
μετά το τέλος της εκδήλωσής τους.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου
και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και
παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια
εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαι-
νομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυ-
νών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη
διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να κατα-
φύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και
να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή
χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι
η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση
μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για
τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από
μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες
πινακίδες και γενικά από περιοχές,
όπου ελαφρά αντικείμενα (πχ γλάστρες,
σπασμένα τζάμια κλπ) μπορεί να απο-
κολληθούν και να πέσουν στο έδαφος
(πχ κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των
κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως
Τροχαία κλπ.

Κακοκαιρία: Συστάσεις προς τους
πολίτες εν όψει της επιδείνωσης του
καιρού-1

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού:
Προ των πυλών κεραυνοί, χαλαζο-
πτώσεις και ισχυρές καταιγίδες

Επίσης, σε περιοχές που εκδηλώνεται
έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το
τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να
περάσει μέσα από τα καλώδια. Απο-
συνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από
την κεραία και την παροχή του ηλεκτρι-
κού ρεύματος.

Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις
των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο)
καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του
ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρό-
μου και μακριά από δέντρα που ενδέχε-
ται να πέσουν πάνω του.

Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδο-
ποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης
ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε
μεταλλικά αντικείμενα.

Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους
δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο
διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος
χωρίς να ξαπλώσετε.

Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή
κλαδιά χαμηλών δέντρων στην
περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα
ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον
κίνδυνο πλημμύρας.

Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμ-

μές μεταφοράς ηλεκτρικού
ρεύματος, τηλεφωνικές γραμ-
μές και φράκτες.

Μην πλησιάζετε μεταλλικά
αντικείμενα (πχ αυτοκίνητα,
ποδήλατα, σύνεργα κατασκή-
νωσης κλπ).

Απομακρυνθείτε από ποτά-
μια, λίμνες ή άλλες μάζες
νερού.

Αν είστε μέσα στη θάλασσα
βγείτε αμέσως έξω.

Αν βρίσκεστε απομονωμένοι
σε μια επίπεδη έκταση και
νιώσετε να σηκώνονται τα
μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι
σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε
βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα
πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την
επιφάνεια του σώματός σας και την
επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα
μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω
σας.

Η γενική γραμματεία Πολιτικής Προ-
στασίας (www.civilprotection.gr) του
υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτι-
κής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις
αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες
κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περ-
ιφέρειες και τους δήμους της χώρας,
ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη
ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προ-
κειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις
επιπτώσεις από την εκδήλωση των
έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, τίθεται σε εφαρμογή το
επιχειρησιακό σχέδιο για την αντι-
μετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση
πλημμυρών, καθώς και των συνοδών
τους φαινομένων, ενώ οι Πυροσβεστι-
κές Υπηρεσίες των περιοχών που ανα-
μένεται να εκδηλωθούν τα φαινόμενα,
έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης
ετοιμότητας και περαιτέρω κλιμάκωσης
εφόσον απαιτηθεί, προκειμένου να αντι-
μετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα.

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις
σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση
και την βατότητα του οδικού δικτύου

λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε
αυτό οι πολίτες μπορούν να επισκεφθ-
ούν την ιστοσελίδα της ΕΛΑΣ
www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και
οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα
καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν
να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της γενι-
κής γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.civilprotection.gr.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Έκτακ-
το Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που
εκδόθηκε σήμερα από την Εθνική
Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ),
έντονη αστάθεια προβλέπεται στην κεν-
τρική και τη βόρεια Ελλάδα, κυρίως τις
μεσημεριανές και απογευματινές ώρες,
το επόμενο τριήμερο, με ισχυρές βροχές
και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται
από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και
κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται
καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακ-
των καιρικών φαινομένων στα τακτικά
δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστο-
σελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική
διεύθυνση www.emy.gr.

Παρακολουθήσεις: «Έχουμε δει το
Predator και στα τηλέφωνα άλλων
προσώπων» λέει ο Τέλλογλου

Tι συνέβη με τους Θανάση Κου-
κάκη και Νίκο Ανδρουλάκη

Α
πό το 2013 οι ελλην ικές υπηρεσίες διαπραγμα-
τεύον ται την  απόκτηση αν τίστοιχ ου λογισμικού,
δήλωσε ο Τάσος Τέλλογλου αμέσως μετά την

κατάθεσή του στον  Ισίδωρο Ντογιάκο αν αφορικά με τις
παρακολουθήσεις.

Στις πρώτες δηλώσεις του – αμέσως μετά την  κατάθ-
εσή του στον  εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρο
Ντογιάκο – ο δημοσιογράφος Τάσος Τέλλογλου ξεκαθ-
άρισε πως αν αφορικά με τον  Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν
έχ ει στοιχ εία για παρακολούθησή του – παρά μόν ο
εν δείξεις ότι τα τηλέφων ά του δεν  ήταν  ασφαλή, εν ώ
πρόσθεσε ότι κάτι αν άλογο είχ ε καταγγείλει το 2017 και
το ΚΚΕ.

Μιλών τας για τα λογισμικά παρακολούθησης, διευ-
κρίν ισε πως από την  δημοσιογραφική έρευν α 

έχ ει προκύψει πως οι ελλην ικές υπηρεσίες βρίσκον -
ται σε διαπραγματεύσεις για την  απόκτησή τους ήδη
από το 2013.Το 2015, όπως σημείωσε, υπήρξε διαρρ-
οή των  διαπραγματεύσεων  της ελλην ικής κυβέρν ησης
– μέσω wikileaks – εν ώ το 2017 και το 2018 υπήρξαν
καταγγελίες που αφορούσαν  την  ασφάλεια των  τηλεπι-
κοιν ων ιών  – χ ωρίς ωστόσο καν έν α αποτέλεσμα.

Και δεν  θα υπάρξει καν έν α αποτέλεσμα όσο υπάρχ ει
ο ν όμος του 2021 που έχ ει αν αδρομική ισχ ύ και επο-
μέν ως καλύπτει και τις ν όμιμες επισυν δέσεις που
προηγήθηκαν  αυτού, διευκρίν ισε.

«Δεν ήταν επιλογή των ελληνικών υπηρεσιών να
αγοράσει το Predator»

«Δεν  είν αι σημεριν ό, είν αι αρκετά παλαιότερο» το
ζήτημα σημείωσε ο δημοσιογράφος, σημειών ον τας «ο
Ντογιάκος θα κάν ει τη δουλειά και εμείς τη δική μας»

Οι ελλην ικές υπηρεσίες προσπαθούν  ν α αγοράσουν
αυτά τα λογισμικά από το 2013, ωστόσο δεν  αγορά-
στηκαν , υπογράμμισε, για λόγους που δεν  γν ωρίζει.

Μάλιστα, όπως διευκριν ίζει, δεν  ήταν  η επιλογή ν α
αγοραστεί το Predator, ωστόσο έν α άλλο λογισμικό το
Pegasus «κάηκε» μετά το 2018, παρότι προσέφερε
ορισμέν ες διασφαλίσεις που δεν  εγγυάται το Predator.

Tι συνέβη με τους Θανάση Κουκάκη και Νίκο
Ανδρουλάκη

Αν αφερόμεν ος στις παρακολουθήσεις των  Θαν άση
Κουκάκη και Νίκου Αν δρουλάκη, ο Τάσος Τέλλογλου
επισήμαν ε πως υπήρξε συν δυασμός δύο πραγμάτων :
της ν όμιμης συν ακρόασης και του κακόβουλου λογισμι-
κού.

Η διαφορά είν αι πως ο έν ας πάτησε το link (σημ. του
κακόβουλου λογισμικού) και ο άλλος – δηλαδή ο Νίκος
Αν δρουλάκης – δεν  το πάτησε.

Μου ζητήθηκε ν α δώσω συγκεκριμέν α ον όματα,
ωστόσο, είν αι γν ωστό ποιοι εκπροσωπούν  τις συγκε-
κριμέν ες εταιρείες, διευκρίν ισε παράλληλα ο δημοσιο-
γράφος.

Απαν τών τας σε σχ ετική ερώτηση, ο Τάσος Τέλλογλου
απάν τησε, τέλος, πως το κακόβουλο λογισμικό έχ ει
χ ρησιμοποιηθεί και σε βάρος άλλων  προσώπων  – που
ωστόσο λόγω της ιδιότητάς του δεν  επιθυμούν  ν α το
δημοσιοποιήσουν .

Έχ ω δει link και σε άλλα τηλέφων α, υπογράμμισε –
τον ίζον τας ωστόσο πως δεν  πρόκειται για πολιτικά
πρόσωπα.



Ενέργεια: «Κάθε κιλο
βατώρα μετράει» 

– Τι μέτρα εξετάζουν και εφαρμόζουν
τα κράτη-μέλη της ΕΕ 

«Κάθε κιλοβατώρα που εξοικονομούμε τώρα θα μετρή-
σει για τον χειμώνα», δήλωσε πρόσφατα ο Μπελίτ Ονάι,
δήμαρχος του Ανόβερου, της πόλης του περίπου μισού
εκατομμυρίου κατοίκων που είναι πρωτεύουσα της Κάτω
Σαξονίας. Πρόκειται, ουσιαστικά, για το σύνθημα που θα
κυριαρχήσει από τώρα και για τους επόμενους μήνες
στη Γερμανία και σε ολόκληρη την Ευρώπη, η οποία ζει
ήδη με τον φόβο μιας ενεργειακής κρίσης που μπορεί να
προκληθεί από ένα μπλακάουτ στη ροή ρωσικού φυσι-
κού αερίου.

Αυτός είναι και ο λόγος που οι «27» ενέκριναν κατά
πλειοψηφία (διαφώνησαν Πολωνία και Ουγγαρία) το
σχέδιο για εθελοντικό περιορισμό της κατανάλωσης
κατά 15% τους επόμενους οκτώ μήνες, ώστε να περάσει
ο δύσκολος χειμώνας που έρχεται.

Το σχέδιο αυτό, ωστόσο, παρουσιάζει πολλές ατέλειες
και προβλέπει σειρά εξαιρέσεων και «ειδικών περι-
πτώσεων» – ενώ αρκετές από τις χώρες που το έχουν
εγκρίνει παραδέχονται πως σε καμία περίπτωση δεν
πρόκειται να πιάσουν τον στόχο που έχει τεθεί.

Σε αυτό το φόντο, το Βερολίνο και οι κυβερνήσεις
αρκετών εκ των 16 κρατιδίων έχουν ήδη ανακοινώσει
σειρά μέτρων. Ανάμεσά τους, η μείωση του θερμοστάτη
στις δημόσιες πισίνες και τα γυμναστήρια, όπως επίσης
και στα κυβερνητικά και κρατικά κτίρια στη διάρκεια του
επερχόμενου χειμώνα.

Επίσης, έχει αποφασιστεί η διακοπή ή μείωση της
φωταγώγησης σημαντικών σημείων που θεωρούνται
σήμα-κατατεθέν για τη χώρα: Το Παλάτι του Σαρλότεν-
μπουργκ, το Μνημείο της Νίκης, το Εβραϊκό Μουσείο και
άλλα. Ακόμη και αρκετοί φωτεινοί σηματοδότες στους
δρόμους των γερμανικών πόλεων δεν θα λειτουργούν
κατά τις ώρες μη αιχμής, ενώ στη διάρκεια του φετινού
Oktoberfest στο Μόναχο δεν θα υπάρχουν θερμαινόμε-
νοι εξωτερικοί χώροι.

Ισπανία: «Αντάρτικο» της Μαδρίτης

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση της Ισπανίας
προχωρά στην εφαρμογή ορισμένων εκ των πιο
αυστηρών μέτρων – κι αυτό, παρά το γεγονός ότι το
ρωσικό αέριο καλύπτει πολύ μικρότερο ποσοστό των
αναγκών της χώρας σε σύγκριση με άλλους Ευρωπαίο-
υς εταίρους της. Μάλιστα, έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχό-
μενο τα μέτρα αυτά να επεκταθούν και για τα νοικοκυρ-
ιά, εφόσον η κατάσταση επιδεινωθεί.

Έτσι, από τις αρχές Αυγούστου ισχύει νόμος που θέτει
όριο θερμοκρασίας για τα κλιματιστικά στις επιχειρήσεις
στους 27 βαθμούς Κελσίου το καλοκαίρι και τους 19 βαθ-
μούς τον χειμώνα. Επίσης, τα εμπορικά καταστήματα και
τα σούπερ μάρκετ υποχρεούνται να τοποθετήσουν αυτό-
ματους μηχανισμούς που δεν θα επιτρέπουν στις πόρ-
τες εισόδου και εξόδου να μένουν ανοιχτές όσο είναι σε
λειτουργία το σύστημα κλιματισμού.

Η ανακοίνωση των μέτρων, ωστόσο, συνοδεύτηκε και
από αντιδράσεις, Για του λόγου το αληθές, η πρόεδρος
της κοινότητας της Μαδρίτης, Ισαμπέλ Ντίας Αγιούσο, η
οποία πρόσκειται στο αντιπολιτευόμενο Λαϊκό Κόμμα,
διεμήνυσε ότι όσα από αυτά αφορούν στα καταστήματα
δεν θα εφαρμοστούν, καθώς προκαλούν φόβο στους
καταναλωτές και ειδικά τους τουρίστες. Ο δε πρόεδρος
του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Βαρκελώνης κάλεσε
την κυβέρνηση να δώσει επιδοτήσεις προς τους θιγόμε-
νους.
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Φρένο στις μεταβιβάσεις ΙΧ 
για απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας

- «Σαφάρι» και για ανασφάλιστα οχήματα

Η ΑΑΔΕ και το υπουργείο Μεταφορών σε συνεργασία θα ανταλλάσσουν
στοιχεία και θα κάνουν εκτεταμένες διασταυρώσεις τόσο για την πληρω-

μή τελών κυκλοφορίας όσο και για την ασφάλιση των αυτοκινήτων

Μ
πλόκο στις μεταβιβά-
σεις αυτοκινήτων, εάν
δεν έχουν καταβληθεί

προηγουμένως τα τέλη κυκλοφ-
ορίας όχι μόνο του έτους που
μεταβιβάζεται το όχημα αλλά και
όλων των προηγούμενων,
βάζει απόφαση του υπουργού
Επικρατείας Κυριάκου Πιερρα-
κάκη. Στο στόχαστρο μπαίνουν
και  τα ανασφάλιστα οχήματα
καθώς θα διεξάγονται εξονυχι-
στικοί  ηλεκτρονικοί  έλεγχοι
προκειμένου να διαπιστωθεί
εάν τα οχήματα είναι ασφαλισμέ-
να.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων και  το υπουργείο
Μεταφορών σε συνεργασία θα
ανταλλάσσουν στοιχεία και θα
κάνουν εκτεταμένες διαστα-
υρώσεις τόσο για την πληρωμή
τελών κυκλοφορίας όσο και για
την ασφάλιση των αυτοκινήτων.

Σύμφωνα με την απόφαση,
διατίθεται  στο Πληροφοριακό
Σύστημα «Ηλεκτρονικές Υπηρ-
εσίες Αδειών Κυκλοφορίας»
του υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών η διαδικτυακή
υπηρεσία «Στοιχεία Τελών
Κυκλοφορίας (Α.Α.Δ.Ε.)».
Σκοπός διάθεσης της διαδικτυα-
κής υπηρεσίας είναι η αναγκαι-
ότητα ελέγχου ότι έχουν καταβ-
ληθεί προηγουμένως τα τέλη
κυκλοφορίας προκειμένου να
γίνει η μεταβίβαση οχήματος.

Πλέον μέσω εφαρμογών δια-
λειτουργικότητας των συστημά-
των της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων και  της
ΕΛΑΣ, στις περιπτώσεις που
διαπιστωθεί πως δεν έχουν
καταβληθεί τα τέλη κυκλοφο-
ρίας, αφαιρούνται οι πινακίδες
και η άδεια κυκλοφορίας του
οχήματος με πράξη της αστυνο-
μικής αρχής, από την οποία
επιστρέφονται μόνο εάν ο ενδια-
φερόμενος προσκομίσει  το
αποδεικτικό καταβολής των
τελών κυκλοφορίας, καθώς και
του οφειλόμενου, κατά
περίπτωση, προστίμου ή απο-
δεικτικό 

στοιχείο περί  μη οφειλής
τελών κυκλοφορίας.

Ηλεκτρονικό σαφάρι για ανασφ-
άλιστα

Παράλληλα, στο Πληροφορ-
ιακό Σύστημα «Ηλεκτρονικές
Υπηρεσίες Αδειών Κυκλοφο-
ρίας» του υπουργείου Υπο-
δομών και Μεταφορών διατίθε-
ται  η διαδικτυακή υπηρεσία
«Στοιχεία Κατάστασης και Ασφά-
λισης Οχημάτων» με σκοπό την
άντληση των πληροφοριών που
απαιτούνται (ο τύπος του οχήμα-
τος, αν το όχημα έχει διαγραφεί,
βρίσκεται σε ακινησία ή έχει
δηλωθεί ως κλαπέν και αν είναι
ασφαλισμένο) για την υλο-
ποίηση ψηφιακών εφαρμογών
για τη μεταβίβαση οχημάτων και
την χορήγηση αντιγράφου άδει-
ας κυκλοφορίας οχήματος λόγω
απώλειας/κλοπής/φθοράς .

Σημειώνεται ότι από τον περα-
σμένο Φεβρουάριο έχει τεθεί
σε λειτουργία η νέα υπηρεσία
Open Car από την Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Εσόδων
(ΑΑΔΕ) και τα υπουργεία Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης και Οικονο-
μικών.

Πρόκειται για την πλατφόρμα
μέσω της οποίας οι πολίτες
μπορούν να αναζητούν πληροφ-
ορίες σχετικά με οχήματα τα
οποία διαθέτουν πινακίδες που
έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα

Οι πληροφορίες στις οποίες
έχει πρόσβαση ο χρήστης της
υπηρεσίας είναι οι ακόλουθες:

αν το όχημα είναι σε κίνηση /
ακινησία ή έχει κλαπεί

αν είναι ασφαλισμένο / ανασφά-

λιστο, καθώς και την ημερομ-
ηνία έναρξης και λήξης ασφάλι-
σης και

το χρώμα, ο κατασκευαστής και
ο τύπος του οχήματος.

Σημειώνεται  ότι  μέσω της
υπηρεσίας Open Car δεν
παρέχονται πληροφορίες για τα
στοιχεία ταυτότητας των ιδιοκ-
τητών ή κατόχων των οχημάτων,
ούτε στοιχεία τυχόν οφειλών
από τέλη κυκλοφορίας. Για την
είσοδο στην πλατφόρμα δεν
απαιτείται αυθεντικοποίηση και
η αναζήτηση πραγματοποιείται
με βάση μόνο τον αριθμό
κυκλοφορίας του οχήματος.

Όπως αναφέρεται στην απόφα-
ση, το υπουργείο Υποδομών
και  Μεταφορών έχει  την
υποχρέωση λήψης και διαρ-
κούς τήρησης των κατάλληλων
και  αναγκαίων τεχνικών και
οργανωτικών μέτρων ασφάλειας
των λαμβανομένων πληροφορ-
ιών και, κατ’ ελάχιστον, την κατα-
γραφή και παρακολούθηση των
προσβάσεων, τη διασφάλιση
ιχνηλασιμότητας και την προ-
στασία των διακινούμενων
δεδομένων από κάθε παραβία-
ση, καθώς και από σκόπιμη ή
τυχαία απειλή. Ο φορέας και
ειδικότερα οι  χρήστες των
πληροφοριακών συστημάτων
έχουν την υποχρέωση χρήσης
των λαμβανομένων πληροφορ-
ιών αποκλειστικά και μόνον για
τον σκοπό για τον ανωτέρω
σκοπό.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Κλειστά θα παρ-
αμείνουν τα
ΚΕΠ το Σάββατο
13 Αυγούστου 

Ο Δήμος Φυλής
ενημερώνει ότι
το ερχόμενο
Σάββατο 13
Αυγούστου
2022 τα ΚΕΠ
θα παραμείνουν
κλειστά. 
Η απόφαση
αναφέρεται, στη
σχετική
εγκύκλιο του
Υπουργείου
Εσωτερικών
ΥΨηΔ
19/07/2022
Α.Π.: 31769 ΕΞ
2022. 

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

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166
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ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
Α.Ο.ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το καταστατικό
του ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ
Α.Ο.ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ, η
διοίκηση του Συλλόγου καλεί τα
μέλη του σε Γενική Συνέλευση
που θα πραγματοποιηθεί στις
31/08/2022, ημέρα Τετάρτη και
ώρα 17:00 στο κτήριο του
ΠΑΚΠΠΑ Δ. Ελευσίνας, οδός
Παγκάλου και Κίμωνος 11, με
θέματα:

1. Διαδικαστικά
2. Εκλογή Προέδρου και Γραμ-

ματέα Γ.Σ.
3. Διοικητικός Απολογισμός

2020 – 2022
4. Οικονομικός Απολογισμός

2020 – 2022 και απαλλαγή
μελών Δ.Σ.

5. Εκλογή Εφορευτικής Επιτρο-
πής

6. Αρχαιρεσίες για εκλογή Δ.Σ.
7. Αρχαιρεσίες για εκλογή Εξε-

λεγκτικής Επιτροπής 

Σε περίπτωση μη ύπαρξης
απαρτίας η Γενική Συνέλευση
θα πραγματοποιηθεί την ίδια
ημέρα στον ίδιο χώρο και ώρα
19:00.

Ακράτητος: 
O Bαγγέλης Καραμουλάς 
προπονητής στις γυναίκες

Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε την έναρξη
συνεργασίας με τον προπονητή Βαγγέλη Καρα-
μουλά.

Η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον γνωστό
προπονητή - που δε χρειάζεται συστάσεις - σημα-
τοδοτεί μεταξύ άλλων την πρόθεση της διοίκησης
και ειδικά του προέδρου κ.Χρήστου Αποστολό-
πουλου για αλλαγή σελίδας και την υπέρβαση
στην αγωνιστική σεζόν που έρχεται.

Σύντομα θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις και για
τα υπόλοιπα θέματα που αφορούν τη λειτουργία
της ομάδας.

Coach καλωσόρισες στην ποδοσφαιρική οικο-
γένεια του Ακρατητου Άνω Λιοσίων.

Φιλικό στον Ασπροπύργο την
Παρασκευή ο Βύζας Μεγάρων

Στα πλαίσια της προετοιμασίας του ο Βύζας
Μεγάρων θα δώσει το τρίτο του φιλικό εκτός
έδρας(δημοτικό στάδιο) με την Ενωση Ασπρ-
οπύργου.Ο προπονητής Δημήτρης Καλύκας θα
δοκιμάσει όλους τους παίκτες που έχει στην διά-
θεσή του. Το παιχνίδι θα ξεκινήσεις στις 19:00.

Ανανέωσε και ο Κ.Κώνστας στον ΑΣ Μεγαρικό

Συνέχεια ανανεώσεων. Ανανέωσε την συνεργασία του με τον Α.Σ. Μεγαρικός για την επόμενη σεζόν
2022-2023 και ο Κώνστας Κ. Η διοίκηση του συλλόγου, του εύχεται καλή πορεία στην νέα χρονιά με
υγεία και χωρίς τραυματισμούς.

Παίκτης του Πανελευσινιακού
ο Γιώργος Κατίδης
Η διοίκηση του ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ Α.Ο. ανακοίνω-
σε την έναρξη της συνεργασίας της με τον διεθνή(U21)
Γιώργο Κατίδη. Ο 29χρονο μέσος θα συνεχίσει την
καριέρα του στην ομάδα μας βοηθώντας την να πετύχει
τους υψηλούς στόχους της. Έχει αγωνισθεί μεταξύ
άλλων στις ομάδες: Άρης, Α.Ε.Κ., Novara, Λεβαδει-
ακό, Βέροια,Παναιγιάλειο Jaro, Olympia, Pribram,
Ηρόδοτο ενώ τελευταίος σταθμός στη καριέρα του ηταν
η Προοδευτική. ✌�� Γιώργο καλωσόρισες στην οικο-
γένεια του Πανελευσινιακού!Σου ευχόμαστε υγεία,
δύναμη και πολλές επιτυχίες!

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ Ο ΑΚΗΣ ΜΑΖΙΩΤΗΣ ΣΤΟ ΜΙΜΑ
...
O  Άκης Μαζιώτης συνεχίζει στην οικογέ-
νεια της ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ και την επόμενη
χρονιά.
Τα λόγια είναι περιττά για την καριέρα του
Άκη.
Είναι 31 ετών αγωνίζεται ως αμυντικό χαφ
και η εμπειρία του από μεγαλύτερες κατ-
ηγορίες θα βοηθήσει την ομάδα μας να
πετύχει τους στόχους της ...
Η διοίκηση του εύχεται να είναι υγιής και
να έχει μια όμορφη ποδοσφαιρική χρονιά
!!
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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 

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΘΡΙΑΣΙΟ ΘΑ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΙ ΞΑΝΑ ΣΤΙΣ 30

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 ΛΟΓΩ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ 

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                            

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Yπάλληλος πωλήσεων  για το κατάστημα  
pet-shop ζωοτροφών  της Ελευσίν ας 20ο χιλ
ΝΕΟΑΚ, πλήρης απασχόληση.
ΔΕΥ-ΠΑΡ 09:00-17:00 ΣΑΒ 08:00-15:00, 
με έν α ρεπό την  εβδομάδα..
Γν ώστης  υπολογιστών , επιθυμητή εμπειρία σε αν τίστοιχα
καταστήματα.
Για βιογραφικά στο e-mail grosyn@outlook.com
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Τ
ο 1ο Φεστιβάλ
Κιν ηματογράφου
Περιφέρειας Αττι-

κής “Σιν έ-Θέογν ις” είν αι
γεγον ός και διοργαν ών ε-
ται στον  παλιό Σιδηρο-
δρομικό 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 αφιερ-
ωμέν η σε ν έους δημιο-
υργούς, η πρώτη αυτή
διοργάν ωση 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 πολιτι-

σμός για όλους: η αξιο-
ποίηση των  δημόσιων
χ ώρων  στην  πόλη των
Μεγάρων  προς όφελος
του πολιτισμού και όλων
των  πολιτών .

Η ιδέα της διοργάν ω-
σης εν ός φεστιβάλ θερι-
ν 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 υλοποιείται με
χ ρηματοδότηση της
Περιφέρειας Αττικής,
καθώς εν τάχ θηκε στο
πρόγραμμα εκδηλώσεων
της Περιφέρειας στην
Δυτική Αττική.

Οι ταιν ίες στην  πρώτη
διοργάν ωση του «Σιν έ-
Θέογν ις» επιλέχ θηκαν
ώστε ν α αποτελούν  κλα-
σικές επιλογές, αλλά και
για ν α καλύψουν  τις
προτιμήσεις του μεγάλου
κοιν ού στην  πόλη.
Επιπλέον , μια βραδιά
από τις 3 του φεστιβάλ
αφιερών εται σε ν έους
δημιουργούς, με σκοπό
ν α προβληθούν  κιν ημα-
τογραφικά ν έων  Ελλή-
ν ων  δημιουργών  με
ορίζον τα ν α αποκτήσει
η διοργάν ωση τον  χ αρ-

ακτήρα του 

φεστιβάλ, αν οιχ τού σε
ν έες ιδέες και καλλι-
τεχ ν ικές τάσεις.

Το 1ο Φεστιβάλ Κιν -
ηματογράφου Περιφέρει-
ας Αττικής “Σιν έ-Θέογ-
ν ις” έρχ εται ν α αλλάξει
το κλίμα στο κέν τρο των
Μεγάρων  με τρεις βραδι-
ές open air cinema, με
το παρακάτω πρόγραμ-
μα:

Πρόγραμμα προ-
βολών

Κυριακή 28
Αυγούστου : 

"Καζαμπλάνκα"
Δευτέρα 29

Αυγούστου: 
Βραδιά Νέου Δημιο-

υργού με προβολή της
ταινίας «Σελήνη, 66
Ερωτήσεις

Τρίτη 30 Αυγούστου: 
"Θεέ μου τι σου

κάναμε"
ώρα έναρξης προ-

βολών : 9.00 μ.μ.
είσοδος ελεύθερη
με την υποστήριξη

της Περιφέρειας Αττι-
κής

Σας περιμένουμε!

1ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Περιφέρειας
Αττικής “Σινέ-Θέογνις” 

Στον παλιό Σιδηροδρομικό Σταθμό Μεγάρων στις 28-30 Αυγούστου



14-θριάσιο Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022  

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

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

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

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

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

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

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

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100

ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

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

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

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ

ΧΕΙΡΙΣΤΗ
ΒΑΡΔΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

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

ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

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

ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΠΟΛΥΤΗ
ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 

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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