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ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΣΕ ΦΟΥΛ ΡΥΘΜΟΥΣ
Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΡΙΩΝ
ΚΛΕΙΣΤΩΝ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ

Μνημόνιο
Συνεργασίας για την
αξιοποίηση του κτήματος
Σχιστού – Σκαραμαγκά

σελ. 3

Κ 2239

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Ξεκίνησε η ανακατασκευή της
γέφυρας που καταλήγουν
τα ρέματα Παράπηγα-Μαυρατζά
(«Μαϊστράλι»)
Eίχε καταρρεύσει μετά τις φυσικές
καταστροφές του 2018
σελ. 2

Το πρώτο βήμα για την αξιοποίηση
της μεγάλης έκτασης

των 3.000 στρεμμάτων που διαθέτει
η Εκκλησία στην περιοχή Σχιστό

σελ. 3

Πώς η ΕΛΑΣ εξάρθρωσε
το κύκλωμα που διακινούσε ηρωίνη
στη Δυτική Αττική
Είχαν αποκομίσει παράνομα ποσό που
ξεπερνά τις 100.000 ευρώ.

σελ. 2

Τον Χάλκιν ο Φοίν ικα απέσπασαν
οι «Σιδηροδρομικές Μν ήμες» της Αιμιλίας
Μπουρίτη, στο 7ο Διεθν ές Φεστιβάλ Ντοκιμαν τέρ Καστελλορίζου "BeyondBorders
-Πέρα από τα Σύν ορα» 2022
σελ. 5

Εξοικονόμηση
ενέργειας στο Δημόσιο

Πάγωμα προσλήψεων & χρηματοδότησης
για όσους δεν συμμορφωθούν
σελ. 9

ΠΛΗΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ
ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΖΩΩΝ

Γαϊδουράκι περιφερόταν
με κομμένο πόδι στα
Μέγαρα
σελ. 3

Ληστεία – Μαμούθ
στη λαχαναγορά του Ρέντη με λεία
130.000 ευρώ
Πώς εκτιλύχθηκε το περιστατικό στο
Ρέντη, με θύμα έναν 50χρονο. σελ. 8

Ο Ηρακλής Ελευσίνας πήρε τον
17χρονο Αντώνη Παπαθανασίου

Ξεκίνησε η διάθεση στα εισιτήρια
διαρκείας του Πανελευσινιακού ΑΟ
Ο ΠΑΟΚ Μάνδρας ανακοίνωσε
τον Μπάμπη Σιδηρόπουλο
σελ. 10-11
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2-θριάσιο

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Νέζη Σοφία Χ.

Λεωφόρος Δημοκρατίας 50, 2105580394
ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΠΕΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Ηρώων Πολυτεχνείου 63, 2105546250
MANΔΡΑ

Ασημάκης Γρηγόριος Κ.
Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου 114, 2105550323
ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
Αναστόπουλος Σταμάτιος
Δημαρχείου & Στρατηγού Λιόση, Άνω Λιόσια,
2102473654
ΑΧΑΡΝΕΣ
Λαζάρου Σοφία Γ.
Κωνσταντινουπόλεως 305, 2102465208

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Καιρός: Ηλιοφάνεια
Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Δέσποινα, Δέσπω, Ντέπη, Πέπη, Ζέπω
Γενέθλιος, Σκιαδενή, Τσαμπίκος,
Τσαμπίκα, Μίκα
Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη του
Αναλφαβητισμού

Ξεκίνησε η ανακατασκευή της γέφυρας
που καταλήγουν
τα ρέματα Παράπηγα-Μαυρατζά («Μαϊστράλι»)

Eίχε καταρρεύσει μετά τις φυσικές καταστροφές του 2018

Ξ

εκίν ησαν απ ό
την Περιφερειακή
Εν ότητα
Δυτικής Αττικής, με
συν τον ισμό του Αν τιπ εριφερειάρχ η Δυτικής Αττικής Λευτέρη
Κοσμόπουλου, τα έργα
για την αν ακατασκευή
της γέφυρας που καταλήγει
στα
ρέματα
Π αράπ ηγα-Μαυρατζά
(«Μαϊστράλι») Μεγάρων .
Η συγκεκριμέν η γέφυρα κατέρρευσε μετά
τις φυσικές καταστροφές του 2018, μελετήθηκε, χ ρηματοδοτήθηκε και κατασκευάζεται από την Περιφέρεια Αττικής.
Οι εργασίες εν τάσσον ται στο μεγάλο έργο άρσης επικιν δυν οτήτων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφερειακής Εν ότητας Δυτικής Αττικής που συμπεριλαμβάν ει εκσκαφές, άρση καταπτώσεων , καθαρισμό και
μόρφωση τάφρων , διάν οιξη τάφρων , αποκατάσταση
καθιζήσεων (εκσκαφές, κατασκευή επιχ ωμάτων , οδοστρωσία και ασφαλτικά), κατασκευή τοιχ ίων αν τιστήριξης καθώς και αποκατάσταση της σήμαν σης και του
ηλεκτροφωτισμού.

Πώς η ΕΛΑΣ εξάρθρωσε το κύκλωμα που διακινούσε
ηρωίνη στη Δυτική Αττική
Είχαν αποκομίσει παράνομα ποσό που ξεπερνά τις 100.000 ευρώ.

Όπως προέκυψε, είχ αν συγκροτήσει την εγκληματική
οργάν ωση από τον Δεκέμβριο του 2020 έως και τον
Δεκέμβριο του 2021, με έδρα την πόλη της Καλαμάτας,
όπου διακιν ούσαν τις ν αρκωτικές ουσίες, αποκομίζον τας σημαν τικά χ ρηματικά ποσά.

ΘΡΙΑΣΙΟ

Η οργάνωση διέθετε ιεραρχική δομή, με διαρκή
δράση και διακριτούς ρόλους, ενώ ηγετικό μέλος
ήταν ο 32χρονος συλληφθείς.

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 ΑσπρόπυργοςΧειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφονται.
Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’
ανάγκη τις απόψεις της εφημερίδας

Σχ ετικά ο Αν τιπεριφερειάρχ ης Δυτικής Αττικής Λευτέρης Κοσμόπουλος αν αφέρει: «Είμαστε στην ευχ άριστη θέση ν α βρίσκον ται σε τροχ ιά εκτέλεσης πολύ
σημαν τικά έργα για την ασφάλεια και την εικόν α της
περιοχ ής μας.
Το μεγάλο έργο που εκτελούμε λύν ει σοβαρά προβλήματα και αν τιμετωπίζει χ ρόν ιες επικίν δυν ες καταστάσεις. Κάν ουμε πράξη τις δεσμεύσεις μας για έργο με
ουσία στην Δυτική Αττική».

Ο

ι πολύμην ες έρευν ες έφεραν αποτέλεσμα για τους
αστυν ομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών
της Υ ποδιεύθυν σης Ασφαλείας Καλαμάτας, που
έφθασαν στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάν ωσης,
που δραστηριοποιούν ταν συστηματικά στην προμήθεια, μεταφορά, αποθήκευση και διακίν ηση σημαν τικών
ποσοτήτων ηρωίν ης, σε Μεσσην ία, Λακων ία και Δυτική Αττική.
Ειδικότερα, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχ εία και η δράση
οκτώ μελών της, που συν ελήφθησαν το πρωί της Δευτέρας (05/09), μετά από εν τάλματα σύλληψης που εξέδωσε ο αν ακριτής Καλαμάτας. Πρόκειται για Έλλην ες,
έξι άν δρες και δύο γυν αίκες, ηλικίας από 22 έως 66
ετών , σε βάρος των οποίων είχ ε σχ ηματιστεί δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάν ωσης και τα ν αρκωτικά.

Ήταν αυτός που, πέρα από τη σύσταση, διεύθυν ση
και κατεύθυν ση της οργάν ωσης, εν έταξε σταδιακά και
τα λοιπά μέλη, ορίζον τάς τους συγκεκριμέν ους ρόλους
και καθήκον τα, στους άξον ες της μεταφοράς, αποθήκευσης, απ όκρυψης, π ώλησης, π αράδοσης και
διακίν ησης ν αρκωτικών ουσιών .

Τα μέλη
της οργάν ωσης,
π ροκειμέν ου
να
συγκαλύπτουν την παράν ομη δραστηριότητά τους και
ν α αποπροσαν ατολίζουν τις έρευν ες των διωκτικών
Αρχ ών , χ ρησιμοποιούσαν τηλεφων ικές συν δέσεις που
δεν ήταν δηλωμέν ες στα πραγματικά τους στοιχ εία,
αλλά σε στοιχ εία τρίτων προσώπων («αχ υράν θρωπων » – ghost persons ), εν ώ κατά τις μεταξύ τους
συν ομιλίες, χ ρησιμοποιούσαν συν θηματική και κωδικοποιημέν η ορολογία.

Υ πολογίζεται ότι από την εγκληματική τους δράση
είχ αν αποκομίσει παράν ομα ποσό που ξεπερν ά τις
100.000 ευρώ.
Οι συλληφθέν τες οδηγήθηκαν αρμοδίως.
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θριάσιο-3

ΔΗΜΟΣ ΧΑΡΝΩΝ
ΣΕ ΦΟΥΛ ΡΥΘΜΟΥΣ Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΤΡΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ

“Εξασφαλίσαμε την

Σ

ε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται,
αυτό το διάστημα, οι εργασίες
ανακατασκευής
και
αποκατάστασης στα τρία κλειστά
γυμναστήρια του Δήμου Αχαρνών
(Κόκκινος Μύλος, 1ο κλειστό και
Χολίδειο) μέσα από το πρόγραμμα
Φιλόδημος.
Ένα σημαντικό έργο για την πόλη το
οποίο προβλέπει εκτεταμένες εργασίες
συντήρησης και αναβάθμισης στα
δημοτικά κλειστά με τη συμμετοχή της
τεχνικής υπηρεσίας και του αρμόδιου
αντιδημάρχου Νίκου Δαμάσκου.
Στις δηλώσεις του ο Δήμαρχος
Σπύρος
Βρεττός
τόνισε:

ανακατασκευή και
την
αποκατάσταση
των τριών κλειστών,
τα οποία σε σύντομο
χρονικό διάστημα θα
είναι
έτοιμα
να
φιλοξενήσουν μικρούς
και μεγάλους αθλητές
και αθλούμενους σε
ιδανικές συνθήκες.
Τόσο στο 1ο κλειστό
όσο και σε εκείνο του
Κόκκινου
Μύλου
γίνονται σημαντικές
εργασίες, οι οποίες θα
τους δώσουν ένα
καινούριο, όμορφο,
ασφαλές και φιλικό σε

ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΟΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ
ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΖΩΩΝ

Γαϊδουράκι περιφερόταν με
κομμένο πόδι στα Μέγαρα

Μ

ετά τη σοκαριστική ιστορία με το γαϊδουράκι
στη Ζίτσα Ιωαννίνων που τελικά υποβλήθηκε
σε ευθανασία μετά το βασανιστήριό του, το
φως της δημοσιότητας βλέπουν νεες υποθέσεις
κακοποίησης ζώων.

Στα Μέγαρα, ένας κάτοικος ειδοποίησε την Άμεση
Δράση και τη φιλοζωική οργάνωση της πόλης
όταν είδε έναν γάιδαρο να περιφέρεται στον δρόμο
με κομμένο πόδι και υποσιτισμένος.
Το ζώο, που ήταν μωρό μόλις 13 μηνών, θα
υποβληθεί σε θεραπεία που θα διαρκέσει 15 μέρες.
Παράλληλα, θα τρώει θρεπτικές τροφές, καθώς
ήταν περίπου 30 κιλά κάτω από το φυσιολογικό
του βάρος.

Τέλος, το Mega αναφέρει ότι στο σπίτι ενός ρακοσυλλέκτη βρέθηκαν επίσης μια φοράδα με το
μωρό της και ένα άλογο.

Μνημόνιο Συνεργασίας για την αξιοποίηση
του κτήματος Σχιστού – Σκαραμαγκά
Το πρώτο βήμα για την αξιοποίηση της μεγάλης έκτασης των 3.000 στρεμμάτων που διαθέτει η

Τ

ο πρώτο βήμα για την αξιοποίηση της μεγάλης έκτασης
των 3.000 στρεμμάτων που
διαθέτει η Εκκλησία στην περιοχ ή
Σχ ιστό – Σκαραμαγκά π ρογραμματίζεται ν α λάβει χ ώρα την επόμεν η εβδομάδα.
Εκκλησία και Μον άδα Συμβάσεων
Στρατηγικής Σημασίας (Project
Preparation Facility – PPF) του
ΤΑΙΠΕΔ (Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου) θα
υπ ογράψουν Μν ημόν ιο Συν εργασίας (MOU – Memorandum of
Understanding) ώστε ν α ξεκιν ήσει η
ωρίμαν ση της διαγων ιστικής διαδικασίας για την αξιοποίηση της έκτασης, έργο με αρχ ικό προϋπολογισμό
της τάξεως των 700 εκατ. ευρώ.
Το παρόν στην υπογραφή του

Εκκλησία στην περιοχή Σχιστό

προαν αφερόμεν ου MOU θα δώσει, εκτός
απρόοπτου, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος
Μητσοτάκης, σηματοδοτών τας τη στήριξη
της κυβέρν ησης στο εν λόγω έργο, το οποίο
έχ ει χ αρακτηριστεί από τον γεν ικό διευθυν τή της Εκκλησιαστικής Κεν τρικής Υ πηρεσίας Οικον ομικών (ΕΚΥ Ο) Αρχ ιμαν δρίτη
Νικόδημο Φαρμάκη, ως η «ν αυαρχ ίδα» της
αξιοποίησης της ακίν ητης περιουσίας της
Εκκλησίας.
Έχ ει προηγηθεί την περασμέν η Άν οιξη η
ίδρυση της εταιρείας «Σχ ιστό – Εταιρεία
Αν άπ τυξης Αξιοπ οίησης και Διαχ είρισης
Κτήματος Σχ ιστού – Σκαραμαγκά Μον οπρόσωπ η ΑΕ» με μον αδικό μέτοχ ο την
Εκκλησία της Ελλάδος, αποκλειστικό ιδιοκτήτη της μεγάλης αυτής έκτασης σε κομβικό
σημείο της Αττικής.
Συνεχίζεται στη σελ. 4
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4-θριάσιο

Συν εχ ιζεται από σελ 3
Σύμφων α με το καταστατικό της, σκοπός της
«Σχ ιστό ΑΕ» είν αι ο
«σχ εδιασμός, η κατασκευή, η αν άπτυξη, αξιοπ οίηση, διαχ είριση και
εκμετάλλευση ακίν ητης
περιουσίας και η παροχ ή
συν αφών υπηρεσιών και
ιδίως η εκτέλεση κάθε
δραστηριότητας σχ ετικής
με την αν άπ τυξη και
αξιοποίηση του Κτήματος
Σχ ιστού / Σκαραμαγκά
σε όλη του την έκταση».
Στους σκοπ ούς της
π εριλαμβάν ον ται
«η
επέκταση του Περιβαλλον τικού Πάρκου Αν αψυχ ής και η πολεοδομική
τακτοποίηση της ζών ης
αμφίπλευρα της Λεωφόρου Σχ ιστού με διεύρυν ση
των ορίων της και αξιοποίηση των επιτρεπόμεν ων χ ρήσεων γης για
παραγωγικές δραστηριότητες χ αμηλής και μέσης
όχ λησης ή η χ ωροθέτηση
ζών ης με χ ρήση μεταφόρτωσης απορριμμάτων »
και ειδικότερα:

«Ο
σχ εδιασμός,
η
κατασκευή και η εκμετάλλευση απ οθηκευτικών
και φορτοεκφορτωτικών
χ ώρων , σύμφων α με τις
Ευρωπαϊκές προδιαγραφές δια της δημιουργίας
ΒΙ.ΠΕ.
(Βιομηχ αν ική
Περιοχ ή) προς εξυπηρέτηση της αν άπτυξης του
Λιμέν ος Πειραιώς» αλλά
και δραστηριότητες που
συν δέον ται με την παραγωγή εν έργειας απ ό
αν αν εώσιμες
π ηγές
(ΑΠΕ) ή από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και
Θερμότητας
Υ ψηλής
Απόδοσης».

Η Μον άδα Συμβάσεων
Στρατηγικής
Σημασίας
του ΤΑΙΠΕΔ με επικεφαλής τον εν τεταλμέν ο
σύμβουλο,
Παν αγιώτη
Σταμπουλίδη, θα αν αλάβει όλες τις αν αγκαίες
μελέτες
χ ωροθέτησης,
εκπον ών τας Ειδικό Σχ έδιο Χωρικής Αν άπτυξης
Στρατηγικών
Επ εν δύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) όπως
προβλέπεται για τις

επεν δύσεις που έχ ουν
λάβει τον χ αρακτηρισμό
«στρατηγικής σημασίας»
από την αρμόδια Κυβερν ητική Επιτροπή.

Πρόκειται για έν α φιλόδοξο σχ έδιο π ου έχ ει
αρκετό δρόμο μπροστά
του. Μεταξύ άλλων χ ρειάζεται ν α ξεκαθαρίσει ό,τι
έχ ει σχ έση με δασική
έκταση, ν α καθοριστούν
με ακρίβεια οι χ ρήσεις,
ν α διαγν ωστούν επακριβώς οι αν άγκες που θα
καλύψει καθώς και ν α
βρεθεί το κατάλληλο
μείγμα για τη χ ρηματοδότηση.

Σύμφων α με σχ ετικές
δηλώσεις του γεν ικού διευθυν τή της ΕΚΥ Ο έχ ει
εκφραστεί ήδη εν διαφέρον από μεγάλες εταιρείες
για το έργο. Ο ίδιος έχ ει
επίσης αν αφέρει ότι η εν
λόγω αν άπ τυξη
στη
φάση της πλήρους λειτουργίας της θα δημιουργήσει περί τις 10 χ ιλ. θέσεις
εργασίας.
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θριάσιο-5

Συγχαρητήρια του Δημάρχου Ασπροπύργου, κ. Νικόλαου Μελετίου

Τον Χάλκινο Φοίνικα απέσπασαν οι «Σιδηροδρομικές Μνήμες» της Αιμιλίας
Μπουρίτη, στο 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου
"BeyondBorders -Πέρα από τα Σύνορα» 2022

Μ

ε
το
3ο
βραβείο
/
BronzePhoenix / Χάλκινος
Φοίνικας τιμήθηκε η μικρού
μήκους ταινία «Railway Memories Σιδηροδρομικές
Μνήμες»
της
Αιμιλίας Μπουρίτη, στο τμήμα
μICRO του 7ου Διεθνούς Φεστιβάλ
Ντοκιμαντέρ
Καστελλορίζου
«BeyondBorders -Πέρα από τα
Σύνορα 2022 -εκεί όπου το ντοκιμαντέρ συναντά την Ιστορία και τον
Πολιτισμό». Η ταινία αποτελεί μια
οπτικοακουστική σπουδή πάνω
στην έννοια της μετακίνησης ως
ατομική και συλλογική μνήμη.
Το ν τοκιμαν τέρ «Σιδηροδρομικές Μν ήμες» υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Διεθν ούς Προγράμματος Αμολή, σε συν εργασία με τον Δήμο Ασπροπύργου και
συγκεκριμέν α τη Διεύθυν ση Κοιν ων ικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού
και Νεολαίας, το Πν ευματικό Κέν τρο,
την Πον τιακή Κοιν ότητα της πόλης και
τον Οργαν ισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδας
–

ΟΣΕ. Η αρμόδια Αν τιδήμαρχ ος του
Δήμου
Ασπ ροπ ύργου
κ.
Σοφία
Μαυρίδη, η οποία συν έβαλε σημαν τικά
στην υλοποίηση της ταιν ίας μικρού
μήκους, μεταξύ άλλων και με την συμμετοχ ή της, συν εχ άρη θερμά την κ. Μπουρίτη και όλους τους συν τελεστές του
Φεστιβάλ. Παράλληλα τόν ισε ότι ο
Δήμος Ασπροπύργου στηρίζει και είν αι
πάν τα αρωγός σε θέματα που αν αδεικν ύουν και προάγουν τον Πολιτισμό.
Ο Δήμαρχ ος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου συν εχ άρη, σε συν άν τηση που είχ ε στο γραφείο του την κ.
Αιμιλία Μπουρίτη για την τιμητική διάκριση που απέσπασε το ν τοκιμαν τέρ
«Σιδηροδρομικές Μν ήμες». Όπως χ αρακτηριστικά τόν ισε: «Ο Πολιτισμός αποτελεί το πεδίο προβολής της δημιουργικής έκφρασης των αν θρώπων σε όλες
τις μορφές. Η Δημοτική μας Αρχ ή θεωρεί το «αγαθό» του πολιτισμού αδιαπραγμάτευτο και για το λόγο αυτό θα
συν εχ ίσει ν α υιοθετεί και ν α εν ισχ ύει

κάθε πολιτιστική πρωτοβουλία».
Να σημειώσουμε ότι, το έργο
«Railway Memories» («Σιδηροδρομικές
Μν ήμες») σε σύλληψη, σκην οθεσία και
επ ιτέλεση
της
Αιμιλίας
Μπ ουρίτη/Καλλιτεχ ν ική
π λατφόρμα
Συν +εργασία, ήταν έν α από τα 30 που
επιλέχ θηκαν αν άμεσα σε 790 υποψηφιότητες από 100 χ ώρες και προβλήθηκε
στο 7ο Διεθν ές Φεστιβάλ Ντοκιμαν τέρ
Καστελλορίζου 2022 "Πέρα απ ό τα
Σύν ορα" https://bey ondborders.gr/ Τα
βραβεία του συγκεκριμέν ου τμήματος
έχ ουν αποκλειστικό σπόν σορα το γερμαν ικό καν άλι Phoenix/ ZDF.
Με αφορμή τη συμμετοχ ή της Αιμιλίας
Μπουρίτη στο 7ο Διεθν ές Φεστιβάλ
Ντοκιμαν τέρ Καστελλόριζου 2022 και
στο πλαίσιο αδελφοποίησης του Δήμου
Ασπροπύργου με το Δήμο Μεγίστης στο
Καστελλόριζο, η δημιουργός της ταιν ίας,
π αρέδωσε στον Michel Noll, στον

Δήμαρχ ο,
Γιώργο Σαμψάκο και τον
Αν τιδήμαρχ ο, Στράτο Αμύγδαλο αν αμν ηστικά δώρα από τον Δήμαρχ ο Ασπροπύργου, κ. Νικόλαο Μελετίου και την
Αν τιδήμαρχ ο Κοιν ων ικής Προστασίας,
Παιδείας, Πολιτισμού και Νεολαίας, κ.
Σοφία Μαυρίδη. Σε αν ταπόδοση έλαβε
επίσης αν αμν ηστικά δώρα προς τον
Δήμο Ασπροπύργου.
Η κ. Αιμιλία Μπουρίτη σημείωσε ότι,
είν αι μεγάλη της τιμή ν α συν εισφέρει
στην αν ταλλαγή των αν αμν ηστικών
δώρων , εν όψει της αδελφοποίησης των
δύο πόλεων .
Στο έργο «Railway Memories» («Σιδηροδρομικές Μν ήμες») η Αιμιλία Μπουρίτη
καταγράφει μια πρωτότυπη σύν δεση
των Σιδηροδρομικών Γραμμών με την
ιστορία των Πον τίων .
Y ouTube T
r
a
i
l
e
r
:
https://www.y outube.com/watch?v =Ah
4y UXhFEqw

Αποκαλυπτήρια μνημείου πεσόντων αξιωματικών των ΕΔ στον Κιθαιρώνα
Χρήστος Στάθης: Η ιστορια μας πλημμηρίζει η συγκίνηση στα αποκαλυπτήρια του μνημείου

Τ

α αποκαλυπτήρια του μνημείου
πεσόντων αξιωματικών και
οπλιτών των Ενόπλων Δυνάμεων στο όρος Κιθαιρώνα, πραγματοποιήθηκαν από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ.
Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο
αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, αναφέρει μεταξύ άλλων:
«Βαθύτατη συγκίνηση κατά την τελετή
των αποκαλυπτηρίων του Μνημείου
που ανηγέρθη στον Κιθαιρώνα προς

Τιμήν και Μνήμη των 23 Πεσόντων
Αεροπόρων και Καταδρομέων της 12ης
Ιανουαρίου του 1970».
«Στον τόπο που πριν από 52 χρόνια
συνέβη
το
τραγικό
αεροπορικό
δυστύχημα, που συγκλόνισε και βύθισε
στο πένθος τις Ένοπλες Δυνάμεις μας
και ολόκληρη την Ελλάδα», συνεχίζει,
«αποτίσαμε φόρο τιμής στη μνήμη των 5
μελών του πληρώματος του αεροσκάφους και των 18 καταδρομέων που έπεσαν πάνω στην εκτέλεση του καθήκοντος για την πατρίδα, όπως και στις οικογένειές τους, που τους έχασαν τόσο
πρόωρα και τόσο άδικα».
«Το στρατιωτικό προσωπικό, πιστό
στις διαχρονικές αρχές και αξίες των
Ενόπλων Δυνάμεων, δίνει και σήμερα
με σθένος, αυταπάρνηση και πλήρη
συναίσθηση της ευθύνης του, τον
αγώνα τον καλό, μέσα από την ρεαλιστική επιχειρησιακή εκπαίδευση και την
ετοιμότητα άμεσης αντίδρασης, όπου και

όταν χρειαστεί και σε κάθε γωνιά του
πατρίου εδάφους» υπογράμμισε ο
αρχηγός ΓΕΕΘΑ.
«Το μνημείο αυτό» τόνισε, «θα αποτελεί εφεξής φάρο μνήμης και θα θυμίζει
σε όλους τη θυσία των παλικαριών που
χάθηκαν, γεννώντας σκέψεις και συναισθήματα χρέους και τιμής προς τους
συναδέλφους που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος».
Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, καταλήγοντας
στην ανάρτησή του, ευχαρίστησε «το
Γενικό Επιτελείο Στρατού και τους φορείς – υπηρεσίες που συνέδραμαν καθ’
οιονδήποτε τρόπο στην ανέγερση του
μνημείου».
Χρήστος Στάθης: Η ιστορια μας
πλημμηρίζει η συγκίνηση στα αποκαλυπτήρια του μνημείου
«Η ιστορια είναι διαχρονική! Σήμερα,
52 χρόνια μετά, μας πλημμηρίζει η
συγκίνηση στα αποκαλυπτήρια του

μνημείου των Ηρώων των ένοπλων
δυνάμεων που απώλεσαν τη ζωή τους,
στις 12/01/1970 σε ηρωική αποστολή
στο Κιθαιρώνα μας, που συνεχίζει να
γράφει ιστορία..!» ανέφερε σε ανακοίνωση του ο Δήμαρχος Μάνδρας κος
Χρήστος Στάθης.Μνημονεύοντας το
παρελθόν στάθηκε και στη στιγμή που
είχε λογαχό τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ: «Για
εμένα η συγκίνηση διπλή, αφού βρέθηκα με το λοχαγό μου, Κωνσταντίνο
Φλώρο, σήμερα, Αρχηγό ΓΕΕΘΑ. »

6 - θριάσιο
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KEP-ePass: Νέα υπηρεσία κράτησης αριθμού προτεραιότητας στα ΚΕΠ
Έχουν ενταχθεί στην πιλοτική λειτουργία τα κεντρικά ΚΕΠ Ελευσίνας και Αχαρνών

Τ

η δυν ατότητα ν α δεσμεύουν
αριθμό π ροτεραιότητας για
εξυπηρέτηση με φυσική παρουσία σε 31 ΚΕΠ της χ ώρας
έχ ουν πολίτες και επιχ ειρήσεις. Πρόκειται για το KEP-ePass, το οποίο είν αι
διαθέσιμο
μέσω
του
rantev ou.kep.gov .gr και απ οσκοπ εί
στην ταχ ύτερη, απ λούστερη και
καλύτερη εξυπηρέτηση από τα Κέν τρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών . Με τον τρόπο
αυτό, οι πολίτες μπορούν μέσω του
υπολογιστή ή του κιν ητού τους τηλεφών ου:
– ν α προβαίν ουν σε κράτηση αριθμού προτεραιότητας για την εξυπηρέτησή τους και
– ν α βλέπουν σε πραγματικό χ ρόν ο
ποιος αριθμός εξυπηρετείται και πόσος
είν αι ο εκτιμώμεν ος χ ρόν ος αν αμον ής
μέχ ρι ν α φτάσει η σειρά τους.
Το KEP-ePass εν τάσσεται στο
πλαίσιο του ψηφιακού εκσυγχ ρον ισμού
του δικτύου των ΚΕΠ, ξεκιν ών τας την
πιλοτική του λειτουργία από 31 Κέν τρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών , εν ώ προβλέπεται ν α επεκταθεί σύν τομα και σε
άλλα ΚΕΠ. Η δράση υλοποιείται από τη
Γεν ική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρν ησης και Απλούστευσης Διαδικασιών και τη Γεν ική Γραμματεία Πληροφοριακών
Συστημάτων
Δημοσίας
Διοίκησης. Παράλληλα έχ ει εγκατασταθεί εξοπλισμός στον χ ώρο των ΚΕΠ ο
οποίος περιλαμβάν ει:
– εκδοτήρια αριθμών προτεραιότητας
και
– οθόν ες π ου εμφαν ίζουν τον
τρέχ ον τα αριθμό προτεραιότητας.

Πολιτών που έχ ουν εν ταχ θεί στην
π ιλοτική λειτουργία του KEP-ePass
είν αι τα εξής:

Η διαχ είριση και η κλήση των
αριθμών π ροτεραιότητας απ ό τους
υπαλλήλους των ΚΕΠ θα γίν εται μέσα
από το περιβάλλον της Πλατφόρμας
Επισκέψεων ΚΕΠ, σε ειδική εν ότητα
που έχ ει προστεθεί.

Η διαδικασία κράτησης αριθμού προτεραιότητας είν αι ιδιαίτερα απλή:

1. Αρχ ικά, ο πολίτης εισέρχ εται στο
rantev ou.kep.gov .gr με τους κωδικούς
του στο Taxisnet και επιλέγει «Νέο
ραν τεβού», προσδιορίζον τας τον ν ομό
και τον δήμο όπ ου επ ιθυμεί ν α
εξυπηρετηθεί.
2. Στη συν έχ εια, επιλέγει το κατάστημα που τον εξυπηρετεί από τη
λίστα των διαθέσιμων ΚΕΠ. Τα ΚΕΠ
που εν τάσσον ται στη δράση KEPePass
έχ ουν
την
έν δειξη
«ΑΥ ΘΗΜΕΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ».
3. Ακολουθών τας τα βήματα στην

5 Γυναίκες - 3ο Φεστιβάλ
Παραδοσιακών Χορών από
το ‘’Χοροδρώμενο’’, Άνω Λιοσιων!
3ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών
από το ‘’Χοροδρώμενο’’, Άνω
Λιοσιων!
Μια παράσταση
αφιερωμένη στη
Γυναίκα!
5 στάδια από τη
ζωή της γυναίκας
σε μία παράσταση
που θα καθηλώσει!
Ηθοποιοί, Μουσικοί, Τραγουδιστές,
& Χορευτές,
συναντιούνται επί
σκηνής και
ενώνουν τα κομμάτια του ίδιου πάζλ!
Μην λείψει κανείς!

πλατφόρμα, στην οθόν η εμφαν ίζον ται ο πρώτος διαθέσιμος αριθμός προτεραιότητας, ο αριθμός που εξυπηρετείται εκείν η τη στιγμή και ο εκτιμώμεν ος χ ρόν ος αν αμον ής.
4. Πατών τας «Επ ιβεβαίωση» και
εισάγον τας τα στοιχ εία επικοιν ων ίας
του (ον οματεπών υμο τηλέφων ο και
διεύθυν ση ηλεκτρον ικού ταχ υδρομείου), ο πολίτης λαμβάν ει email με τα
στοιχ εία της κράτησής του.
Υ π εν θυμίζεται ότι η π λατφόρμα
επ ισκέψεων
στα
ΚΕΠ
rantev ou.kep.gov .gr είν αι διαθέσιμη για
περισσότερο από έν αν χ ρόν ο. Αρχ ικά, η πλατφόρμα έδιν ε τη δυν ατότητα
στον πολίτη ν α προγραμματίζει ραν τεβού για εξυπηρέτηση από ΚΕΠ σε
συγκεκριμέν η ημέρα και ώρα. Από το
τέλος Ιουν ίου η π λατφόρμα αν αβαθμίστηκε, παρέχ ον τας επιπλέον τη
δυν ατότητα του ePass.
Τα 31 Κέν τρα Εξυπ ηρέτησης

ΚΕΠ Ακαδημίας (Δήμος Αθην αίων )
ΚΕΠ Ν. Κόσμου (Δήμος Αθην αίων )
ΚΕΠ Πετραλών ων (Δήμος Αθην αίων )
ΚΕΠ Σεπολίων (Δήμος Αθην αίων )
ΚΕΠ Πατησίων (Δήμος Αθην αίων )
ΚΕΠ Πλ. Βικτωρίας (Δήμος Αθην αίων )
ΚΕΠ Αμπ ελοκήπ ων (Δήμος Αθην αίων )
ΚΕΠ Κυψέλης (Δήμος Αθην αίων )
ΚΕΠ Συν τάγματος (Δήμος Αθην αίων )
Κεν τρικό ΚΕΠ Δήμου Πειραιά
Κεν τρικό ΚΕΠ Δήμου Αχ αρν ών
Κεν τρικό ΚΕΠ Δήμου Νέας Σμύρν ης
Κεν τρικό ΚΕΠ Δήμου Θεσσαλον ίκης
Κεν τρικό ΚΕΠ Δήμου Πατρέων
Κεν τρικό ΚΕΠ Δήμου Ζακύν θου
Κεν τρικό ΚΕΠ Δήμου Ελευσίν ας
Κεν τρικό ΚΕΠ Δήμου Κιλκίς
Παράρτημα ΚΕΠ Δήμου Γλυφάδας
Κεν τρικό ΚΕΠ Δήμου Περιστερίου
Κεν τρικό ΚΕΠ Δήμου Χαν ίων
Κεν τρικό ΚΕΠ Δήμου Κορυδαλλού
Κεν τρικό ΚΕΠ Δήμου Χαλκιδέων
Παράρτημα ΚΕΠ Δήμου Παλαιού
Φαλήρου
Κεν τρικό ΚΕΠ Δήμου Κηφισίας
Κεν τρικό ΚΕΠ Δήμου Ρόδου
Κεν τρικό ΚΕΠ Δήμου Νάξου
Κεν τρικό ΚΕΠ Δήμου Ζωγράφου
Κεν τρικό ΚΕΠ Δήμου Παλλήν ης
Κεν τρικό ΚΕΠ Δήμου Μεταμόρφωσης
Κεν τρικό ΚΕΠ Δήμου Ραφήν ας –
Πικερμίου
Κεν τρικό ΚΕΠ Δήμου Τρικάλων

Το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου
η εθελοντική αιμοδοσία
του Κυνηγετικού Συλλόγου Αχαρνών

Ο Κυνηγετι κός Σύλλογος Αχαρνών σε συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό, θα πραγματοποιήσει
εθελοντι κή
αι μοληψί α
στι ς
10/09/2022 ημέρα Σάββατο και ώρα
16:00 – 20:00 στα γραφεία του
Συλλόγου Αρχαί ου Θεάτρου 31
Αχαρνές.
Μη ξεχνάμε πως λίγα μόλις λεπτά

από τον πολύτιμο χρόνο μας, μπορούν να σώσουν περισσότερους
από έναν ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη.
Για δηλώσεις συμμετοχής μπορεί τε
να επι κοι νωνήσετε
στο
2102463256 καθημερινά και ώρες
08:30 – 13:00 το πρωί και 18:00 –
20:30 το απόγευμα.
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14 νέους διπλούς βυθιζόμενους κάδους στο
Ζεφύρι τοποθέτησε ο Δήμος Φυλής

θριάσιο-7

Προαστιακός:

Ανέκδοτο χωρίς γέλιο
το δρομολόγιο
Άνω Λιόσια-Κάντζα
Ανάστατο είναι το επιβατικό
κοινό από τη συνεχή
αναστολή δρομολογίων

Σ

την εγκατάσταση 14 οικολογικών βυθιζόμενων συστημάτων κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων στο
κέντρο αλλά και τις γειτονιές του Ζεφυρίου προχώρησε ο Δήμος Φυλής, στο πλαίσιο
των πολυεπίπεδων ενεργειών του Χρήστου Παππού, για την αισθητική, λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμιση του αστικού ιστού της
πόλης.
«Πιστοί στη δέσμευσή μας για μια καθαρή πόλη
κάνουμε καθημερινά πράξη με τα έργα μας, το
ευρύτερο όραμά μας για τη μείωση του περιβαλλοντικού και ενεργειακού αποτυπώματος του
Δήμου μας.
Προχωρούμε σταθερά, το πρόγραμμά μας για
την σταδιακή εγκατάσταση των συστημάτων βυθιζόμενων κάδων σε όλο το Δήμο και εξασφαλίζουμε τους απαιτούμενους πόρους ώστε να επεκταθεί η διαλογή των υλικών στην πηγή και να
τονωθεί η ανακύκλωση.
Αναβαθμίζουμε περαιτέρω τις υπηρεσίες μας
στον τομέα της καθαριότητας με τη χρήση των
νέων τεχνολογιών αποκομίζοντας πολλαπλά
οφέλη για τους δημότες και την βελτίωση της
καθημερινότητάς τους. Περνούμε στη Νέα Εποχή
της διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων
σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βελτιώνουμε την εικόνα του Δήμου μας
προστατεύοντας παράλληλα και το περιβάλλον»
υπογραμμίζει ο Δήμαρχος Φυλής.
Την μελέτη του έργου και την επίβλεψη έχει η
Τεχνική Υπηρεσία ενώ η Διεύθυνση Καθαριότητας Ζεφυρίου χωροθέτησε τα σημεία τοποθέτησης των κάδων.

Με την εγκατάσταση των βυθιζόμενων κάδων
συλλογής απορριμμάτων βελτιώνεται σημαντικά
η εικόνα της πόλης μας. Ελευθερώνουμε και
παραδίδουμε στους δημότες δεκάδες τετραγωνικά μέτρα σε πεζοδρόμια,πλατείες και δρόμους
αφού για κάθε έναν υπόγειο κάδο που τοποθετείτε απομακρύνονται 7 συμβατικοί. Συνολικά θα
απομακρυνθούν περισσότεροι από 150 τροχήλατοι κάδοι» υπογραμμίζει ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Έργων Θανάσης Σχίζας.
«Τα νέα συστήματα είναι συμβατά με τα απορριμματοφόρα του Δήμου καιέτσι δεν υπάρχει
επιπλέον κόστος για την προμήθεια νέων
οχημάτων.

Πετυχαίνουμε εξοικονόμηση δυνάμεων και καυσίμων, μειώνουμε το λειτουργικό κόστος της
αποκομιδής αλλά τους εκπεμπόμενους ρύπους
και ταυτόχρονα έχουμε μια πιο όμορφη και καθαρή πόλη» επισημαίνει ο Αντιδήμαρχος Ζεφυρίου Γιάννης Μαυροειδάκος.

Τα 14 συστήματα κάθετης διαβαθμισμένης
συμπί εσης απορρι μμάτων,ρομποτι κής λει τουργίας τοποθετήθηκαν στο Δημαρχείο Ζεφυρίου
στην πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, στο 1ο
Νηπιαγωγείο Ζεφυρίου, στο 2ο Γυμνάσιο Ζεφυρίου, στην πλατεία Κύπρου, στο ΓΕΛ Ζεφυρίου,στην πλατεία Μερκούρη επί της οδού Ανεξαρτησίας, στην οδό Θεσπρωτίας, στη συμβολή
των οδών Κορυτσάς και 25ης Μαρτίου, στη
συμβολή των οδών Ανεξαρτησίας και Κοραή,
στην συμβολή των οδών Παναγίας Γρηγορούσης και Γράμμου, στο 4ο νηπιαγωγείο, στην
συμβολή των οδών Σεφέρη και Τήνου, στη
συμβολή των οδών Βύρωνος και Μεσολογγίου
και στην οδό Παναγίας Γρηγορούσης στο ύψος
του συλλόγου Ηπειρωτών.

Κάθε σύστημα έχει ένα κάδο για οργανικά και
σύμμεικτα απορρίμματα και ένα κάδο ανακύκλωσης. Η χωρητικότητα των νέων υπόγειων κάδων
σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας
ανέρχεται στα 1.100 λίτρα αλλά με τη διαδικασία
της συμπίεσης έχει τη δυνατότητα να αυξάνεται η
χωρητικότητα στον μεν κάδο με τα οργανικάσύμμεικτα μέχρι και 10.000lt, στον δε κάδο με τα
ανακυκλώσιμα μέχρι και 30.000lt. Δεν συνίσταται η ρίψη ογκωδών απορριμμάτων και κλαδιών.

Α

νάστατο είναι το πολυπληθές επιβατικό
κοινό πολλών Δήμων της Αττικής από
τη συνεχή αναστολή δρομολογί ων
στον Προαστιακό της Αθήνας
Mάλιστα τις περισσότερες φορές χωρίς προειδοποίηση. Ιδιαίτερα η γραμμή Άνω Λιόσια –
Κάντζα έχει καταντήσει… ανέκδοτο, με το οποίο
δυστυχώς δε μπορούν να γελάσουν οι επιβάτες
της γραμμής (κυρίως των Δήμων Αχαρνών,
Φυλής και των υπόλοιπων δυτικών συνοικιών), αφού ταλαιπωρούνται άδικα, καθημερινά και αναίτια, δίχως να ξέρουν το γιατί.
Η όποια ελπίδα για ομαλοποίηση των λεωφορείων με την επιστροφή και των τελευταίων
ταξιδιωτών από τις διακοπές και την έλευση
του φθινοπώρου, διαψεύστηκε εν τη γενέσει
της, αφού συνεχίστηκαν οι καθημερινές καθυστερήσεις (στην καλύτερη περίπτωση) και καταργήσεις (στη χειρότερη) δρομολογίων.
Πρωτοφανές είναι επίσης, το γεγονός ότι
ουδείς από τους υπεύθυνους μπαίνει στον
κόπο να ανακοινώσει αυτές τις καταργήσεις
εγκαίρως.
Έτσι οι επιβάτες πηγαίνουν κανονικά την
ώρα αναχώρησης του δρομολογίου και εκεί
ενημερώνονται (αν τους ενημερώσει κάποιος
υπεύθυνος του σταθμού) ότι το τρένο… απλά
δε θα περάσει! Αποτέλεσμα, να υπόκεινται μια
απίστευτη ταλαιπωρία, που θα μπορούσε να
είχε αποφευχθεί αν το γνώριζαν νωρίτερα και
φρόντιζαν για τις εναλλακτικές τους λύσεις.
Το θέμα, έτσι όπως έχει εξελιχθεί, ξεφεύγει από
τα όρια της Hellenic Train, η οποία φαντάζει
ανίκανη (;) ή αδιάφορη να δώσει λύση. Χρειάζεται κάτι να κάνει η κυβέρνηση ΑΜΕΣΑ, για να
βάλει φρένο σε αυτή την κατάσταση και να σταματήσει την ταλαιπωρία χιλιάδων επιβατών.
Οι δικαιολογίες ότι δεν μπορούν να επέμβουν στον ιδιωτικό τομέα και αρκούνται μόνο
να καλούν τους ιθύνοντες για εξηγήσεις, είναι
αστείες. Η συγκοινωνία είναι δημόσιο ΑΓΑΘΟ
και μια ευνομούμενη πολιτεία οφείλει να την
παρέχει χωρίς προσκόμματα. Είναι ντροπή
πια, αυτό που συμβαίνει καθημερινά στα δρομολόγια και τους σταθμούς του Προαστιακού.

8-θριάσιο

Ατύχημα στο Allou Fun Park, με δύο
σοβαρά τραυματίες

Σ

Η εισαγγελική αρχή διέταξε προκαταρκτική εξέταση

ε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας
δύο από τους τέσσερις τραυματίες
μετά το ατύχημα που σημειώθηκε, χθες,
στο Allou Fun Park στου Ρέντη. Νεαρή 21
ετών έχει διασωληνωθεί και νοσηλεύεται
στη ΜΕΘ, καθώς φέρει σοβαρές
κακώσεις στον θώρακα, 24χρονος έχει
υποστεί ρήξη σπλήνας και οι άλλοι δύο
φέρουν ελαφρά τραύματα.
Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη
του υπεύθυνου λειτουργίας του λούνα
παρκ. Το ατύχημα έγινε γύρω στις 11 το
βράδυ όταν τέσσερα άτομα, δύο αγόρια
και δύο κορίτσια που επέβαιναν σε τρενάκι, για άγνωστους έως τώρα λόγους
εκσφενδονίστηκαν από το βαγόνι και
βρεθήκαν πάνω σε θάμνους.
Η εισαγγελική αρχή διέταξε προκαταρκτική εξέταση στο πλαίσιο της οποίας
αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις από
όλους τους εμπλεκόμενους του ατυχήματος στο Allou Fan Park, κατά το οποίο
τραυματίστηκαν σοβαρά δύο άτομα.
Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση
της εταιρείας, το πιστοποιητικό ασφαλείας της TUV Hellas για την ασφαλή λειτουργία του παιχνιδιού είναι εν ισχύι, ενώ
ο νόμιμος εκπρόσωπος του πάρκου
αφέθηκε ελεύθερος από την εισαγγελία
ποινικής δίωξης, όπου είχε προσαχθεί,
χωρίς να υπάρξει αυτόφωρη διαδικασία.
Η ανακοίνωση της εταιρείας

"Ουδέποτε υπήρξε εκτροχιασμός
βαγονιού, ενώ η στάθμη του νερού ήταν
επαρκής για την ασφαλή λειτουργία του
παιχνιδιού" αναφέρει, μεταξύ άλλων, σε

ανακοίνωση η διοίκηση του Allou Fun
Park. Προστίθεται ακόμα ότι η εταιρεία
"βρίσκεται από την πρώτη στιγμή κοντά
στα παιδιά που τραυματίστηκαν χθες
ευτυχώς χωρίς να διατρέχουν κίνδυνο,
και τους εύχεται ολόψυχα περαστικά".

Επισημαίνεται ότι ακόμα δεν έχουν διαπιστωθεί τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πτώση των παιδιών σε παράπλευρο θάμνο, αλλά υπάρχει επικοινωνία
μαζί τους για να διαπιστωθούν όλες οι
λεπτομέρειες του συμβάντος.
"Με δεδομένο ότι στις χιλιάδες ώρες
λειτουργίας του συγκεκριμένου παιχνιδιού, παρόμοιο περιστατικό δεν έχει
ξανασυμβεί, είναι πραγματικά άξιο
απορίας πως - αν και το βαγόνι ήταν στη
θέση του- τα παιδιά βρέθηκαν εκτός
βαγονιού" προστίθεται στην ανακοίνωση.

"Απόλυτη προτεραιότητα της διοίκησης
του πάρκου είναι η ασφάλεια των επισκεπτών του. Για το λόγο αυτό όλα τα
παιχνίδια του Allou! Fun Park συντηρούνται τακτικά, φέρουν πρόσφατες
πιστοποιήσεις από την TUV Hellas για
την ασφαλή λειτουργία τους, ενώ έλεγχοι
ομαλής κι εύρυθμης λειτουργίας τους
γίνονται καθημερινά από έμπειρο
τεχνικό προσωπικό, πριν την έναρξη του
πάρκου και την είσοδο των επισκεπτών.

Στα 20 χρόνια παρουσίας μας στο
χώρο της ψυχαγωγίας, είναι πρώτη
φορά που ένα τέτοιο περιστατικό λαμβάνει χώρα και λυπούμαστε πραγματικά γι αυτό. Στεκόμαστε δίπλα στα παιδιά
που τραυματίστηκαν και ευχόμαστε γρήγορη ανάρρωση" καταλήγει η ανακοίνωση.
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Ληστεία – Μαμούθ στη
λαχαναγορά του Ρέντη με
λεία 130.000 ευρώ

Πώς εκτιλύχθηκε το περιστατικό στο Ρέντη, με
θύμα έναν 50χρονο.

Θ

ύμα ληστείας έπεσε τα ξημερώματα της
Τρίτης (6/9) ένας 50χρονος άνδρας στην
περιοχή του Ρέντη.
Τρεις δράστες που επέβαιναν σε Ι.Χ. και είχαν
καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, επιτέθηκαν
στον 50χρονο στις 05:00 τα ξημερώματα της
Τρίτης, την ώρα που βρισκόταν στη Λ. Κηφισού,
στο ύψος της Λαχαναγοράς.
Με τη χρήση σωματικής βίας, οι ληστές ακινητοποίησαν το θύμα και του αφαίρεσαν δύο τσάντες
που είχε στην κατοχή του.
Όπως δήλωσε ο 50χρονος στις αρχές, μέσα
τους είχε το ποσό των 130.000 ευρώ.
Οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση
συγκεντρώνουν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες
ασφαλείας της περιοχής σε μια προσπάθεια να
εξακριβώσουν τις κινήσεις των δραστών.

Λα θ ρ ε μ πό ρ ιο : Λ ο υ κ έ τα κ αι π ρ ό σ τιμ α έω ς 1 5 0 .0 0 0 ε υ ρ ώ
σ το υ ς π αρ αβ ά τε ς το υ σ υ στ ή μ α το ς ε ισ ρ ο ώ ν – εκ ρ ο ών

Πότε θα ανακ αλείται οριστικ ά η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης
- Τι προβλέπει η νέα υπουργικ ή απόφαση για πρατήρια υγρών κ αυσίμων κ αι
πωλητές πετρελαίου θέρμανσης

Μ

παράζ ελέγχ ων , λουκέτα, χ ρηματικά πρόστιμα
που φθάν ουν έως και 150.000 ευρώ μέχ ρι και
δέσμευση εξοπλισμού και οριστική αν άκληση
της άδειας λειτουργίας πρατηρίων καυσίμων επιστρατεύουν οι ελεγκτικές αρχ ές για την αν τιμετώπιση των
εκτεταμέν ων κρουσμάτων φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίου και ν οθείας στα υγρά καύσιμα. Στο «μάτι» των
ελεγκτών βρίσκον ται τα πρατήρια υγρών καυσίμων
και οι πωλητές πετρελαίου θέρμαν σης που εν τοπίζον ται ν α μην έχ ουν εγκαταστήσει το ηλεκτρον ικό
σύστημα παρακολούθησης εισροών – εκροών καυσίμων ή έχ ουν παραποιήσει ή αλλοιώσει τα στοιχ εία
ή δεν έχ ουν συν δέσει το σύστημα με τις ταμειακές
μηχ αν ές (ΦΗΜ).

Με ν έα απόφαση που υπογράφουν οι Απόστολος
Βεσυρόπουλος, Αδων ης Γεωργιάδης, Μάκης Βορίδης,
Μιχ άλης Παπαδόπουλος και Γιώργος Πιτσιλής καθορίζον ται οι διαδικασίες επ ιβολής π ροστίμων και
κυρώσεων στους παραβάτες καθώς και οι λεπτομέρειες για τη διεν έργεια των ελέγχ ων στην εγκατάσταση
και τη λειτουργία των συστημάτων εκροών -εισροών
στα πρατήρια.
Σύμφων α με την υπουργική απόφαση η οποία εν εργοποιείται από τις 20 Σεπτεμβρίου 2022 τα πρόστιμα και οι κυρώσεις αν άλογα με το είδος και την έκταση της παράβασης είν αι τα εξής:
1. Εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εγκατάσταση
λειτουργεί χ ωρίς ν α έχ ει εγκατασταθεί σύστημα παρα-

κολούθησης εισροών εκροών , η εγκατάσταση σφραγίζεται και επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης, διοικητικό πρόστιμο 50.000 ευρώ. Η άδεια
λειτουργίας της εγκατάστασης αν ακαλείται προσωριν ά
για 2 μήν ες και αν αστέλλεται η λειτουργία της μέχ ρι
την εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών .
Αν διαπιστωθεί ότι η εγκατάσταση, συν εχ ίζει ν α
λειτουργεί παρά τη σφράγιση και την επιβολή αν αστολής λειτουργίας ή δεν εγκατασταθεί σύστημα εν τός
3 μην ών η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης αν ακαλείται οριστικά.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί μη εξουσιοδοτημέν η τροποποίηση ή αλλοίωση, με οποιον δήποτε
τρόπο και μορφή, μηχ αν ικών μερών , ή λογισμικού ή
παραγόμεν ων στοιχ είων του συστήματος, που διατηρούν ται στην εγκατάσταση ή/και αποστέλλον ται στο
πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης εισροών
εκροών της ΑΑΔΕ, σφραγίζεται η εγκατάσταση και
επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης και
αυτοτελώς σε έκαστον εξ’ όσων συν έπραξαν ή προσέφεραν συν δρομή, καθ’ οιον δήποτε τρόπο, στην
τέλεση των παραβάσεων αυτών , πέραν των προβλεπομέν ων ποιν ικών κυρώσεων διοικητικό πρόστιμο
150.000 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή, η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης αν ακαλείται οριστικά
Σφράγιση των εγκαταστάσεων

Κατά τη σφράγιση τοποθετούν ται ταιν ίες, περιμετρικά του χ ώρου της εγκατάστασης, με τις οποίες

σημαίν εται η παύση της λειτουργίας της και αν αρτών ται πιν ακίδες με τον λογότυπο της ελέγχ ουσας
και την έν δειξη «ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ, ΑΠΟ…..ΕΩΣ…..ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ
Υ Π’ ΑΡ. », τόσο στις εισόδους της εγκατάστασης, όσο
και επί των αν τλιών καυσίμων , σε ορατά και ευκριν ή
σημεία αυτών . Ειδικά στην περίπτωση σφράγισης
λόγω παρεμπόδισης ελέγχ ου, αν αρτών ται πιν ακίδες
με τον λογότυπο της ελέγχ ουσας και την έν δειξη
«ΚΛΕΙΣΤΟ
ΛΟΓΩ
ΒΙΑΙΗΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ
ΕΛΕΓΧΟΥ , ΑΠΟ…..ΕΩΣ……ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ Υ Π’
ΑΡ ». Περαιτέρω σφραγίζον ται τα καπάκια των δεξαμεν ών και δεσμεύεται ο ηλεκτρομηχ αν ολογικός εξοπλισμός του συστήματος παρακολούθησης εισροών
εκροών , οι μηχ αν ισμοί μέτρησης στάθμης καυσίμων
στις δεξαμεν ές, οι αν τλίες/μετρητές καυσίμων , η κεν τρική μον άδα ελέγχ ου και επεξεργασίας δεδομέν ων
(κον σόλα), ο Φορολογικός Ηλεκτρον ικός Μηχ αν ισμός
(ΦΗΜ), ο εκτυπωτικός μηχ αν ισμός και τυχ όν άλλος
εξοπλισμός, ή συσκευή, ή κάθε μέσο που χ ρησιμοποιήθηκε με οποιον δήποτε τρόπο στην παράβαση.
Στην περίπτωση που στην εγκατάσταση εν τοπιστούν βυτιοφόρα, ή κιν ητές δεξαμεν ές, ή άλλοι χ ώροι
που χ ρησιμοποιούν ται ως μέσα αποθήκευσης καυσίμου, σφραγίζον ται οι αν θρωποθυρίδες/καπάκια και
οι κρουν οί εκροής. Σε περίπτωση παραβίασης των
όρων της Απόφασης Σφράγισης της εγκατάστασης,
επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή της διοικητικό πρόστιμο 50.000 ευρώ.
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Εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημόσιο:
Πάγωμα προσλήψεων, χρηματοδότησης για όσους δεν συμμορφωθούν

α
μέτρα
για
την
εξοικονόμηση ενέργειας στο
Δημόσιο παρουσίασαν ο
υπουργός Εσωτερικών, Μάκης
Βορίδης,
ο
υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Κώστας
Σκρέκας
και
ο
αναπληρωτής
Υπουργός
Οικονομικών,
Θόδωρος
Σκυλακάκης, εν όψει του δύσκολου
χειμώνα που προμηνύουν οι
εξελίξεις
στο
μέτωπο
του
ενεργειακού πολέμου Ε.Ε. Ρωσίας.
Το ελληνικό δημόσιο οφείλει να
αποτελέσει το θετικό παράδειγμα
για
όλη την κοινωνία, να
πρωταγωνιστήσει
στις
πρωτοβουλίες
για
την
εξοικονόμηση ενέργειας, τόνισε ο
υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας,
τονίζοντας ότι το πρόγραμμα που
θα εφαρμοστεί προβλέπει τρεις
βασικές δράσεις:
Άμεσα μέτρα με στόχο τη μείωση
της κατανάλωσης κατά 10% το
επόμενο διάστημα αλλά και
μεσομακροπρόθεσμα με στόχο τη

μείωση της τελικής κατανάλωσης
κατά 30% μέχρι το 2030

Δημιουργείται ένα ψηφιακό
σύστημα παρακολλούθησης για τις
εγκαταστάσεις του Δημοσίου μέσα
από ηλεκτρονική πλατφόρμα που
ήδη λειτουργεί.
Θεσπίζονται
κίνητρα
και
αντικίνητρα για την επίτευξη
στόχων
ενεργειακής
εξοικονόμησης.
Αρχικά, όπως είπε ο κ. Σκρέκας,
οι δημόσιοι φορείς πρέπει άμεσα
να ορίσουν ενεργειακό υπεύθυνο,
κατά προτίμηση με ειδικότητα
μηχανικού,
με
σκοπό
τον
ενεργειακό έλεγχο.
Δεύτερον,
προβλέπεται
συντήρηση
κλιματιστικών,
καυστήρων και κεντρικών μονάδων
στα δημόσια κτίρια και η ρύθμιση
των θερμοκρασιών για
την
ορθολογική τους χρήση.
«Ζητάμε από τον καθένα που
εργάζεται
στο Δημόσιο να
συμβάλει ώστε να μη γίνεται
άσκοπη χρήση ενέργειας στον
χώρο εργασίας του» πρόσθεσε ο

υπουργός
Ενέργειας.

Περιβάλλοντος

και

Προβλέπεται επίσης απενεργοποίηση συστημάτων ψύξης - θέρμανσης σε χώρους και ώρες όπου
δεν υπάρχουν εργαζόμενοι, ενώ
όταν τελειώνει το ωράριο εργασίας
οι υπάλληλοι θα πρέπει να μεριμνούν για το κλείσιμο υπολογιστών,
φώτων κτλ.
Προτείνεται ακόμη ο φυσικός
αερισμός των κτιρίων στη διάρκεια
της νύχτας τους καλοκαιρινούς
μήνες. Ανάλογης σημασίας θα είναι
και η τοποθέτηση συστήματος σκίασης (στόρια, κουρτίνες κλπ) που θα

Στην Ελλάδα τα επικαιροποιημένα εμβόλια για τον Κορωνοϊό
Έκτακτη ενημέρωση τη Δευτέρα

Σ

τη χ ώρα μας έχ ουν
φτάσει τα επικαιροποιημέν α εμβόλια για τη
μετάλλαξη Όμικρον του κορων οϊού.
Μάλιστα, τη Δευτέρα 12
Σεπτεμβρίου και ώρα 18:00, θα
πραγματοποιηθεί στο Υ πουργείο Υ γείας έκτακτη εν ημέρωση για το Εθν ικό Σχ έδιο Εμβολιαστικής κάλυψης έν αν τι της
ν όσου COVID-19 απ ό την
Πρόεδρο της Εθν ικής Επιτροπής Εμβολιασμών καθηγήτρια
Μαρία Θεοδωρίδου και τον
Γεν ικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φρον τίδας Υ γείας, Μάριο
Θεμιστοκλέους.
Κατά την έκτακτη εν ημέρωση για τους εμβολιασμούς, θα
αν ακοιν ωθεί η ημερομην ία
έν αρξης των εμβολιασμών με
τα επικαιροποιημέν α σκευάσματα, καθώς και οι οδηγίες
της Εθν ικής Επιτροπής Εμβολιασμών .
Σημειών εται ότι η Ελλάδα
έχ ει παραλάβει τα εμβόλια για
αρχ ικά στελέχ η 1 και 2 της
Όμικρον , εν ώ μέχ ρι το τέλος
του χ ρόν ου θα ακολουθήσουν
αυτά για τις υποπαραλλαγές 4
και 5 (ή ΒΑ.4 και ΒΑ.5, όπως
είν αι τα όν οματά τους).
1. Τι διαφορετικό έχ ουν τα
επικαιροποιημέν α εμβόλια;
Τα ν έα εμβόλια χ ρησιμοποιούν την ίδια τεχ ν ολογία
mRNA με τα αρχ ικά εμβόλια.
Η βασική διαφορά τους είν αι
είν αι ότι τα ν έα εμβόλια μπορούν ν α κωδικοποιήσουν την
π ρωτεΐ ν η ακίδα τόσο του

αρχ ικού στελέχ ους του SARSCoV-2 όσο και
των π αραλλαγών
της
μετάλλαξης
Όμικρον .
2. Πόσο αποτελεσματικά θα είν αι
τα ν έα εμβόλια;

Δεν υπάρχ ουν ακόμη μελέτες σε αν θρώπους σχ ετικά με
την αποτελεσματικότητα των
ν έων
επ ικαιροπ οιημέν ων
εμβολίων σε ό,τι αφορά την
π ρόληψη
των
επ αν αμολύν σεων και την παροχ ή
μακροπ ρόθεσμης αν οσολογικής προστασίας.
Ωστόσο, σε αν θρώπιν ες κλιν ικές δοκιμές και εργαστηριακές
μελέτες,
τόσο
οι
Pf izer/BioNTech όσο και η
Moderna διαπίστωσαν ότι η
έκδοση του ν έου εμβολίου, η
οποία κατευθυν όταν κατά του
αρχ ικού ιού SARS-CoV-2 και
εν ός προγεν έστερου στελέχ ους της Όμικρον , της BA.1,
προκάλεσε ισχ υρή αν οσολογική απ όκριση και π αρείχ ε
μεγαλύτερη προστασία τόσο
από το αρχ ικό στέλεχ ος όσο
και από την παραλλαγή BA.1.
Επιπλέον , οι εταιρείες αν έφεραν ότι ο ίδιος συν δυασμός
εμβολίων δημιούργησε μια
σημαν τική απόκριση αν τισωμάτων έν αν τι των ν εότερων
υπ οπ αραλλαγών BA.4 και
BA.5, αν και αυτή η απόκριση
ήταν χ αμηλότερη από εκείν η
έν αν τι της BA.1.

Με βάση τα διαθέσιμα
στοιχ εία από τα προηγούμεν α
εμβόλια, είν αι πολύ πιθαν ό ότι
οι ν έες εν ισχ υτικές εκδόσεις
θα συν εχ ίσουν ν α προσφέρουν ισχ υρή προστασία από
σοβαρή ν όσηση που μπορεί
ν α οδηγήσει σε ν οσηλεία ή
θάν ατο. Αλλά το αν θα προστατεύουν απ ό επ αν αμόλυν ση και πρωτογεν ή λοίμωξη
είν αι κάτι που μέν ει ν α φαν εί
στην πράξη.
3. Θα χ ρησιμοπ οιηθούν
μόν ο ως εν ισχ υτικές δόσεις;
Τα επικαιροποιημέν α εμβόλια μπορούν ν α χ ρησιμοποιηθούν μόν ο ως αν αμν ηστικά
τουλάχ ιστον δύο μήν ες μετά
την ολοκλήρωση του αρχ ικού
εμβολιαστικού σχ ήματος. Το
εμβόλιο της Moderna έχ ει εγκριθεί για χ ρήση σε άτομα ηλικίας
από 18 ετών , εν ώ το εμβόλιο
Pf izer για άτομα ηλικίας 12
ετών και άν ω.
Τα ν έα εμβόλια περιέχ ουν
χ αμηλότερη δόση mRNA και
έτσι προορίζον ται μόν ο ως
εν ισχ υτικά. Δηλαδή, δεν θα
μπορούν ν α τα λάβουν άτομα
που δεν έχ ουν εμβολιαστεί
ποτέ κατά της COVID-19.

περιορίζουν την υπερβολική ζέστη.
Σε ό,τι αφορά τον οδοφωτισμό

πόλεων, προβλέπεται βελτιστοποίηση του προγράμματος οδοφωτισμού και περιορισμός του καλλωπιστικού φωτισμού
Τη Δευτέρα, όπως γνωστοποίησε
ο κ. Σκρέκας, ξεκινά η πλατφόρμα
για το πρόγραμμα «Ηλέκτρα» ο
συνολικός
προϋπολογισμός
ανέρχεται σε 640 εκατ. ευρώ.
Ο ενεργειακός υπεύθυνος, τα
κίνητρα και οι κυρώσεις

Όπως είπε ο υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης, το πρώτο,
απολύτως απαραίτητο βήμα είναι ο
ορισμός ενεργειακού υπεύθυνου, ο
οποίος θα μεριμνά για το κλιματιστικό, τον αερισμό και όλες τις
απαραίτητες αλλαγές, βελτιώσεις
που απαιτούνται για την καλύτερη
ενεργειακή απόδοση. Από τον
Ιούλιο που έχει εκδοθεί η σχετική
υπουργική απόφαση, από τους
2.495 φορείς του Δημοσίου, μόνο οι
221 έχουν ορίσει ενεργειακό
υπεύθυνο.
«Όταν ζητάμε σε αυτή την
ασύμμετρη συνθήκη από όλους και από τους πολίτες - εξοικονόμηση ενέργειας, δεν μπορεί να μην
πρωτοστατούν οι φορείς του
Δημοσίου. Πέρα από οικονομικό
είναι και ηθικό ζήτημα» τόνισε ο κ.
Βορίδης.
Σύμφωνα με τον υπουργό έχουμε
μία αλλαγή του παραδείγματος στη
Δημόσια Διοίκηση. Για πρώτη φορά
μία οριζόντια πολιτική του Δημοσίου
θα συνδέεται με κίνητρα, αλλά και
κυρώσεις. Το κίνητρο θα είναι η
επιβράβευση μέσω της ενίσχυσης
του προϋπολογισμού τους.
Με βάση την ερμηνευτική
εγκύκλιο που εκδόθηκε στις 31/08 σε
περίπτωση μη συμμορφώσεως
των φορέων του Δημοσίου, σε
πρώτο επίπεδο θα υπάρχει η
δυνατότητα να μην ενταχθούν οι
φορείς στον προγραμματισμό
προσλήψεων του Σεπτεμβρίου και
στον κύκλο κινητικότητας του Οκτωβρίου.
«Θα είμαστε αυστηροί στο ζήτημα, γιατί θεωρώ ότι ζητείται κάτι
αρκετά απλό. και πολύ σημαντικό»
τόνισε ο υπουργός.
Ανέφερε ακόμη ότι πρέπει να
ανοίξει μία μεγάλη συζήτηση με την
τοπική αυτοδιοίκηση, αφού πλήθος
των φορέων του Δημοσίου είναι
οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης ή
νομικά πρόσωπα που συνδέονται
με την Τ.Ο. (περίπου οι 1.800 από
τους 2.495).

Δεν θα ενισχύονται για το ενεργειακό κόστος όσοι Δήμοι δεν
συμμορφώνονται - Τι θα γίνει με
το μπόνους

«Μπαίνουμε σε μια νέα πραγματικότητα και ζητούμε τη συνδρομή
και τη βοήθεια και των εκάστοτε
υπευθύνων για την ενεργειακή εξοικονόμηση και των πολιτών», δήλωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Θόδωρος Σκυλακάκης.
Όπως είπε ο κ. Σκυλακάκης,
όσον αφορά στους Δήμους, εφόσον
δεν επιτυγχάνουν τους στόχους, δεν
θα ενισχύονται από το κράτος για
την κάλυψη του ενεργειακού κόστους.
«Στους στόχους που έχουμε
βάλει στους φορείς του Δημοσίου
προβλέπεται και μπόνους. Θα
προστίθεται το 10% της μείωσης
κατανάλωσης ενέργειας. Όσες
υπηρεσίες πετύχουν 15% ως στόχο,
θα ενισχυθούν κατα 5%», είπε ο
υπουργός. «Θα αξιολογούνται
βεβαίως και οι κατά τόπους συνθήκες», ξεκαθάρισε ο κ. Σκυλακάκης,
προσθέτοντας πως «οι αποφάσεις
θα λαμβάνονται με κρίση αγαθή».
Για όσο καιρό ένας φορέας δεν
εφαρμόζει την ΚΥΑ δεν θα αξιολογούνται αιτήματα για ενισχύσεις
από ειδικό και γενικό αποθεματικό
τόσο για την κάλυψη του επιπλέον
ενεργειακού κόστους όσο και για
ανάγκες έκτακτου χαρακτήρα,
όπως προειδοποίησε ο αναπληρωτής υπουργός.
« Η εξοικονόμηση 10% ειδικά για
τον οδοφωτισμό αποτελεί δεσμευτικό στόχο για την έκτακτη βοήθεια
προς τους δήμους στο τέλος του
έτους. Όπου ο στόχος δεν επιτυγχάνεται δεν θα ενισχύσει την κάλυψη
του ενεργειακού κόστους για το β΄
εξάμηνο όπως έγινε στο α΄ εξάμηνο οπότε και δώσαμε 90-100 εκατομμύρια ευρώ. Αν δηλαδή ένας
ΟΤΑ δεν έχει πόρους και ζητα
βοήθεια για τον οδοφωτισμό θα
πρέπει να πετύχει αυτό τον στόχο»,
προσέθεσε.
Όπως τόνισε ο κ. Σκυλακάκης, το
ρεύμα κόστισε 700 εκατ. ευρώ στο
δημόσιο το 2021.
«Η επένδυση αποσβαίνεται σε
3-4 χρόνια με τις σημερινές τιμές»,
τόνισε ο κ. Σκυλακάκης.
Στα σκαριά οικονομικά κίνητρα
για τη μείωση της κατανάλωσης
από νοικοκυριά - επιχειρήσεις

Απαντώντας σε ερώτηση για το
αν θα υπάρξει αλλαγή του μοντέλου
επιδότησης με βάση π.χ. την κατανάλωση ή αν η κυβέρνηση θα
συνεχίσει να επιδοτεί οριζόντια
τους λογαριασμούς ρεύματος ο κ.
Σκρέκας είπε πως «μελετούμε
σχήματα οικονομικών κινήτρων που
θα συνδυάζονται με την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση της
κατανάλωσης και στα νοικοκυριά
και στις επιχειρήσεις». Συμπλήρωσε μάλιστα πως τα σχήματα αυτά
θα είναι «δίκαια και εστιασμένα».
Όπως ανέφερε, το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν συγκεκριμένες
συστάσεις και συμβουλές για τη
μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και στον ιδιωτικό τομέα και στα
νοικοκυριά. Θα υπάρξει επίσης
επικοινωνιακή καμπάνια που θα
βοηθήσει τους καταναλωτές να
αναλάβουν δράσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας.

10 -θριάσιο

Ευκλείδης Μεγάρων:
Νέος μάνατζερ ο Θοδωρής
Μοσχολιός
Έν ας "εργάτης"
του αθλητισμού
που έχ ει δείξει
με
π ολλούς
τρόπ ους την
αγάπη του για
τον
ερασιτεχ ν ικό αθλητισμό (και ιδιαίτερα
για
τον
Ευκλείδη
)
κοσμεί
απ ό
σήμερα
την
ομάδα υποστήριξης του Ευκλείδη Μεγάρων .
Ο Θοδωρής θα είν αι ο ν έος team manager
του αν τρικού τμήματος ποδοσφαίρου (και
σίγουρα όχ ι μόν ο) και το αν ακοιν ών ουμε
σήμερα στα γεν έθλια του! Οπότε εκτός από
καλή επιτυχ ία
στο έργο του ν α του ευχ ηθούμε και χ ρόν ια
πολλά! Καλοσώρισες Θοδωρή!
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Έτοιμος ο αγωνιστικός χώρος στο
Κοσμάς Παπασνικολάου

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αν άπλασης του αγων ιστικού χ ώρου στο γήπεδο του ΑΟ Παν ελευσιν ιακού, με το γήπεδο ν α παίρν ει μια εν τελώς
διαφορετική μορφή, δείγμα της εξαιρετικής δουλειάς που πραγματοποιήθηκε όλο αυτόν τον
καιρό απο τους αν θρώπους που αν έλαβαν ν α
πραγματοποιήσουν το συγκεκριμέν ο έργο.

Ξεκίνησε η διάθεση
στα εισιτήρια διαρκείας του
Πανελευσινιακού ΑΟ

Ξεκίν ησε η διάθεση των καρτών διάρκειας του Παν ελευσιν ιακού Α.Ο. για
την αγων ιστική περίοδο 2022-2023!
Η τιμή τους αν έρχ εται στα 50€
Η παρουσία όλων μας στις κερκίδες
είν αι και η μεγαλύτερη δύν αμη της
ομάδας μας!
#Στηρίζουμε και φέτος τον Παν ελευσιν ιακό!
Μια ομάδα Μια οικογέν εια

Με γοργούς ρυθμούς
τα έργα στο γήπεδο
Μάνδρας

Τηλέφων ο επικοιν ων ίας:
6982229773 Βαγγέλης Μουλκιώτης
Καλή αγων ιστική σεζόν !

Τα έργα στο Φράγκειο δημοτικό
γυμναστήριο Μάνδρας του Μανδραικού ΑΟ συνεχίζονται με γοργούς
ρυθμούς, με τον φυσικό χλοοτάπητα
να έχει αρχίσει να βγαίνει.

Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2022

θριάσιο-11

ΜΠΑΣΚΕΤ:

Ο ΠΑΟΚ Μάν δρας αν ακοίν ωσε τον Μπάμπη
Σιδηρόπουλο

Ο 24 χρον ος(1998) επιθετικός Χαράλαμπος
Σιδηρόπουλος είν αι το ν έο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ Μάν δρας. Εχει αγων ιστεί σε
Αστέρα Μαγούλας, Αίας Παραλίας Ασπρόπυργου,Απόλλων Πον τίων .

Ο Ηρακλής Ελευσίνας πήρε
τον 17χρονο Αντώνη
Παπαθανασίου

Το ΔΣ του ΠΑΟ ΗΡΑΚΛΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με έναν απ
τους πιο ελπιδοφόρους τερματοφύλακες της
Δυτικης Αττικης ,τον Αντώνη Παπαθανασίου (γεν.
2005)
Ο Αντώνης ,έρχεται από την ομάδα του Ικάρου
Νεοκτίστων Ασπροπύργου . Παρά το νεαρό της
ηλικίας του αποτέλεσε τον βασικό τερματοφύλακα
σε μια χρονιά που οδήγησε στην άνοδο της Α
ΕΠΣΔΑ.
Αντώνη σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια του
ΗΡΑΚΛΗ και ευχόμαστε καλή σεζόν , χωρίς τραυματισμούς.

Πρόγραμμα Α’ Φάσης Κυπέλλου
Ελλάδος Ανδρών

ΔΑΚ Γρεβενών 17.00 Πρωτέας ΦΟ Γρεβενών –
ΑΠΣ Φίλιππος Βέροιας

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής, της πρώτης
φάσης, του Κυπέλλου Ελλάδος Ανδρών ανακοίνωσε η ελληνική ομοσπονδία καλαθοσφαίρισης (Ε.Ο.Κ).

21/09/2022

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Όμιλος ν ότου Β΄ Εθν ικής κατηγορίας
21/09/2022

Γ. Γεννηματάς 17.00 ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας – ΑΟ
Μυκόνου
Χ. Αγγουράκης 17.00 ΓΣ Δάφνη Δαφνίου –
Εθνικός ΟΦΠΦ
Αν. Βαρίκας 17.00 Πανιώνιος ΓΣΣ – ΟΦΗ

Όμιλος ν ότου Γ’ Εθν ικής κατηγορίας
Ν. Πέρκιζας 17.00 ΑΟΚ Χαλάνδρι – ΑΟ Αργοναύτης Τριγλίας Ραφήνας
Νήαρ Ηστ 17.00 ΑΟ Νήαρ Ηστ – ΑΟ Δάφνης

Παν.Αλεξ/σας 17.00 ΑΟ Αχαΐας Η Γαλήνη – ΓΣ
Κρόνος Αγ. Δημητρίου
Ψυχικού 17.00 Ποσειδών ΑΟ Ν. Ψυχικού – ΑΕ
Γλαύκου Έσπερου
Κοντόπευκου 17.00 ΚΑΠ – ΓΣ Ηλιούπολης

Αμαλιάδας 17.00 ΑΣ Σφήκα Αμαλιάδας – ΑΟ
Ερμιονίδας

Αντ. Φώτσης 17.00 Ηλυσιακός ΑΟ – ΑΟΝΣ Μίλων

Γ. Παπασιδέρης 17.00 ΓΣ Κορωπίου – ΑΟ Καλαμάτα 1980

T. Βογιατζής
ΑΟ Π. Φαλήρου

Α΄ Μοσχάτου 17.00 ΑΟ Ελευθερία Μοσχάτου –
ΓΣ Μανδραϊκός

Αγ. Θωμά Αμαρ. 17.00 ΑΣΕ Δούκα – ΑΟ Αχαγιά
82
17.00 Πανελευσινιακός ΑΟΚ –

Β’ Πεύκης 17.00 ΑΟ Πεύκης – ΑΟ Παγκρατίου

Μελισσίων 17.00 ΚΑΟ Μελισσίων – ΓΑΕΤ Δίων
ο Κυπαρισσεύς

Ζωγράφου 17.00 ΕΦΑΟ Ζωγράφου – ΠΟΚ Έσπερος

Όμιλος βορρά Γ’ Εθν ικής κατηγορίας

Όμιλος βορρά Β΄ Εθν ικής κατηγορίας

Αγ. Παύλου 17.00 ΑΣ Διγενής Λακ.- ΠΑΟΚ Μεσοποταμίας Καστοριάς

21/09/2022

ΔΑΚ Ευκαρπίας 17.00 ΠΣ Ευκαρπίας – ΑΓΣ Ιωαννίνων
Χαλκιοπούλειο 17.00 Έσπερος ΓΣ Λαμίας – ΜΓΣ
Γέφυρας

Ν. Ιωνίας Βόλου 17.00 ΓΣ Νίκη Βόλου – ΑΣ
Βίκος Ιωαννίνων
Λ. Παπαδόπουλος 17.00 Σταυρούπολη ΕΚ – ΑΣ
Αναγέννηση Καρδίτσας
ΔΑΚ Σερρών 17.00 ΜΓΣ Πανσερραϊκός – ΑΕ
Δόξα Λευκάδας
Φ. Αμοιρίδης 17.00 ΑΟ Λεύκιππος Ξάνθης –
ΔΕΚΑ

Λαγκαδά 17.00 ΜΑΣ Ερμής Λαγκαδά – Τρίκαλα
Basket

21/09/2022

ΔΑΚ Κιλκίς 17.00 ΑΠΣ Κου.Πα. Κιλκίς – ΚΑΟ
Δράμας

ΔΑΚ Βασιλικών 17.00 ΓΑΣ Βασιλικών Θεσσαλονίκης – ΑΣ Καστοριάς
Αλμυρού 17.00 ΓΣ Αλμυρού – ΣΑΑΚ Ανατόλια

Σοφάδων 17.00 ΓΣ Σοφάδων – ΑΓΣ Το Ρούπελ
Σιδηροκάστρου
Παλαμά Καρδ. 17.00 ΓΣ Τιτάνες Παλαμά-ΑΣ Ελπίς
Αμπελοκήπων

Νέο Ιωαννίνων 17.00 ΣΚ Ιωάννινα – ΑΣ Όλυμπος
ΕΚΕ
ΜΕΝΤ 17.00 ΜΕΝΤ – ΑΟ Τρίκαλα

ΔΑΚ Κοζάνης 17.00 ΦΣ Εθνικός Κοζ. – ΑΣ Νίκαια
2012
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12-θριάσιο

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Yπάλληλος πωλήσεων για το κατάστημα
pet-shop ζωοτροφών της Ελευσίνας 20ο χιλ ΝΕΟΑΚ,
πλήρης απασχόληση.
ΔΕΥ-ΠΑΡ 09:00-17:00 ΣΑΒ 08:00-15:00,
με ένα ρεπό την εβδομάδα..
Γνώστης υπολογιστών, επιθυμητή
εμπειρία σε αντίστοιχα καταστήματα.
Για βιογραφικά στο e-mail grosyn@outlook.com

Εν διαφερόμαστε για την κάλυψη
της θέσης του Εργάτη παραγωγής στις βιομηχαν ικές μας εγκαταστάσεις, οι οποίες βρίσκον ται
στη Μαγούλα Αττικής.

Κύριες αρμοδιότητες και καθήκον τα

-Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα
με τις οδηγίες που έχουν δοθεί για
τη θέση.
-Τ ήρηση των ισχυόντων κανονισμών και προτύπων ασφαλείας.
-Τήρηση του προγράμματος παραγωγής.
-Διασφάλιση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων.
-Αναφορά στον προϊστάμενο βάρδιας των τεχνικών παρατηρήσεων
σχετικών με την εύρυθμη λειτουργία των μηχανών.

ZHTEITAI
ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Χαρακτηριστικά υποψηφίου
-Επιθυμητή προϋπηρεσία σε βιομηχανικές και παραγωγικές μονάδες.
-Συνέπεια, ομαδικότητα, προσαρμοστικότητα.
-Οργάνωση, ταχύτητα και διάθεση
για εργασία.
-Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες.

Η Εταιρία προσφέρει
-Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
-Ιδιωτική ιατροφαρμακευτική κάλυψη.
-Συνεχή εκπαίδευση, βελτίωση και
ανάπτυξη των προσόντων.
-Ευκαιρίες εξέλιξης σε έναν δυναμικό και συνεχώς αναπτυσσόμενο
διεθνή όμιλο.
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
2104898644 – 2104898520,
6974402644 – 6974402520
Email:
HumanResources@etem.com

Ενοικιάζεται μονοκατοικία στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου
Ενοικιάζεται αυτόνομη μονοκατοικία στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου
πίσω από το 6ο Δημοτικό σχολείο απέναντι από την Τ ΕΚΑΤ
Κατασκευαστική. 60m2. Υπνοδωμάτιο , Καθιστικό ,
Κουζίνα και μπάνιο.Εντοιχισμένες οικοσκευές ψυγείο , κουζίνα
και κλιματιστικό.Κήπος 120m2 εξαιρετική θέα στον κόλπο του Σκαραμαγκά.Μόνον σοβαρές προτάσεις από Έλληνες. Τ ηλέφωνο :
6944636483 https://goo.gl/maps/kkWQfjRaYpAocVF16
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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Δ Η Μ Ο Σ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Χαϊδάρι
Ημ/ν ία.:02/09/2022
Αρ.Πρωτ.:51848
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
Προκηρύσσει
Αν οικτό Ηλεκτρον ικό Διαγων ισμό κάτω των ορίων για την
προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια
μηχαν ολογικού εξοπλισμού εν ός
(1) απορριμματοφ όρου τύπου
πρέσας, χωρητικότητας 16 m3
και εν ός (1) πολυμηχάν ηματος φ ορτωτή αρθρωτού τύπου με
τηλεσκοπικό βραχίον α, για την
κάλυψη των αν αγκών του
Δήμου» συν ολικού προϋπολογισμού διακοσίων είκοσι δύο
χιλιάδων τριακοσίων εν εν ήν τα
τεσσάρων ευρώ (222.394,00€)
ΦΠΑ
συμπεριλαμβαν ομέν ου
24% .
Ο Διαγωνισμός θα γίνει με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον

συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά με βάση τη
βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής
για τα προς προμήθεια είδη της
κάθε ομάδας σύμφωνα με τις
τεχνικές προδιαγραφές και τους
όρους της υπ’ αριθμό 17/2022
της
Διεύθυνσης
Μελέτης
Τεχνικών Υπηρεσιών και της υπ’
αριθμό 51847/02.09.2022 Διακήρυξης και όπως καθορίζονται
από τις διατάξεις του ν.
4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016),
όπως τροποποιήθηκε με τον
ν.4782/2021 και ισχύει μέχρι
σήμερα.

ΟΜΑΔΑ 1: «Ένα απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας, χωρητικότητας 16m3, με σύστημα
κάδων
(CPV:
ανύψωσης
34144512-0», εκτιμώμενης αξίας
εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδων
(145.000,00€) πλέον Φ.Π.Α. 24%
ήτοι τριάντα τέσσερις χιλιάδες
οκτακόσια ευρώ (34.800,00€)
συνολικής αξίας εκατόν εβδομήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (179.800,00€)
ΟΜΑΔΑ 2: «Ένα πολυμηχάνημα
- φορτωτής αρθρωτού τύπου με
τηλεσκοπικό βραχίονα (CPV:
34144000-8)», εκτιμώμενης αξίας
τριάντα τεσσάρων χιλιάδων τρια-

θριάσιο-13

κοσίων πενήντα (34.350,00€)
ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι
οκτώ χιλιάδων διακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ (8.244,00€)
συνολικής αξίας σαράντα δύο
χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα
τεσσάρων ευρώ (42.594,00€)

Ως ημερομην ία έν αρξης ηλεκτρον ικής υποβολής προσφ ορών
στο Εθν ικό Σύστημα Ηλεκτρον ικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ) ορίζεται η 06.09.2022
και ως καταληκτική ημερομην ία
υποβολής των προσφ ορών στη
πύλη
διαδικτυακή
www.promitheus.gov .gr
του
Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η
22.10.2022
Στη διαδικασία γίνονται δεκτοί
αναγνωρισμένοι υποψήφιοι, ικανοί να προσφέρουν τα προς προμήθεια είδη, οι οποίοι θα είναι
εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση, δηλαδή Φυσικά ή Νομικά
Πρόσωπα,
Συνεταιρισμοί,
Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και
Κοινοπραξίες Προμηθευτών. Οι
υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλλουν προσφορά στην Ελληνική
γλώσσα.
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομι-

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

κοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη
αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο
ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ
ακλουθώντας την σχετική διαδικασία εγγραφής.

Το πλήρες σώμα της Διακήρυξης
του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε
ηλεκτρονική μορφή (.pdf) στην
πύλη
διαδικτυακή
του
www.promitheus.gov.gr
ΕΣΗΔΗΣ (Αριθμός Συστήματος:
170821 & 170823) και του
ΚΗΜΔΗΣ. Επίσης θα παρέχεται
ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του
παρόντος διαγωνισμού στην
ιστοσελίδα του Δήμου Χαϊδαρίου
www.haidari.gr.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ

Η

εταιρεία

Tile organosi

αναζητά άμεσα να καλύψ ει
2 θέσεις γραμματέων.
Προσόντα:
- Καλή γνώση αγγλικών σε
προφορικό
επίπεδο

και

γραπτό

- Πολύ καλή χρήση Η/Υ -

ταχύτητα στην πληκτρολόγ-

ηση

- Γνώση υπολογιστών
- Ευχέρεια λόγου
- Ευγένεια

- 1 : 4ωρη & 1 : 6ωρη

Περιοχή Εργασίας: Ελευσίνα
Παρακαλώ αποστείλατε
βιογραφικά στο

info@tileorganosi.gr

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ

Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,
210 5570337, 210 5580816

14-θριάσιο
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

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
Αστυνομικό Τμήμα
674 - 210 55 46 285
Τροχαία Δήμητρος & Εθν.
210 55 46 579 - 210 55 46
Λιμεναρχείο
210 55

213 2140410
210 55 46
Αντιστάσεως
930
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 ) Κ υ π ρ α ί ο υ
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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ζητούνται πωλήτριες σε αρτοζαχαροπλαστείο στην

περιοχή του Ασπροπύργου για πλήρη απασχόληση. Η προϋπηρεσία θα
ήταν επιθυμητή. Επικοινωνιακές δεξιότητες -Ομαδικότητα - Ευελιξία
ωραρίου Παρέχεται πλήρης ασφάλιση.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6937427107

Κα Κωνσταντίνα. Ωράριο επικοινωνίας: 06:00-18:00.

Η εταιρία Lubrico στη Μαγούλα
αναζητά εργάτη παραγωγής και
υπάλληλο γραφείου

Η εταιρεία ΛΟΥΜΠΡΙΚΟ Α. ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΕΠΕ με δραστηριότητα την παραγωγή & εμπορία χημικών
προϊόντων στο εσωτερικό & το εξωτερικό, προσλαμβάνει άμεσα στο εργοστάσιο παραγωγής
της, που βρίσκεται στο 10ο χλμ Ελευσίνας Δερβενοχωρίων στην Μαγούλα (όπισθεν εργοστασίου
TITAN) θέση “Καμάρι” :
1 ΑΤΟΜΟ ΩΣ ΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
Το νεοπροσληφθέν άτομο θα ασχοληθεί με την
χρήση μηχανημάτων παραγωγής κατόπιν υποδείξεως & υπό την επίβλεψη του υπευθύνου χειριστή.
Δεν απαιτείται εξειδίκευση/προϋπηρεσία, μόνο
γνώση της Ελληνικής γλώσσας. Τέλος, παρέχεται
πλήρης εξοπλισμός ασφαλείας.
1 ΑΤΟΜΟ ΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Το νεοπροσληφθέν άτομο θα πρέπει να έχει
απολυτήριο Λυκείου ( κατ’ ελάχιστον ), γνώση
Αγγλικών και να μπορεί να χειρίζεται Η/Υ ( Office
). Επιθυμητή, η ενδεχόμενη γνώση Λογιστικής.
ΜΙΣΘΟΣ: Συζητήσιμος
ΑΣΦΑΛΙΣΗ: Πλήρης
ΩΡΑΡΙΟ: 08:00′ – 16:00′
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: Πλήρης

Για την αποστολή βιογραφικών σας, στο e-mail
a.kourkazoni@lubrico.gr ή για την τηλεφωνική
σας επικοινωνία, στο τηλέφωνο 2105573193.

Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος 140 τμ στον
Ασπρόπυργο επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας

με 50 τμ πατάρι και χώρος στάθμευσης 150 τμ
περίπου. Επικοινωνία στο 6981788414
ZΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Η εταιρία ανταλλακτικών αυτοκινήτου Lagios Parts

αναζητά κοπέλα υπάλληλο γραφείου για την περιοχή
του Ασπροπύργου . Επικοινωνία στο 6951959360
lagiosparts@gmail.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων για τεχνική υποστήριξη
συνεργείου διασκευής
οχημάτων σε υγραεριοκίνητα με έδρα την Μαγούλα
Αττικής. 6949227491 ΚΑΙ 6934551633 email
n.fotiadis@sime.gr
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ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή
κατάσταση γκαρσονιέρα
35 τ.μ., ισόγεια, 1 υ/δ, κατασκευή '08, μπάνιο, επιπλωμένη, θέρμανση:
αυτόνομη θέρμανση με
κεντρική εγκατάσταση,
μέσο θέρμανσης: πετρέλαιο, νυχτερινό ρεύμα,
χωρίς κοινόχρηστα, ελεύθερη, ιδανική για φοιτητές,
τιμή
400€
6948750875

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητο διαμέρισμα 63 τ.μ., 4ου, 1
υ/δ, κατασκευή '10, μπάνιο, ενεργ. κλ. Α+, ζώνη οικιστική, τιμή 410€, 09:0021:00 6908419263

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατάσταση οροφοδιαμέρισμα
90 τ.μ., ισόγειο, προσόψεως, 2 υ/δ, κατασκευή
'97, μπάνιο, σε οικόπεδο
650 τ.μ., θέρμανση: αυτόνομη θέρμανση με ατομική εγκατάσταση, μέσο θέρμανσης: πετρέλαιο, τζάκι, πάρκιν πιλοτής, κουφώματα αλουμινίου,

θριάσιο-15

χωρίς ασανσέρ, ζώνη οικιστική, δάπεδα: μάρμαρο, πολύ καλή κατοικία με
δύο μεγάλα υπνοδωμάτια, σαλόνι ,κουζίνα με
καθιστικό και τζάκι και μεγάλο κήπο, τιμή 480€,
συζητήσιμη. SYNTHESIS
S.R.E.CON,
2105541126, 09:00-20:00
ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη
γκαρσονιέρα 45 τ.μ., ισόγεια, διαμπερής, 1 υ/δ,
αυτόνομη θέρμανση,
πόρτα
ασφαλείας,
ηλιακός, ανοικτό πάρκιν,
κήπος, χωρίς ασανσέρ,
χωρίς κοινόχρηστα, όχι
μεσίτες, είναι ένας μεγάλος χώρος με κουζίνα και
μπάνιο, τιμή 300€,
συζητήσιμη
6947045353

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατάσταση οροφοδιαμέρισμα
170 τ.μ., 1 επίπεδο, 1ου,
προσόψεως, 3 υ/δ, κατασκευή '80, μπάνιο, 2
wc, θέρμανση: αυτόνομη
θέρμανση με κεντρική εγ-

κατάσταση, πόρτα ασφαλείας, ηλιακός, χωρίς
κοινόχρηστα, ενεργ. κλ. Ε,
///Μαγούλα, οροφοδιαμέρισμα 170 τ.μ., 1ου ορόφου κατασκευής 1980,
προσόψεως και διαμπερές. Διαθέτει 3 υ/δ, σαλόνι
μεγάλο, κουζίνα, μπάνιο,
2 wc, πόρτα ασφαλείας,
αυτ. θέρμανση 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, κατασκευή
'79, 2 μπάνια, ανακαινισμένη, ανακαίνιση '20, τιμή 450€, 09:00-21:00
6945153906

ΜΑΝΔΡΑ Μακρυάμμος,
μονοκατοικία 72 τ.μ., υπερυψωμένη ισόγεια, 1 υ/δ,
ενεργ. κλ. Γ, ανακαινισμένη, τιμή 300€

Η ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ Α.Ε. αναζητά προσωπικό
για τις αποθήκες της στον Ασπρόπυργο Αττικής
ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ

Απαραίτητα Προσόντα:
§
Απολυτήρι ος τί τλος τρι τάξι ου
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 αλλοδαπής ή ανώτερος
§ Άδεια χειριστή ηλεκτροκίνητου ανυψωτικού περονοφόρου μηχανήματος (κλαρκ)
§ Επαγγελματική εμπειρίατουλάχιστον 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 ευκολίαστην επικοινωνία
§ Επιθυμητή γνώση λειτουργίας συστημάτων WMS

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν
βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
hr@beinoglou.gr ή στο τηλ. 210-9466204

6946983366

ΟΙΝΟΗ νεόδμητη μονοκατοικία 60 τ.μ., ισόγεια, 2
υ/δ, μπάνιο, ανακαίνιση
'10, τιμή 250€, 07:0022:00
6945605024

ΒΙΛΙΑ μονοκατοικία 135
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ, 2 μπάνια, τζάκι, κήπος, ανακαινισμένη, σαλονοτραπεζαρία, κουζίνα, 1 ξύλινη σοφίτα, 2 αυλές, καλοριφέρ,
χωρίς σκάλες, κατάλληλη
και για ηλικιωμένους και
άτομα με κινητικά προβλήματα, δεκτά κατοικίδια,
τιμή 500€ 6944461852

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή
κατάσταση μονοκατοικία
72 τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ, επί
της λεωφόρου Θρασυβούλου και Βαγγέλη
Περπινιάδη, Άνω Φούσα,
με αυλή, κοντά σε προαστιακό, στάση λεωφορείου και αγορά., τιμή 420€
6973222212

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ανακαινισμένο διαμέρισμα 50
τ.μ., 1 επίπεδο, 1ου, 1 υ/δ,
κατασκευή '90, μπάνιο,
κλιματισμός, ενεργ. κλ. Δ,
ανακαίνιση '00, 3 δωμάτια, 1 κουζίνα/ες, κουζίνα
(αυτόνομη),
studio
6/5/2022 11:43 πμ, τιμή
300€ (e-agents1066076).
ASPIS REAL ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Κέντρο,
καλή κατάσταση διαμέρισμα 40 τ.μ., 1 επίπεδο,
ισόγειο, 1 υ/δ, κατασκευή
'85, μπάνιο, θέρμανση:
κεντρική θέρμανση, ενεργ. κλ. Ζ, ανακαίνιση '00,
3 δωμάτια, 1 κουζίνα/ες,
6/5/2022 11:43 πμ, τιμή
300€ (e-agents1066075).
ASPIS REAL ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220
Διαμέρισμα
Ασπρόπυργος
380 € 60 τ.μ.
Υπνοδωμάτια: 1 Μπάνια:

1
Όροφος: 1ος Κατάσταση:
Ανακαινισμένο
Έτος κατασκευής: 1990
Έτος ανακαίνισης: 2022
Ενεργειακή Κλάση: Δ
Ηλιακός θερμοσίφωνας
Ζώνη: Οικιστική
Δάπεδα: Μωσαϊκό
Ενοίκιο περιλαμβάνει:
Κοινόχρηστα Κεντρική θέρμανση
Μέσο θέρμανσης: Πετρέλαιο
δίπλα στην εκκλησία του
Αγίου
Δημητρίου
6908461120
Διαμέρισμα
Ασπρόπυργος
400 € 60 τ.μ.
Υπνοδωμάτια: 1 Μπάνια:
1
WC: 1 Όροφος: 1ος
Κατάσταση: Ανακαινισμένο
Ενεργειακή Κλάση: Α+
Ζώνη: Βιομηχανική
Ενοίκιο περιλαμβάνει:
Ρεύμα
6907830246

Η εταιρεία Eye Facility
Management αναζητά:

Προσωπικό Ασφαλείας-Φύλακες,
για την στελέχωση της φύλαξης
Bιομηχαν ικών Eγκαταστάσεων ,
στη περιοχή του Ασπροπύργου.

Απαραίτητα Προσόντα:

•Άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας Ν.2518/97 σε ισχύ.
•Απόφοιτος Μέσης Εκπαίδευσης.
•Δυνατότητα για πλήρη ή μερική
απασχόληση σε κυλιόμενες βάρδιες.
•Βασικές Γνώσεις Αγγλικών.
•Βασικές Γνώσεις Η/Υ.
Η εταιρεία παρέχει:

•Άμεση Πρόσληψη.
•Μόνιμη Απασχόληση.
•Συνεχή Εκπαίδευση.
•Σύγχρονο Εργασιακό Περιβάλλον.
•Δυνατότητες Επαγγελματικής Εξέλιξης.

Αν επιθυμείτε, να γίνετε μέλος της
ομάδας μας, μπορείτε να υποβάλλετε 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 2106121719.
Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την εταιρεία μας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας :
w w w .eyefm.gr
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16-θριάσιο

«ΘΡΙΑΣΙΑ 2022»

Το μεγάλο πολιτιστικό φεστιβάλ του Δ. Ασπροπύργου

Μ

ε τη συν αυλία του Ηλία Βρεττού αν οίγει η αυλαία του Πολιτιστικού Φεστιβάλ Ασπροπύργου «ΘΡΙΑΣΙΑ 2022», την Παρασκευή 9
Σεπτεμβρίου 2022 στις 20:30 στην Πλατεία Δημαρχείου. Ο καλλιτέχν ης των επιτυχιών , με τα πέν τε albums, τα πολλά singles
και τις σημαν τικές συν εργασίες, στο πλαίσιο της καλοκαιριν ής του περιοδείας, με τίτλο «Ως το άπειρο», έρχεται ν α μας διασκεδάσει με τις παλιές και ν έες επιτυχίες του αλλά και τα δημοφιλέστερα ελλην ικά τραγούδια του σύγχρον ου ρεπερτορίου.
Ακολουθεί, η Θεατρική Παράσταση του Ευρυπίδη, «ΗΛΕΚΤΡΑ» σε σκην οθεσία Γιώργου Λύρα, το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2022 στις
20:30 στο Αν οιχτό Θέατρο του Αγροκηπίου. Η Ηλέκτρα του Ευριπίδη είν αι έν α πρωτοποριακό και αμφιλεγόμεν ο έργο, γέν ν ημα μιας
εποχής όπου όλες οι βεβαιότητες έχουν γίν ει αβεβαιότητες.
Ο ποιητής δεν διστάζει ν α παρουσιάσει επί σκην ής τη δική του εκδοχή του μύθου, με τους ήρωές του σε έν αν κόσμο ρεαλιστικής καθημεριν ότητας ν α θέτουν επιτακτικά ζητήματα πάν ω στις έν ν οιες της εκδίκησης,
της δικαιοσύν ης, της ηθικής σύγκρουσης, του πάθους. Μια noir εκδοχή του μύθου, μια τραγωδία εκδίκησης
αλλά ταυτόχρον α έν α έργο βαθιά, συγκλον ιστικά αν θρώπιν ο.
Παίζουν : Μαρία Κίτσου, Δημήτρης Γκοτσόπουλος, Σπύρος Κυριαζόπουλος, Ιωάν ν α Μαυρέα, Νίκος Λεκάκης, Γιώργος Δεπάστας,
Ιάσον ας Παπαματθαίου και ο Γιώργος Κωσταν τίν ου . Συμμετέχει εξαμελής χορός.
Εν ώ την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2022 στις 20:30 στην Πλατεία Δημαρχείου θα δώσει συν αυλία το συγκρότημα Goin’ Through,
του Νίκου Βουρλιώτη και του Μιχάλη Παπαθαν ασίου, παρέα με τον «Ισορροπιστή» Συν διοργάν ωση με την Περιφέρειας Αττικής.
Υπεν θυμίζουμε ότι: Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΓΡΟΚΗΠΙΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ 2 ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
(ΩΡΕΣ 10:00 – 14:00) Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 8 ΕΤΩΝ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥ.
Πληροφορίες στα τηλέφων α: 210-55 77 191 & 55 77 593 (εσωτ.5, Γραφείο Προέδρου)

