
ΝΝέέαα  κκαακκοοκκααιιρρίίαα  ππρροο
ττωωνν  ππυυλλώώνν  

ΠΠοοιιεεςς  ππεερριιοοχχέέςς  ττηηςς  χχώώρρααςς  θθαα  
ππλληηγγοούύνν  έέωωςς  ττηηνν  ΚΚυυρριιαακκήή

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Κ 2239Αρ. Φύλλου 4510 Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022 Έτος 27ο email: info@thriassio.gr www.thriassio.gr
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(προπον ητής της ομάδας του ΑΟΚ Παν ελευσιν ιακός)

Κοιτάμε τα παιχνίδια βήμα-βήμα
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-Μελέτης Λάσκος

«Όαση» για το μεγαλύτερο
Πάρκο αναψυχής 

στην Ελευσίνα

Τετ-α-τετ Οικονόμου - Εθνικής
Τράπεζας για την

αξιοποίηση του χώρου
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Στενή και διαρκή συνεργασία με στόχο τη στήριξη
των γυναικών που αντιμετωπίζουν προβλήματα 

ενδοοικογενειακής ή έμφυλης βίας,

σσεελλ..  1122--1133

Ασπρόπυργος:
Στο αυτόφωρο

58χρονος 
με διαλυτήριο 

οχημάτων
Παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας

διαπίστωσαν αστυνομικοί του Τμήματος 
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αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης
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ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΡΩΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
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Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 19
Νοεμβρίου, παρουσία  της ηγεσίας 

του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής
Προστασίας και της Πυροσβεστικής

Εργαστήριο Καινοτομίας για παιδιά
4 έως 17 ετών στον Δήμο Ελευσίνας
Η δράση υλοποιείται  από την Κοινωφελή Η δράση υλοποιείται  από την Κοινωφελή 

Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας  σε συνεργασίαΕπιχείρηση Δήμου Ελευσίνας  σε συνεργασία
με το Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσηςμε το Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης

«Θεμέλιο «Θεμέλιο Lab Lab Ελευσίνας»Ελευσίνας» σσεελλ..  44

ΝΕΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ -
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Με πρωτοβουλία της Druckfarben Hellas S.A.

σσεελλ..  33

ΠΠρροοαασσττιιαακκόόςς  
ΑΑρρχχέέςς  ΔΔεεκκεεμμββρρίίοουυ  οο  ΑΑρρχχέέςς  ΔΔεεκκεεμμββρρίίοουυ  οο  
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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 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επι-
στρέφονται. Υπογεγραμμένα άρθρα 

δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της
εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός:Αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 14  έως 24 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Γεννάδιος, Γενάδιος

Παγκόσμια Ημέρα Χρόνιας Αποφρακτικής Πνε-

υμονοπάθειας,Διεθνής Ημέρα Σπουδαστών

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΓΑΒΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ
ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΟΕ

Αχαρνών 7, 2105576029
ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Παππά Ιωάννα Κ.Νέζη Νικολάου 44, Ελευσίνα,
19200, ΑΤΤΙΚΗΣ2105547707

MANΔΡΑ

ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ Δήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,

2105551232

Άνω Λιόσια
Καμπόλη Αικατερίνη Ι., Μητροπόλεως 52 &

Κανελλοπούλου 2, 2102475608

ΑΧΑΡΝΕΣ
Ε ΚΑΡΡΑ - Α ΜΠΙΣΚΟΥ ΟΕ, Αγίου Διονυσίου 36,

2102441644

ΠΠρροοαασσττιιαακκόόςς::  
ΑΑρρχχέέςς  ΔΔεεκκεεμμββρρίίοουυ  ΑΑρρχχέέςς  ΔΔεεκκεεμμββρρίίοουυ  
οο  δδιιααγγωωννιισσμμόόςς  γγιιαα  οο  δδιιααγγωωννιισσμμόόςς  γγιιαα  
ττοουυςς  77  σσττααθθμμοούύςς  σσττηη  ττοουυςς  77  σσττααθθμμοούύςς  σσττηη  
ΔΔυυττιικκήή  ΑΑττττιικκήήΔΔυυττιικκήή  ΑΑττττιικκήή
Θα εξυπηρετεί τις περιοχές 
Ασπροπύργου, Ελευσίνας, 
Λουτροπύργου, Νερακίου, 
Νέας Περάμου και Μεγάρων

Η
κατασκευή της νέας γραμμής μήκους 36
χλμ. θα ξεκινά από τα Ανω Λιόσια και θα
εξυπηρετεί τις περιοχές Ασπροπύργου,

Ελευσίνας, Λουτροπύργου, Νερακίου, Νέας
Περάμου και Μεγάρων

Tον δρόμο της υλοποίησης παίρνει σύντομα το
πρώτο – έπειτα από χρόνια – έργο της επέκτασης
του προαστιακού σιδηροδρόμου προς τη Δυτική
Αττική, με επτά νέους σταθμούς. Η κατασκευή της
νέας γραμμής του Προαστιακού, μήκους 36 χλμ.,
που θα ξεκινά από τα Ανω Λιόσια, θα εξυπηρετεί
μια σειρά από αστικές περιοχές όπως ο Ασπρόπ-
υργος και η Ελευσίνα και θα καταλήγει στα Μέγα-
ρα. Παράλληλα, θα αξιοποιεί και την παλιά μετρ-
ική γραμμή, η οποία έχει τεθεί εκτός λειτουργίας
εδώ και περίπου 15 χρόνια. Το έργο αυτό, το
οποίο συζητιέται εδώ και χρόνια και αναμένεται
να αλλάξει τη Δυτική Αττική ενισχύοντας την ανά-
πτυξή της, τώρα μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης
και δημοπρατείται με εξασφαλισμένη χρηματοδότ-
ηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Στις 3 Δεκεμβρίου ο διαγωνισμός
Ο σχετικός διαγωνισμός αναμένεται να βγει

στον «αέρα» στις 3 Δεκεμβρίου 2022, ενώ η απο-

σφράγιση των προσφορών τοποθετείται για τις
9/2/2023. Η έναρξη υλοποίησης της σχετικής
σύμβασης προγραμματίζεται για το φθινόπωρο
του 2023, με το χρονοδιάγραμμα περάτωσης των
έργων να φτάνει στα τέλη του 2025.

Οι νέοι σταθμοί
Θα κατασκευαστεί μονή γραμμή μήκους 36 χλμ.

στα δυτικά της Αθήνας, από τα Ανω Λιόσια μέχρι
τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Μεγάρων, εξυπηρ-
ετώντας τις κατοικημένες περιοχές Ασπροπύρ-
γου, Ελευσίνας, Λουτροπύργου, Νερακίου, Νέας
Περάμου και Μεγάρων.

Σε ό,τι αφορά αιτήματα για διπλή γραμμή, το
υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αναφέρει
πως η τεχνολογία έχει πλέον προχωρήσει. Ο
λόγος που δεν γίνεται διπλή γραμμή είναι γιατί το
έργο θα «κολλήσει» στις πολλές απαλλοτριώσεις.
Από την άλλη, η τεχνολογία παρέχει πλέον τη
δυνατότητα με μονή γραμμή να γίνονται 72 δρο-
μολόγια την ημέρα με ηλεκτροκίνητους συρμούς
Desiro, δηλαδή με συρμούς που χρησιμοποι-
ούνται ήδη στον Προαστιακό!

Ασπρόπυργος: Στο αυτόφωρο 58χρονος 
με διαλυτήριο οχημάτων
Παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας διαπίστωσαν αστυνομικοί 
του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας με τη συμμετοχή αστυνομικών 
της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Δυτικής Αττικής

Συνελήφθη στο πλαίσιο της
αυτόφωρης διαδικασίας,
μεσημβρινές ώρες της 15-

11-2022 στον Ασπρόπυργο, από
αστυνομικούς του Τμήματος Περι-
βαλλοντικής Προστασίας με τη
συμμετοχή αστυνομικών της Υπο-
διεύθυνσης Ασφάλειας Δυτικής
Αττικής της Διεύθυνσης Ασφάλειας
Αττικής, 58χρονος αλλοδαπός για
παράβαση της περιβαλλοντικής
νομοθεσίας.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες
της 15 Νοεμβρίου 2022 ανωτέρω
αστυνομικοί σε συνεργασία με περ-
ιβαλλοντολόγους του Τμήματος
Ελέγχου, Μετρήσεων και Υδροοικο-
νομίας Περιβάλλοντος της Περιφερ-
ειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής,

πραγματοποίησαν έλεγχο σε επιχείρηση διάλυσης οχημάτων στο τέλος κύκλου ζωής τους, στην περιοχή του Ασπρ-
όπυργου, ιδιοκτησίας του 58χρονου αλλοδαπού, όπου διαπιστώθηκε υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Συνέχεια στη σελ. 10
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Ασπρόπυργος: 
Στον εμπορευματικό
σταθμό κλιμάκιο της 

Αμερικανικής Πρεσβείας

Κ
λιμάκιο της Αμερικανικής Πρεσβείας επισ-
κέφθηκε προχθές τα γραφεία της Goldair
Cargo στον Ασπρόπυργο και , μεταξύ

άλλων, ενημερώθηκε για τις εξελίξεις στο Θριάσιο
Εμπορευματικό Κέντρο.

Μόλις πριν από λίγες ημέρες ψηφίστηκε στη
Βουλή η τροποποιημένη σύμβαση παραχώρησης
για το Θριάσιο Ε/Κ, με ανάδοχο κοινοπραξία, την
ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ – Goldair.

Στην επίσκεψη παρευρέθηκε, από την πλευρά
της Αμερικανικής Πρεσβείας, ο Οικονομικός Ακό-
λουθος, Erik Holmgren και ο Ειδικός επί Οικονο-
μικών Θεμάτων της Πρεσβείας, κ. Κώστας Κων-
σταντόπουλος, ενώ από την πλευρά της Goldair,
ο Καλλίνικος Καλλίνικος, Εκτελεστικός Αντιπρόε-
δρος του Ομίλου και ο Βασίλης Μαγκλάρας, Διε-
υθύνων Σύμβουλος του ΘΕΚ και Διευθυντής Στρ-
ατηγικών Επενδύσεων της Goldair Cargo.

Σ
την Όαση βρέθηκαν εκπρό-
σωποι της Εθνικής Τράπε-
ζας σε προγραμματισμένη

συνάντηση με τον Δήμαρχο Ελευ-
σίνας Αργύρη Οικονόμου, τον Αντι-
δήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών
Αθανάσιο Μαυρογιάννη και  τη
Διοίκηση της 2023 Ελευσίς - Πολι-
τιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης.

Η επίσκεψη περιελάμβανε
αυτοψία στον χώρο του Παλαιού
Ελαιουργείου και των εργασιών
που εκτελούνται αυτήν την περίοδο
σε ακίνητα του χώρου αλλά και στην
Όαση.

Υπενθυμίζεται, πως από το σύνο-
λο των 20 στρεμμάτων της Όασης,
τα 12 αποτελούν ιδιοκτησία της
Εθνικής Τράπεζας, με τη Δημοτική
Αρχή να προσπαθεί να επιτύχει την
καλύτερη δυνατή συμφωνία για την
αγορά τους.

Η Διοίκηση της Τράπεζας και η
Δημοτική Αρχή βρίσκονται  σε

προχωρημένες συζητήσεις, ενώ η
επικείμενη αγορά της έκτασης ανα-
μένεται να πραγματοποιηθεί από τα
20 εκατομμύρια που εξασφάλισε η
Δημοτική Αρχή από το Υπουργείο
Εσωτερικών.

Ο χώρος πρόκειται ν α αξιοποι-
ηθεί ως πάρκο αν αψυχής, με
υπαίθριες αθλητικές δραστηριότ-
ητες, γεγον ός που θα οδηγήσει
τον  Δήμο Ελευσίν ας στη δημιο-
υργία εν ός μεγάλου χώρου
πρασίν ου.

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Ελευ-
σίνας Αργύρης Οικονόμου: « Η
Όαση και η ανάπλασή της αποτε-
λούν μια μεγάλη πρόκληση για
εμάς αλλά και μια ευκαιρία που θα
εκμεταλλευτούμε όσο το δυνατόν
καλύτερα.  Πρόσφατα, με εκπρ-
οσώπους της Εθνικής Τράπεζας,
στην οποία ανήκουν 12 στρέμματα
από τη συνολική έκταση, επισκεφθ-
ήκαμε τον χώρο και συζητήσαμε για

την αξιοποίηση του. Η αγορά της
έκτασης θα γίνει από τα 20 εκατομ-
μύρια ευρώ και αυτό που θέλουμε
να επιτύχουμε είναι την καλύτερη
δυνατή συμφωνία με την Εθνική.

Με την αξιοποίηση αυτού του
χώρου, θα μπορούμε να μιλάμε για
το μεγαλύτερο Πάρκο αναψυχής της
πόλης, που τόσο πολύ έχει ανάγκη
ο Δήμος μας».

«Όαση» για το μεγαλύτερο Πάρκο αναψυχής στην Ελευσίνα
Τετ-α-τετ Οικονόμου - Εθνικής Τράπεζας για την αξιοποίηση του χώρου

ΝΝΕΕΑΑ  ΕΕΘΘΕΕΛΛΟΟΝΝΤΤΙΙΚΚΗΗ  --  ΠΠΕΕΡΡΙΙΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΔΔΡΡΑΑΣΣΗΗ
ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΛΛΙΙΑΑ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ

Σ
το πλαίσιο του προγράμ-
ματος Κοινωνικής Υπε-
υθυνότητας της

Druckfarben Hellas S.A.  και με
στόχο την περαιτέρω ευαισθη-
τοποίηση και συνεισφορά του
ανθρώπινου δυναμικού σε
περιβαλλοντικά θέματα, η εταιρ-
εία σε συνεργασία με τον Δήμο
Ασπροπύργου προχώρησαν
στον εθελοντικό καθαρισμό της
Παραλίας Ασπροπύργου.  

Σε κλίμα αγαστής συνεργασίας
, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας,
Ανακύκλωσης και Πρασίνου, κ.
Μιχαήλ Ψωμιάδης με προσωπικό και μηχανήμα-
τα του Δήμου μαζί με τον Πρόεδρο – Διευθύνων
Σύμβουλο, κ. Γιώργο Καραβασίλη και το προσω-
πικό της εταιρείας, προχώρησαν στον καθαρισμό
της παραλίας, δίνοντας μια ακόμη «ανάσα» στο
περιβάλλον.

Τόσο ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος
Μελετίου όσο και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, κ.
Ψωμιάδης  ευχαριστούν θερμά την εταιρεία
Druckfarben  για την εθελοντική - περιβαλλοντική
της δράση, που αποτελεί παράδειγμα συμμε-
τοχής και προσφοράς για την προστασία του περ-
ιβάλλοντος. 
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Ο
Δήμαρχος Ασπροπύρ-
γου, κ. Νικόλαος
Μελετίου  και ο Δημο-

τικός Σύμβουλος Κοινωνικών
Δομών, κ. Δημήτριος Καγιάς
ενημερώνουν ότι, οι Κοινωνι-
κές Δομές του Δήμου, ως
φορέας υλοποίησης Επιχειρη-
σιακού Προγράμματος Επισιτι-
στικής και  Βασικής Υλικής
Συνδρομής για το «Ταμείο
Ευρωπαϊκής Βοήθειας για
τους Απόρους» ΤΕΒΑ, θα
πραγματοποιήσουν διανομή
τροφίμων και ειδών πρώτης
ανάγκης στους δικαιούχους του
Κοινωνικού Εισοδήματος
Αλληλεγγύης.

Η παραλαβή των προϊόντων
θα πραγματοποιηθεί από την
Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022
έως και την Τρίτη 22 Νοεμ-
βρίου, στο παλαιό κτίριο των
Κοινωνικών Δομών, Μπο-
υμπουλίνας 26. 

Οι ωφελούμενοι του προ-
γράμματος θα ειδοποιηθούν
με μήνυμα για την ακριβή ώρα 

παραλαβής των προϊόντων,
προς αποφυγή συνωστισμού.

Παρακαλούνται όλοι οι ωφε-
λούμενοι να φέρουν μαζί τους
τη Βεβαίωση ΑΜΚΑ και την
ταυτότητά τους ή με εξουσιοδότ-
ηση σε περίπτωση που προ-
σέλθει άλλος να παραλάβει τα
προϊόντα.  

Διανομή τροφίμων στους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ,
από τις Κοινωνικές Δομές του Δήμου Ασπροπύργου

Από Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022  έως και την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 

Ν
έα δράση του εκπαιδευτικού
προγράμματος «Εργαστήριο
Καιν οτομίας 2022-2023», για

παιδιά ηλικίας από 4 έως 17 ετών ,
υλοποιεί η Κοιν ωφελής Επιχ είρηση
Δήμου Ελευσίν ας σε συν εργασία με
το Φρον τιστήριο Μέσης Εκπαίδευ-
σης «Θεμέλιο Lab Ελευσίν ας».

Το «Εργαστήριο Καιν οτομίας»
αποσκοπεί στην  αν άπτυξη της ομα-
δικής συν εργασίας, την  όξυν ση του
ν ου, την  τήρηση καν όν ων  μέσω
εκπαιδευτικών  δράσεων  βιωματικού
χ αρακτήρα καθώς και την  εξοικείωση
των  παιδιών  με τον  κόσμο των
Ηλεκτρον ικών  Υπολογιστών , με
σταδιακή αν άπτυξη της γν ώσης για
τη λειτουργία και τις εφαρμογές τους.

Το εν  λόγω πρόγραμμα απευθύν ε-
ται αποκλειστικά σε δημότες Ελευ-
σίν ας – Μαγούλας, θα υλοποιείται
κάθε Σάββατο από τις 09:00 ως τις
14:00 στο 4ο Δημοτικό Σχ ολείο Ελευ-
σίν ας και θα χ ωρίζεται σε δυο εκπαι-
δευτικές δράσεις με παιδιά/μαθητές των  βαθμίδων :

(Δράση Α):
Α1. Νήπια / Προν ήπια
Α2. Α’ Δημοτικού έως ΣΤ’ Δημοτικού και

(Δράση Β):
Ε’ Δημοτικού έως Γ’ Λυκείου αν τίστοιχ α.
Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αν απτύσσον -

ται στην  Δράση Α είν αι οι πέν τε (5) ακόλουθες:
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ STEM, ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ,
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ,
ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – ΧΟΡΩΔΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ –
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΩΤΩΝ
ΒΟΗΘΕΙΩΝ, ΥΓΕΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ.

Παράλληλα, οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που

πραγματοποιούν ται στην  Δράση Β είν αι οι εξής δυο
(2): ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ
ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ –
ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΓΝΩΣΕΩΝ WORD, EXCEL, ΙΝΤΕΡΝΕΤ.

Οι εν διαφερόμεν οι γον είς μπορούν  ν α
συμπληρώσουν  εύκολα, γρήγορα και δωρεάν  τη φόρμα
εγγραφών , διαδικτυακά.

Προτεραιότητα έχ ουν  οι μον ογον εϊκές, τρίτεκν ες &
πολύτεκν ες οικογέν ειες και στους δικαιούχ ους κοιν ω-
ν ικού παν τοπωλείου.

Οι υπόλοιπες θέσεις θα καλυφθούν  με σειρά προτερ-
αιότητας που θα προκύψει από την  ώρα υποβολής και
θα είν αι στη διάθεση του κάθε εν διαφερόμεν ου προς
επιβεβαίωση.

Εργαστήριο Καινοτομίας για παιδιά
4 έως 17 ετών στον Δήμο Ελευσίνας

Η δράση υλοποιείται από την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου ΕλευσίναςΗ δράση υλοποιείται από την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας
σε συνεργασία με το Φ ροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης σε συνεργασία με το Φ ροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης 

«Θεμέλιο «Θεμέλιο Lab Lab Ελευσίνας».Ελευσίνας».
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Δήμαρχος Αχαρνών: “Όλοι μαζί αλλάζουμε τις Αχαρνές”

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκον-
ται πολλά έργα σε διάφορες
περιοχές του Δήμου Αχα-
ρνών

Μια σειρά από έργα
βρίσκονται την παρούσα χρο-
νική περίοδο σε εξέλιξη αλλά
και ολοκλήρωση, σε πολλές
περιοχές του Δήμου Αχα-
ρνών. Έργα που σκοπό
έχουν να αλλάξουν τις Αχα-
ρνές, αναβαθμίζοντας βασι-
κές υποδομές σε γειτονιές
της πόλης αλλά και σε όλη την έκτα-
ση του Δήμου Αχαρνών.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Σπύρος
Βρεττός τόνισε για τα έργα:

“Έργα σε όλη την πόλη. Αυτό είναι
το μότο μας και γι’  αυτό προσπαθ-
ούμε καθημερινά. Όλοι μαζί αλλάζο-
υμε τις Αχαρνές”.

�ΜΕΣΟΝΥΧΙ – Ολοκλήρωση
ασφαλτόστρωσης

�ΠΑΝΟΡΑΜΑ – Διάνοιξη δρό-
μων και κατασκευή πεζοδρομίων.

�ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ – Ανακα-
τασκευή πλατείας.

�ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ – Αντιπ-
λημμυρικό έργο.

�ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ – Ανακα-
τασκευή στέγης & γηπέδου 2ου
Δημοτικού σχολείου.

�ΕΣΧΑΤΙΑ – Αντιπ-
λημμυρικό έργο.

�Ολοκλήρωση εξωραϊ-
σμού Διαπολιτισμικού
Γυμνασίου Αχαρνών.

�Πεζοδρόμηση Λεωφόρ-
ου Δημοκρατίας.

�ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΥΛΟΣ –
Κατασκευή πάρκου και
παιδικής χαράς.

�Ειδικό Σχολείο Αχαρνών –
Ολοκλήρωση επισκευής στέγης και
συντήρηση.

�Κλειστό Γυμναστήριο “Μπάμπης
Χολίδης” – Επισκευή στέγης.

�ΛΑΘΕΑ – Προετοιμασία χώρου
για κατασκευή αθλητικού πάρκου.

Επίσκεψη αντιπροσωπείας 
του ΠΑΚΠΠΑ Ελευσίνας 
στη Βουλή

Συνομίλησαν και ξεναγήθηκαν από τον κ. Αιθ.
Μπούρα στο ιστορικό Μέγαρο της Βουλής. 

Ο
Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Δυτικής
Αττικής, Θανάσης Μπούρας, υποδέχθηκε στη
Βουλή των Ελλήνων αντιπροσωπεία του ΝΠΔΔ

Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Πολιτικής και
Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ελευσίνας
(Π.Α.Κ.Π.Π.Α. Ελευσίνας). 

Η Αντιπρόεδρος του Π.Α.Κ.Π.Π.Α. Ελευσίνας Αικατε-
ρίνη Κριεκούκη, αλλά και οι υπάλληλοι της Αισχυλείου βιβ-
λιοθήκης, Βιολέτης Ιωάννης, Παντελής Αναπλιώτης και
Μπακαλούμης Γεώργιος συνομίλησαν και ξεναγήθηκαν
από τον κ. Μπούρα στο ιστορικό Μέγαρο της Βουλής. 

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με αφορμή το αίτημα
της Αισχυλείου βιβλιοθήκης Ελευσίνας προς τη βιβλιοθήκη
της Βουλής για τη δωρεά βιβλίων που θα στηρίξουν το
έργο της νέας βιβλιοθήκης στην Μαγούλα. 

Ο κος Μπούρας και η βιβλιοθήκη της Βουλής απο-
δέχθηκαν το αίτημα και, από την πλούσια συλλογή που
κατέχει, η Βουλή παρέδωσε βιβλία διάφορων συγγραφ-
έων αλλά και δικών της εκδόσεων, που θα εμπλουτίσουν
τη συλλογή της Αισχυλείου βιβλιοθήκης Ελευσίνας και θα
εξυπηρετήσουν τους σκοπούς της νέας βιβλιοθήκης στην
Μαγούλα. 

Ο κος Μπούρας ενθαρρύνει και στηρίζει πάντα τις δρά-
σεις της Αισχυλείου βιβλιοθήκης και του Π.Α.Κ.Π.Α.Α.
Ελευσίνας που αποτελεί πνευματικό κέντρο που είναι
διαθέσιμο για όλους τους κατοίκους της περιοχής. 

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

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166
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Παράσταση διαμαρτυρίας
για πτώση σοβάδων σε
σχολεία του Μενιδίου

Α
νταποκρινόμενοι  στο κάλεσμα του
Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης Αν. Αττικής "Ο

ΣΩΚΡΑΤΗΣ" και  του Συλλόγου Κατοίκων
Ολυμπιακού Χωριού, ο ΕΣΥΝ Αχαρνών-Φυλής
συμμετείχε στην παράσταση διαμαρτυρίας
εκπαιδευτικών και γονέων στον Δήμο Αχαρνών,
σχετικά με τα πρόσφατα περιστατικά πτώσης
σοβάδων σε σχολεία, που είναι ενδεικτικά της
χρόνιας υποβάθμισης των σχολικών υπο-
δομών της περιοχής μας, καθώς και των κιν-
δύνων στους οποίους εκτίθενται καθημερινά
μαθητές και εκπαιδευτικοί.

Αναλυτικά το κάλεσμα:

26ο/29ο Δημοτικά Σχολεία Αχαρνών (Ολ.
Χωριού):

Πτώση σοβάδων από το ταβάνι του διαδρό-
μου

Από τύχη δε θρηνήσαμε θύματα σε ώρα λει-
τουργίας του σχολείου

Τυχεροί στάθηκαν μαθητές, εκπαιδευτικοί και
προσωπικό καθαριότητας στα συστεγαζόμενα
26ο και 29ο Δημοτικά Σχολεία Αχαρνών, αφού
κανείς τους δε βρέθηκε στο διάδρομο την ώρα
λειτουργίας του Ολοήμερου προγράμματος,
όταν άρχισαν να πέφτουν σοβάδες από το ταβά-
νι!!! 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι πριν 3 χρό-
νια στο συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα
σημειώθηκε πάλι πτώση σοβάδων μέσα σε
διάδρομο και αίθουσες….

Αξίζει να θυμίσουμε επίσης ανάλογη πτώση
σοβάδων στις σκάλες του 20ου Δημ. Σχολείου
Αχαρνών, πριν 2 χρόνια.

Καταγγέλλουμε απερίφραστα τη Δημοτική
Αρχή Αχαρνών, γιατί δεν έχει φροντίσει ώστε
κάθε χρόνο αρμόδια κλιμάκια τεχνικών να
κάνουν σοβαρό έλεγχο των σχολικών κτιρίων,
εκ των οποίων τα περισσότερα είναι αρκετά
παλιά, για την ασφαλή παραμονή τους σε αυτά
μαθητών και εκπαιδευτικών.

Ο σύλλογος εκπαιδευτικών μαζί  με τον
Σύλλογο Κατοίκων Ολ. Χωριού προχώρησαν
μαζί με γονείς  σε παράσταση διαμαρτυρίας στον
Δήμο χθεςΤετάρτη 16/11/2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ
«Ο ΘΕΟΓΝΙΣ»

Σινεμά για μικρούς και μεγάλο-
υς, με ελεύθερη είσοδο για όλους,
κάλεσμα για μουσικές βραδιές σε
νέους μουσικούς και διάλεξη διορ-
γανώνει τις προσεχείς ημέρες ο
Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγάρων
«Ο Θέογνις», στον χώρο του
συλλόγου στην κεντρική πλατεία
Μεγάρων.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για
όλους και κάθε εβδομάδα θα ανακοινώνονται οι
νεότερες εκδηλώσεις. Σας περιμένουμε!

---
Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα

εκδηλώσεων:
- Κινηματογραφικές προβολές 
Κάθε Δευτέρα την ίδια ώρα στις 8.30 μ.μ., κιν-

ηματογραφικές προβολές, ανά θεματικές κατηγο-
ρίες-ανακοίνωση των ταινιών στα κοινωνικά
δίκτυα του «Θέογνι».

Πρεμιέρα : Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 202 με προ-
βολή της ταινίας “Ο Ξεχωριστός Γουίλ Χάντινγκ”
(“Good Will Hunting”)

Ώρα έναρξης: 8.30 μ.μ.
Είσοδος ελεύθερη.
- "Jam Nights" : Ανοιχτός χώρος για νέους μου-

σικούς κάθε Τετάρτη
Από την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου και κάθε

Τετάρτη από τις 7.30 μ.μ., η αίθουσα του Συλλό-
γου ανοίγει σε νέους μουσικούς για να μοιρα-
στούμε μαζί νέες μελωδίες.

Ώρες: 7.30 έως και 22.30
Για την συμμετοχή νέων μουσικών, απαραίτητη

η επικοινωνία για συντονισμό:
otheognis@gmail.com – fb Ierotheos Dritsas

- Σινεμά για παιδιά 
Από την Κυριακή 27 Νοεμβρίου και κάθε Κυρια-

κή ταινίες για παιδιά 
Πρεμιέρα : Κυριακή 27 Νοεμβρίου με προβολή

της ταινίας «Ο Μικρός Πρίγκιπας».

Ώρα έναρξης: 6.00 μ.μ.
Απαραίτητη η συνοδεία ανηλίκου από

γονέα/κηδεμόνα/συνοδό.
Είσοδος ελεύθερη.

- Διάλεξη  «Υπάρχω, γιατί συνυπάρχω», με
ομιλητή τον Ψυχολόγο, Κοινωνικό Λειτουργό,
Αναλυτή Ομάδας, Θεραπευτή Ζεύγους και Οικογέ-
νειας Σπύρο Σούντη, την Παρασκευή 25 Νοεμ-
βρίου 2022, στις 7:30 μ.μ. στον χώρο του Πολιτι-
στικού Συλλόγου «Ο Θέογνις».

Όλοι μας, στην καθημερινότητά μας, γιατί είμα-
στε τόσο ευέξαπτοι; Γιατί αισθανόμαστε τόσο
απειλημένοι από την συμπεριφορά των άλλων;
Γιατί δεν αισθανόμαστε  να συμπλέουμε μαζί;

Η επικαιρότητα αλλά και η καθημερινότητα γίνε-
ται όλο και πιο δύσκολη και σκληρή: Πού κρύβε-
ται τόση βία; Πώς γίναμε οι άνθρωποι τόσο απά-
νθρωποι; Πού μπορεί να φτάσει αυτό;

Ο Ψυχολόγος – Κοινωνικός Λειτουργός, Αναλ-
υτής Ομάδας, Θεραπευτής Ζεύγους και Οικογένει-
ας Σπύρος Σούντης ανοίγει αυτόν τον διάλογο με
το ευρύ κοινό αλλά και με εκπροσώπους συλλό-
γων, σωματείων, ομάδων και φορέων, για να
βρούμε απαντήσεις, όλοι μαζί.

Περισσότερες πληροφορίες στα μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης του Συλλόγου και στο μειλ: oth-
eognis@gmail.com

Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους.
Σας περιμένουμε!

Κινηματογραφικές προβολές για παιδιά και «μεγάλους»,
«Jam Nights» για νέους μουσικούς

& διάλεξη για τις συλλογικότητες στον Πολιτιστικό
Σύλλογο Μεγάρων «Ο Θέογνις»
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Ο
Δήμαρχος Ασπροπύργου,
κ. Νικόλαος Μελετίου και η
Πρόεδρος του Πνευματικού

Κέν τρου,  κ. Γεωργία Πηλιχού,  σας
προσκαλούν  στην  διάλεξη του
Αν οιχ τού Παν επιστημίου Ασπρ-
οπύργου, που θα δώσει ο Δρ. Ηλίας
Μαριολάκος, Ομότιμος Καθηγητής
Εθν ικού & Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών , τ. Πρόεδρος της
Ελλην ικής Γεωλογικής Εταιρίας, τ.
μέλος του Κεν τρικού Αρχαιολογικού
Συμβουλίου της Ελλάδος, με τίτλο «Ο
Σαρων ικός Κόλπος και το Θριάσιο
Πεδίο  την  εποχή που οι προϊστορικοί Έλληνες έπλαθ-
αν  τους θεούς τους -  μια γεωμυθολογική προσέγγιση» !

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 21 Νοεμ-
βρίου 2022, στις 19:00, στην  Αίθουσα Εκδηλώσεων
«Δημήτριος Καλλιέρης» του Πνευματικού Κέν τρου, Αλέ-
κου Παναγούλη 13 στην  Πλατεία του Αγίου Δημητρίου.

Η  είσοδος είναι ελεύθερη. Για περισσότερες πληροφο-
ρίες μπορείτε να  επικοινωνείτε στα τηλ: 2132006530 και
2105577191 εσωτ.:4  – anoixto.pan.asp@gmail.com 

Σύν τομο Βιογραφικό Σημείωμα 
Ο Ηλίας Δ. Μαριολάκος είναι Ομότιμος Καθηγητής Γεω-

λογίας του Εθν ικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών , Διδάκτωρ Υδρογεωλογίας (Dr. rer. nat.) του
Πανεπιστημίου Erlangen Νυρεμβέργης της Γερμαν ίας
(1968). Είναι  τ. Πρόεδρος της Ελλην ικής Γεωλογικής
Εταιρίας και  τ. μέλος του Κεν τρικού Αρχαιολογικού
Συμβουλίου της Ελλάδος.

Υπήρξε υπότροφος της Γερμαν ικής
Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών  Αν ταλλαγών
(DAAD), του Ιδρύματος Humboldt και
του Γερμαν ο-Ιαπων ικού Κέν τρου
(Deutsch-Japanisches Zentrum). Έχει
διδάξει ως Επισκέπτης Λέκτορας στο
Παν επιστήμιο New South Wales
(Σίν τν εϊ) (1968-1969) και στο Ελεύθερο
Πανεπιστήμιο Βρυξελλών  ως Επισκέ-
πτης Καθηγητής. Είναι Επίτιμος Καθη-
γητής στο Παν επιστήμιο του
Σάλτσμπουργκ και Ξένος Εταίρος της
Ακαδημίας Φυσικών  Επιστημών  της
Ρωσίας.

Ίδρυσε τον  Τομέα Δυναμικής, Τεκτον ικής & Εφαρμο-
σμένης Γεωλογίας του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπι-
στημίου Αθηνών . Έχει χρηματίσει Πρόεδρος Δ.Σ. του
Ινστιτούτου Γεωλογικών  και Μεταλλευτικών  Ερευνών
(Ι.Γ.Μ.Ε.), της Ελλην ικής Γεωλογικής Εταιρείας και Συν το-
ν ιστής της Επιστημον ικής Επιτροπής του μεταπτυχ ια-
κού τμήματος της UNESCO για το Τεταρτογενές (Συνερ-
γασία Παν επιστημίου Αθην ών  - Vrije Univ ersiteit
Brussel).

Αν τιπρόεδρος του Εθν ικού Κέν τρου Θαλασσίων  Ερευ-
νών  και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργαν ισμού
Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας, καθώς και της Ελλην ικής
Γεωγραφικής Εταιρείας, ενώ για πολλά χρόν ια ήταν  μέλος
του Κεν τρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου της Ελλάδας.

Χαϊδάρι: Συναγερμός για την 
εξαφάνιση 46χρονης – Missing Alert 
από το Χαμόγελο του Παιδιού
Συν αγερμός έχ ει σημάν ει στις Αρχ ές μετά την  εξα-

φάν ιση μιας 46χ ρον ης γυν αίκας από το Χαϊδάρι. Το
Χαμόγελο του Παιδιού εξέδωσε την  Τρίτη (15/11)
Missing Alert, δίν ον τας στην  δημοσιότητα τα
στοιχ εία της. 

Η 46χ ρον η γυν αίκα, όπως
αν αφέρει η σχ ετική αν ακοίν ω-
ση, είν αι η Παν αγιώτα Φουρ-
ν ιώτη και εξαφαν ίστηκε στις
13/11/2022 από το Χαϊδάρι. Το
Χαμόγελο του Παιδιού, σύμφω-
ν α με τη αν ακοίν ωση, εν ημε-
ρώθηκε για την  εξαφάν ισή της
την  Τρίτη 15/11/2022 και εξέ-
δωσε Missing Alert. 

Το Χαμόγελο του Παιδιού
προχ ώρησε στη δημοσιοποίηση των  στοιχ είων  της,
κατόπιν  αιτήματος της οικογέν ειάς της, καθώς
εν δέχ εται ν α συν τρέχ ουν  λόγοι οι οποίοι θέτουν  τη
ζωή της σε κίν δυν ο.

Η Φουρν ιώτη Παν αγιώτα έχ ει ύψος 1,70 μ., έχ ει 60
κιλά βάρος, έχ ει κασταν ά μαλλιά και κασταν ά μάτια.
Δεν  είν αι γν ωστό τι φορούσε την  ημέρα της εξαφάν ι-
σής της.

Οποιοσδήποτε έχ ει κάποια πληροφορία, παρακα-
λείται ν α επικοιν ων ήσει τηλεφων ικά με «Το Χαμόγελο
του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην  «Εθν ική Γραμμή για
τους Αγν οούμεν ους Εν ήλικες – 1017», σε όλα τα
Αστυν ομικά Τμήματα της χ ώρας αλλά και μέσω της
εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχ ει ζων ταν ή
εν ημέρωση για την  εξαφάν ιση.

ΝΕΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΣΤΟ 5ο
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

Έ
ναν νέο, όμορφο και ασφαλή προαύλιο χώρο δημιούργησε για τους
μαθητές του 5ου Δημοτικού Σχολείου Άνω Λιοσίων ο Πρόεδρος της
Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Φυλής Γιάννης

Κρεμύδας.
Με πρωτοβουλία του, πραγματοποιήθηκαν εργασίες αναβάθμισης που

περιελάμβαναν την κατασκευή νέου εσωτερικού, περιμετρικού φράχτη με
γαλβανιζέ δοκούς και κάγκελα τύπου deck σε όλο το προαύλιο. Το αποτέλε-
σμα ήταν η δημιουργία ενός όμορφου και ζωντανού χώρου, τον οποίο τα παι-
διά χαίρονται και απολαμβάνουν.

Επίσης, η Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή ανταποκρίθηκε άμεσα στο
αίτημα της Διευθύντριας του σχολείου, για προμήθεια και 2ου ψυγείου, μέσα
σε σύντομο χρονικό διάστημα , εξαιτίας της αύξησης του αριθμού των μαθη-
τών στο ολοήμερο σχολείο.

Ο Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Γιάννης Κρεμύδας
δήλωσε:

«Οφείλουμε να παρέχουμε στους μαθητές και τους δασκάλους τους τις
προϋποθέσεις που απαιτούνται, ώστε να επιτελούν απερίσπαστοι το έργο
τους. Πρέπει να λειτουργούν σε όμορφους, περιποιημένους και καθαρούς
χώρους και να έχουν ότι απαιτείται για να γίνεται αυτό το έργο ευκολότερο και
πιο δημιουργικό. Θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχό μας Χρήστο Παππού
που αποδεικνύει με πράξεις ότι δίνει απόλυτη προτεραιότητα στα θέματα Παι-
δείας, καθώς και τους Διευθυντές των σχολείων για την άριστη συνεργασία
μας. Συνεχίζουμε δυναμικά προς όφελος των παιδιών μας».

Στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Ασπροπύργου 
ο Δρ. Ηλίας Μαριολάκος   
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ΣΣυυννάάννττηησσηη  ΔΔηημμάάρρχχοουυ  ΦΦυυλλήήςς  μμεε  ττηηνν
ΥΥφφυυπποουυρργγόό  ΕΕρργγαασσίίααςς  κκααιι  ΚΚοοιιννωωννιικκώώνν

ΥΥπποοθθέέσσεεωωνν  ΜΜααρρίίαα  ΣΣυυρρεεγγγγέέλλαα

Στενή και διαρκή συνεργασία με στόχο τη στήριξη των
γυναικών που αντιμετωπίζουν προβλήματα 

ενδοοικογενειακής ή έμφυλης βίας,

Ξ
εκινά η λειτουργία της Ακαδημίας Πολιτικής
Προστασίας, η οποία φιλοδοξεί να σηματοδο-
τήσει μια νέα αρχή για τον εθελοντισμό στη

χώρα μας.

Η εκδήλωση – έναρξη λειτουργίας της Ακαδημίας
Πολιτικής Προστασίας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο
19 Νοεμβρίου, στις 12:00, στις νέες εγκαταστάσεις της
στα Βίλια, παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης
και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστου Στυλιανίδη, του
υφυπουργού Ευάγγελου Τουρνά, του γενικού γραμ-
ματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειου Παπαγεωργίου
και της φυσικής ηγεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου
Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η νέα
ακαδημία φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα «φυτώριο» εθε-
λοντισμού, μια σχολή ανοιχτή στην κοινωνία, όπου στε-
λέχη της Δημόσιας Διοίκησης, της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης, εθελοντές, αλλά και απλοί πολίτες, θα μπο-
ρούν να εκπαιδευτούν, λαμβάνοντας σχετική πιστο-
ποίηση, ώστε να συμβάλλουν με τον πλέον αποτελε-
σματικό τρόπο σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης,
συνδράμοντας τις αρχές.

Παράλληλα, όπως
τονίζεται στην ανα-
κοίνωση, η νέα Ακαδ-
ημία φιλοδοξεί να αποτε-
λέσει το έναυσμα για ένα
νέο πλαίσιο λειτουργίας
των εθελοντικών
οργανώσεων στη χώρα
μας. 

Οι εθελοντικές
οργανώσεις αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα του
μηχανισμού Πολιτικής
Προστασίας και διαχρο-
νικά, διακρίνονται για το
πάθος τους, τη διάθεσή
τους για προσφορά και
τη σημαντικότατη συνει-
σφορά τους στο πεδίο.

«Με σκοπό την οργανωμένη ενίσχυση του ρόλου
των εθελοντών μας και τη συστηματοποίηση της σχέ-
σης τους με το Πυροσβεστικό Σώμα, η Ακαδημία έρχε-
ται να καλύψει ακριβώς αυτή την ανάγκη. Το σύστημα

εκπαιδεύσεων και πιστοποιήσεων που παρέχει, θα
επιτρέπει στους εθελοντές μας να συνεισφέρουν στο
πεδίο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και πάνω από
όλα, με ασφάλεια», καταλήγει η ανακοίνωση του υπο-
υργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Τ
ην Υφυπουργό Εργασίας
και  Κοινωνικών Υποθέ-
σεων, αρμόδια για τη Δημο-

γραφική Πολιτική και την Οικογέ-
νεια, Μαρία Συρεγγέλα υποδέχθηκε
το μεσημέρι της Τρίτης 15 Νοεμ-
βρίου 2022 στο Γραφείο του ο
Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παπ-
πούς. 

Στη συνάντηση συμμετείχαν
επίσης η Αντιδήμαρχος Διοικ-
ητικών Υπηρεσιών Ελένη Λιάκου
και η αναπληρωτής Δημάρχου και
Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτρο-
πής Ισότητας Χρυσούλα Κουράση. 

Τόσο από τον Δήμο Φυλής όσο
και από την πλευρά της Υφυπουρ-
γού εκφράστηκε η βούληση για

στενή και διαρκή συνεργασία με
στόχο τη στήριξη των γυναικών
που αντιμετωπίζουν προβλήματα
ενδοοικογενειακής ή έμφυλης βίας,
τις άνεργες γυναίκες, τις μονογονεϊ-
κές οικογένειες κ.α. 

Η Υφυπουργός Μαρία Συρεγγέλα
ενημέρωσε αναλυτικά τον Δήμαρχο
και τις συνεργάτιδες του για τα
σημαντικά προγράμματα που
«τρέχει» αυτή την περίοδο το Υπο-
υργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, όπως είναι οι «Νταντά-
δες της γειτονιάς» που θα
βελτιώσουν την καθημερινότητα
των εργαζόμενων γονέων και
κυρίως των γυναικών, η δωρεάν
νομική βοήθεια σε γυναίκες θύματα

βίας και το έργο για τη δημιουργία
χώρων φύλαξης βρεφών εντός των
επιχειρήσεων που πρόκειται σύντο-
μα να ανακοινωθεί και να τεθεί σε
εφαρμογή.

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Επι-
τροπής Ισότητας Χρυσούλα Κουρά-
ση από την πλευρά της ενημέρωσε
την Υφυπουργό για τη δράση της
νέας δομής του Δήμου, όπως και
για τη Λειτουργία του Συμβουλευτι-
κού Κέντρου κατά της βίας των
Γυναικών που λειτουργεί στο δήμο
Φυλής και συμφώνησαν στην ένα-
ρξη ουσιαστική συνεργασίας. 

Η κ. Μ. Συρεγγέλα εξάλλου, απο-
δέχθηκε με χαρά την πρόκληση να
συμμετέχει στη μεγάλη και σημαντι-
κή εκδήλωση της  Δημοτικής Επιτρ-
οπής Ισότητας, με τίτλο «Σπάσε τη
Σιωπή!» που έχει προγραμματιστεί 

για τις 25 Νοεμβρίου 2022, με
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για
την εξάλειψη της βίας κατά των
Γυναικών. 

Η Αντιδήμαρχος Ελένη Λιάκου
καλωσόρισε κι εκείνη από την πλε-
υρά της την Υφυπουργό δίνοντας
τη δέσμευση να στηρίξει ολόπλευρα
τις πρωτοβουλίες που αποσκο-
πούν στην ενδυνάμωση των
γυναικών που αντιμετωπίζουν
προβλήματα. 

Τέλος, ο Χρήστος Παππούς υπο-
γράμμισε πως ο Δήμος Φυλής είναι
έτοιμος να στηρίξει και να υλοποιή-
σει  προγράμματα που θα
βελτιώσουν την καθημερινότητα
συνδημοτών και οικογενειών που
βιώνουν ανεργία, φτώχεια ή οποια-
δήποτε μορφή βίας.  

ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΡΩΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΒΙΛΙΑ 

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 19 Νοεμβρίου, παρουσία της ηγεσίας του υπουργείου 
Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής
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Δύο επιπλέον έγγραφα για το όχημά τους θα έχουν στο
ηλεκτρονικό τους πορτοφόλι τις προσεχείς ημέρες
όλοι οι ιδιοκτήτες οχημάτων σύμφωνα με όσα απο-

κάλυψε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Μιχάλης
Παπαδόπουλος μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό.

Ωστόσο ο Υφυπουργός ξεκαθάρισε ότι οι παραβάτες θα
καλεστούν να πληρώσουν τα πρόστιμα που ορίζει η νομοθεσία.
Ειδικότερα ο κ. Παπαδόπουλος καλεσμένος στo ραδιόφωνο
«Ελεύθερο 99Fm» και την εκπομπή «Καθημερινά» αποκάλυψε
ότι τις προσεχείς ημέρες οι ιδιοκτήτες οχημάτων εκτός από το
ψηφιακό δίπλωμα και την ψηφιακή ταυτότητα θα έχουν στο
«Ψηφιακό Πορτοφόλι» του Gov.gr τόσο το ψηφιακό ασφαλι-
στήριο συμβόλαιο όσο και το ΚΤΕΟ του οχήματός τους.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Υφυπουργός: «Όσον
αφορά στις ψηφιακές υπηρεσίες προς τους πολίτες η κυβέρν-
ηση έχει κάνει περισσότερα από εκείνα που είχε εξαγγείλει. Τις
επόμενες ημέρες προστίθενται το ΚΤΕΟ και το ασφαλιστήριο
συμβόλαιο στο ψηφιακό πορτοφόλι (Gov.gr/Wallet). Δυστυχώς
σήμερα το 35-40% των οχημάτων δεν περνούν από ΚΤΕΟ!
Αυτό καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει. Η ασφαλής χρήση του
οχήματος μετά τον έλεγχο του ΚΤΕΟ έχει καλύτερα αποτελέ-
σματα από κάποιο όχημα που έχει τουλάχιστον 10 χρόνια να
περάσει από τεχνικό έλεγχο.

Δημιουργούμε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα φαίνεται
αν ένα αυτοκίνητο δεν έχει περάσει από ΚΤΕΟ και στους παρ-
αβάτες θα επιβάλλονται τα πρόστιμα που επιβάλλει η νομοθ-
εσία. Ήδη αυτή η πλατφόρμα υπάρχει για τα ανασφάλιστα
οχήματα και σύντομα θα επιβάλλονται και τα πρόστιμα.»

Παράλληλα ο υφυπουργός Μεταφορών ανέλυσε τα σχέδια
του υπουργείου σχετικά με την αυστηροποίηση του νέου ΚΟΚ,
για τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες του Υπουργείου και την ένα-
ρξη του εκπαιδευτικού σεμιναρίου με θέμα: «Η ηλεκτροκίνηση
στην πράξη» που διοργανώνεται υπό την Αιγίδα του Υπουρ-
γείου Υποδομών και Μεταφορών σε συνεργασία με το Πανεπι-
στήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Επιπρόσθετα ο κ. Παπαδόπουλος αναφέρθηκε στον δρόμο
Ε.Ο. Κοζάνης-Λάρισας ο οποίος επιτέλους λαμβάνει σάρκα και
οστά αλλάζοντας το Υπουργείο τα τεχνικά χαρακτηριστικά του
δρόμου με μιάμιση και μιάμιση λωρίδα και ξεκινά να υλοποι-
είται το έργο!

Ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών παράλληλα
ξεκαθάρισε ότι θα αυστηροποιηθούν κάποιες παραβάσεις που
θεωρούνται επικίνδυνες ενώ παράλληλα έκανε ιδιαίτερη αναφ-
ορά στη νέα γενιά οδηγών.

Ειδικότερα ο κ. Παπαδόπουλος τόνισε ότι: «Οι Έλληνες
οδηγοί δεν έχουν οδηγική κουλτούρα αλλά τα τελευταία 10
χρόνια αποκτούμε και οι νέοι παρατηρούν τον πατέρα και την
μητέρα τους ως οδηγούς. Άλλωστε σε αυτή την λογική επιτρέ-
ψαμε σε νέους 17 ετών να οδηγούν αυτοκίνητο νόμιμα με την
παρουσία οδηγού συνοδού. Με αυτό τον τρόπο δείχνουμε
στους νέους ότι τους εμπιστευόμαστε.»

Όσον αφορά στο νέο ΚΟΚ ο υφυπουργός Υποδομών και
Μεταφορών επισήμανε ότι: «Ο νέος ΚΟΚ θα βγει σε δημόσια
διαβούλευση τον Δεκέμβριο και θέλουμε να ανταποκρίνεται
στην πραγματικότητα ενώ επίσης θα προβλέπει την «απενεχο-
ποίηση» του αυτοκινήτου! Αν δηλαδή σε μια οικογένεια ένας

από τους πολλούς οδηγούς είναι παραβάτης μόνο εκείνος θα
τιμωρηθεί και η υπόλοιπη οικογένεια δεν θα στερηθεί το
αυτοκίνητο.»

Όσον αφορά στην οδική ασφάλεια o κ. Παπαδόπουλος τόνι-
σε ότι βρίσκονται σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας
ώστε να μπει κανονικά στα σχολεία ως μάθημα με μια διαβαθ-
μισμένη παρουσία από το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνά-
σιο και το λύκειο.

Προειδοποιητικό SMS πριν το πρόστιμο

Μια νέα εφαρμογή που θα περιλαμβάνει την αποστολή SMS
στους ιδιοκτήτες οχημάτων για τον έλεγχο ΚΤΕΟ θα ξεκινήσει
να λειτουργεί αμέσως μετά την υλοποίηση του ψηφιακού
ΚΤΕΟ και ασφαλιστηρίου συμβολαίου με βασικό στόχο να περ-
ιοριστεί η αποχή από τους ελέγχους και παράλληλα να προει-
δοποιηθούν για τελευταία φορά οι παραβάτες πριν την επιβο-
λή των προστίμων!

Aμέσως μετά την αποστολή του προειδοποιητικού SMS για
την μη ύπαρξη ΚΤΕΟ και ασφάλειας του οχήματος θα πιστώνε-
ται στο Taxisnet τα πρόστιμα που ορίζει η νομοθεσία.

Να υπενθυμίσουμε πως πάνω από 1,2 εκατ. οχήματα κυκλο-
φορούν χωρίς ΚΤΕΟ και περίπου 700.000 χωρίς ασφάλεια, ο
νόμος προβλέπει πολύ υψηλά πρόστιμα σε περίπτωση ελέγχου
των Αρχών. 

Επίσης, η νομοθεσία προέβλεπε την online διασταύρωση
των στοιχείων και την αυτόματη επιβολή των προστίμων
στους παραβάτες ιδιοκτήτες οχημάτων αλλά η ασυμβατότητα
των συστημάτων είχε καθυστερήσει την εφαρμογή του. Τώρα
όμως τα συστήματα είναι συμβατά και για αυτό τον λόγο θα
αποσταλούν τα προειδοποιητικά SMS στους παραβάτες
οδηγούς για να συνετιστούν και να γλιτώσουν από τα υπέρογ-
κα πρόστιμα.

Έ
ν α κύμα κακοκαιρίας,
όπως εκτιμά ο γν ωστός
μετεωρολόγος Κλέαρχ ος

Μαρουσάκης, βρίσκεται προ των
πυλών  και αν αμέν εται ν α
εκδηλωθεί σε τρία στάδια και θα
μας ταλαιπωρήσει με βροχ ές και
καταιγίδες.

Όπως αν αφέρει ο μετεωρολόγος
του ΟΡΕΝ σε αν άρτησή του στο
f acebook, ο καιρός θα μας δείξει
το σκληρό του πρόσωπο από
σήμερα κιόλας, Πέμπτη 17/11.

Παρόμοια πρόγν ωση δίν ουν  οι
Τάσος Αρν ιακός, Παν αγιώτης
Γιαν ν όπουλος και Σάκης Αρν α-
ούτογλου.

Με τον  Τάσο Αρν ιακό ν α την
χ αρακτηρίζει «παν ελλήν ια κακο-
καιρία».

Αν αλυτικά η πρόγν ωση του
Κλέαρχ ου Μαρουσάκη:

«Έν α οργαν ωμέν ο βαρομετρικό
χ αμηλό από τα βορειοδυτικά τμή-
ματα της Γηραιάς ηπείρου φαίν εται
πως θα βάλει τέλος στην  αν ομβρία
του φετιν ού Φθιν οπώρου μιας και

θα αποδιοργαν ώσει στην  ουσία τα
ατμοσφαιρικά βουν ά (υψηλές βαρ-
ομετρικές πιέσεις) που καλύπτουν
εδώ και εβδομάδες μεγάλες εκτά-
σεις της Ευρώπης, μη επιτρέπον -
τας στην  ουσία στις κακοκαιρίες
από την  πλευρά του Ατλαν τικού
Ωκεαν ού ν α εισχ ωρήσουν  στο
εσωτερικό της ηπειρωτικής
Ευρώπης.

Η εξέλιξη αυτή θα αν οίξει την
πόρτα και σε άλλες κακοκαιρίες ν α
κιν ηθούν  προς την  περιοχ ή μας,
εν ώ ταυτόχ ρον α μια πολύ ψυχ ρή

μάζα από την  περιοχ ή της Ρωσίας
θα κατακλύσει μεγάλο τμήμα της
κεν τρικής Ευρώπης τροφο-
δοτών τας περαιτέρω αυτές τις
κακοκαιρίες.

Έτσι λοιπόν  φαίν εται ότι ο
Νοέμβριος θα προσπαθήσει στο
τέλος του ν α αν απληρώσει το
θετικό κεν ό που άφησαν  πίσω
τους οι άλλοι δύο φθιν οπωριν οί
μήν ες που προηγήθηκαν  βάζον -
τάς μας όμως ταυτόχ ρον α και σε
τροχ ιά επικίν δυν ων  κακοκαιριών .

Νέα κακοκαιρία βρίσκεται προ των πυλών 
Ποιες περιοχές της χώρας θα πληγούν έως την Κυριακή

Η Ελλάδα απαγορεύει τις
εξαγωγές καυσόξυλων

Την απαγόρευση αποστολής προϊόντων υλοτοµίας επεξε-
ργασµένων ή µη, από χθες 16 Νοεµβρίου έως και την 1η
Μαρτίου 2023, προβλέπει τροπολογία που κατέθεσε το
υπουργείο Ανάπτυξης στη Βουλή.

Το σύνολο των προϊόντων υλοτοµίας που θα επιχειρηθεί
να εξαχθεί θα κατάσχεται αναφέρεται στην τροπολογία,
σύµφωνα µε την οποία τα κατασχεµένα θα παραδίδονται
άµεσα στην κατά τόπον ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας
Περιφέρειας, προκειµένου αυτά να διατίθενται για τη θερ-
απεία άµεσης κοινωνικής ανάγκης ή την εκπλήρωση κοι-
νωφελούς σκοπού ή τη διενέργεια δράσεων φιλανθρωπικού
χαρακτήρα.

Η παραβίαση της απαγόρευσης ως προς τις εξαγωγές
συνιστά λαθρεµπορία, για την οποία θα επιβάλλονται σωρ-
ευτικά ως διοικητική κύρωση πρόστιµο ύψους 200 ευρώ
ανά κυβικό µέτρο προϊόντων υλοτοµίας που επιχειρείται
να εξαχθεί ή αποδεικνύεται ότι έχει εξαχθεί και ποινή
φυλάκισης ενός τουλάχιστον έτους.

Στόχος είναι να αντιµετωπιστεί η ακρίβεια και τα φαινό-
µενα αθέµιτης κερδοφορίας. Στην τροπολογία σηµειώνεται
πως η ξυλεία χρησιµοποιείται ήδη ως σηµαντική εναλλακ-
τική πηγή καύσιµης ύλης, λόγω της ενεργειακής κρίσης,
ανάγοντας την εµπορία της σε αντικείµενο προστασίας και
ρύθµισης, προκειµένου να αποφευχθούν φαινόµενα λαθρ-
αίας υλοτόµησης κατά τους χειµερινούς µήνες κατά τους
οποίους θα υπάρχει αυξηµένη ζήτηση.

Στόχος είναι να αντιµετωπιστεί η υψηλή τιµή διάθεσης
των προϊόντων αυτών στην αγορά και ο αυξηµένος κίνδυνος
εµφάνισης φαινοµένων λαθραίας υλοτόµησης τον ερχόµενο
χειµώνα.

Συν εχ ίζεται στη σελ. 15

ΈΈΈΈρρρρχχχχοοοοννννττττααααιιιι     ΚΚΚΚΤΤΤΤΕΕΕΕΟΟΟΟ    κκκκααααιιιι     αααασσσσφφφφάάάάλλλλεεεειιιιαααα    ΙΙΙΙΧΧΧΧ    
σσσσττττοοοο    ψψψψηηηηφφφφιιιιαααακκκκόόόό    πππποοοορρρρττττοοοοφφφφόόόόλλλλιιιι
Δύο επιπλέον έγγραφα για το όχημά τους θα έχουν στο ηλεκτρονικό 
τους πορτοφόλι τις προσεχείς ημέρες όλοι οι ιδιοκτήτες οχημάτων
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Η εταιρεία Tileorganosi αναζητά
άμεσα να καλύψει 2 θέσεις γραμμα-
τέων.
Προσόντα:
- Καλή γνώση αγγλικών σε προφ-
ορικό και γραπτό επίπεδο
- Πολύ καλή χρήση Η/Υ - ταχύτητα
στην πληκτρολόγηση
- Γνώση υπολογιστών
- Ευχέρεια λόγου
- Ευγένεια
- 6ωρη εργασία με προοπτική για
ταχεία αναβάθμιση σε 8ωρη
Περιοχή Εργασίας: Ελευσίνα
Παρακαλώ αποστείλατε 
βιογραφικά στο 
info@tileorganosi.gr

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Συν εχ ιζεται από τη σελ.2

Το τελικό έργο θα περιλαμβάνει την ηλεκτρ-
οκίνηση και τη σηματοδότηση μετά τις διασυνδέ-
σεις με το ΣΚΑ – Κιάτο. Τέλος, η επέκταση θα
συνδέσει τη Δυτική Αττική με την Αθήνα, το αερ-
οδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», τον Πειραιά
και το υπόλοιπο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Οι επεκτάσεις
Οι επεκτάσεις προς Λαύριο και Ραφήνα τοποθ-

ετούνται σε επόμενο στάδιο και εντάσσονται στον
ευρύτερο σχεδιασμό της ΕΡΓΟΣΕ για την ουσια-
στική αναβάθμιση του εθνικού σιδηροδρομικού
δικτύου, ενισχύοντας τον στρατηγικό ρόλο των
λιμενικών υποδομών της χώρας.

Λαύριο. Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης
του έργου για την κατασκευή νέας προαστιακής
σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα από τον
κόμβο Κορωπίου έως το Λαύριο και τη σύνδεση
του λιμανιού του με το τρένο ανέρχεται σε 391
εκατ. ευρώ. Η νέα σιδηροδρομική γραμμή, μήκο-
υς 32 χλμ., θα είναι διπλή στο μεγαλύτερο μήκος
της, ηλεκτροκινούμενη και  εφοδιασμένη με
σύγχρονα συστήματα αμφίδρομης σηματοδότ-
ησης με τηλεδιοίκηση και ETCS επιπέδου 1.

Στη χάραξη του νέου προαστιακού σιδηρόδρο-
μου από το Κορωπί έως το λιμάνι του Λαυρίου
προβλέπονται δύο σιδηροδρομικοί σταθμοί,
ένας στο Μαρκόπουλο και ο τερματικός στο
Λαύριο, καθώς και επτά σιδηροδρομικές στάσεις
στους οικισμούς ΒΙΟΠΑ Καλυβίων, Καλυβίων,
Κουβαρά, Κερατέας, Δασκαλειού, Καλοπήγαδου
και Λαυρίου.

Ραφήνα. Ο προϋπολογισμός της δημοπράτ-
ησης του έργου για την κατασκευή νέας προα-
στιακής γραμμής, μήκους 17 χλμ., που θα
συνδέει την πόλη και το λιμάνι της Ραφήνας με το
κεντρικό σιδηροδρομικό δίκτυο, ανέρχεται σε

309 εκατ. ευρώ. Για τη σύνδεση της σιδηροδρο-
μικής προαστιακής γραμμής με το λιμάνι της Ραφ-
ήνας έχουν εξεταστεί και μελετηθεί από την
ΕΡΓΟΣΕ δύο εναλλακτικές χαράξεις:

1η Εναλλακτική: Η σύνδεση της προαστιακής
στάσης Παλλήνης μέσω του σιδηροδρομικού
διαδρόμου της οδού Σταυρού – Ραφήνας με το
λιμάνι της Ραφήνας.

2η Εναλλακτική: Η απευθείας σύνδεση του
λιμανιού της Ραφήνας με το αεροδρόμιο «Ελε-
υθέριος Βενιζέλος» (Βόρεια έξοδος αεροδρ-
ομίου).

Τα οφέλη
Με την υλοποίηση των νέων σιδηροδρομικών

γραμμών ολοκληρώνεται ο στόχος για την ανά-
πτυξη προαστιακού σιδηροδρόμου στην Αττική.
Η επέκταση του δικτύου του Προαστιακού μέχρι
το Λαύριο και τη Ραφήνα είναι κρίσιμη όχι μόνο
για την ολοκλήρωση των βασικών υποδομών
μαζικής μεταφοράς και ειδικότερα του δικτύου
μέσων σταθερής τροχιάς στην Αττική, αλλά και για
την επίτευξη των βασικών στόχων του πολεοδο-
μικού, χωροταξικού, συγκοινωνιακού και περι-
βαλλοντικού σχεδιασμού των περιοχών από
όπου θα διέρχονται οι γραμμές.

Η σχεδιαζόμενη επέκταση του προαστιακού
σιδηροδρόμου προς το Λαύριο και τη Ραφήνα θα
εξυπηρετήσει τους οικισμούς της Ανατολικής
Αττικής και θα στηρίξει περαιτέρω την ανάπτυξη
και αναβάθμιση της περιοχής και της ποιότητας
ζωής. Επιπλέον, θα προσφέρει στα δύο λιμάνια
πρόσβαση υψηλού επιπέδου με μέσο μαζικής
μεταφοράς σταθερής τροχιάς και σύνδεση με το
αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», στηρίζον-
τας και ενισχύοντας σημαντικά τον τουρισμό.
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Εταιρεία με πολυετή ηγετική θέση στον
τομέα παραγωγής/εμπορίας βιομηχ α-
ν ικών  πρώτων  υλών , επιθυμεί ν α προ-
σλάβει Εργάτη Αποθήκης και Εργάτη με
γν ώση Κλαρκ, στο υποκατάστημα της
εταιρείας στον  Ασπρόπυργο Αττικής.
Καθήκοντα:

Picking & Packaging (συλλογή
σακιών /κιβωτίων , προετοιμασία παραγ-
γελιών )
Έλεγχ ος παραγγελιών
Ταξιν όμηση εμπορευμάτων  με ασφάλεια
στις θέσεις της αποθήκης με βάση τις
οδηγίες των  υπευθύν ων
Χρήση και χ ειρισμός εξοπλισμού αποθη-
κών
Φορτώσεις-εκφορτώσεις με χ ρήση

αν υψωτικών  μηχ αν ημάτων
Απογραφές

Προφίλ:
Απόφοιτος μέσης εκπαίδευσης
Υπευθυν ότητα, συν εργατικότητα, ομα-
δικό πν εύμα
Απαραίτητα προσόντα

Προϋπηρεσία σε αν τίστοιχ η θέση
Εμπειρία σε προετοιμασία παραγγελιών
και διαχ είριση σακιών /κιβωτίων  και
παλετών
Προϋπηρεσία σε αποθήκη τροφίμων  θα
αξιολογηθεί θετικά

Αποστολή βιογραφικών στο sofi-
aplati@alinda.gr

Εν οικιάζεται αυτόν ομη μον οκατοικία στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου

Ενοικιάζεται αυτόνομη
μονοκατοικία στα Νεόκτι-
στα Ασπροπύργου πίσω
από το 6ο Δημοτικό σχο-
λείο απέναντι από την
ΤΕΚΑΤ Κατασκευαστική.
70m2. Υπνοδωμάτιο ,
Καθιστικό – κουζίνα και
μπάνιο.
Από οικοσκευές διαθέτει
φουρνάκι και κλιματι-

στικό. Ηλιακό θερμοσίφωνα καινούργιο.

Αυλή 30m2 ,κήπος 60m2. Θέα εισόδου στο δημοτικό σχολείο , θέα από την
ταράτσα στον κόλπο του Σκαραμαγκά.

Μόνον σοβαρές προτάσεις από Έλληνες. Τηλέφωνο : 6944636483

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

ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ – ΕΡΓΑΤΗΣ ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΚΛΑΡΚ 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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ΝΝέέαα  ήήτττταα  ττοουυ
ΜΜααννδδρρααιικκοούύ  σσττοο  
ΜΜααρροούύσσιι  ααππόό  ττηη  ΝΝίίκκηη

Για την 6η αγωνιστική του πρω-
ταθλήματος μπάσκετ της Γ΄Εθνι-
κής ο Γ.Σ Μανδραικός δεν τα
κατάφερε αφού γνώρισε νέα ήττα
εκτός έδρας από τη Νίκη Αμαρ-
ουσίου 50-80 και βρίσκεται στις
τελευταίες θέσεις της βαθμο-
λογίας.

ΑΣ Νίκη Αμαρουσίου-ΓΣ Μαν-
δραϊκός 80-50     

Δεκάλεπτα: 27-6, 49-25, 60-38,
80-50
Διαιτητές: Κούλης Κ., Τούσης

Νίκη (Ζωντός): Βαφιάς, Χατζηχα-
ραλάμπους, Γεωργακόπουλος
16(1), Κοκορέλης 19(1), Τσε-
κένης 5(1), Αλεφαντινός, Δέλ-
λιος 10(2), Παπαδημητρίου
16(1), Κόπτσης 8, Μακρογιαν-
νάκης 4, Σταθόπουλος 2.

Γ.Σ ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ (Σπανός):
Παπανικολάου 8(2), Φραγκομα-
νωλάκης 1, Άλεξιτς 7(1), Μόρφ-
ος 2, Αβραμίδης 2, Πετρόγιαν-
νος 1, Μαυρομανωλάκης, Εικο-
σιπεντάκης, Τσεκούρας 2, Καδ-
ηγιαννόπουλος 15, Πεταλάς
9(2), Οουντεμπός 3(1).

Η βαθμολογία:

1 Δάφνη 12
2 Αργοναύτης Ραφήνας 11
3 Νίκη Αμαρουσίου 11
4 Ίκαρος Καλλιθέας 11
5 Ελευθερία Μοσχάτου 10
6 Πικέρμι 9

7 ΦΟ Βροντάδου 8
8 Φοίνιξ Πειραιά 8
9 Ποσειδών Νέου
Ψυχικού 7
10 ΕΑ Καλύμνου
6
11 Μανδραϊκός 6
12 Αιολικός Μυτι-
λήνης 6

H επόμενη 7η αγωνιστική
(20/11):

Ποσειδών Νέου Ψυχικού –
Δάφνη
Πικέρμι – ΦΟ Βροντάδου
Αιολικός Μυτιλήνης – ΕΑ
Καλύμνου
Ελευθερία Μοσχάτου – Ίκαρος
Καλλιθέας
Μανδραϊκός – Φοίνιξ Πειραιά
Αργοναύτης Ραφήνας – Νίκη
Αμαρουσίου

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Νίκος Βούλγαρης:
Κοιτάμε τα
παιχνίδια
βήμα-βήμα

Ο προπονητής της ομά-
δας μπάσκετ του ΑΟΚ Πανε-
λευσινιακός Νίκος Βούλγαρ-
ης, τόνισε για τους φετινούς
στόχους: «Αυτό που ‘χουμε
θέσει απ’ την αρχή της χρο-
νιάς, επειδή φέτος γίνεται
ένας νέος τρόπος διεξαγω-
γής, είναι όσο γίνεται να μη
μπλέξουμε στη διαδικασία
των play-out. Κοιτάμε τα
παιχνίδια βήμα-βήμα, δεν
έχουμε θέσει στόχο ότι θέλο-
υμε να μπούμε στα play-off ή
να πάρουμε την άνοδο.
Όπως όλα τα τελευταία χρό-
νια, στόχος μας είναι να κοι-
τάμε τα παιχνίδια ένα-ένα
και να τερματίσουμε όσο
ψηλότερα μπορούμε. Φυσι-
κά και ξεκινήσαμε καλά,
μέχρι στιγμής είμαστε μόνοι
2οι, αλλά αυτό δε λέει κάτι.
Το πρωτάθλημα είναι τερά-
στιο και αν χαλαρώσεις θα
τιμωρηθείς φέτος, είναι
δεδομένο αυτό».

Για το παιχνίδι που έρχε-
ται με το Παλαιό Φάληρο:
«Είναι ένα πολύ μεγάλο
παιχνίδι, ένα ματς που θ’
αντιμετωπίσουμε μια ομάδα
με ποιότητα και προσω-
πικότητα, που έχει παιδιά
πολύ έμπειρα, τα οποία
γνωρίζουν τις κατηγορίες. Αν
πούμε ποιος είναι αυτός που
έχει λίγο μεγαλύτερο «πρέ-
πει» είναι φυσικά ο γηπε-
δούχος. Όπως είπα, κοιτάμε
τα παιχνίδια βήμα-βήμα και
μόλις φτάσουμε στη διακοπή
των Χριστουγέννων που θα
‘χει ολοκληρωθεί ο 1ος
γύρος, τότε θα δούμε αν
μπορέσουμε να διεκδικήσο-
υμε κάτι καλύτερο απ’ αυτό
που ξεκινήσαμε. Είναι ένα
ματς που θα κριθεί στο
ποιος θα ‘ναι πιο έτοιμος,
πιο τυχερός, θα το ‘θελει πιο
πολύ. Είναι απ’ τα παιχνίδια
που λένε ότι αν καταφέρεις
και το κερδίσεις εκτός
έδρας, ουσιαστικά σού
αλλάζουν τους στόχους.
Είναι ένα πραγματικά πολύ
δύσκολο παιχνίδι, αλλά
εμείς θα πάμε να διεκδική-
σουμε τις πιθανότητες της
νίκης μας και αν μπορούμε
να τα καταφέρουμε».
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Open League West Attica 
-Μελέτης Λάσκος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
2η ΦΑΣΗ

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 19&20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1)ΑΠΟΛΛΩΝ Π-ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ...Κ16
2)ΕΝΩΣΗ Δ/ΑΣΠΡ-Ν ΠΕΡΑΜΟΣ..Κ16
3)ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓ-ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ...Κ16
4)ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ-SOCCERLAND...K16
5)ΡΕΠΟ ΠΕΡΣΕΑΣ

Α ΟΜΙΛΟΣ
1)ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΛΕΥΣ-ΔΟΞΑ ΠΟΝΤΙΩΝ...Κ14
2)ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΛΕΥΣ-ΔΟΞΑ ΠΟΝΤΙΩΝ...Κ12
3)ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΛΕΥΣ-ΔΟΞΑ ΠΟΝΤΙΩΝ...Κ10
4)ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΛ RED-ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ BLUE...K10
5)OΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΛΕΥΣ-ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ BLUE....K8

1)ΑΠΟΛΛΩΝ Π-ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ...Κ14
2)ΑΠΟΛΛΩΝ Π-ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ...Κ12
3)AΠΟΛΛΩΝ Π-ΡΕΠΟ...Κ10
4)ΑΠΟΛΛΩΝ Π-ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ...Κ8
1)ΕΝΩΣΗ Δ/ΑΣΠΡ-ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΟΚΤ...Κ14
2)ΕΝΩΣΗ Δ/ΑΣΠΡ-Ν ΠΕΡΑΜΟΣ...Κ12
3)ΕΝΩΣΗ Δ/ΑΣΠΡ-Ν ΠΕΡΑΜΟΣ...Κ10
4)ΕΝΩΣΗ Δ/ΑΣΠΡ-Ν ΠΕΡΑΜΟΣ...Κ8

Β ΟΜΙΛΟΣ

1)ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ-SOCCERLAND...K14
2)ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ-SOCCERLAND...K12
3)ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ-SOCCERLAND...K10
4)ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ-SOCCERLAND...K8
1)ΔΟΞΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ-ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ...Κ14
2)ΔΟΞΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ-ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ...Κ12
3)ΔΟΞΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ-ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ...Κ10
4)ΔΟΞΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ-ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ...Κ8
1)ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡ-ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ WHITE....K12....Φ
2)ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ WHITE...K10..Φ
3)ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓ-ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ WHITE...K8...Φ

Γ ΟΜΙΛΟΣ

1)ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ-ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡ...Κ12
2)ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ-ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡ...Κ10

3)ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ-ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡ...Κ8
1)ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΕΓ-ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ...Κ12
2)ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΕΓ-ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ...Κ10
3)ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΕΓ-ΒΥΖΑΣ ΜΕΓ....Κ8
ΡΕΠΟ

Α ΟΜΙΛΟΣ...ΑΠΟΛΛΩΝ Π..Κ10
Γ ΟΜΙΛΟΣ....ΒΥΖΑΣ ΜΕΓ...Κ10

Α ΟΜΙΛΟΣ

1)ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΛΕΥΣ
2)ΑΠΟΛΛΩΝ Π
3)ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ
4)ΔΟΞΑ ΠΟΝΤΙΩΝ
5)ΕΝΩΣΗ Δ/ΑΣΠΡ
6)ΙΚΑΡΟΣ/ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ

Β ΟΜΙΛΟΣ

1)ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ
2)ΔΟΞΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
3)ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
4)SOCCERLAND
5)ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ/ΚΡΙΟΣ Κ12/ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓ Κ8

Γ ΟΜΙΛΟΣ

1)ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ
2)ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΕΓ
3)ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ/ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ BLUE K8
4)ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ WHITE
5)ΒΥΖΑΣ ΜΕΓ

ΟΜΙΛΟΣ Κ16

1)ΕΝΩΣΗ Δ/ΑΣΠΡ
2)ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
3)ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ
4)SOCCERLAND
5)ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
6)Ν ΠΕΡΑΜΟΣ
7)ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ
8)ΠΕΡΣΕΑΣ
9)ΑΠΟΛΛΩΝ Π

ΑΟ ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ: Όραμα, σχέδιο,
δουλειά, οργάνωση και υπομονή

Σε καλό δρόμο βρίσκεται η ομάδα του ΑΟ Μανδραικού.
Είναι σίγουρα νωρίς ακόμη αλλά όσοι είναι σε θέση να
γνωρίζουν... ξέρουν πολύ καλά πώς ο Γιώργος
Σωτήρχος δουλεύει 2 χρόνια γι αυτή την εικόνα και ήδη
στο μυαλό του σχεδιάζει και τις επόμενες κινήσεις του
για τα επόμενα χρόνια.
Η διοίκηση του "έχει παραδώσει τα κλειδιά", είναι δίπλα
του και τον στηρίζει με όλες τις δυνάμεις της. Όραμα,
σχέδιο, δουλειά, οργάνωση και υπομονή είναι τα εργα-
λεία αυτής της κοινής συμπόρευσης.

Η κλήρωση για τις φάσεις 6, 7 
και 8 του Κυπέλλου Ελλάδας

Πραγματοποιήθηκε από την  Ελλην ική Ποδοσφαιρική
Ομοσπον δία η κλήρωση για τις φάσεις 6, 7 και 8 του
Κυπέλλου Ελλάδας.

Αν αλυτικά τα ζευγάρια που προέκυψαν :

Κλήρωση 6ης φάσης («16»)

Ολυμπιακός-Ατρόμητος
Παν σερραϊκός-Απόλλων  Πόν του
Παν αθην αϊκός-Βόλος
Λαμία-Καλλιθέα
Λεβαδειακός-Αρης
Κηφισιά-ΑΕΚ
Καλαμάτα-ΠΑΟΚ
Απόλλων  Παραλιμν ίου-Αγιος Νικόλαος

Οι αν αμετρήσεις θα διεξαχ θούν  15-16/12 και 10-
12/1.

Κλήρωση 7ης φάσης («8»)

Νικητής 7 - Νικητής 3
Νικητής 1 - Νικητής 5
Νικητής 8 - Νικητής 4
Νικητής 6 - Νικητής 2

Οι αγών ες θα γίν ουν  17-19/1 και 24-26/1.

Κλήρωση 8ης φάσης («4»)

Νικητής 4 - Νικητής 2
Νικητής 3 - Νικητής 1

Οι αν αμετρήσεις θα γίν ουν  7-9/2 και 2-3/3.

*Οι αγών ες είν αι διπλοί.

**Δεν  μετράει το εκτός έδρας γκολ.

Oι γκολτζήδες στην  Super League 2
Oι γκολτζήδες στην Super League 2 μετά την δεύτερη αγωνιστική.
Τρία γκολ έχει ο Γιάννης Πασάς (Καλαμάτα)
Δύο γκολ έχουν: Ιβάν Μούλερ (ΟΦ Ιεράπετρα), Πατρίκ Βουό (ΟΦ

Ιεράπετρα), Μάριος Όγκμποε (ΑΕΛ), Ανδρέας Αθανασακόπουλος
(Παναθηναικός Β'), Νικόλας Αντερέγκεν (ΟΦ Ιεράπετρα), Ιγκνάσιο
Λιποράσε (Παναχαική), Στέλιος Τσουκάνης (Μακεδονικός), Σάιντ
Αχμέντ Σαίντ (Πανσερραικός), Φλορεντίν Μπουόλι (Βέροια)

Ένα γκολ έχουν: Σάββας Σιατραβάνης (Απόλλων Λάρισας),
Ιερόθεος Δρίτσας (Θεσπρωτός), Απόστολος Μαρτίνης (Παναθηναικός
Β'), Φλόρεντς Κέρι (Παναχαική), Χαρίλαος Μπίκας (Θεσπρωτός),
Γιάννης Μπουρλάκης (Παναχαική), Αλέν Εμπουέλε (Επισκοπή),
Ηλίας Ηλιάδης (Παναθηναικός Β'), Αρμέν Χοβανισιάν (Επισκοπή),
Ζήσης Χατζηστραβός (ΠΑΟΚ Β'), Γιάννης Σαρδέλης (Παναθηναικός
Β'), Αντρέας Τετέι (Κηφισιά), Χρήστος Καλούσης (Απ. Λάρισας),
Νικόλαος Πέιος (Κηφισιά), Ραφαίλ Πέττας (Αλμωπός Αριδαίας),
Βασίλης Γκορντεζιάνι (ΠΑΟΚ Β'), Λουίζ Ντομίνγκες (Απ. Σμύρνης),
Γιώργος Ζαχαράκης (Απόλλων Λάρισας), Χοσέτε Μιράντα (Νίκη
Βόλου), Μουμπάρακ Αντεσίνα (Διαγόρας Ρόδου), Κωνσταντίνος
Παπαγεωργίου (ΑΕΛ), Στάθης Μπελεβώνης (Απ. Πόντου),
Παναγιώτης Μωραίτης (Απ. Σμύρνης), Μανώλης Καλλέρης (Κηφισιά),
Γκερόν Τότσκα (Ηρακλής), Άγγελος Ζιούλης (Χανιά), Βλάσης
Ανδρικόπουλος (Παναθηναικός Β'), Ντιμίτριους (Καλλιθέα(, Πατρίσιο
Πέρεθ (Θεσπρωτός), Χρυσοβαλάντης Κοζορώνης (Αναγέννηση
Καρδίτσας), Βαγγέλης Νοικοκυράκης (Κηφισιά), Απόστολος Σκόνδρας
(Αναγέννηση Καρδίτσας), Βασίλης Κατσουλίδης (Ολυμπιακός Β').

Το αγωνιστικό πρόγραμμα του 3ου ομίλου της Γ'Εθν ικής
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο
ΧΛΜ, 193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΥΓΕΙΑΣ Κοντούλη και Δραγούμη Ίωνος,
Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

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

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

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

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

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

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

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100

ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

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

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

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ

Η εταιρία Lubrico στη Μαγούλα 
αναζητά εργάτη παραγωγής 

και υπάλληλο γραφείου
Η εταιρεία ΛΟΥΜΠΡΙΚΟ Α. ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΕΠΕ με δραστηριότ-
ητα 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 εξοπ-
λισμός ασφαλείας.

1 ΑΤΟΜΟ ΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Το νεοπροσληφθέν άτομο θα πρέπει να έχει απολυτήριο
Λυκείου ( κατ’ ελάχιστον ), γνώση Αγγλικών και να μπορ-
εί 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.kourka-
zoni@lubrico.gr ή για την τηλεφωνική σας επικοινωνία,
στο τηλέφωνο 2105573193.

" Απο την εταιρεία
Eco Carpet, ζητείται
υπάλληλος νέος και
νέα, εως 40 ετών, 

για τα καταστήματά
της στον Ασπρόπυρ-
γο και στην Ελευσίνα.

Βιογραφικά στο
info@ecocarpet.gr.

Τηλέφωνο
210 5570159 " 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Πωλείται 
μονοκατοικία
διώροφη στα

Νεόκτιστα 
Ασπροπύρ-

γου 180 τμ σε 
άριστη 

κατάσταση σε
περιφραγμένο

χώρο 1 
στρεμμάτων 

Τηλ:
6949897678

Κυρία, στην περιοχή της  Ελευσίνας, άνεργη, αναζητά 
απογευματινή εργασία σε γραφείο, ιατρείο, διαγνωστικό

κέντρο, υποδοχή- γραμματειακή
υποστήριξη, σε κατάστημα λιανικής, φροντιστήριο.

Απόφοιτη Αμερικανικού Κολλεγίου, Proficiency, 
ECDL.ΤΗΛ:  693 724 3938

ΓΑΜΟΣ

Ο Λασκαράτος Γεώργιος του
Γερασίμου και της Χρυσαυγής το

γένος Μητρομαρα που γεννήθηκε
στην Μελβούρνη της Αυστραλίας και
κατοικεί στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς

και η Αρκουμανη Ιουλία του Χρήστου
και της Μαρίας το γένος Καραμάνη

που γεννήθηκε στην Αθήνα και 
κατοικεί στην Αθήνα (Άνω Λιόσια)

πρόκειται να παντρευτούν
με πολιτικό γάμο στο δημαρχείο
Άνω Λιοσίων του δήμου Φυλής.
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Πωλείται κτήμα 5 στρεμ-
μάτων στην Πύλη Δερβε-
νοχωρίων, πολύ κοντά σε
σχολεία.
Εναλλακτικά ανταλλάσσε-
ται με οικόπεδο στη Δυτι-
κή Αττική ή με οικία εντός
σχεδίου. Έχει πολύ κοντά
το ρεύμα και το νερό και
έχει 6 μέτρα δρόμο.
6988342861

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Πωλείται Οικόπεδο 350
τ.μ. (20μ. Πρόσοψη x 17,5
μ. Βάθος) στην οδό  Ηρακ-
λείου – Άνω Ελευσίνα.
Τιμή 150.000 ευρώ Τηλ.
6973221912 &
6977650730          

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή κα-
τάσταση γκαρσονιέρα 35
τ.μ., ισόγεια, 1 υ/δ, κατασκε-
υή '08, μπάνιο, επιπλωμένη,
θέρμανση: αυτόνομη θέρ-
μανση με κεντρική εγκατά-
σταση, μέσο θέρμανσης:
πετρέλαιο, νυχτερινό ρεύμα,
χωρίς κοινόχρηστα, ελεύθε-
ρη, ιδανική για φοιτητές, τιμή
400€ 6948750875

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητο δια-
μέρισμα 63 τ.μ., 4ου, 1 υ/δ,
κατασκευή '10, μπάνιο, ενε-
ργ. κλ. Α+, ζώνη οικιστική, τι-

μή 410€, 09:00-21:00
6908419263

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατάσταση
οροφοδιαμέρισμα 90 τ.μ.,
ισόγειο, προσόψεως, 2 υ/δ,
κατασκευή '97, μπάνιο, σε
οικόπεδο 650 τ.μ., θέρμαν-
ση: αυτόνομη θέρμανση με
ατομική εγκατάσταση, μέσο
θέρμανσης: πετρέλαιο, τζά-
κι, πάρκιν πιλοτής, κο-
υφώματα αλουμινίου, χωρίς
ασανσέρ, ζώνη οικιστική,
δάπεδα: μάρμαρο, πολύ κα-
λή κατοικία με δύο μεγάλα
υπνοδωμάτια, σαλόνι ,κου-
ζίνα με καθιστικό και τζάκι και
μεγάλο κήπο, τιμή 480€,
συζητήσιμη. SYNTHESIS
S.R.E.CON, 2105541126,
09:00-20:00

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη γκαρ-
σονιέρα 45 τ.μ., ισόγεια,
διαμπερής, 1 υ/δ, αυτόνομη
θέρμανση, πόρτα ασφα-
λείας, ηλιακός, ανοικτό πάρ-
κιν, κήπος, χωρίς ασανσέρ,
χωρίς κοινόχρηστα, όχι
μεσίτες, είναι ένας μεγάλος
χώρος με κουζίνα και μπά-
νιο, τιμή 300€, συζητήσιμη
6947045353

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατάσταση
οροφοδιαμέρισμα 170 τ.μ., 1

επίπεδο, 1ου, προσόψεως,
3 υ/δ, κατασκευή '80, μπά-
νιο, 2 wc, θέρμανση: αυτό-
νομη θέρμανση με κεντρική
εγκατάσταση, πόρτα ασφα-
λείας, ηλιακός, χωρίς
κοινόχρηστα, ενεργ. κλ. Ε,
///Μαγούλα, οροφοδιαμέρι-
σμα 170 τ.μ., 1ου ορόφου
κατασκευής 1980, προσό-
ψεως και διαμπερές. Διαθέ-
τει 3 υ/δ, σαλόνι μεγάλο,
κουζίνα, μπάνιο, 2 wc, πόρ-
τα ασφαλείας, αυτ. θέρμαν-
ση πετρελαίου και λέβητας,
ηλιακό. Κοντά στο κέντρο
της πόλης. 6/5/2022 10:36
πμ, τιμή 600€ (e-a-
gents1327401). ASPIS RE-
AL ESTATE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ,
2111084220

ΕΛΕΥΣΙΝΑ οικία 110 τ.μ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή
'79, 2 μπάνια, ανακαινι-
σμένη, ανακαίνιση '20, τιμή
450€, 09:00-21:00
6945153906

ΜΑΝΔΡΑ Μακρυάμμος, μο-
νοκατοικία 72 τ.μ., υπερυ-
ψωμένη ισόγεια, 1 υ/δ, ενε-
ργ. κλ. Γ, ανακαινισμένη, τιμή
300€
6946983366
ΟΙΝΟΗ νεόδμητη μονοκα-

τοικία 60 τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ,
μπάνιο, ανακαίνιση '10, τιμή
250€, 07:00-22:00
6945605024

ΒΙΛΙΑ μονοκατοικία 135 τ.μ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, 2 μπάνια, τζά-
κι, κήπος, ανακαινισμένη,
σαλονοτραπεζαρία, κουζίνα,
1 ξύλινη σοφίτα, 2 αυλές, κα-
λοριφέρ, χωρίς σκάλες, κα-
τάλληλη και για ηλικιωμένο-
υς και άτομα με κινητικά πρ-
οβλήματα, δεκτά κατοικίδια,
τιμή 500€ 6944461852

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ανακαινι-
σμένο διαμέρισμα 50 τ.μ., 1
επίπεδο, 1ου, 1 υ/δ, κατασ-
κευή '90, μπάνιο, κλιματι-
σμός, ενεργ. κλ. Δ, ανακαίνι-
ση '00, 3 δωμάτια, 1 κου-
ζίνα/ες, κουζίνα (αυτόνομη),
studio 6/5/2022 11:43 πμ, τι-
μή 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 θέρμαν-
ση, 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:
1Όροφος: 1ος Κατάσταση:
Ανακαινισμένο
Έτος κατασκευής: 1990
Έτος ανακαίνισης: 2022
Ενεργειακή Κλάση: Δ
Ηλιακός θερμοσίφωνας
Ζώνη: Οικιστική
Δάπεδα: Μωσαϊκό
Ενοίκιο περιλαμβάνει:
Κοινόχρηστα Κεντρική θέρ-
μανση Μέσο θέρμανσης:
Πετρέλαιο δίπλα στην εκ-
κλησία 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

Ζ Η Τ Ε Ι Τ Α Ι
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ζητούνται πωλήτριες σε
αρτοζαχαροπλαστείο στην 
περιοχή του Ασπροπύρ-
γου για πλήρη απασχόλ-
ηση. 
Η προϋπηρεσία θα ήταν
επιθυμητή.  
Επικοινωνιακές δεξιότητες
-Ομαδικότητα

- Ευελιξία ωραρίου
Παρέχεται πλήρης ασφά-
λιση.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6937427107 
Κα Κωνσταντίνα. 
Ωράριο επικοινωνίας:
06:00-18:00.

Κυρία ζητά 24ωρη
εργασία στην περιοχή
του Θριάσιου για
φύλαξη ηλικιωμένου
Τηλ 6995524143 κα
Τόνια

ΚΡΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΙ 112 ΘΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΟΥΝ ΤΙΣ
ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ – ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

Ο καιρός λοιπόν έρχεται και πάλι να δοκιμάσει τις αντοχές
μας με την προγνωστική αστοχία της προηγούμενης κακοκαι-
ρίας να απλώνεται σαν “σκιά” σε οποιαδήποτε σκέψη προει-
δοποίησης για έντονα καιρικά φαινόμενα. Και σαφώς η παρ-
οιμία του λύκου με τα πρόβατα έρχεται στην σκέψη πολλών
στην ιδέα και μόνο έκτακτων καιρικών προειδοποιήσεων που
ενδεχομένως να υπάρξουν, παρόλα αυτά τις δυνάμεις της
Φύσης δεν θα πρέπει ΠΟΤΕ να υποεκτιμούμε και την επιστήμη
να σεβόμαστε όταν προσπαθεί να βγάλει μια άκρη σε χαοτι-
κά από τον ορισμό τους φαινόμενα που η αστοχία είναι πάντα
το φαβορί.

ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΕΣ (ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ???) ΕΝ ΟΨΕΙ

Από σήμερα λοιπόν και μέχρι την Κυριακή – Δευτέρα ανα-
μένεται να μας επισκεφτούν 3 κύματα κακοκαιρίας.

Η αρχή θα γίνει από αύριο όπου οι βροχές – καταιγίδες θα
ξεκινήσουν από τα βορειοδυτικά και μέχρι το τέλος της ημέρας
θα έχουν εξαπλωθεί στα 3/4 περίπου της επικράτειας αφήνον-
τας στην ουσία εκτός τα νοτιότερα θαλάσσια τμήματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ χρειάζεται η δυτική χώρα, ενώ το πέρασμα από
τον υπόλοιπο ηπειρωτικό κορμό αν και γρήγορο δείχνει και
αυτό να έχει τους κινδύνους του σε τοπικό επίπεδο. Προσοχή
χρειάζεται και το ανατολικό Αιγαίο όπου θα καταλήξει αυτό το
πρώτο κύμα.

Την Παρασκευή τα έντονα φαινόμενα θα εστιάζονται στο
ανατολικό Αιγαίο με ένα νέο κύμα ισχυρών βροχών –
καταιγίδων να ξεκινά και πάλι προς το απόγευμα στα βορει-
οδυτικά. Αυτό το κύμα μέσα στο Σάββατο θα απασχολήσει
κυρίως τα δυτικά, σε δεύτερο βαθμό το ανατολικό Αιγαίο ενώ θα
εμφανίσει τάσεις διάλυσης – εξασθένισης όταν έρθει αντιμέ-
τωπο με την οροσειρά της Πίνδου.

Και πάμε στην Κυριακή όπου μια πολύ οργανωμένη και
εκτεταμένη κακοκαιρία φαίνεται να απασχολεί το σύνολο της
χώρας μας και από τα βορειοδυτικά όπου θα τα έχει όλα αν
μπορεί να μας επιτραπεί η έκφραση, από πολύ ισχυρές
βροχές, θυελλώδεις ανέμους ακόμη και χιόνια σε βουνά. Μια
κακοκαιρία που θα μας θυμίσει προχωρημένο Φθινόπωρο που
θα “ξεδιψάσει” από τη μια μεγάλες εκτάσεις που περιμένουν
πως και πως τις βροχές, από την άλλη όμως πιθανόν να φέρει
και προβλήματα.

Φθινόπωρο είναι και τέτοιες κακοκαιρίες είναι αναμενόμε-
νες! Με την κατάλληλη ετοιμότητα μπορούν να περάσουν
ανώδυνα, αρκεί πάντα να μην υπερεκτιμάμε τις δυνάμεις μας
απέναντι στη Φύση και να πειθαρχούμε στις συστάσεις των
αρμόδιων αρχών ακόμη και αν στο παρελθόν εμφάνισαν
αστοχία ή έμοιαζαν κατά κάποιους υπερβολικές.

Το ΧΑΟΣ το αντιμετωπίζεις με σωστή ενημέρωση στο μέτρο
του δυνατού, αλλά και οργάνωση στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Γιαννόπουλος: Βροχερός καιρός για μέρες
Αλλάζει ο καιρός, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ,

Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Οι βροχές θα κρατήσουν για αρκετές 

ημέρες, αρχίζοντας την Πέμπτη από τα δυτικά και στη
συνέχεια στα βόρεια.

Το κύμα των καταιγίδων θα αρχίσει να κατεβαίνει προς τα
νοτιανατολικά, με πιθανές καταιγίδες να σημειώνονται και
στην Αθήνα το απόγευμα.

Η πιο δύσκολη μέρα, ωστόσο, θα είναι η Κυριακή, όταν και θα
πέσει πολύ νερό σε όλη την Ελλάδα. Από την κακοκαιρία δεν
γλιτώνει ούτε η Αττική, που θα δεχτεί μεγάλο όγκο νερού.

Ίσως το μέρος που δεν θα δεχτεί βροχές το Σαββατοκύρια-
κο είναι η ανατολική Κρήτη, με τον μετεωρολόγο να αναφέρει
πως θα φανεί τις επόμενες ημέρες.

Αρναούτογλου: Βροχές παντού την Κυριακή
Στην πρόγνωσή του ο Σάκης Αρναούτογλου αναφέρει πως

την Πέμπτη θα έχουμε βροχές στη Δυτική Ελλάδα, την Παρασ-
κευή ο καιρός θα ανοίξει και μετά το μεσημέρι θα έχουμε αστά-
θεια σε Δυτική Ελλάδα και νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Το Σάββατο θα υπάρξουν μπόρες στα ΒΔ και στα νησιά του
αν. Αιγαίου, ενώ την Κυριακή μπαίνουμε σε τροχιά με περισ-
σότερες βροχές σχεδόν παντού και ισχυρούς νοτιάδες.

Κατά τον Σάκη Αρναούτογλου αντικυκλώνας στη βόρεια
Ευρώπη θα είναι η αιτία να έχουμε βροχές από τη δυτική
Ευρώπη στην περιοχή μας. Αξιόλογες και «χορταστικές»
βροχές θα έχουμε στις 22 Νοεμβρίου.
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16-θριάσιο Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022


