
Ναυπηγεία Σκαραμαγκά:

Γιατί το ΣτΕ απέρριψε
την αίτηση του Δήμου

Χαϊδαρίου για την
αναστολή μεταβίβασης

ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

ΑΣΚΗΣΗ «ΣΚΑΜΑΝΔΡΟΣ
ΔΑ 2022»

Για την αντιμετώπιση
κινδύνων

λόγω πλημμυρικών
φαινομένων στην Π.Ε.

Δυτικής Αττικής

ΆΆννωω  κκάάττωω  οοιι  δδήήμμοοιι  μμεεττάά  ττηηνν
ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ΣΣττΕΕ

Kρίθηκαν αντισυνταγματικές οι διατάξεις των ν. 4623/2019
 και 4625/2019  για τη λειτουργια των δημοτικών επιτροπών

Δ. Παπαστεργιου: Το ΥΠΕΣ να μελετήσει την απόφαση και να προχωρήσειΔ. Παπαστεργιου: Το ΥΠΕΣ να μελετήσει την απόφαση και να προχωρήσει
σε ρυθμίσεις για την απρόσκοπτη λειτουργία των δήμωνσε ρυθμίσεις για την απρόσκοπτη λειτουργία των δήμων

Έκρηξη σε λέβητα Δημοτικού
σχολείου στις Σέρρες:

Νεκρό 12χρονο παιδί,
δυο τραυματισμένα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ
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Ο Αίας Παραλίας 3-0 την
Δύναμη Ασπροπύργου

Ο Πανελευσινιακός 1-0 
εκτός τον ΠΟ Φήκης

Ο Μεγαρικός με ανατροπή 4-2 στην
Γκορυτσά τον Πυρρίχιο

Άνδρας κατήγγειλε ότι έπεσε θύμαΆνδρας κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα
βιασμού & περιπλανιόταν γυμνόςβιασμού & περιπλανιόταν γυμνός

στα Μέγαραστα Μέγαρα

Άγνωστοι του αφαίρεσαν ρούχα, χρήματα και τοΆγνωστοι του αφαίρεσαν ρούχα, χρήματα και το
κινητό του τηλέφωνοκινητό του τηλέφωνο

σσεελλ..  55

«Τσουνάμι» η βία μεταξύ
ανηλίκων – εφήβων 

Ομιλία στο Στρατουδάκειο Πολιτιστικό 

Κέντρο για την καταπολέμηση του φαινομένου 

Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας Δ.Φυλής

ΞΞεεκκιιννάά  ηη  ΔΔιιααννοομμήή  ΤΤρροοφφίίμμωωνν  κκααιι
εειιδδώώνν  ββαασσιικκήήςς  ααννάάγγκκηηςς  ((ΤΤΕΕΒΒΑΑ))  

σσττιιςς  66  ΔΔεεκκεεμμββρρίίοουυ  

 ΑΔΜΗΕ
Κατασκευή της νέας Εναέριας Γραμμής Μετα-

φοράς 400 kV που θα συνδέσει το υπό αναβά-
θμιση Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης Κουμου-

νδούρου στην Αττική με το νέο Κέντρο Υπερυ-
ψηλής Τάσης Κορίνθου. 

σσεελλ..  99

ΣΣεελλ..  88 σσεελλ..  22

σσεελλ..  1133

σσεελλ..  33σσεελλ..  33--1144

σσεελλ..  77

σσεελλ..  22
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος

Διεύθυνση: Σ. Μακρυγιάννη & Θερμοπυλών
- Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300 

Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν:
6908604269,6977410968
Συνδρομές Ετήσιες: 20€ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της
εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός:Νεφώσεις  Άνεμοι: 4-5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 8  έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
2,6,10,14,18,22,26,30

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Νικόλαος, Νικόλας, Νίκος,  

Νικολέττα,  Νικολίτσα, Νικολίνα,
Νικολέτα, Νικόλ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Λεωφόρος Δημοκρατίας & Παναγούλη, 2105575614

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΟΛΩΝΑ ΚΑΤΣΙΒΕΛΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΜΠΑ 
Λ. Γεννηματά Γεωργίου 3, Μαγούλα, 2105558731

MANΔΡΑ

Γκίνη Γεωργία Π.Κοροπούλη Βαγγέλη 1, 
2105550309

Άνω Λιόσια
Λιόση Ιωάννα Ι.Πίνδου 13, Άνω Λιόσια, 13341,

ΑΤΤΙΚΗΣ2102472223Άνω Λιόσια - Δροσούπολη,
2102470650

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Κύπρου 52-54, 2102400171

Γυμνός και ξυπόλητος στους δρόμους στα Μέγαρα
εντοπίστηκε από έναν πυροσβέστη, ένας άνδρας ο
οποίος περιφερόταν στα χαμένα, αναζητώντας βοήθεια.

Ο γυμνός άνδρας εντοπίστηκε το πρωί του Σαββάτου,
(3/12) έξω από επιχείρηση της περιοχής, από τον πυρ-
οσβέστη ο οποίος σταμάτησε για να τον βοηθήσει. Αρχι-
κά ο πυροσβέστης δεν καταλάβαινε τι του έλεγε ο άνδρ-
ας καθώς δεν μιλούσε Ελληνικά, στην συνέχεια σταμάτ-
ησε έναν ομοεθνή του που περνούσε από το 

σημείο και ανέλαβε άτυπα χρέη διερμηνέα.
Όπως του είπε, ο γυμνός άνδρας, Πακιστανικής

υπηκοότητας, είχε πέσει θύμα βιασμού, με τους άγνω-
στους δράστες να του αφαιρούν τα ρούχα, τα χρήματα
και το κινητό του τηλέφωνο.

O πυροσβέστης κάλεσε το οικείο αστυνομικό τμήμα, .
Τελικώς πήγε σπίτι και πήρε ένα παντελόνι που του το
έδωσε για να ντυθεί, ενώ του έδωσε και ένα μπουκάλι
νερό να πιει.

ΆΆννδδρρααςς  έέππεεσσεε  θθύύμμαα  ββιιαασσμμοούύ  κκααιι
ππεερριιππλλααννιιόότταανν  γγυυμμννόόςς  σστταα  ΜΜέέγγααρραα
ΆΆγγννωωσσττοοιι  ττοουυ  ααφφααίίρρεεσσαανν  ρροούύχχαα,,  χχρρήήμμαατταα  κκααιι  ττοο  κκιιννηηττόό  ττοουυ  

Ομιλία με θέμα «Καταπολέμηση της βίας κατά των
ανηλίκων στο σχολικό περιβάλλον και στην κοινωνία»,
θα πραγματοποιηθεί στο Στρατουδάκειο Πολιτιστικό
Κέντρο, στις 10 Δεκεμβρίου και ώρα 19:00, 

Είναι μια ομιλία που θέλει να συσπειρώσει τους φορ-
είς γονέων και κηδεμόνων μαζί με την κοινότητα και την
κοινωνία ώστε να γίνει η αρχή.

Ομιλητές της εκδήλωσης, ο υφυπουργός Δικαιοσύνης
Γιώργος Κώτσηρας, η ψυχολόγος Μαρία Σούντη και ο
πρόεδρος του Δ.Σ. του Χαμόγελου του Παιδιού Γιαννό-
πουλος Κωνσταντίνος. Διοργανωτής της εκδήλωσης η
Δημοτική Κοινότητα Μεγάρων υπό την αιγίδα του Δήμου
Μεγαρέων.

Το τελευταίο διάστημα στην Ελλάδα παρατηρείται
ολοένα και μεγαλύτερη έξαρση των κρουσμάτων βίας
μεταξύ ανηλίκων, κάτι που επιβεβαιώνεται και τα στατι-
στικά στοιχεία των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών.
Αντίστοιχα περιστατικά καταγράφονται ανά την
Ευρώπη.

Μάλιστα, τα περιστατικά συμβαίνουν σχεδόν καθημε-
ρινά στις γειτονιές της Αθήνας και της υπόλοιπης επι-
κράτειας, και αφορούν σε:

άγριους και ομαδικούς ξυλοδαρμούς
μαχαιρώματα
ένοπλες απειλές
επικίνδυνες σωματικές βλάβες

Η σύγκριση με τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούμενων
ετών καταδεικνύει την πορεία που διαγράφει η ανήλικη
παραβατικότητα στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα.

Συγκεκριμένα, οι κατηγορούμενοι ανήλικοι το 2019
ανήλθαν σε 1.226, το 2018 σε 1.062, το 2017 σε 970 και
το 2016 σε 776 άτομα. Αυτό σημαίνει ότι κατά την τετρ-
αετία 2016-2019 σημειώθηκε αύξηση στις παράνομες
πράξεις με δράστες ανηλίκους κατά ένα, ομολογουμέ-
νως θεαματικό, ποσοστό της τάξης του 58%.

«Τσουνάμι» 
η βία μεταξύ ανηλίκων 

– εφήβων 
Ομιλία στο Στρατουδάκειο 
Πολιτιστικό Κέντρο για την 

καταπολέμηση του φαινομένου 
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Στον  αέρα η λειτουργία των  Δήμων
μετά την  απόφαση του ΣτΕ

H Ολομέλεια του ΣτΕ με την  υπ΄
αριθμ. 2377/2022 απόφασή της έκριν ε,
κατά πλειοψηφία, ότι οι διατάξεις των  ν .
4623/2019 και 4625/2019 με τις οποίες
θεσπίσθηκαν  αλλαγές στον  τρόπο
συγκροτήσεως της οικον ομικής επιτρο-
πής και της επιτροπής ποιότητας ζωής
των  Δήμων , καθώς και των  Διοικητικών
Συμβουλίων  δημοτικών  ν ομικών
προσώπων  (Δ.Ε.Υ.Α. κ.λπ.), προκει-
μέν ου στα όργαν α αυτά ν α υπάρχ ει
πλειοψηφία της παρατάξεως του
δημάρχ ου είν αι: α) κατά το μέρος που
δεν  καταλαμβάν ουν  την  αμέσως επό-
μεν η των  εκλογών  της 26ης Μαΐου
2019 και της 2ας Ιουν ίου 2019 δημοτι-
κή περίοδο, δεν  είν αι αν τίθετες σε
κάποια συν ταγματική ή υπερν ομοθετι-
κής ισχ ύος διάταξη ή αρχ ή, και β) κατά
το μέρος όμως που καταλαμβάν ουν  τη
δημοτική περίοδο η οποία διαν ύεται
μετά τις εκλογές της 26ης Μαΐου και της
2ας Ιουν ίου 2019, ο ν ομοθέτης παρε-
ν έβη, αμέσως μετά τη διεξαγωγή των
εκλογών  στη λειτουργία των  Ο.Τ.Α. Α΄
βαθμού, επιφέρον τας δύο βασικές
αλλαγές στο υφιστάμεν ο σύστημα, οι
οποίες είν αι μεταξύ τους αλληλέν δετες,
οι οποίες έρχ ον ται σε αν τίθεση με τις
διατάξεις των  άρθρων  5 παρ. 1, 52 και
102 παρ. 2 του Συν τάγματος. 

Αν τίθετα, δεν  αν τίκειν ται στις
συν ταγματικές διατάξεις οι ν ομοθετικές
ρυθμίσεις που αφορούν  την  αν άδειξη
των  μελών  των  Διοικητικών  Συμβου-

λίων  δημοτικών  ν ομικών  προσώπων
(Δ.Ε.Υ.Α. κ.λπ.), κατέληξε το ΣτΕ. 

Toύτο σημαίν ει πως η λειτουργία των
Δήμων  βρίσκεται κυριολεκτικά στον
“αέρα” και εγείρον ται ζητήματα για απο-
φάσεις που έχ ουν  ήδη ληφθεί απο τις
δύο επιτροπές. 

Ανησυχία επικρατεί την ίδια ώρα
στις διοικήσεις των Δήμων, ειδικά
σε αυτές που δεν έχουν την πλειοψ-
ηφία στα δημοτικά συμβούλια ενώ
παρατάξεις που πρόσκεινται στο
ΣΥΡΙΖΑ κυρίως αλλά και στο ΠΑΣΟΚ
δευτερεύοντος, μιλούν για “δικαίω-
ση” των αντιδράσεων των προβλέ-
ψεων του νόμου Θεοδωρικάκου. 

Ο οποίος με απλά λόγια έδιν ε πλει-
οψηφία στις Δημοτικές Επιτροπες και
Επιχ ειρήσεις στην  παράταξη του
Δημάρχ ου εν ώ πολλά απο τα θέματα
προέβλεψε ν α μην  εγκρίν ον ται απο το
Δημοτικό Συμβούλιο αλλά απο τις Επι-
τροπές Οικον ομικών  και Ποιότητας
Ζωής. 

Ανακοίνωση ΥΠΕΣ
Το Υπουργείο Εσωτερικών  σε αν α-

κοίν ωσή τον ίζει πως επί του παρόν τος
ισχ ύει η υφιστάμεν η ν ομοθεσία, καθώς
δεν  του έχ ει ν ομίμως επιδοθεί ακόμη η
σχ ετική απόφαση. 

Επισημαίν ει πως θα μελετήσει τη
συγκεκριμέν η απόφαση «προκειμέν ου
ν α διερευν ήσει τις δυν ατότητες
εν ίσχ υσης της αποτελεσματικής διακ-
υβέρν ησης των  Οργαν ισμών  Τοπικής

Αυτοδιοίκησης μετά την  έκδοση της
συγκεκριμέν ης απόφασης». Επίσης το
ΥΠΕΣ εκφράζει για άλλη μια φορά την
αν τίθεσή του με την  απλή αν αλογική
κατηγορών τας την  πρώην  κυβέρν ηση
για  «καταστροφικές συν έπειες της
διακυβέρν ησής του που δυστυχ ώς
ακόμα μας στοιχ ειών ουν », εν ώ επι-
σημαίν ει ότι η κυβέρν ηση, σε συν ερ-
γασία με την  Τοπική Αυτοδιοίκηση, «θα
εργαστεί ώστε οι πολίτες ν α
συν εχ ίσουν  ν α λαμβάν ουν  απρόσκο-
πτα και αποτελεσματικά τις υπηρεσίες
της Αυτοδιοίκησης».

" Η αιτία του προβλήματος ήταν ο
πολύ κακός εκλογικός νόμος του
2019", σημειώνει για την απόφαση
του ΣτΕ, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ,
Δήμαρχος Τρικάλων Δημήτρης
Παπαστεργίου.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ τον ίζει ότι
μετά τις επόμεν ες  εκλογές στην  αυτο-
διοίκηση δεν  θα υπάρχ ει καν έν α
πρόβλημα. Αποδέχ εται όμως ότι μέχ ρι
τότε υπάρχ ουν  αν οιχ τά ζητήματα για
τη λειτουργία των  δήμων  και καλεί το
Υπουργείο Εσωτερικών  ν α μελετήσει
την  απόφαση του ΣτΕ και ν α
προχ ωρήσει στις αν αγκαίες ρυθμίσεις

Ακολουθεί  η δήλωση του Δημήτρη
Παπαστεργίου, Προέδρου Κεν τρικής
Έν ωσης Δήμων  Ελλάδος και Δημάρχ ου
Τρικκαίων , στο airetos.gr

" Η απόφαση του Συμβουλίου της
Επικρατείας ν α κρίν ει αν τισυν ταγματι-
κές τις διατάξεις που έδιν αν  υπερ-
εν ισχ υμέν η εκπροσώπηση επι των
εδρών  στην  παράταξη του Δημάρχ ου,
στην  Οικον ομική Επιτροπή και την
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, είν αι κατα-
ρχ ήν  σεβαστή.

ΆΆννωω  κκάάττωω  οοιι  δδήήμμοοιι  μμεεττάά  ττηηνν  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ΣΣττΕΕ
Kρίθηκαν αντισυνταγματικές οι διατάξεις των ν. 4623/2019 και 4625/2019 με τις

οποίες θεσπίσθηκαν αλλαγές στον τρόπο συγκρότησης
 των δύο βασικών Επιτροπών των δήμων, 

Δ. Παπαστεργιου: Το ΥΠΕΣ να μελετήσει την απόφαση και να προχωρήσει σε ρυθμίσεις Δ. Παπαστεργιου: Το ΥΠΕΣ να μελετήσει την απόφαση και να προχωρήσει σε ρυθμίσεις 
για την απρόσκοπτη λειτουργία των δήμωνγια την απρόσκοπτη λειτουργία των δήμων

Συνεχιζεται στη σελ. 14

Ναυπηγεία Σκαραμαγκά: Γιατί το ΣτΕ απέρριψε την αίτηση του
Δήμου Χαϊδαρίου για την αναστολή μεταβίβασης

Πρόοδος, αν και αργή, σημειώνεται στην προσπάθεια άρσης των εκκρεμο-
τήτων προκειμένου να καταστεί δυνατή η μεταβίβαση των ναυπηγείων Σκαρ-
αμαγκά στον όμιλο Προκοπίου.

Η ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας δημοσίευσε τις αποφάσεις
με τις οποίες έκρινε ότι είναι αναρμόδιο να επιλύσει τη διένεξη που έχει
ανακύψει μεταξύ του Δήμου Χαϊδαρίου και της Εταιρείας Ακινήτων
Δημοσίου και έτσι απέρριψε τη σχετική αίτηση του δήμου.

Ο δήμος ζητούσε να ανασταλεί η μεταβίβαση του τμήματος των ναυ-
πηγείων που πωλεί το Δημόσιο έναντι 37,31 εκατ. ευρώ. Για να τα αποκτή-
σει πάντως ο όμιλος Προκοπίου, πρέπει να ξεκαθαρίσει και το ζήτημα με
την Ειδική Διαχείριση και ειδικότερα τις αποζημιώσεις των εργαζομένων.

Για να γίνει αυτό, το υπουργείο Οικονομικών πρέπει να νομοθετήσει,
ενδεχομένως και με έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού,
την εκχώρηση των απαιτήσεων της Ειδικής Διαχείρισης από το Δημόσιο
(αυτές που προκύπτουν από διαιτητική απόφαση) κατά προτεραιότητα στους
εργαζομένους έναντι των άλλων πιστωτών.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                          
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ταχ. Δ/ν ση: Λ. Συγγρού 15- 17
Τ.κ. 117 43 Αθήν α
Πληροφ ορίες:Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. :  213 2063534   
E-mail:  ssona@patt.gov .gr
Ιστοσελίδα: www.patt.gov .gr  

Αθήν α, 5/12/22
Αρ. πρωτ.: 1287813

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Έχον τας υπόψη τις διατάξεις
α) της με αρ. οικ.1649/45/14
ΚΥΑ Υπουργών  Εσωτερικών -
ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  και β)
της περ. β  ́της παρ. 2 του αρ. 3
του Ν.4014/2011 (Α  ́209), όπως
αν τικαταστάθηκε με την  παρ. 1
του αρ. 2 του Ν.4685/2020 (Α΄
92), αν ακοιν ών εται ότι:

Στο Περιφ ερειακό Συμβούλιο 

Αττικής διαβιβάστηκε από τη
Δ/ν ση Περιβάλλον τος & Χωρι-
κού Σχεδιασμού της Αποκεν τρ-
ωμέν ης Διοίκησης Αττικής με
το με αρ. πρωτ. 124321/1-12-22
έγγραφ ο η Μελέτη Περιβαλλον -
τικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ), με
ΠΕ.Τ.: 2207811320 και με:

Α) τίτλο έργου: «Μον άδα κατά-
ψυξης & συν τήρησης σε ψυκτι-
κούς θαλάμους ευπαθών
προϊόν των  & αποθήκευση
ξηρού φ ορτίου» υποκατηγορία
Α2, ομάδα: 9η, α/α: 10 (Κέν τρα
αποθήκευσης και διαν ομής με ή
χωρίς ψύξη ή κατάψυξη).

Β) θέση έργου:  θέση ‘’Μα-
γούλα’’, οδός Παν αγιάς Τήν ου,
στο Δήμο Ασπροπύργου, της
Π.Ε. Δυτ. Αττικής, της Περιφ έρ-
ειας Αττικής.

Γ) φ ορέα έργου:  SARMED
LOGISTICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Ε.

Δ) αρμόδια για το έργο περι-
βαλλον τική αρχή τη Δ/ν ση Περι-
βάλλον τος και Χωρικού Σχεδια-
σμού της Αποκεν τρωμέν ης
Διοίκησης Αττικής

Ε) Για την  παροχή σχετικών
περιβαλλον τικών  πληροφ ορ-
ιών : 1) την  αρμόδια υπηρεσία
της Περιφ έρειας Αττικής ήτοι τη
Δ/ν ση Περιβάλλον τος Περιφ έ

ρειας Αττικής (Πολυτεχν είου
4, Αθήν α, υποδοχή κοιν ού:
Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-
15:00, τηλ.: 210-6984302) και 2)
το Ηλεκτρον ικό Περιβαλλον τικό
Μητρώο  (ΗΜΠ) μόν ο για εγγεγρ-
αμμέν ους χρήστες στη διεύθυ-
ν ση http: eprm.ypen.gr.  

ΣΤ) ημερομην ία έν αρξης και
λήξης δημόσιας διαβούλευσης:
5/12/22- 10/01/23

Ζ) ημερομην ίες έν αρξης και
λήξης προθεσμίας για κατάθεση
απόψεων  εν διαφ ερομέν ου κοι-
ν ού:  7/12/22- 10/01/23 στη
Γραμματεία Περιφ ερειακού
Συμβουλίου Αττικής (E-mail:
ssona@patt.gov .gr/ Φαξ:  213
2063533) ή στη Δ/ν ση Περιβαλ-
λον τικού και Χωρικού Σχεδια-
σμού της Αποκεν τρωμέν ης
Διοίκησης Αττικής (Μεσογείων
239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό)

Η) εφ ημερίδα δημοσίευσης:
«Θριάσιο» και link δημοσίευ-
σης: www.patt.gov .gr.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ο Υ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Εν ενεργεία συνταγματάρχης του στρατού ο ληστής
που εισέβαλε με χειροβομβίδα σε τράπεζα
Συνταγματάρχης εν ενεργεία του στρατού είναι ο ληστής που εισέβαλε σε τράπεζα στην Αργυρούπολη.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, άγνωστος δράστης εισέβαλε

χθες στις 9:40 στο υποκατάστημα, το οποίο βρίσκε-
ται στη συμβολή των οδό Γερουλάνου και 3ης
Σεπτεμβρίου, και με την απειλή χειροβομβίδας ακιν-
ητοποίησε τους υπαλλήλους.
Ο ληστής απέσπασε άγνωστο χρηματικό ποσό και

τράπηκε σε φυγή. Λίγη ώρα αργότερα οι δυνάμεις της
ΕΛ.ΑΣ κατάφεραν να προχωρήσουν στη σύλληψή του,
στην ίδια περιοχή. Όπως ανακοινώθηκε τη σύλληψη
του άνδρα έκαναν άνδρες από το τμήμα Δίωξης
Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας της Ασφάλειας Αττι-
κής.
Πρόκεται για έναν 53χρονο Έλληνα ο οποίος  φέρε-

ται να έχει κάνει συνολικά τρεις ληστείες τραπεζών
στα νότια προάστια.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. ο 53χρονος θα παραπεμφθεί στο Στρατοδικείο, όπως προβλέπεται στο στρα-

τιωτικό δίκαιο, ενώ πέρα από την ληστεία κατείχε και στρατιωτικό οπλισμό.

Σε κρίσιμη κατάσταση ο 16χρονος οδηγός φορτηγού μετά το
περιστατικό καταδίωξης στη Θεσσαλονίκη. Δέχτηκε πυροβο-
λισμούς από τους αστυνομικούς στο κεφάλι.

Σφαίρες στο κεφάλι δέχθηκε ο 16χρονος οδηγός στο περι-
στατικό με τους πυροβολισμούς και την καταδίωξη στη Θεσ-
σαλονίκη, ο οποίος νοσηλεύεται στην εντατική στο Ιπποκρά-
τειο Νοσοκομείο μετά από πολύωρη επέμβαση.

Ο ανήλικος χειρουργήθηκε στο κεφάλι μετά από τραύμα
που είχε από τους πυροβολισμούς που έπεσαν στο σημείο
του συμβάντος, σύμφωνα με το thesstoday.gr.

Υπενθυμίζεται πως ο νεαρός πήγε σε πρατήριο υγρών
καυσίμων στην οδό Μοναστηριού, περίπου στη 1:00 και αφού
έβαλε καύσιμα έφυγε δίχως να πληρώσει.

Αμέσως έγινε καταγγελία στην αστυνομία και το όχημα
εντοπίστηκε από το περιπολικό στη Συμμαχική Οδό. Μετά
από καταδίωξη ο οδηγός του ΙΧ αφού δεν σταμάτησε την πορ-
εία του στα σήματα των αστυνομικών, επιχείρησε να
εμβολίσει το περιπολικό και στην προσπάθειά του αυτή
προσέκρουσε σε τοίχο.

Μάλιστα φέρεται να έπεσαν και πυροβολισμοί, ενώ ο
οδηγός του οχήματος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Ιππο-
κράτειο Νοσοκομείο.

Να σημειωθεί, πως από νωρίς το πρωί της Δευτέρας στο
σημείο βρίσκεται κλούβα της αστυνομίας, ενώ αναμένεται
και εισαγγελέας που έχει αναλάβει την υπόθεση.

Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στον αστυνο-
μικό που πυροβόλησε τον 16χρονο

Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο
άσκησε ο εισαγγελέας στον αστυνομικό, που πυροβόλησε
και τραυμάτισε στο κεφάλι τον 16χρονο οδηγό.

Όσον αφορά στον 16χρονο, του ασκήθηκε δίωξη για από-
πειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή από πρόθεση.

Ο νεαρός νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
του Ιπποκρατείου, σε βαριά κατάσταση, μετά από πολύωρη
επέμβαση, κατά την οποία αφαιρέθηκε σφαίρα από το κεφ-
άλι του.

16χρονος οδηγός δέχτηκε σφαίρα
στο κεφάλι. Συνελήφθη ο αστυνο-
μικος

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Η Ελλάδα στις ακριβότερες
ευρωπαϊκές χώρες στις τιμές των υγρών καυσίμων

Κανονιστική παρέμβαση στον
κλάδο πετρελαιοειδών ξεκίνησε
η Επιτροπή Ανταγωνισμού
Στο μικροσκόπιο της Επιτροπής
Ανταγωνισμού μπαίνει για τρεις
μήνες ο κλάδος των πετρελαιο-
ειδών, καθώς η χαρτογράφησή
του, δείχνει ασυμμετρίες στην
μετακύλιση των τιμών και στα τρία
στάδια της αλυσίδας παραγωγής
και διάθεσης (διύλιση, εμπορία,
λιανική διάθεση) στην ελληνική
αγορά.
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ανα-
κοίνωσε σήμερα την εκκίνηση
κανονιστικής παρέμβασης στον
κλάδο των πετρελαιοειδών.
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Τ
ην δεύτερη σε σειρά, εκπαιδευτική άσκηση με την κωδι-
κή ονομασία «ΣΚΑΜΑΝΔΡΟΣ ΔΑ 2022» για την αντι-
μετώπιση κινδύνων λόγω πλημμυρικών φαινομένων
και διαχείρισης των επιπτώσεων αυτών, πραγματο-

ποίησε Περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο της προτεραιότητας που
δίνει η διοίκηση σε ζητήματα που σχετίζονται με την ενίσχυση της
Πολιτικής Προστασίας με έμφαση στην πρόληψη.

Η άσκηση πραγματοποιήθηκε αυτή τη φορά για την Περιφερ-
ειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής, με το συντονισμό της Αυτοτελούς
Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής. Η
υλοποίηση έγινε στο νέο κτίριο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολι-
τικής Προστασίας της Περιφέρειας, στο Μαρούσι.

Παράλληλα με την διεξαγωγή της άσκησης, πραγματοποιήθη-
καν δράσεις ενημέρωσης και ετοιμότητας για την αντιμετώπιση
του πλημμυρικού κινδύνου, με την εμπλοκή και τη συνεργασία
Εθελοντικών Ομάδων Πολιτικής Προστασίας καθώς και Σχολικής
Μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Την άσκηση παρακολούθησε ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ.
Πατούλης, ο Βουλευτής Δυτικής Αττικής  Ε. Λιάκος,  ο Αντιπεριφε-
ρειάρχης Πολιτικής Προστασίας & Περιβάλλοντος Β. Κόκκαλης,
ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Ε. Κοσμόπουλος, η
Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κ. Καρδαμίτση, κ.α.. 

Παρόντες ήταν επίσης, ο Φ. Στομπολιάδης, Προϊστάμενος
Τμήματος Ελέγχου & Παρακολούθησης Σχεδίων Γενικής Γραμ-
ματείας Πολιτικής Προστασίας, ο Δρ. Σπ. Βασιλάκος, Διευθυντής
του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ,  ο Δρ. Χ Κοντοές, Διευθυντής Ερευνών στο ΙΑΑΔ
ΕΤ/ΕΑΑ, ο Περιφερειάρχης Αττικής του Π.Σ. Δ. Πατράκης, ο
Προϊστάμενος Διοίκησης Αθηνών – Άρμα Αττικής του Π.Σ Α.
Μεσιμερτσής, ο Διοικητής της ομάδας ΔΙ.ΑΣ Δ. Κωστής, ο Διοικ-
ητής της Τροχαίας Αττικής Ε. Ράπτης, ο Αστυνόμος Α’ της Αστυνο-
μικής Δ/νσης Δ. Αττικής Δ. Μπατσάρας, ο Αστυνόμος Α’ της Άμε-
σης Δράσης Ζ. Καββαδίας, ο Αντιδήμαρχος Μάνδρας Ειδυλλίας
Π. Κολοβέτζος, ο Αντιδήμαρχος Μεγαρέων Κ. Φυλακτός, εθελον-
τές και άλλοι.

Την κήρυξη έναρξης της Άσκησης έκανε ο Δρ. Νίκος Πασσάς,
Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφ-
έρειας Αττικής.

Γ. Πατούλης: «Η κλιματική κρίση αποτελεί μια δυσάρε-
στη πραγματικότητα. Βασική μας προτεραιότητα η πρόλ-
ηψη και η έγκαιρη προειδοποίηση για την αντιμετώπιση

των κινδύνων» 

Ο κ. Πατούλης τόνισε πως απέναντι στην τεράστια πρόκληση,
της κλιματικής κρίσης για το μέλλον και την ανθεκτικότητα 

των κοινωνιών μας, η Περιφέρεια Αττικής, πρωτοστατεί, ενε-
ργοποιώντας κάθε δυνατότητα και κάθε διαθέσιμο πόρο που
διαθέτει.

«Η σημασία της πρόληψης, της ετοιμότητας και της έγκαιρης
προειδοποίησης για την αντιμετώπιση των κινδύνων που συνε-
πάγεται η κλιματική κρίση, αποτελεί την καρδιά των νέων πολι-
τικών μας, που ήδη εφαρμόζουμε στο επίπεδο της Πολιτικής
Προστασίας.

Στο πλαίσιο αυτό  η Περιφέρεια Αττικής, από τον Μάρτιο του
2021  έχει συνάψει Προγραμματική Σύμβαση, με το Εθνικό Αστε-
ροσκοπείο Αθηνών  (ΕΑΑ) και το Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), για την εκπόνηση έρευνας με
τίτλο «Εκτίμηση κινδύνων Σεισμού, Πυρκαγιάς και Πλημμύρας
στην Περιφέρεια Αττικής».

Τα αποτελέσματα και η παραγόμενη γνώση της έρευνας, που
προκύπτουν από την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμ-
ματος αξιοποιούνται ήδη από τις αρχές και τις Υπηρεσίες της
Περιφέρειας.

Η σημερινή άσκηση αντιμετώπισης κινδύνων από πλημμυρι-
κά φαινόμενα, αποτελεί τη συνέχεια των ασκήσεων πεδίου
καταστολής πυρκαγιάς  που διεξήγαγε η Πολιτική Προστασία της
Περιφέρειας Αττικής το προηγούμενο διάστημα. Επιπρόσθετα, η
παρούσα άσκηση έχει σαν σκοπό, την περαιτέρω ενίσχυση της
επιχειρησιακής ετοιμότητας, αλλά και την ενδυνάμωση της δια-
λειτουργικότητας μεταξύ των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών της
Περιφέρειας Αττικής» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κος Πατούλης.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Β.
Κόκκαλης σημείωσε: 

«Τα νέα δεδομένα της κλιματικής κρίσης, καταδεικνύουν ότι η
Περιφερειακή Διαχείριση μπορεί και πρέπει να αποτελέσει ένα
ισχυρό κρίκο και βασικό πυλώνα στη προσπάθεια βελτίωσης
του συστήματος της Πολιτικής Προστασίας.

Λαμβάνοντας υπόψη μας τα νέα αυτά δεδομένα, δίνουμε
ιδιαίτερη βαρύτητα στην επιχειρησιακή ετοιμότητα μέσα από την
διενέργεια ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, μονό μέσα στο έτος 2022, η Υπηρεσία Πολι-
τικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής διεξήγαγε 4 ασκήσεις
πεδίου καταστολής δασικής πυρκαγιάς.

Παράλληλα, διεξάγουμε την δεύτερη σε σειρά, εκπαιδευτική
άσκηση επί χάρτου για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω
πλημμυρικών φαινομένων και διαχείρισης των επιπτώσεων
αυτών, στην Π.Ε. Δυτικής Αττικής.

Αξιοποιούμε το επιστημονικό δυναμικό όλων των Ερευνητικών

Ιδρυμάτων, παράλληλα με το ανθρώπινο δυναμικό της Περιφ-
έρειας, προκειμένου να μειωθούν στο ελάχιστο δυνατό οι επι-
πτώσεις από κινδύνους και ο πολίτης να αισθάνεται ασφαλής,
όπως είναι και η προτεραιότητά μας».

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Ε. Κοσμόπουλος επι-
σήμανε, μεταξύ άλλων, πως τα τελευταία χρόνια, από την
ηγεσία της Περιφέρειας Αττικής, τα ζητήματα Πολιτικής Προ-
στασίας έχουν τεθεί σε πρώτη προτεραιότητα, ενώ  αναφέρθηκε
διεξοδικά στις μελέτες και στα τεχνικά έργα, τα όποια έχουν υλο-
ποιηθεί στην Δυτική Αττική. 

Ε. Κοσμόπουλος
Αμεσες παρεμβάσεις στα κρίσιμα σημεία, τα οποία 

χαρακτηρίζονται από υψηλή τρωτότητα 
στην Περιφερειακή Ενότητα της Δυτικής Αττικής

Παράλληλα, εξήρε την άψογη και διαχρονική συνεργασία της
Περιφέρειας Αττικής με το Πυροσβεστικό Σώμα, ειδικά κατά τη
διάρκεια των κρίσιμων ωρών εκδήλωσης των 3 μέγα-πυρκαγιών
στη Δ. Αττική. Επίσης τόνισε, την σπουδαιότητα της συνεργασίας
της Περιφέρειας Αττικής, με κορυφαία επιστημονικά Ιδρύματα
της Χώρας, που ως  σκοπό έχουν την χαρτογράφηση και
κατ' επέκταση, τις άμεσες παρεμβάσεις στα κρίσιμα σημεία, τα
οποία χαρακτηρίζονται από υψηλή τρωτότητα και στην Περιφερ-
ειακή Ενότητα της Δυτικής Αττικής.

Η Άσκηση “ΣΚΑΜΑΝΔΡΟΣ – ΔΑ 2022”

Η άσκηση “ΣΚΑΜΑΝΔΡΟΣ – ΔΑ 2022” αποσκοπεί στον έλεγχο
του επιχειρησιακού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση των κιν-
δύνων λόγω πλημμυρικών φαινομένων στην Περιφερειακή Δυτι-
κής Αττικής καθώς και να προκαλέσει τη συζήτηση μεταξύ των
ασκούμενων σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης της παρου-
σιαζόμενης στο σενάριο κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

Οι αντικειμενικοί στόχοι της άσκησης ήταν οι εξής:

● Η δοκιμασία και βελτίωση της απαιτούμενης συνεργασίας
και της διαλειτουργικότητας μεταξύ των Υπηρεσιών της Περιφ-
έρειας Αττικής, στο πλαίσιο του θεσμικού τους ρόλου στην αντι-
μετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομέ-
νων.

● Η δοκιμασία της σύγκλησης και λειτουργίας ενός έκτακτου
Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας κατά τη διάρκεια
της εξέλιξης μιας κατάστασης έκτακτης ανάγκης και η δοκιμασία
της λήψης αποφάσεων υπό συνθήκες αυξημένης πίεσης.

● Ο έλεγχος του υφιστάμενου Σχεδίου, της κατανομής των
ρόλων και των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας
Αττικής.

Συμμετέχοντες/Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες:
Τμήμα Ελέγχου και Παρακολούθησης Σχεδίων Γενικής Γραμ-

ματείας Πολιτικής Προστασίας, Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης
και Πολιτικής Προστασίας, Επιχειρησιακή Μονάδα BEYOND /
ΙΑΑΔΕΤ / Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Δ/νση Διαχείρισης
Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής , Δ/νση Ανά-
πτυξης  Περιφερειακής Ενότητας  Δυτικής Αττικής, Δ/νση Έργων
Αντιπλημμυρικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής, Δ/νση
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής, Δ/νση Τεχνικών έργων
Περιφερειακής Ενότητας  Δυτικής Αττικής, Δ/νση Αγροτικής Οικο-
νομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας  Δυτικής Αττι-
κής, Δ/νση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, Δ/νση Υγειο-
νομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής
Ενότητας  Δυτικής Αττικής, Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής
Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, Δ/νση
ΑλιείαςΠεριφέρειας Αττικής,  Δ/νση ΠαιδείαςΠεριφέρειας Αττι-
κής, Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Δυτι-
κής Αττικής, Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικού Ασφαλείας, Γραφείο
Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας, Αυτοτελές
Γραφείο Τύπου, Δήμος Ασπροπύργου, Δήμος Ελευσίνας, Δήμος
Μάνδρας -  Ειδυλλίας, Δήμος Μεγαρέων, 7ο Δημοτικό Σχολείο
Ελευσίνας, Σύλλογος Εθελοντών Θριασίου Πεδίου, Ελληνικός
Πολιτιστικός Ορειβατικός Σύλλογος Φυλής “ Έπος ”, Σώμα Έρευ-
νας και Διάσωσης, Εθελοντική Ομάδα Μεγάρων ΑΟ “Κούρος”,
Ομάδα Εθελοντών Μεγαριτών “ΟΕΜ” , Εθελοντική Ομάδα
Ασπροπύργου “Θρία”.

ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
ΑΣΚΗΣΗ «ΣΚΑΜΑΝΔΡΟΣ ΔΑ 2022» 

Για Αντιμετώπιση κινδύνων, λόγω πλημμυρικών
φαινομένων στην Π.Ε. Δυτικής Αττικής



ΚΚ
εν τρικό πρόσωπο στην  εκδή-
λωση για τη Γυμν αστική ο
Ολυμπιον ίκης Δημοσθέν ης Ταμ-

πάκος ,  που πραγματοποίησε το από-
γευμα του Σαββάτου 3 Δεκεμβρίου
2022, στο Κλειστό Γυμν αστήριο της
Δροσούπολης , ο Πολιτιστικός και Αθλ-
ητικός Οργαν ισμός του Δήμου Φυλής
(ΝΠΔΔ ΠΑΡΝΗΘΑ).

Μια εκδήλωση που απέδειξε δύο πράγ-
ματα: Αφεν ός ότι ο Δημοσθέν ης εκτός
από σπουδαίος αθλητής είν αι σπου-
δαίος άν θρωπος κι αφετέρου ότι ο Αθλ-
ητικός Οργαν ισμός διαθέτει ταλαν τούχ α
παιδιά στη γυμν αστική, όπου οι γυμν ά-
στριες του, Σοφία Σερέπα και Αλεξάν -
δρα Κον τοθαν άση, πραγματοποιούν
εξαιρετική δουλειά.

Κορυφαία στιγμή της εκδήλωσης,
υπήρξε η προβολή v ideo   αφιερωμέν ου
στην  λαμπρή πορεία του Δημοσθέν η
Ταμπάκου, που προκάλεσε το θερμό
και παρατεταμέν ο χ ειροκρότημα του
κόσμου και των  μικρών  αθλητών .  Ο
Ολυμπιον ίκης άλλωστε δήλωσε συγκιν -
ημέν ος για την  έκπληξη που του επε-
φύλαξαν ,  ο Δήμος Φυλής και ο Αθλ-
ητικός Οργαν ισμός. 

Ακολουθεί το v ideo που φέρει την
υπογραφή του Νίκου Χριστοδουλή

https://y outu.be/L0u7NBcMN0M
Το τίτλο της εκδήλωσης εξάλλου: Γν ωρ-

ιμία με τη ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ, υπερα-
σπίστηκε με τον  καλύτερο τρόπο,  η :
Διεθν ής κριτής αγων ιστικής εν όργαν ης
γυμν αστικής, καθηγήτρια φυσικής αγω-
γής με ειδικότητα στην  εν όργαν η
γυμν αστική και προπον ήτρια ΓγΟ.
Σοφία Σερέπα, η οποία αν αφέρθηκε
αν αλυτικά στο άθλημα, τις προοπτικές
και τα “μυστικά” του.  

Δ. ΤΑΜΠΑΚΟΣ
«Ο αθλητισμός αποτελεί 

προνομιακό χώρο ανάδειξης
των κοινωνικών αξιών, γιατί

εστιάζει στον άνθρωπο»

Ο Δημοσθέν ης στην  ουσιαστική του
ομιλία, αν αφέρθηκε, με τεχ ν οκρατικούς
όρους, στην  κοιν ων ική σημασία του
αθλητισμού και της εκπαίδευσης. 

«Σύμφων α με έρευν ες, κάθε δολάριο
που επεν δύεται στην  προσχ ολική
αγωγή αποφέρει στην  κοιν ων ία 7
δολάρια, εν ώ κάθε δολάριο επέν δυσης
στον  αθλητισμό 3 έως 7 δολάρια», τόν ι-
σε και πρόσθεσε ότι η εν ασχ όληση με
τον  αθλητισμό βελτιών ει την  κοιν ω-
ν ικότητα και την  υγεία. 

«Ο αθλητισμός αποτελεί προν ομιακό
χ ώρο αν άδειξης των  κοιν ων ικών
αξιών , γιατί εστιάζει στον  άν θρωπο και
όπως είπε ο Μπρετόν , ο άν θρωπος
είν αι η λύση σε κάθε πρόβλημα», τόν ι-
σε χ αρακτηριστικά. 

Βίν τεο: https://y outu.be/6-
l8PDEXxKA

Χαιρετίζον τας την  εκδήλωση ο Δήμα-
ρχ ος Φυλής Χρήστος Παππούς αν αφ-
έρθηκε στις αθλητικές επιδόσεις αλλά

και στην  προσωπικότητα του Δημοσθ-
έν η Ταμπάκου τον ίζον τας ότι εκτός 

από την  ιδιότητα του Ολυμπιον ίκη
είν αι επιστήμον ας κι εν  εν εργεία Αν τι-
σμήν αρχ ος της Πολεμικής Αεροπορίας.
Αποτελεί τιμή ν α βρίσκεται στην  πόλη
μας αν έφερε εν ώ δεν  παρέλειψε ν α
ευχ αριστήσει τον  Πρόεδρο του Πολιτι-
στικού και Αθλητικού Οργαν ισμού Γιώρ-
γο Μαυροειδή αλλά και όλα τα στελέχ η
του Οργαν ισμού. «Χωρίς τα στελέχ η μας
δεν  μπορούμε ν α προσφέρουμε στους
συν δημότες μας και ιδίως στα παιδιά,
αυτά που τους αξίζουν », τόν ισε χ αρακ-
τηριστικά.

Βίν τεο:https://youtu.be/1ADsPrn27Ys

Τις ευχ αριστίες του στο Δημοσθέν η
Ταμπάκο, για την  προσφορά του στον
ελλην ικό αθλητισμό εξέφρασε ο Πρόεδρ-
ος Γιώργος Μαυροειδής.

«Μας έχ ει προσφέρει αν επαν άληπτες
στιγμές συγκίν ησης και εν θουσιασμού»
τόν ισε και ευχ αρίστησε ον ομαστικά, τις
γυμν άστριες κ.κ Σοφία Σερέπα και Αλε-
ξάν δρα Κον τοθαν άση. 

«Ο Οργαν ισμός θα εξακολουθήσει ν α
συμμετέχ ει σε ev ents, όπως της Λευκά-
δας και του Λουτρακίου, βοηθών τας τα
παιδιά ν α γίν ουν  καλύτερα. 

Η φρον τίδα για τα παιδιά μας κάν ει 
καλύτερους γον είς και για το λόγο αυτό

θα συν εχ ίσουμε ν α βρισκόμαστε κον τά
τους», κατέληξε

Βίν τεο: https://y outu.be/eBf Yss0-
kUQ

Ακολούθησε σύν τομη επίδειξη γυμν α-
στικής από τους αθλητές και η εκδήλω-
ση ολοκληρώθηκε με διαν ομή αθλητικού
υλικού και κέρασμα στα παιδιά και
στους γον είς τους. 

Β ί ν τ ε ο :
https://y outu.be/mjuy Cf qpeCM
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ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ: Τιμώμενο πρόσωπο ο Ολυμπιονίκης Δημοσθένης 
Ταμπάκος στην εκδήλωση γνωριμίας με τη Γυμναστική

Επιχορήγηση 337 χιλ. ευρώ στο
Δήμο Ασπροπύργου για το Attica TV
από την Περιφέρεια Αττικής

Με το ποσό των 377 χιλιάδων ευρώ αποφάσισε να επιχορηγήσει τον Δήμο Ασπρ-
οπύργου τον τηλεοπτικό σταθμό Attica TV, λίγο πριν από την έναρξη του νέου προ-
γράμμματος.

Το κονδύλι θα κατευθυνθεί στο δήμο και δεν έχει άμεση σχέση με το εγχείρημα της
διάθεσης του 30% του προγράμματος σε τρίτη εταίρεία που σχετίζεται με τον κύκλο
συμφερόντων της νέας ιδιοκτησίας.

Ο σταθμός θα εκπέμπει πρόγραμμα σε καθημερινή βάση με πρωτογενές ενημερω-
τικό περιεχόμενο από το απόγευμα και θα ολοκληρώνεται μετά τα μεσάνυχτα έως το
τέλος του χρόνου. «Θα είναι ένα συμπαγές ενημερωτικό πρόγραμμα με εκπομπές και
δελτία ειδήσεων, τουλάχιστον Δευτέρα με Παρασκευή», λένε τηλεοπτικοί κύκλοι που
είναι σε θέση να γνωρίζουν.
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HH  ΔΔηημμοοττιικκήή  ΒΒιιββλλιιοοθθήήκκηη  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  
δδιιεευυρρύύννεεττααιι  κκααιι  σσυυννδδέέεεττααιι  μμεε  ττοο  ΠΠααννεελλλλήήννιιοο

ΣΣύύσσττηημμαα  ΚΚααττααλλοογγοογγρράάφφηησσηηςς

Η
πολυβραβευμένη για τις
δράσεις και τους τίτλο-
υς της, Δημοτική Βιβλι-

οθήκη Ασπροπύργου διευρύνει
τη συλλογή της, με σύνολο βιβ-
λίων που ξεπερνάει τις 20.000. 

Η Πρόεδρος του Πν ευματικού
Κέν τρου, κ. Γεωργία Πηλιχ ού
θέλον τας ν α εκσυγχ ρον ίσει τη
Δημοτική Βιβλιοθήκη και ν α την
εν τάξει στα ν έα δεδομέν α, εφάρ-
μοσε το Παν ελλήν ιο σύστημα
OpenABEKT (v 1.5.8), που διατίθ-
εται από το Ε.Κ.Τ. (Εθν ικό Κέν -
τρο Τεκμηρίωσης), εν ώ η καταλο-
γογράφηση των  τίτλων  γίν εται με
βάση τα καθιερωμέν α πρότυπα της Ε.Β.Ε. (Εθν ική
Βιβλιοθήκη Ελλάδος). Το έν τυπο υλικό είν αι ταξιν ομ-
ημέν ο σύμφων α με το διεθν ές σύστημα DEWEY και
οι θεματικές κατηγορίες που υπάρχ ουν  είν αι: Φιλοσο-
φία, Θρησκεία, Κοιν ων ικές Επιστήμες, Γλωσσολογία,
Φυσικές Επιστήμες, Τεχ ν ολογία, Ελλην ική και Ξέν η
Λογοτεχ ν ία, Ιστορία, Γεωγραφία, Εκπαίδευση, κ. ά. Ο
επισκέπτης-αν αγν ώστης θα βρει, ακόμη, σπάν ιες και
συλλεκτικές εκδόσεις με ποικίλη θεματολογία.

Μπορείτε ν α αποκτήσετε πρόσβαση και ν α αν αζ-

ητήσετε τους τίτλους, τη θεματολογία ή τους συγγραφ-
είς στον  παρακάτω σύν δεσμο https://aspropy r-
goslib.openabekt.gr/ . 

Ο ηλεκτρον ικός κατάλογος αν αν εών εται σε καθημε-
ριν ή βάση, με τη προσθήκη ν έων  τίτλων  βιβλίων
τόσο για τους μεγάλους όσο και τους μικρούς αν αγ-
ν ώστες της πόλης μας. 

Καθώς όμως, ακόμη, δεν  είν αι πλήρως εν ημερωμέ-
ν ος, οι αν αγν ώστες καλούν ται ν α έρθουν  στη Βιβλι-
οθήκη μας για ν α αν αζητήσουν  από κον τά τα βιβλία
της αρεσκείας τους.

Υπεν θυμίζουμε πως, η Δημοτική Βιβλιοθήκη Ασπρ-
οπύργου βρίσκεται στον  3ο  όροφο του Πν ευματικού
κέν τρου του Δήμου και μπορείτε ν α την  επισκεφτείτε
καθημεριν ά 08:00 - 18:00. Υπάρχ ει η δυν ατότητα
αν άγν ωσης και μελέτης στο αν αγν ωστήριο της Βιβλι-
οθήκης άλλα και δαν εισμού βιβλίων , ύστερα από τη
σύν τομη εγγραφή στη λίστα μελών .

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε ν α επικοι-
ν ων είτε με την  υπεύθυν η στο τηλέφων ο
2105577191 εσωτερικό 4.

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

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Η Δ/νση της Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και
Πολιτισμού του Δήμου Φυλής, ως επικεφαλής
εταίρος της Κ.Σ. Δυτικής Αττικής, πρόκειται να
πραγματοποιήσει διανομή τροφίμων και βασικής
υλικής συνδρομής (ΒΥΣ) στα πλαίσια του Προγράμ-
ματος ΤΕΒΑ. 
Η διανομή θα ξεκινήσει από την Τρίτη 06/12/2022
και θα διαρκέσει έως ότου ενημερωθούν όλοι οι
ωφελούμενοι του προγράμματος, οι οποίοι θα λαμ-
βάνουν μήνυμα για την προσέλευσή τους σε συγκε-
κριμένες μέρες και ώρες προς αποφυγή συγχρωτι-
σμού σύμφωνα πάντα με τις υποδείξεις Διαχειριστι-

κής Αρχής του ΤΕΒΑ. Οι ωφελούμενοι θα προσέρχονται στην Κοινωνική Υπηρεσία (Αθηνών 18)  με
το ΑΜΚΑ και την ταυτότητά τους  ή με εξουσιοδότηση σε περίπτωση που προσέλθει άλλος για να
παραλάβει τα προϊόντα.

Δ/νση της Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Φυλής
Ξεκινά η Διανομή Τροφίμων και ειδών βασικής ανάγκης (ΤΕΒΑ) στις 6 Δεκεμβρίου 

Αυτοψία Σπ. Βρεττού 
σε 26ο-29ο Δημοτικό Σχολείο

Kλιμάκιο του Δήμου Αχαρνών με επικεφαλής
τον δήμαρχο Σπύρο Βρεττό έκανε αυτοψία στο
26ο και 29ο δημοτικό σχολείο στο Ολυμπιακό
Χωριό.
Ο Δήμαρχος αφού ενημερώθηκε για την πορ-

εία των εργασιών σε όλους τους κοινόχρηστους
χώρους του συγκροτήματος προέβη στην ακό-
λουθη δήλωση:
“Κινηθήκαμε άμεσα και με ταχύτητα ώστε να
γίνουν οι απαραίτητες εργασίες, όχι μόνο στο
σημείο που εμφανίστηκε το πρόβλημα, αλλά σε
όλους τους κοινόχρηστους χώρους του σχο-
λείου. Τις επόμενες ημέρες τα παιδιά θα επι-
στρέψουν σε ένα ασφαλές σχολικό περιβάλλον”.
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Στην έναρξη των εργασιών
της 37ης Ετήσιας Τακτι-
κής Γενικής Συνέλευσης

της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλά-
δος, παρευρέθηκε την Κυριακή 4
Δεκεμβρίου ο Υφυπουργός Δικαι-
οσύνης κ. Γιώργος Κώτσηρας,
εκπροσωπώντας τον Πρωθυπο-
υργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης εξήρε τον
ρόλο των Εισαγγελικών Αρχών για την
ορθή δικαστική λειτουργία και την
εγγύηση των ανθρώπινων αξιών και
δικαιωμάτων, ενώ έκανε ειδική μνεία στις
μεταρρυθμίσεις που υλοποιούνται στον
τομέα της Δικαιοσύνης τα τελευταία τρία
χρόνια.

Συγκεκριμένα, ο κ. Κώτσηρας αναφέρ-
θηκε στο μετασχηματισμό της Δικαι-
οσύνης και τις πρωτοβουλίες για την
ενίσχυση της ποιότητας των δικαστικών
υπηρεσιών, στην αναβάθμιση των τελευ-
ταίων, όπως και στη βελτίωση των υπο-
δομών.

Επίσης, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης

παρουσίασε την πρόοδο στο πεδίο της
ψηφιοποίησης των δικαστικών διαδικα-
σιών, την επιδραστική μεταρρύθμιση της
υπηρεσίας "JustStat" για τη συλλογή και
ανάλυση στατιστικών στοιχείων των
δικαστηρίων και εισαγγελιών της χώρας,
την ίδρυση της Δικαστικής Αστυνομίας,
την αναβάθμιση των κτιριακών υπο-
δομών καθώς και τις τροποποιήσεις του
Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινι-
κής Δικονομίας.

Ο κ. Κώτσηρας χαρακτήρισε τους
εισαγγελικούς λειτουργούς ως «ακρογω-
νιαίους λίθους» στην προσπάθεια
ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας του
συστήματος Δικαιοσύνης.

«Δεν χωρά αμφιβολία πως ο ρόλος
του Εισαγγελέα είναι κομβικός, όχι μόνο
στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας,
αλλά και στο συνολικό οικοδόμημα της
Δικαιοσύνης και της κοινωνίας», υπο-
γράμμισε ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης και
πρόσθεσε: «Η Δικαιοσύνη τα τελευταία
τρία χρόνια μετασχηματίζεται ριζικά και
αποτελεσματικά, με την ποιότητα των
δικαστικών υπηρεσιών να αναβαθμίζεται

μέσω καλύτερης στελέχωσης και επι-
τάχυνσης των διαδικασιών στην Πολιτι-
κή, Ποινική και Διοικητική Δικαιοσύνη, τις
υποδομές να βελτιώνονται και τα ανθ-
ρώπινα δικαιώματα να θωρακίζονται έτι
περαιτέρω. Η Δικαιοσύνη ενισχύεται και
ουσιαστικά, με μεταρρυθμίσεις και τρο-
ποποιήσεις που εδραιώνουν την ασφά-
λεια και την προστασία του κοινωνικού
συνόλου.»

Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ.
Κώτσηρας επανέλαβε ότι η ηγεσία του
Υπουργείου Δικαιοσύνης βρίσκεται σε
διαρκή και ανοικτό διάλογο με την
Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος, προκει-
μένου να μελετηθούν προτάσεις που θα
τροφοδοτήσουν και κάθε επόμενη προ-
σπάθεια εκσυγχρονισμού της ποινικής
νομοθεσίας και του συστήματος Δικαι-
οσύνης.

ΓΓ..  ΚΚώώττσσηηρρααςς  σσττηηνν  ΤΤαακκττιικκήή  ΓΓεεννιικκήή  ΣΣυυννέέλλεευυσσηη  ττηηςς  ΈΈννωωσσηηςς  ΕΕιισσααγγγγεελλέέωωνν  ΕΕλλλλάάδδοοςς::  

««ΚΚοομμββιικκόόςς  οο  ρρόόλλοοςς  ττωωνν  εειισσααγγγγεελλιικκώώνν  ααρρχχώώνν  γγιιαα  ττηη  ΔΔιικκααιιοοσσύύννηη  κκααιι  ττηηνν  κκοοιιννωωννίίαα»»

ΠΟΕΔΗΝ: «Αναμονή
ωρών στο Παίδων 
– Προσωπικό σε

απόγνωση»

Τ
ην χαοτική κατάσταση που επι-
κρατεί στο Νοσοκομείο Παίδων
«Αγλαΐα Κυριακού», σε ημέρα

εφημερίας, περιγράφει ο πρόεδρος της
ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Ο κ. Γιαννάκος σημειώνει ότι στο
συγκεκριμένο νοσοκομείο, στις 20.45
μ.μ. την Κυριακή, που είναι ημέρα
εφημερίας, «γίνεται χαμός», ενώ περι-
μένουν να εξετασθούν 100 παιδιά με
πυρετό, κάτι που σημαίνει τουλάχιστον
«επτά ώρες αναμονής».

«Αναμονή ωρών – Προσωπικό σε
απόγνωση»

Όπως αναφέρει ο πρόεδρος της
ΠΟΕΔΗΝ, το Νοσοκομείο Παίδων
«Αγλαΐα Κυριακού», «χθες και σήμερα,
έχει διπλή εφημερία», με το προσω-
πικό να βρίσκεται κυριολεκτικά σε
απόγνωση.

«Το (Σάββατο) η αναμονή για εξέτα-
ση ήταν 8 ώρες. Τώρα, αυτή τη στιγμή
(20.45), περιμένουν 100 παιδιά με πυρ-
ετό για εξέταση», τονίζει.

Οι γονείς ενημερώνονται ότι η αναμο-
νή για εξέταση θα είναι 6,5 έως 7 ώρες
και τους προτείνουν, αν θέλουν, να
πάνε τα παιδιά τους στο Παιδιατρικό
Νοσοκομείο Πεντέλης.

Το Παιδιατρικό Πεντέλης εφημερεύει
κανονικά όλη το 24ωρο σήμερα, ενημε-
ρώνει ο κ. Γιαννάκος, «αν και στο
σύστημα εμφανίζεται ότι η εφημερία
του ξεκινάει στις 12 το βράδυ».

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ επι-
σημαίνει ότι η ταλαιπωρία για τα παι-
δάκια και τους γονείς είναι απίστευτη,
ενώ το λιγοστό προσωπικό «τρέχει και
δεν φθάνει».

Και προσθέτει ότι υπάρχει μεγάλη
αύξηση των παιδιών που προσέρχονται
στο Αγλαΐα Κυριακού και στα άλλα παι-
διατρικά νοσοκομεία με πυρετό, καθώς
η γρίπη είναι σε έξαρση ενώ, όπως
σημειώνει, «τα αναγκαία περιοριστικά
μέτρα την προηγούμενη διετία και η
κατάργησή τους φέτος το χειμώνα
συμβάλουν στην αύξηση των
λοιμώξεων».

Γι΄αυτό, από τη μία πλευρά, καλεί
τους γονείς να είναι ιδιαίτερα προσεκτι-
κή και, από την άλλη, ζητά από τον υπο-
υργό Υγείας να ενισχύσει με προσω-
πικό άμεσα τα  παιδιατρικά νοσοκο-
μεία.

Μετά τη συνάντηση με τον Ντογιάκο
Τσίπρας για υποκλοπές: Θέλω να ελπίζω ότι σε αυτή
τη χώρα λειτουργούν οι θεσμοί της Δημοκρατίας

Τ η βαθύτατη ανησυχία του για τις εξελίξεις στην υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων εξέφρασε ο
πρόεδρος τους ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρο Ντογιάκο, με τον

οποίο συναντήθηκε χθες το πρωί.
«Θέλω να ελπίζω και ελπίζω ότι σε αυτή τη χώρα οι θεσμοί της Δημοκρατίας λειτουργούν ακόμα» δήλωσε ο κ

Τσίπρας εκφράζοντας την εμπιστοσύνη του στον θεσμό της ελληνικής Δικαιοσύνης.
«Εξέφρασα στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου τη βαθύτατη ανησυχία μου για τις εξελίξεις. Οι αποκαλύψεις

των τελευταίων μηνών για τη μετατροπή της εθνικής υπηρεσίας πληροφοριών σε παραθεσμικό παράκεντρο παρ-
ακολούθησης πολιτικών αρχηγών, βουλευτών, ευρωβουλευτών, υπουργών, δημοσιογράφων, επιχειρηματιών
ακόμα και δικαστών αποτελεί μεγάλη πληγή για την ίδια τη Δημοκρατία.

Η παρακολούθηση των αρχηγών των ενόπλων δυνάμεων θέτει σε διακινδύνευση την ίδια την εθνική μας ασφ-
άλεια. Έχουμε όλοι ευθύνη να μην αφήσουμε αυτή τη βαριά σκιά να πλανάται πάνω από το πολιτικό μας σύστημα
και από τις ένοπλες δυνάμεις» τόνισε χαρακτηριστικά.

Υπογράμμισε πως «όλοι γνωρίζουμε πού βρίσκονται τα στοιχεία και οι αποδείξεις. Εκεί όπου με βάση τον νόμο
υποχρεούται να τηρούνται αρχεία των διατάξεων και των εντολών παρακολούθησης από την εθνική υπηρεσία
πληροφοριών, και βεβαίως σε αυτούς που υπέγραφαν τις διατάξεις και τις εντολές της παρακολούθησης.

Θέλω να ελπίζω και ελπίζω ότι σε αυτή τη χώρα οι θεσμοί της Δημοκρατίας λειτουργούν ακόμα. Θέλω κλείνον-
τας να εκφράσω την εμπιστοσύνη μου στονθεσμό της ελληνικής Δικαιοσύνης» κατέληξε ο κ. Τσίπρας.

Έκρηξη σε δημοτικό σχολείο στις
Σέρρες: Νεκρό 12χρονο παιδί, δυο

τραυματισμένα

Τραγικό θάνατο βρήκε ένα 12χρονο παιδί δημοτι-
κού το μεσημέρι της Δευτέρας έπειτα από έκρηξη
σε λεβητοστάσιο δημοτικού σχολείου.
Η έκρηξη σημειώθηκε από άγνωστους μέχρις στιγ-
μής λόγους στο 9 Δημοτικό Σχολείο Σερρών.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Alpha, ο άτυχος
12χρονος ήταν παιδί γνωστού καρδιολόγου του
Γενικού Νοσοκομείου Σερρών.

Δύο παιδιά τραυματισμένα

Σύμφωνα με πληροφορίες, την ώρα του δια-
λείμματος έγινε έκρηξη στο λεβητοστάσιο με απο-
τέλεσμα η πόρτα να εκσφενδονίστηκε 30 μέτρα με
αποτέλεσμα να χτυπήσει σοβαρά ένα μικρό παιδί.
Άμεσα έφτασε στο σημείο κινητή μονάδα του
ΕΚΑΒ και ασθενοφόρο και παρέλαβε τα τρία ελαφ-
ρά τραυματισμένα παιδιά και μεταφέρθηκαν στο
γενικό νοσοκομείο της πόλης.Η λειτουργία των

σχολείων (συντήρηση λέβητα) είναι αρμοδιότητα
των δήμων.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας

Η τραγική απώλεια του μικρού μαθητή στις Σέρρες
μας έχει συγκλονίσει. Η σκέψη μας είναι στους
γονείς και την οικογένειά του, καθώς και στις οικο-
γένειες των παιδιών που τραυματίστηκαν.
Είμαστε σε επικοινωνία με τον αρμόδιο για τη λει-
τουργία του σχολείου Δήμο για να διερευνηθεί τι
ακριβώς έχει συμβεί. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από
το χέρι μας για να διερευνηθούν τα αίτια της τρα-
γικής απώλειας και να αποδοθούν ευθύνες.
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Ο ΑΔΜΗΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΙ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

Κατασκευή της νέας Εναέριας Γραμμής Μεταφοράς 400 kV που θα συνδέσει το υπό αναβάθμιση Κέντρο 
Υπερυψηλής Τάσης Κουμουνδούρου στην Αττική με το νέο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης Κορίνθου. 

Ο
ΑΔΜΗΕ ξεκινά τη διαγωνι-
στική διαδικασία για την
κατασκευή της νέας Εναέρ-

ιας Γραμμής Μεταφοράς 400 kV που
θα συνδέσει το υπό αναβάθμιση
Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης
Κουμουνδούρου στην Αττική με το
νέο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης
Κορίνθου. 

Η νέα Γραμμή Μεταφοράς, μήκους
περίπου 86 χλμ., εντάσσεται στο ευρύτε-
ρο έργο του «Ανατολικού Διαδρόμου»
(Μεγαλόπολη-Κόρινθος-Αττική) που
υλοποιεί ο Διαχειριστής για τη διασύνδε-
ση της Πελοποννήσου στο Σύστημα Υπε-
ρυψηλής Τάσης και έχει ορίζοντα
κατασκευαστικής ολοκλήρωσης  έως το
τέλος του 2025.

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα κρίσιμο
έργο καθώς με τη λειτουργία του θα
αυξήσει δραστικά την ικανότητα μεταφο-
ράς ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Πελο-
ποννήσου και Αττικής, που μέχρι σήμε-
ρα συνδέονται αποκλειστικά με γραμμές
150 kV.

Επιπλέον, θα βελτιώσει σημαντικά
την ευστάθεια των τάσεων στο ηλεκτρικό
σύστημα της νότιας Ελλάδας και θα απο-

συμφορήσει τα κορεσμένα δίκτυα στην
Πελοπόννησο, επιτρέποντας την 

ασφαλή ενσωμάτωση νέων μονάδων
ΑΠΕ στο Σύστημα Μεταφοράς.

Η κατασκευή της νέας Γραμμής Υπε-
ρυψηλής Τάσης ΚΥΤ Κορίνθου-ΚΥΤ
Κουμουνδούρου καθώς και η ανακα-
τασκευή του ΚΥΤ Κουμουνδούρου έχει
ενταχθεί για συγχρηματοδότηση ύψους
30,1 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανά-
καμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο
του  Εθνικού  Σχεδίου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, ενώ το υπό-
λοιπο ποσό προβλέπεται να καλυφθεί
από ίδια κεφάλαια και εταιρικό δανεισμό.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβου-
λος του ΑΔΜΗΕ κ. Μάνος Μανουσάκ-
ης, δήλωσε σχετικά: «Ο ΑΔΜΗΕ
προχωρά με τη μεγαλύτερη δυνατή
ταχύτητα και τις χερσαίες ηλεκτρικές δια-
συνδέσεις. Μέχρι το 2025, η νέα Γραμ-
μή 400 kV Κορίνθου-Αττικής θα ολοκ-
ληρώσει στο σύνολό του τον Ανατολικό
Διάδρομο Πελοποννήσου και θα γίνει
ένας ακόμη ισχυρός κρίκος του Συστή-
ματος Μεταφοράς στο νότιο τμήμα της
χώρας. 

Η επέκταση των διασυνδέσεων Υπε-
ρυψηλής Τάσης ευθυγραμμίζεται πλήρ-

ως με τη στρατηγική του Διαχειριστή για
ακόμη πιο ασφαλή ηλεκτροδότηση των
καταναλωτών σε ολόκληρη την Ελλάδα
καθώς και για την επιτάχυνση των ΑΠΕ,

μέσα από τη διεύρυνση του ηλεκτρικού
χώρου».

Δύο νεες βεβαιώσεις παραγωγού ηλεκτρικής
ενέργειας από φωτοβολταϊκά, εξασφάλισε από
τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ο Δήμος Φυλής

Δ
ύο ακόμα βεβαιώσεις παραγωγού
ηλεκτρικής εν έργειας από φωτο-
βολταϊκά, ισχ ύος 45 και 12,5

MW, στις θέσεις Κορορέμι και Ρέμα
Φράγκου εξασφάλισε από τη Ρυθμιστική
Αρχ ή Εν έργειας ο Δήμος Φυλής. 

Ο
προϋπολογισμός κατασκευής
αν αμέν εται ν α ξεπεράσει τα 50
εκατομμύρια ευρώ, εν ώ στόχ ος

της δημοτικής αρχ ής είν αι ν α βρει
χ ρηματοδότηση από το Ταμείο Αν άκαμ-
ψης.

Υπεν θυμίζεται, ότι ήδη βρίσκεται σε
προχ ωρημέν ο στάδιο ακόμα έν α φωτο-
βολταϊκό ισχ ύος 10 MW, στο χ ώρο της
παλιάς χ ωματερής, την  υλοποίηση του
οποίου έχ ει αν αλάβει η κοιν οπραξία
των  εταιρειών  Δάμων -Λάκων . Το έργο
θα χ ρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα
Δημοσίων  Επεν δύσεων  και ο δήμαρχ ος
Φυλής έχ ει δηλώσει πώς με την  κατασ-
κευή του θα ωφεληθούν , σε πρώτη
φάση, με δωρεάν  ρεύμα ευάλωτα ν οι-
κοκυριά της πόλης.

Εκτός από τις υποδομές των  φωτοβο-

λταϊκών  ο δήμος Φυλής κιν είται και στις
υποδομές βιομάζας, καθώς έχ ει υπογρά-
ψει συμφων ία με το Υπουργείο Περι-
βάλλον τος και Εν έργειας ώστε ν α
συλλέγει τα κλαδέματα και τα ξερά κλα-
διά από σημεία της Πάρν ηθας και ν α τα
μετατρέπει σε βιομάζα με σκοπό την
παραγωγή εν έργειας. Στόχ ος είν αι ν α
δημιουργήσει υποδομές τηλεθέρμαν σης.

Τη μελέτη του έργου για λογαριασμό τη
Δήμου Φυλής έχ ει υλοποιήσει το Κέν -
τρο Αν αν εώσιμων  Πηγών  Εν έργειας, ο
προϋπολογισμός για την  κατασκευή της
μον άδας ξεπερν άει τα 4 εκατομμύρια
ευρώ, εν ώ αν αζητείται η χ ρηματοδότ-
ηση.

Τέλος, ν α αν αφερθεί και το πρόγραμ-
μα με τα φωτοβολταϊκά, ισχ ύος 2 MW,
σε κτήμα ιδιοκτησίας του Δήμου, έργο
για τον  οποίο έχ ει εκλεγεί ήδη αν ά-
δοχ ος και στόχ ος είν αι ν α καλυφθούν
οι εν εργειακές αν άγκες σε σχ ολεία και
σε παιδικούς σταθμούς.

Πληροφορίες από ypodomes.com
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4488 Εταιρεία με πολυετή ηγετική θέση
στον τομέα παραγωγής/εμπορίας
βιομηχανικών πρώτων υλών, επιθ-
υμεί να προσλάβει Εργάτη Αποθήκ-
ης και Εργάτη με γνώση Κλαρκ, στο
υποκατάστημα της εταιρείας στον
Ασπρόπυργο Αττικής.
Καθήκον τα:

Picking & Packaging (συλλογή
σακιών/κιβωτίων, προετοιμασία
παραγγελιών)
Έλεγχος παραγγελιών
Ταξινόμηση εμπορευμάτων με ασφ-
άλεια στις θέσεις της αποθήκης με
βάση τις οδηγίες των υπευθύνων
Χρήση και χειρισμός εξοπλισμού
αποθηκών

Φορτώσεις-εκφορτώσεις με χρήση
ανυψωτικών μηχανημάτων
Απογραφές
Προφίλ:
Απόφοιτος μέσης εκπαίδευσης
Υπευθυνότητα, συνεργατικότητα,
ομαδικό πνεύμα
Απαραίτητα προσόν τα

Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
Εμπειρία σε προετοιμασία παραγγε-
λιών και  διαχείριση
σακιών/κιβωτίων και παλετών
Προϋπηρεσία σε αποθήκη τρο-
φίμων θα αξιολογηθεί θετικά

Αποστολή βιογραφικών  στο sofi-
aplati@alinda.gr

ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ – ΕΡΓΑΤΗΣ ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΚΛΑΡΚ

ΝΝΕΕΕΕΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  
ΗΗ  EEXX--MMEETTAALL  κκαατταασσκκεευυέέςς  εεξξααρρττηημμάάττωωνν  

ααλλοουυμμιιννίίοουυ  ααννααζζηηττάά  εερργγααττοοττεεχχννίίττεεςς..
ΑΑπποοσσττοολλήή  ββιιοογγρρααφφιικκοούύ  ::  eexx..mmeettaall@@yyaahhoooo..ggrr

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

ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  EEyyee  FFaacciilliittyy
MMaannaaggeemmeenntt  ααννααζζηηττάά::

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

Απαραίτητα Προσόντα:
• Άδεια εργασίας προσωπικού ασφ-
αλείας Ν.2518/97 σε ισχύ.
• Δυνατότητα για πλήρη ή μερική
απασχόληση σε κυλιόμενες βάρ-
διες.

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 email: info@eyefm.gr
• Στέλνοντας fax: 2108060055
• Τηλεφωνικά στο τηλέφωνο:
2106121719
Ωράριο επικοινωνίας από Δευτέρα
έως Παρασκευή 09:30π.μ.-
16:30μ.μ.,
στο τηλέφωνο 210-6121719.

Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την εταιρεία μας, επισκε-
φθείτε την ιστοσελίδα μας :
www.eyefm.gr

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 
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ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ

Πωλείται 
μονοκατοικία διώροφη

στα Νεόκτιστα 
Ασπροπύργου 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

Εν οικιάζεται αυτόν ομη μον οκατοικία στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου

Ενοικιάζεται αυτόνομη μονο-
κατοικία στα Νεόκτιστα Ασπρ-
οπύργου πίσω από το 6ο
Δημοτικό σχολείο απέναντι
από την ΤΕΚΑΤ Κατασκευα-
στική. 70m2. Υπνοδωμάτιο ,
Καθιστικό – κουζίνα και μπά-
νιο.
Από οικοσκευές διαθέτει
φουρνάκι και κλιματιστικό. 
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
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Ο Ηρακλής Ελευσίνας επέστρεψε στις
επιτυχίες και επικράτησε για την 6η αγω-
νιστική της Α΄κατηγορίας στο γήπεδο του
Καματερού της Ζωφριάς με 4-1.

Τα τέρματα του γηραιού σημείωσε ο
Αυγέρης χατρίκ (3′, 13′, 69 πέναλτι), και ο
Τσακουρίδης(65′).
Για λογαριασμό της Ζωφριάς σκόραρε ο

Γεγές στο 40′.

Διαιτήτευσε ο Χρέλιας.

ΖΩΦΡΙΑ: Πλατανιάς Ι., Κουτσούμπας,
Νιτσόγλου(83′ Σιδηρόπουλος), Νίκα,
Λάβδας(53′ Κάτρης), Ρεφενδάριος,
Παρτάλης, Μπούρας(76′ Χάσα), Νικολά-
ου(76′ Μουστάκας), Γεγές, Πλατανιάς Γ.

ΗΡΑΚΛΗΣ: Τσαπάρας, Μαρινόπουλος,
Κοντοχρήστος(85′ Χότζα), Πουρής,
Πεχλιβανίδης, Γκόρος, Αλίκια, Ζίου(59′
Θεοδωρίδης), Αυγέρης(80′ Ράλλης),
Ρούσσος, Τσακουρίδης(85′ Μαγγανάς).

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(6η αγων ιστική)

ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ – ΚΡΙΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 2-1

Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ – ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 0-3
Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1-4
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ –

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 0-3
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ ΑΓΣ –

ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ 2-2
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ –

ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 2-4
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ –

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙ 0-4

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ 18
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ 16
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 15
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 10
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 10
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 9
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ 7
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 7
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ 6
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ 6
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ 6
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 6
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 4
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 3
Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 0

Η επόμεν η(7η Αγων ιστική)

ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ –
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΝΕΑ
ΠΕΡΑΜΟΣ

ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – ΑΣ
ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ – Δ.Α.Ο
ΖΩΦΡΙΑΣ

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ – ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ –

ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ – Α.Π.Σ

ΙΚΑΡΟΣ
Ρεπό: Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(6η αγων ιστική)

ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. – ΑΣ
ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 3-0

ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΕΡΜΗΣ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 2-4

ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. – Α.Ο.
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 3-4

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ 15
ΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 12
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 9
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 6
Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 6
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 6
ΒΥΖΑΣ Β 3
ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. 0
ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 0

Η επόμεν η(7η Αγων ιστική)

Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ –
ΒΥΖΑΣ Β

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ – ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΑΣΠΡ.

ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ –
ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο.

ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ – ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Α'ΕΣΚΑΝΑ: 
Ηττα για τις

γυναίκες του
ΑΟΚ 

Πανελευσινια-
κού

Η γυν αικεία ομάδα
του ΑΟΚ Παν ελευσι-
ν ιακού γν ώρισε την
ήττα στο 2ο Κ.Γ.
Ελευσίν ας Τάκης
Βογιατζής
από την  πρωτοπόρο
ομάδα του Παλαιού
Φαλήρου.

Π αν ελευ σ ι ν ι ακ ός
ΑΟΚ-Α.Ο. Π. Φαλήρ-
ου 46-58

Δεκάλεπτα: 13-31,
31-44, 39-52, 46-58
Διαιτητές: Γεράν ιος -
Κον ταξάκης
Π αν ελευ σ ι ν ι ακ ός
ΑΟΚ (Κάργιαν ν ης):
Τσίρμπα 1, Οικον όμου, Μεγαλούδη 3(1), Γρύλλια 16, Τσιούν η 6, Πολυζώτη 2, Κον -
τού, Ιακώβου 8, Ζήκα 10.

Α.Ο.Π.Φ. (Ζέρβα, Κοπάτσκοβα): Κοτρώτσιου, Σταθάκη 1, Παν τελή 11, Κοτσιάφτη
13, Καρακλή, Πιτσάκη 18, Σαν ταμούρη, Νασιάκου, Μπρέλλου 13(1).

ΕΠΣΔΑ: Τα αποτελέσματα και η 
βαθμολογία στην Α΄και Β΄κατηγορία

Επέστρεψε στις επιτυχίες 
ο Ηρακλής Ελευσίνας
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Ο Πανελευσινιακός 1-0
εκτός τον ΠΟ Φήκης

Με τέρμα που σημείωσε στο 22′ ο Μακρυγιάννης ο
Πανελευσινιακός απέδρασε με το τρίποντο απο τα
Τρίκαλα επικρατώντας του ΠΟ Φήκης 0-1 και βρίσκεται
τρείς βαθμούς από την κορυφή.
Διαιτήτευσε ο Χατζηπαναγιώτου. Βοηθοί: Παπαλαζάρ-
ου-Ευαγγέλου(ΕΠΣ Ηπείρου).
ΦΗΚΗ (Ν. Μανούρας): Ντάσκας, Γιαννούλας, Ι. Σκόνδρ-
ας, Καλαμαράς (82′ Πολυζόπουλος), Δρόσος, Γεωργάκ-
ης, Ιωάννου, Γ. Νικλητσιώτης (64′ Α. Νικλητσιώτης),
Γκαντιάς, Σιαμαντάς, Ν. Σκόνδρας.
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ(Ανδρέας Σκέντζος):
Γκλώτσος, Αρναούταγλου, Συριόπουλος, Λάμπρου,
Μίσκου (70′ Σαβουϊδάκης), Μπούσης, Κρητικός (80′
Γεμιστός), Μακρυγιάννης (80′ Κακοσίμος), Μουστάκης
(88′ Μακρίδης), Τεγούσης, Κοτσώνης.

Η βαθμολογία:

ΤΡΙΚΑΛΑ 10
ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ 9
ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 8
ΛΕΥΚΙΜΜΗ 8
ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ 7
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 7
ΑΟ ΧΑΛΚΙΣ 5
ΠΟ ΦΗΚΗΣ 4
ΠΑΝΑΓΡΙΝΙΑΚΟΣ 4
ΖΑΚΥΝΘΟΣ 4
ΔΙΓΕΝΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 3
ΑΠΟΛ. ΠΑΡΓΑΣ 3
ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΤΡΙΤΗ 2
ΝΑΥΠ. ΑΣΤΕΡΑΣ 0

Η επόμενη αγωνιστική:
ΔΙΓΕΝΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ – ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Ο Αίας Παραλίας 3-0 την Δύναμη 
Ασπροπύργου

Στο γειτονικό ντέρμπι του Ασπροπύργου της
6ης αγωνιστικής στην Β΄κατηγορία ο Αίας
Παραλίας επικράτησε της Δύναμης με 3-0.
Τα τέρματα σημείωσαν οι Δρούγος Μ. 22′

Νικόλας 45’Δαούλας 86′
Διαιτήτευσε ο Καργάκος. Βοηθοί: 

Κορδολαίμης, Τόσιος.

ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ: Θωμά, Κακλαμάνης(Διον-
υσόπουλος),Ντερβισάι,Δρούγος Μ (λ.τ Ρετ-

ζέπης), Ντούρος, Δρούγος Δ, Καρόλι
(Ανδρουτσόπουλος)Αμπαζάι (Δαούλας)

Ματζιούρας, Νικόλας, Μποφίλιος.

Λευκή ισοπαλία στα Μέγαρα.
Βύζας-Υπατο

Για την  4η αγων ιστική του 3ου ομίλου της Γ΄Εθν ικής
ο Βύζας Μεγάρων  ύστερα από έν α μάτς που πρέπει
ν α ξεχ αστεί πολύ γρήγορα παραχ ώρησε λευκή ισο-
παλία στον  ΑΟ Υπάτου.

Από έν α ημίχ ρον ο οι δύο ομάδες. Στο α΄ ο ΑΟ
Υπάτου στο β’ ο Βύζας.

Ευκαρίες για γκόλ έχ ασαν  οι: Ντρούγκας 17′ Μου-
ν τόπουλος 55′ Ντούν ης 58′ Κων σταν τίν ου 61’Πα-
πουλής 79‘

Εν α τζατζάρισμα και πέσιμο του Ζέρβα 83‘ μέσα 

στην  περιοχ ή ο διαιτητής έδειξε ν α συν εχ ιστεί το
παιχ ν ίδι.Διαιτητής Γιώργος Φωστέρης.Βοηθοί: Αθαν ά-
σιος Ξουρίδας, Παρασκευή Παν τελίδου(Αν ατολικής
Αττικής).

Κίτριν ες: Φλέγγας-Κων σταν τίν ου(Β), Μαν τογάρι(Υ).
Παρατηρητής Νίκος Δημοβασίλης(Αθήν ας).

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ(προπον ητής Δημήτρης
Καλύκας): Χαλκίδης, Κων σταν τιν ίδης,
Φυσαράκης,Μουσκάι(65’λόγω τραυματισμού Μαν ω-
λιάς), Φλέγκας, Σαχ όλι, Καραγιάν ν ης, Κων σταν τίν ου,
Ντούν ης(65′ Ζέρβας),Μπουν τόπουλος, Μύρκος.

ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ(προπον ητής Γιώργος Αν των όπου-
λος): Διαμαν τής, Χριστογιάν ν ης, Ροκάι, Γλυν ός,
Πολύζος, Ποτουρίδης, Μπρούν ο Βρέτο(81’Μυτάκης),
Παπουλής(89’Μαν τογάρι), Σταγάκης, Ντρούγκας,
Σπηλιώτης(69’Ρόδης).

Η επόμεν η αγων ιστική:

ΔΙΓΕΝΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ – ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Ο Μεγαρικός 
με ανατροπή 4-2 στην

Γκορυτσά τον Πυρρίχιο
Σπουδαία εμφάνιση για τον Μεγαρικό για την

6η αγωνιστική της Α΄κατηγορίας επικράτησε στο
γήπεδο Γκορυτσάς του Πυρρίχιου Ασπροπύρ-
γου με ανατροπή 4-2.

Τα τέρματα της ομάδας του Ζήση Ζήκου
σημείωσαν οι:Μαρούδης( πέναλτι που κέρδισε ο
Ρομάριο), Καστάνης

Μαρούδης(πέναλτι που κέρδισε ο Ρομάριο)
και Κόρμαλης.

Διαιτήτευσε ο Χρέλιας. Βοηθοί: Πλάκας Σ-
Φούρκας.

ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ: Χόντος, Χύτας, Δρυμούσης,
Μαρούδης, Μανώλης( 60' Χιώτης), Χάντης,
Ρομάριο, Πέππας(85' Φρυγανάς), Κώνστας(85'
Δουμένης), Γκίνης(60' Κόρμαλης), Ελέζι Σ. (46'
Καστάνης).
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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 δρα-
στηριότητα την παραγωγή & εμπορία χημικών
προϊόντων στο εσωτερικό & το εξωτερικό, προ-
σλαμβάνει άμεσα στο εργοστάσιο παραγωγής
της, που βρίσκεται στο 10ο χλμ Ελευσίνας Δερβε-
νοχωρίων 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 υπο-
δείξεως & υπό την επίβλεψη του υπευθύνου χειρι-
στή. 
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.

Αλλά ταυτόχρονα, θα πρέπει
να λάβουμε υπόψη μας πως
φτάσαμε στο σημείο να
προχωρήσει το 2019 το ΥΠΕΣ,
στην θέσπιση αυτών των διατά-
ξεων.

Ο λόγος ήταν προφανής, δεν
υπήρχε άλλος τρόπος να διοικ-
ηθούν οι Δήμοι.

Η αιτία του προβλήματος δεν
είναι λοιπόν ούτε οι συγκεκρι-
μένες διατάξεις, ούτε  η απόφα-
ση του ΣτΕ, αλλά ο πολύ κακός
εκλογικός νόμος του 2019,
που αποδεδειγμένα δημιούργ-
ησε τεράστια προβλήματα στην
κυβερνησιμότητα των Δήμων και
την ομαλή λειτουργία των δημο-
τικών υπηρεσιών.

Ακόμη και με τις διατάξεις που ψηφίσθηκαν,
σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν ακόμη και
σήμερα  Δήμοι που δεν μπορούν να προχωρή-
σουν στη λήψη αποφάσεων, ακόμη και για απλά
ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα.

Επίσης, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τη

βούληση των πολιτών των τοπικών μας κοινω-
νιών, οι οποίοι ανεξάρτητα εκλογικού συστήμα-
τος και διαδικασιών, στην ουσία ψήφισαν Δήμα-
ρχο και δημοτικές παρατάξεις για να εφαρμό-
σουν συγκεκριμένο πρόγραμμα, τα οποία με τη
σύνθεση των επιτροπών του 3852 και το
σύστημα της απλής αναλογικής, δεν μπορούσαν
να εφαρμοστούν. 

Αυτό είναι ένα σημείο που πρέπει
να μας προβληματίσει .

Όσον  αφορά την  επόμεν η μέρα.

Με την αλλαγή του εκλογικού
συστήματος για την οποία πίεσε η
ΚΕΔΕ, οι επόμενες δημοτικές αρχές
και τα δημοτικά συμβούλια που θα
προκύψουν από τις εκλογές του
2023,  θα μπορέσουν να επανέλθουν
σε ένα ομαλό μοντέλο λειτουργίας,
που θα τους επιτρέπει να ασκούν τις
αρμοδιότητές τους και να εφαρμόζουν
τα προγράμματα για τα οποία θα ψηφ-
ιστούν.

Αυτό που απομένει πλέον με βάση
την απόφαση του ΣτΕ, είναι πως θα

διασφαλίσουμε πως το επόμενο κρίσιμο διά-
στημα που απομένει ως τις εκλογές, θα μπορέ-
σουν να λειτουργήσουν απρόσκοπτα οι Δήμοι
και να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Το
Υπουργείο Εσωτερικών πρέπει να αναλύσει
την απόφαση και να προχωρήσει στις απαρ-
αίτητες ρυθμίσεις".  

Η συν έχεια από τη σελίδα 3
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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

Εν διαφερόμαστε για την  κάλυψη
της θέσης του Εργάτη παραγω-
γής στις βιομηχαν ικές μας εγκα-
ταστάσεις, οι οποίες βρίσκον ται
στη Μαγούλα Αττικής. 

Κύριες αρμοδιότητες και καθή-
κον τα

-Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα
με τις οδηγίες που έχουν δοθεί για
τη θέση.
-Τήρηση των ισχυόντων κανονι-
σμών και προτύπων ασφαλείας.
-Τήρηση του προγράμματος παρα-
γωγής.
-Διασφάλιση της ποιότητας των παρ-
αγόμενων προϊόντων.
-Αναφορά στον προϊστάμενο βάρ-
διας των τεχνικών παρατηρήσεων
σχετικών με την εύρυθμη λειτο-
υργία των μηχανών.

Χαρακτηριστικά υποψηφίου
-Επιθυμητή προϋπηρεσία σε βιομ-
ηχανικές και παραγωγικές μονάδες.
-Συνέπεια, ομαδικότητα, προσαρ-
μοστικότητα.
-Οργάνωση, ταχύτητα και διάθεση
για εργασία.
-Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες.

Η Εταιρία προσφέρει
-Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
-Ιδιωτική ιατροφαρμακευτική κάλ-
υψη.
-Συνεχή εκπαίδευση, βελτίωση  και
ανάπτυξη των προσόντων.
-Ευκαιρίες εξέλιξης σε έναν δυνα-
μικό και συνεχώς αναπτυσσόμενο
διεθνή όμιλο.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
2104898644 – 2104898520,
6974402644 – 6974402520
Email:
HumanResources@etem.com

ZHTEITAI  
ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

Απαραίτητα Προσόντα: 

§   Απολυτήριος τίτλος τριτάξιου
Γυμνασίου ή άλλος ισότιμος τίτλος της
ημεδαπής ή αλλοδαπής  ή ανώτερος
§  Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον
τριών (3) ετών σε αντίστοιχη θέση με
χειρισμό παλετοφόρου ορθίου
§  Πολύ καλή γνώση της ελληνικής
γλώσσας και ευκολία στην επικοινωνία
§  Επιθυμητή γνώση και εμπειρία στη
χρήση φορητών τερματικών barcode
(RF scanner)

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Απαραίτητα Προσόντα: 
§  Απολυτήριος τίτλος τριτάξιου Γυμνασίου ή
άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλο-
δαπής  ή ανώτερος
§  Άδεια χειριστή ηλεκτροκίνητου ανυψωτι-
κού περονοφόρου μηχανήματος (κλαρκ)
§  Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών
(3) ετών σε αντίστοιχη θέση χειριστή reach
truck
§  Γνώση και εμπειρία στη χρήση φορητών
τερματικών barcode (RF scanner)
§  Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας
και ευκολία στην επικοινωνία
§  Επιθυμητή γνώση λειτουργίας συστημά-
των WMS

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

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν
 βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

hr@beinoglou.gr ή στο τηλ. 210-9466204
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