
ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ:
Ποια δρομολόγια

ξεκινούν από σήμερα
Εννέα ζητήματα θέτουν οι μηχανοδηγοί

ΈΈκκτταακκττοο  εεππίίδδοομμαα  11..000000  εευυρρώώ  
σσεε  112200..000000  ααννέέρργγοουυςς

––  ΑΑιιττήήσσεειιςς  μμέέχχρριι  σσήήμμεερραα  2222//33  
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του

Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης
 και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»

ΣΟΚΑΡΙΣΜΕΝΗ Η ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΚΚάάττοοιικκοοιι  ΕΕλλεευυσσίίννααςς
οοιι  33  σσυυλλλληηφφθθέέννττεεςς
γγιιαα  ττηηνν  υυππόόθθεεσσηη
ββιιαασσμμοούύ  1144χχρροοννηηςς

μμααθθήήττρριιααςς
ΣΣττοο  κκιιννηηττόό  ττοουυ  εεννόόςς  ββρρέέθθηηκκαανν  ααρρχχεείίαα  ββίίννττεεοο  κκααιι  ssccrreeeennsshhoott

σστταα  οοπποοίίαα  φφααίίννεεττααιι  ηη  1144χχρροοννηη  μμααθθήήττρριιαα  σσεε  ππρροοκκλληηττιικκέέςς  ππόόζζεεςς  εεννώώ
έέχχοουυνν  κκααττααγγρρααφφεείί  κκααιι  οοιι  ππρράάξξεειιςς  σσυυννοουυσσίίααςς  μμεε  έένναανν  μμυυσσττηηρριιώώδδηη  ααλλλλοο--

δδααππόό  μμεε  ττοο  όόννοομμαα  ««ΡΡοουυσσλλάάνν»»..

ΝΝέέοοςς  ΣΣυυμμββοουυλλεευυττιικκόόςς  
ΣΣττααθθμμόόςς  γγιιαα  ττηηνν  
ΆΆννοοιιαα  σσττοονν  ΔΔήήμμοο  

ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ
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Ο Πυρρίχιος Ασπροπύργου με
Βαλμά 1-0 τον Μεγαρικό

Ακάθεκτη η Ακαδημία Ελευσίνας

ΕΕΠΠΣΣΔΔΑΑ::  ΕΕμμββόόλλιιμμηη  
ααγγωωννιισσττιικκήή  σσήήμμεερραα  κκααιι  ααύύρριιοο  

σσττηηνν  ΑΑ΄́κκααττηηγγοορρίίαα

Φορτηγό κόλλησε 
σε γέφυρα στις Αχαρνές

ΣΣεελλ..  88

σσεελλ..  88

σσεελλ..  33

ΤΤιιςς  ππρρωωττοοπποορριιαακκέέςς  ππρραακκττιικκέέςς  γγιιαα  ττηηνν  εεννεε--
ρργγεειιαακκήή  ααυυττοοννοομμίίαα  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΦΦυυλλήήςς  ππααρρ--
οουυσσίίαασσεε  οο  ΧΧρρήήσσττοοςς  ΠΠααπππποούύςς  σσττοο  VVEERRDDEE

TTEECC  22002233  σσεελλ..  77

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑ
ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ 

ΣΧΟΛΙΚΕΣ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ 

Δ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Αποδεκτές οι προτάσεις που
έχει καταθέσει στο «Αντώνης

Τρίτσης» ο Δήμος 

σσεελλ..  55

σσεελλ..  22

Δίκτυο 5G στο Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο
Παραγωγική ώθηση στον κλάδο των Logistics από τις νέες ψηφιακές δυνατότητες που προσφέρουν οι

νέες τεχνολογίες συνδεσιμότητας όπως το 5G και οι σχετικές υπηρεσίες. σσεελλ..  33

σσεελλ..    1133

Ο «κοντός» και ο «χοντρός»
που προμήθευαν με παράνομα

ποτά από τη Βουλγαρία

Είχαν στήσει τα «αρχηγεία» τους σε δύο
αποθήκες στην Αττική

ΣΣεελλ..  44

σσεελλ..  99  --1111
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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: ,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
επιστρέφονται. Υπογεγραμμένα άρθρα 
δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις

της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός:  Νεφωσεις 

Μέχρι και 16 βαθμούς η θερμοκρασία

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Δρόσος, Δροσίδα, Δροσούλα, Δροσία, Δρόσω,

Δροσοσταλία, Δροσοσταλίδα, Δροσίς *
Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Νέζη Σοφία Χ.

Λεωφόρος Δημοκρατίας 50, 2105580394

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΟΛΩΝΑ

ΚΑΤΣΙΒΕΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΜΠΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Λεωφ Γεννηματά 3,  Μαγούλα, 2105558731

MANΔΡΑ
Λουκόπουλος Σωτήριος Ν.

Στρατηγού Ρόκα Ν. 84, 2105556375

ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
Καραΐσκος Θεόδωρος Θ.
Πηνειού 81,  2102481114

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΤΟΥΡΤΙΔΟΥ

ΝΙΚΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΕ
Πάρνηθος 23, 2102400178

ΚΚάάττοοιικκοοιι  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  οοιι  33  
σσυυλλλληηφφθθέέννττεεςς  γγιιαα  ττηηνν  υυππόόθθεεσσηη
ββιιαασσμμοούύ  1144χχρροοννηηςς  μμααθθήήττρριιααςς

ΣΣττοο  κκιιννηηττόό  ττοουυ  εεννόόςς  ββρρέέθθηηκκαανν  ααρρχχεείίαα  ββίίννττεεοο  κκααιι  ssccrreeeennsshhoott
σστταα  οοπποοίίαα  φφααίίννεεττααιι  ηη  1144χχρροοννηη  μμααθθήήττρριιαα  σσεε  ππρροοκκλληηττιικκέέςς

ππόόζζεεςς  εεννώώ  έέχχοουυνν  κκααττααγγρρααφφεείί  κκααιι  οοιι  ππρράάξξεειιςς  σσυυννοουυσσίίααςς  μμεε
έένναανν  μμυυσσττηηρριιώώδδηη  ααλλλλοοδδααππόό  μμεε  ττοο  όόννοομμαα  ««ΡΡοουυσσλλάάνν»»..

Παγώνουν το αίμα οι
αποκαλύψεις στη νέα
υπόθεση μαστροπείας

με θύμα τη 14χρονη μαθήτρια
που έπεσε στα νύχια του
αδίστακτου αλλοδαπού μαστρο-
που «Ταχίρ» που την έπαιρνε
από το ίδρυμα της Αθήνας και
την εξέδιδε.

Όπως προκύπτει από τη δικο-
γραφία, πληροφορίες και τις
έρευνες των αρχών, ο 28χρονος,
άνδρας σε ρόλο «Μίχου» χρησι-
μοποιούσε ως πεδίο δράσης το
Instagram και έκλεινε τα ραντε-
βού των πελατών με το κοριτσά-
κι.

Οι αστυνομικοί, κάνουν φύλλο και φτερό το κινητό
τηλέφωνο του μαστροπού «Ταχίρ» που διαμένει στην
Ελευσίνα αλλά και των τριών Ελλήνων ανδρών  όλοι
τους κάτοικοι Ελευσίνας σε ενός εκ των οποίων βρέθη-
καν 7 αρχεία βίντεο και ένα screenshot στα οποία φαίνε-
ται η 14χρονη μαθήτρια σε προκλητικές πόζες ενώ
έχουν καταγραφεί και οι πράξεις συνουσίας με έναν
μυστηριώδη αλλοδαπό με το όνομα «Ρουσλάν».

Ουσιαστικά απεικονίζεται ο βιασμός του παιδιού τον
οποίο όπως παραδέχθηκε ο κάτοχος του κινητού, παρ-
ακολουθούσε ο Ταχίρ και οι άλλοι δύο και τραβούσαν
βίντεο! «Ο “Ταχίρ” και ο Ε.Σ κατόπιν σχετικών ερωτή-
σεων παραδέχθηκαν ότι κατά το χρονικό διάστημα από
23:00 της 19ης Μαρτίου έως 05:30 της 20ης Μαρτίου,
βρίσκονταν στο ξενοδοχείο (αναφέρεται το όνομα του
ξενοδοχείου) το οποίο βρίσκεται επί της οδού (αναφέρε-
ται η οδός) στο Μεταξουργείο από κοινού με την ανήλικη
και έναν ακόμη φίλο τους ονόματι “Ρουσλάν” αγνώστων
λοιπών στοιχείων, ηλικίας περίπου 22 ή 23 ετών με
αριθμό τηλεφώνου (αναφέρεται ο αριθμός). Ο “Ταχίρ”
και ο Ε.Σ ανέφεραν ότι ο Ρουσλάν προέβη σε συνουσία
με την ανήλικη ενώ οι ίδιοι παρακολουθούσαν
τραβώντας βίντεο».

«Δεν γνώριζα ότι ήταν ανήλικη» δηλώνει νεαρός
Γεωργιανός

Τον ρόλο ενός νεαρού αλλοδαπού, ο οποίος φέρεται να
συναντήθηκε με την 14χρονη από το ίδρυμα της Νέας
Σμύρνης το βράδυ της Κυριακής και να κλείστηκε μαζί
της σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου στην περιοχή του Μετα-
ξουργείου, εξετάζουν οι Αστυνομικοί που χειρίζονται την
υπόθεση του κυκλώματος μαστροπείας με θύμα την
ανήλικη.

Ο νεαρός Γεωργιανός, σύμφωνα με δημοσίευμα της
εφημερίδας ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, φέρεται να παραδέχεται ότι
συνάντησε το 14χρονο κορίτσι το βράδυ της Κυριακής
στο ξενοδοχείο του Μεταξουργείου, αλλά εξήγησε πως
δεν ήρθε σε επαφή μαζί της έναντι χρημάτων και απλά
της πλήρωσε το δωμάτιο για να μην μείνει στο δρόμο.

Όπως ισχυρίζεται, δεν γνώριζε την ηλικία της μέχρις
ότου η 14χρονη του την αποκαλύψει.

«Μια φορά την έχω δει την Α., προχθές το βράδυ.
Συναντηθήκαμε σε μια πλατεία, μας γνώρισε ένας γνω-
στός μου, ο Αντώνης, και μου είπε πως είναι απλά φίλοι.
Ούτε ήξερα την ηλικία της. Φαινόταν 17 το λιγότερο.
Μέχρι που μου είπε η ίδια ότι είναι 14, δεν γνώριζα ότι
είναι ανήλικη. Μιλήσαμε λίγο, μου είπε για τη ζωή της,
πού μεγάλωσε και μετά μου είπε πως έπρεπε να γυρίσει
πίσω στο ίδρυμα.

Ήξερα ότι το κορίτσι δεν μπορούσε να επιστρέψει γιατί
δεν υπήρχαν λεωφορεία. Μου είπε, “σε παρακαλώ δεν
έχουμε λεφτά, να κάτσουμε κάπου να κοιμηθούμε, να
μην μείνει κανείς στο δρόμο και γίνει κάτι κακό”».

Τη γύρισε με το αυτοκίνητο στο ίδρυμα

«Πήγαμε στο ξενοδοχείο και πλήρωσα το δωμάτιο,
μόνο αυτό έκανα» υποστηρίζει ο ίδιος εξηγώντας ότι
έμεινε στο δωμάτιο μαζί με τον γνωστό του και το κορίτσι
μέχρι τα ξημερώματα, όταν και τη γύρισε με το αμάξι στο
ίδρυμα.

«Αφού ανεβήκαμε στο δωμάτιο πήγα και τους πήρα
πατατάκια, μπύρες και κάθονταν μαζί. Μιλούσαν και
γέλαγαν, δεν ξέρω αν έγινε κάτι άλλο.

Εγώ έφυγα όταν έφυγαν και αυτοί. Πήρα το κορίτσι και
το πήγα στο ίδρυμα. Όταν την άφησα της είπα “οτιδή-
ποτε χρειάζεσαι να με καλέσεις”» προσθέτει.

Τέλος, ο νεαρός τονίζει πως το άτομο που συνόδευε
την 14χρονη την είχε γνωρίσει μέσα από τα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης.

«Δεν ήξερα πολλά γιατί ο Αντώνης δεν είναι φίλος μου,
απλά γνωριζόμαστε. Κατάλαβα, πάντως, πως είχαν
γνωριστεί από social media ή από κάποιο μαγαζί που
έβγαιναν και οι δύο».
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ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ 
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Δ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ  

- Αποδεκτές οι προτάσεις που έχει καταθέσει στο «Αντώνης Τρίτσης» ο Δήμος 

Στον «Αντώνης Τρίτσης»
εντάχθηκε μία ακόμη πρόταση
προς χρηματοδότηση που
κατέθεσε ο Δήμος Ελευσίνας,
στον άξονα «Ποιότητα ζωής και
εύρυθμη λειτουργία των
πόλεων, της υπαίθρου και των
οικισμών».

Η εν λόγω πρόταση, αφορά
σε δράσεις για υποδομές που
χρήζουν αντισεισμικής προ-
στασίας και συγκεκριμένα για
τα σχολικά κτήρια σε Ελευσίνα
και Μαγούλα.

Πρόκειται για ενέργειες που 

έχουν στόχο την πρόληψη
και προστασία των σχολικών
υποδομών, εξασφαλίζοντας τη
θωράκισή τους και φυσικά, την
ασφάλεια της μαθητικής και
εκπαιδευτικής κοινότητας.

Το έργο θα υλοποιηθεί μέσω
δύο υποέργων, με το πρώτο να
αφορά σε Πρωτοβάθμιο προ-
σεισμικό έλεγχο, την εκτίμηση
και ενίσχυση του επιπέδου
ασφαλείας των σχολικών υπο-
δομών, ενώ το δεύτερο, σε
δράσεις ενημέρωσης-πληροφ-
όρησης-ευαισθητοποίησης για 

την καλλιέργεια αντισεισμικής
συνείδησης και προστασίας από 

σεισμικά φαινόμενα.
Το έργο χρηματοδοτείται από

το πρόγραμμα «Αντώνης
Τρίτσης» και ανέρχεται στις
34.028,27 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί, πως
μέχρι στιγμής έχουν γίνει δεκ-
τές συνολικά 6 προτάσεις του
Δήμου Ελευσίνας προς χρημα-
τοδότηση, ύψους 5,2 εκατομ-
μυρίων ευρώ. 

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος
Ελευσίνας Αργύρης Οικονόμου: 

«Ένα ζωτικής σημασίας έργο
για την ασφάλεια των κτηρ-
ιακών μας υποδομών, που
αφορά στον έλεγχο και τις παρ-
εμβάσεις στα σχολικά κτήρια σε
Ελευσίνα & Μαγούλα αλλά και
σε δράσεις ενημέρωσης και
προστασίας από σεισμούς. 

Η πρόληψη και η ασφά-
λεια των μαθητών δεν είναι
απλά προτεραιότητα αλλά
ανάγκη.

Γι' αυτόν τον λόγο, πέρα από
τις καθημερινές μας παρεμβά

σεις στα σχολεία, μέσω της
Τεχνικής Υπηρεσίας και των
Σχολικών Επιτροπών, διεκδι-
κούμε και αξιοποιούμε κάθε
πρόσφορο χρηματοδοτικό
εργαλείο για την αναβάθμιση
των υποδομών. Είμαστε ιδιαίτε-
ρα ικανοποιημένοι που όλες μας
οι προτάσεις έχουν ενταχθεί σε
χρηματοδοτικά προγράμματα,
γεγονός που οφείλεται, όχι
μόνο στην πολιτική βούληση
αλλά και στην αρτιότητα των
φακέλων που ετοιμάζουν οι
υπηρεσίες του Δήμου μας».

Δίκτυο 5G στο Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο
Παραγωγική ώθηση στον κλάδο των Logistics από τις νέες ψηφιακές δυνατότητες που προσφέρουν
οι νέες τεχνολογίες συνδεσιμότητας όπως το 5G και οι σχετικές υπηρεσίες.

Υπογράφηκε τη Δευτέρα 20 Μαρτίου μνημόνιο
συνεργασίας μεταξύ της «ΘΕΚ Α.Ε.» (Θριάσιο
Εμπορευματικό Κέντρο) και της «Συμμετοχές 5G
Α.Ε.» για την διερεύνηση της προοπτικής σχημα-
τισμού ενός Joint Venture (JV) για την ανάπτυξη
και λειτουργία ιδιωτικού δικτύου 5G (Private 5G)
και την παροχή υπηρεσιών ICT στον τομέα των
Logistics στο Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση το ΘΕΚ θα
αποτελέσει το πρώτο ολοκληρωμένο υπερσύγχρ-
ονο εμπορευματικό κέντρο συνδυασμένων μεταφ-
ορών στη χώρα μας, το μεγαλύτερο εμπορευμα-
τικό κέντρο στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική
Ευρώπη.

Η συνολική έκταση του Κέντρου θα ξεπεράσει τα 

300.000τ.μ. Μέσω της κατασκευής
του, επιτυγχάνεται επάρκεια χώρων
για δραστηριότητες logistics, ενώ ανα-
μένεται να δημιουργήσει πάνω από
3.000 νέες θέσεις εργασίας. 

Τέλος το Εμπορευματικό Κέντρο θα
διέρχεται και σιδηροδρομική γραμμή.

Πλέον του σχεδιασμού αυτού είναι
εμφανής η παραγωγική ώθηση που
παρέχεται στον κλάδο των Logistics
από τις νέες ψηφιακές δυνατότητες
που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες
συνδεσιμότητας όπως το 5G και οι
σχετικές υπηρεσίες.
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Ο «κον τός» και ο «χ ον τρός», όπως ήταν  γν ωστοί με
τα κωδικά τους ον όματα μεταξύ των  μελών  της σπείρ-
ας παράν ομης διακίν ησης ποτών  από τη Βουλγαρία
στη χ ώρα μας, είχ αν  στήσει τα «αρχ ηγεία» τους σε δύο
αποθήκες στην  περιοχ ή του Ρέν τη και της Μεταμόρφ-
ωσης.

Στο εσωτερικό τους δεν  έβλεπε καν είς τίποτα καθώς
δεν  υπήρχ αν  παράθυρα, οι πόρτες ήταν  καλυμμέν ες
με κουρτίν ες εν ώ οι κάμερες και οι τσιλιαδόροι κρα-
τούσαν  τα αδιάκριτα βλέμματα μακριά. Όμως τα στε-
λέχ η της Οικον ομικής Αστυν ομίας «είδαν » τις δεκάδες
παλέτες με το αλκοόλ από τη Βουλγαρία που μέσα σε
σύν τομο χ ρον ικό διάστημα «βαφτίζον ταν » ελλην ικές
καθώς τα μέλη της εγκληματικής οργάν ωσης έβγαζαν  τις
βουλγάρικες ετικέτες και έβαζαν  ελλην ικές.

Το κέρδος έφτανε και την διπλάσια τιμή από τη
γειτονική χώρα

«Το κόλπο, είχ ε μεγάλο οικον ομικό κέρδος που πολ-
λές φορές μπορεί ν α έφταν ε και την  διπλάσια τιμή από
τη γειτον ική χ ώρα μέχ ρι το ράφι μιας μικρής κάβας σε
μια γειτον ιά ή ακόμα και σε μεγάλα ν υχ τεριν ά μαγαζιά
του κέν τρου της Αθήν ας» λέει αστυν ομικός που ασχ ο-
λήθηκε με την  υπόθεση.

Σύμφων α με την  έρευν α των  αστυν ομικών , και από
τα ευρήματα κατά τη διάρκεια των  εφόδων  που έκα-
ν αν , το κύκλωμα έφερν ε περίπου δέκα χ ιλιάδες μπου-
κάλια σε κάθε μια αποθήκη, κάθε εβδομάδα, με τον
τζίρο ν α αν έρχ εται σε πολλές χ ιλιάδες ευρώ. Όλη τη
μεταφορά την  έκαν ε έν ας και μον αδικός οδηγός, της

απολύτου εμπιστοσύν ης, και το παράν ομο
εμπόρευμα κατέληγε σε αποθήκη της Χαλ-
κίδας. 

Από εκεί γιν όταν  μεταφόρτωση και χ ωριζό-
ταν  στις δύο αποθήκες της σπείρας. Σε αυτές
όμως δεν  πλησίαζε ποτέ καν είς, εκτός από
δυο – τρεις πελάτες που ήταν  πολύ κον τά
στα ηγετικά στελέχ η.

Οι «εγκέφαλοι» του
κυκλώματος ήξεραν  ότι
αν  συλλαμβάν ον ταν
με μικρές ποσότητες θα
ήταν  αν τιμέτωποι με
κατηγορίες πλημμελ-
ηματικού χ αρακτήρα
και γι αυτό οι μεταφο-
ρές προς τις κάβες, τα
μίν ι μάρκετ και τα
ν υχ τεριν ά κέν τρα της
Ιεράς Οδού, γίν ον ταν
σιγά σιγά. 

Όμως δεν  είχ αν
αν τιληφτεί ότι όλα αυτά

ήταν  στο «μικροσκόπιο» μιας ομάδας αστυν ομικών
από την  Οικον ομική Αστυν ομία που κατάφεραν  ν α
συγκεν τρώσουν  στοιχ εία για όλη την  διακίν ηση των
τεράστιων  ποσοτήτων .

Σύμφων α με πληροφορίες , όλα ξεκίν ησαν  στις
αρχ ές Ιαν ουαρίου όταν  έφτασε μια πληροφορία ότι
έν ας αλλοδαπός στην  Ομόν οια διακιν εί παράν ομες

ποσότητες αλκοόλ. Τέθηκε σε παρακολούθηση και σιγά
σιγά το «μικρό ψάρι» οδήγησε στο «μεγάλο».Σύμφων α
με την  επίσημη εν ημέρωση από την  αστυν ομία, «οι
διαφυγόν τες δασμοί και φόροι από την  κατασχ εθείσα
ποσότητα των  αλκοολούχ ων  ποτών  ξεπερν ούν  τις
200.000 ευρώ, εν ώ όπως προέκυψε από την  έρευν α
από την  αρχ ή της παράν ομης δραστηριότητάς της, η
εγκληματική οργάν ωση διακίν ησε περισσότερες από
500.000 φιάλες, που αν τιστοιχ εί σε ποσό αρκετών
εκατομμυρίων  ευρώ παράν ομου κέρδους».

Πού κατέληγαν  όμως τα λεφτά από τα κέρδη; Από
την  έρευν α που έκαν αν  οι Αρχ ές, ο αποκαλούμεν ος
«χ ον τρός» φρόν τιζε ώστε ν α βάλει έν α… κεραμίδι
πάν ω από το κεφάλι του και φέρεται ν α έδιν ε χ ρήμα-
τα σε κατασκευαστή προκειμέν ου ν α χ τίσει μια ολόκ-
ληρη… πολυκατοικία! Η κύρια αν άκριση θα αν αλάβει
ν α διαπιστώσει αν  πρόκειται για χ ρήματα που προή-
λθαν  από την  παράν ομη δραστηριότητα του. Τα 21
μέλη που συν ελήφθησαν  οδηγήθηκαν  στον  εισαγγελέα
ο οποίος τους παρέπεμψε στον  αν ακριτή για ν α απο-
λογηθούν .

Ο «κοντός» και ο «χοντρός» που
προμήθευαν με παράνομα ποτά

από τη Βουλγαρία
Είχαν στήσει τα «αρχηγεία» τους σε δύο αποθήκες στην Αττική



ΗΗ  ΕΕΥΥΔΔΑΑΠΠ  αανναα--
κκοοιιννώώννεειι  όόττιι,,  λλόόγγωω
αα ππ αα ρρ αα ίί ττ ηη ττ ωω νν
ττεεχχννιικκώώνν  εερργγαασσιιώώνν
σσεε  κκεεννττρριικκόό  ττρροοφφοοδδοο--
ττιικκόό  ααγγωωγγόό  ύύδδρρεευυσσηηςς,,
θθαα  σσηημμεειιωωθθεείί  ππττώώσσηη
ττηηςς  ππίίεεσσηηςς  έέωωςς  κκααιι
ππλλήήρρηηςς  δδιιαακκοοππήή  ττηηςς
ππααρροοχχήήςς  ττοουυ  ννεερροούύ
σσττοουυςς  ΔΔήήμμοουυςς  ΜΜεεγγαα--
ρρέέωωνν  κκααιι  ΝΝέέααςς  ΠΠεερράά--
μμοουυ  κκααιι  σσυυγγκκεεκκρριιμμέένναα
σστταα  υυψψηηλλάά  σσηημμεείίαα  ττωωνν  ππεερριιοοχχώώνν  ΛΛοουυττρροοππύύρργγοουυ,,  ΝΝέέααςς  ΠΠεερράάμμοουυ
κκααιι  ΜΜεεγγάάρρωωνν..
ΗΗ  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  δδιιαακκοοππήήςς  θθαα  εείίννααιι  ααππόό  ττιιςς  2200::0000  ττοο  ββρράάδδυυ  ττηηςς
ΤΤεεττάάρρττηηςς  2222  ΜΜααρρττίίοουυ  22002233  έέωωςς  κκααιι  ττηη  λλήήξξηη  ττωωνν  εερργγαασσιιώώνν..
ΕΕππιισσηημμααίίννεεττααιι  όόττιι  θθαα  κκααττααββλληηθθεείί  κκάάθθεε  δδυυννααττήή  ππρροοσσππάάθθεειιαα  εελλααχχιι--
σσττοοπποοίίηησσηηςς  ττηηςς  δδιιάάρρκκεειιααςς  ττωωνν  εερργγαασσιιώώνν,,  κκααιι  εεππααννααφφοορράά  σσττηη
σσυυννέέχχεειιαα  ττηηςς  υυδδρροοδδόόττηησσηηςς..
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Μ
ια νέα πρωτο-
βουλία του
Δ η μ ά ρ χ ο υ

Ασπροπύργου, κ.
Νικόλαου Μελετίου
πήρε σάρκα και οστά
και αφορά στη σύσταση
και  λειτουργία ενός
Νέου Συμβουλευτικού
Σταθμού για την Άνοια
στον Ασπρόπυργο.
Μια συνεργασία μεταξύ
του Οργανισμού Άθλ-
ησης και  Φροντίδας,
Νεολαίας και  Τρίτης
Ηλικίας με την Εταιρεία
Alzheimer Αθηνών,
που θα ωφελήσει
άμεσα ανθρώπους που
πάσχουν από την νόσο
ή έχουν διαταραχές
μνήμης αλλά και  τις
οικογένειές τους. 
Ο Συμβουλευτικός
Σταθμός για την Άνοια
Ασπροπύργου, αποτε-
λεί δράση της Κοινωνι-
κής Πολιτικής του

Δήμου για την Προαγω-
γή της Υγείας σε συνε-
ργασία με το πρόγραμ-
μα «Δημιουργία Δικ-
τύου Συμβουλευτικών
Σταθμών για την άνοια
στους Δήμους της
Ελλάδας» του  Ελληνι-
κού Διαδημοτικού Δικ-
τύου  Υγιών Πόλεων –
Προαγωγή Υγείας
(ΕΔΔΥΠΠΥ) και  την
Εταιρεία Alzheimer
Αθηνών.
Ο  Συμβουλευτικός
Σταθμός για την Άνοια,
λειτουργεί  με γνώμονα
όχι μόνο την πρόληψη
και τη βοήθεια των ατό-
μων που πάσχουν από
Άνοια αλλά παράλληλα
και την ενίσχυση και
υποστήριξη των οικο-
γενειών ή των ατόμων
που βιώνουν στο περι-
βάλλον τους αυτή την
πάθηση.   Οι ειδικά
εκπαιδευμένοι  επαγ-

γελματίες που στε-
λεχώνουν τον Σταθμό,
Ψυχολόγος, Κοινω-
νικός Λειτουργός και
Ιατρός - Νευρολόγος
θα πραγματοποιούν:
Λήψη  του Ιστορικού,
Εξέταση Μνήμης,
Νε υ ρ ο ψ υ χο λ ο γ ι κ ή
Εκτίμηση, Ομάδες
Νοητικής Ενδυνάμω-
σης, Συμβουλευτική
και  ψυχοεκπαίδευση
φροντιστών και  Δρά-
σεις ενημέρωσης,
πρόληψης και  ευαι-
σθητοποίησης.
Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκέ-
πτονται  τον Συμβου-
λευτικό Σταθμό καθ-
ημερινά 09:00 με
15:00 στην οδό Φυλής
75 ή να επικοινωνούν
στο τηλέφωνο 210-
5573964 ή στο
alz.aspropyrgos@gma
il.com .

Νέος Συμβουλευτικός Σταθμός για την 
Άνοια στον Δήμο Ασπροπύργου

Διακοπή νερού λόγω έργων
σε Μέγαρα Νέα Πέραμο και

Λουτρόπυργο
Θα σημειωθεί πτώση της πίεσης έως και πλήρης διακοπή

της παροχής του νερού στους Δήμους Μεγαρέων 
και Νέας Περάμου και συγκεκριμένα στα υψηλά σημεία

των περιοχών Λουτροπύργου, Νέας Περάμου και Μεγάρων

Ικανοποιητική η προσέλευση
στην Αιμοδοσία

του Κυνηγετικού Συλλόγου
Αχαρνών

Την πρώτη τακτική αιμοδοσία για το 2023
πραγματοποίησε τη Κυριακή 19 Μαρτίου στην
αίθουσα εντευκτηρίου των γραφείων του ο
Κυνηγετικός Σύλλογος Αχαρνών απευθύνοντας
πρόσκληση σε μέλη και φίλους για την ενίσχυ-
ση της τράπεζας αίματος επ’ ωφελεία συνα

νθρώπων που το έχουν ανάγκη.
“Η ικανοποιητική προσέλευση και η διάθεση

των αιμοδοτών του Κυνηγετικού Συλλόγου Αχα-
ρνών για προσφορά, αξίζει ένα μεγάλο ευχα-
ριστώ εκ μέρους μας στους φίλους γυναίκες
και άνδρες, κυνηγούς και μη, με την υπόσχεση
για ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια εθελοντι-
σμού και προσφοράς μας στη κοινωνία”
τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος.
Τυχερός της κλήρωσης που ακολούθησε
μεταξύ των αιμοδοτών ως μικρή επιβράβευση
στους συμμετέχοντες μιας γενικής άδειας
θήρας αναδείχθηκε ο συνάδελφος Παντελάκης
Χριστόφορος. 
Παράλληλα, μια ολοκαίνουργια καραμπίνα

BENELLI MONTEFELTRO COMFORT παρέ-
λαβε από τα γραφεία του Κυνηγετικού Συλλό-
γου Αχαρνών ο μεγάλος τυχερός της λαχειοφ-
όρου αγοράς κ. Βασίλης Γαλάνης που
κληρώθηκε στις 11/01/2023 στην εορτή κοπής
της βασιλόπιτας του συλλόγου.
Εκ μέρους του Δ.Σ. του Κυνηγετικού Συλλόγου

Αχαρνών ευχόμαστε στον συνάδελφο καλές
και ασφαλείς εξορμήσεις με όμορφες κυνηγε-
τικές στιγμές.
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Μια ακόμα διαδικτυακή ημερίδα πραγματοποι-
ήθηκε από το ΕΔΔΥΠΠΥ, με θέμα «Μύθοι και
Αλήθειες για τα Αντιβιοτικά και τα Εμβόλια» με

συντονιστή το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ Ασπροπύργου για την ευαι-
σθητοποίηση και ενημέρωση πολιτών και εκπαιδευτικών
της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Προσχολικής Αγω-
γής των Δήμων που συμμετείχαν. 

Στην έναρξη της ημερίδας ο Δήμαρχος Ασπροπύργου,
κ. Νικόλαος Μελετίου συνεχάρη και ευχαρίστησε τους
διοργανωτές επισημαίνοντας: «Ο Δήμος Ασπροπύργου,
ως μέλος του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών
Πόλεων – Προαγωγής Υγείας  και μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου, συνεχίζει να υποστηρίζει την καμπάνια
«Μύθοι και αλήθειες για τα αντιβιοτικά και τα εμβόλια».
Σταθεροί στη συμμετοχή μας, σε όλες τις δράσεις του
ΕΔΔΥΠΠΥ, όχι μόνο στα λόγια αλλά και με έργα συμβά-
λουμε στη μείωση της αλόγιστης χρήσης των αντιβιο-
τικών. Η Δημόσια Υγεία αποτελεί προτεραιότητα της
Δημοτικής μας Αρχής και τα στελέχη μας ενημερώνον-
ται, εκπαιδεύονται και εφαρμόζουν τις οδηγίες του Παγ-
κόσμιου Οργανισμού Υγείας. Η λανθασμένη και άσκοπη
χρήση αντιβιοτικών, έχει ως αποτέλεσμα την αυξανό-
μενη αντίσταση των μικροβίων, γεγονός που αποτελεί
απειλή για τη Δημόσια Υγεία και κυρίως την περίοδο που
διανύουμε, οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.
Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών μέσω
αυτής της Εκστρατείας θα βοηθήσει να περιορίσουμε
αυτό το φαινόμενο.  Εύχομαι καλή συνέχεια στο έργο
που υλοποιούμε».  

Το λόγο πήρε στη συνέχεια  ο Πρόεδρος του
ΕΔΔΥΠΠΥ και Περιφερειάρχης Αττικής, κ. Γιώργος

Πατούλης ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε: «Οι επιστή-
μονες που βρίσκονται σήμερα μαζί μας είναι αρωγοί
στην προσπάθειά μας για τη διάδοση της γνώσης. Με τις
εξειδικευμένες συμβουλές τους και την πολυετή πείρα
τους γνωρίζουν τους τρόπους με τους οποίους μπορούν
να βοηθήσουν όλους τους πολίτες στην πρόληψη και
την αντιμετώπιση των λοιμώξεων. Οι εκπαιδευτικοί μέσα
από τη συνάντηση αυτή μπορούν να λάβουν την πληρ-
οφορία και να τη μεταφέρουν ορθά στους μαθητές
τους, με γνώμονα την αλλαγή νοοτροπίας και την υιοθ-
έτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής».

Έπειτα, η κ. Ελένη Γιαμαρέλλου, Καθηγήτρια Παθο-
λογίας-Λοιμώξεων ΕΚΠΑ, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας
Χημειοθεραπείας και ο κ. Συμεών Μεταλλίδης, Καθη-
γητής Παθολογίας-Λοιμώξεων ΑΠΘ, Α’ Παθολογική Κλι-
νική Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης απάντησαν σε
ερωτήσεις για τα αντιβιοτικά και τα εμβόλια. Τόνισαν
ότι, μία εβδομάδα κάθε Νοέμβριο είναι παγκοσμίως
αφιερωμένη από το 2015 στην Ενημέρωση και στην
Ευαισθητοποίηση όλων μας για τα αντιβιοτικά. Γιατί;
Γιατί τα αντιβιοτικά είναι τα μοναδικά φάρμακα που
έσωσαν και εξακολουθούν να σώζουν καθημερινά εκα-
τομμύρια ανθρώπινες ζωές από τις μικροβιακές
λοιμώξεις. Δυστυχώς όμως και είναι η αλήθεια, ότι  η
χώρα μας μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών κατέχει μία
από τις πρώτες θέσεις στην υψηλότερη κατανάλωση
των αντιβιοτικών στην κοινότητα και την αντοχή των
μικροβίων στα αντιβιοτικά. Υπάρχουν λύσεις για να
καταπολεμηθεί το σοβαρό και επείγον αυτό πρόβλημα
και να ξαναγίνουν δραστικά τα αντιβιοτικά, εφόσον
όπως έχουν ανακοινώσει όλοι οι σχετιζόμενοι Παγκόσμι-
οι Οργανισμοί έχουμε φτάσεις στο «Τέλος των Αντιβιο-
τικών»; Η λύση είναι μία: Η Ορθολογική Χρήση τους,
που οδηγεί με ασφάλεια στη μείωση της αντοχής. Για τη
χώρα μας αυτό σημαίνει μείωση της αλόγιστης κατανά-

λωσης στην κοινότητα >70%! Είναι λοιπόν εξαιρετικά
επείγον να διασώσουμε όλοι μας τα πολύτιμα αυτά φάρ-
μακα.

Όσον αφορά τα εμβόλια, που μαζί με τα αντιβιοτικά
αποτελούν από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις στην ιστο-
ρία της Ιατρικής, οι ομιλήτριες τόνισαν:  «Την ανάγκη
εμβολιασμού για την γρίπη κάθε Νοέμβριο και  την
αναμνηστική δόση του εμβολίου τετάνου/διθρερίτιδας
ανά 10ετία .Μας ενημέρωσαν επίσης για το νέο 20δύνα-
μο εμβόλιο  για τον Πνευμονιόκοκκο, στις ομάδες
υψηλού κινδύνου, το οποίον θα αντικαταστήσει σταδια-
κά το υπάρχον  13δύναμο, καθώς και για το νέο ανα-
συνδυασμένο εμβόλιο του  Έρπητα Ζωστήρα. Τέλος επι-
σημάνθηκε η επείγουσα ανάγκη του πλήρους εμβολια-
σμού με τις δύο πρώτες δόσεις του αρχικού μονοδύνα-
μου εμβολίου έναντι της COVID-19 λοίμωξης όλου του
πληθυσμού άνω των 18 ετών και την ενισχυτική δόση
με το επικαιροποιημένο διδύναμο εμβόλιο για όλες τις
ευπαθείς ομάδες .

Ο εμβολιασμός είναι αυτός που μας οδήγησε στην
σταδιακή επιστροφή  στην κανονικότητά και  μας προ-
φυλάσσει έναντι της εισόδου στο νοσοκομείο και στη
ΜΕΘ. Δεν πρέπει ωστόσο να παραβλέπονται και τα
μέτρα μη φαρμακευτικής προφύλαξης, όπως είναι (α) η
σωστή χρήση της μάσκας, όπου αυτή ενδείκνυται, (β) η
αποφυγή συγχρωτισμού και (γ) ο καλός αερισμός των
κλειστών χώρων».

Στην ημερίδα πέραν των αιρετών και υπηρεσιακών
στελεχών του ΕΔΔΥΠΠΥ συμμετείχαν η Γενική Διε-
υθύντρια, Ιατρός Ακτινοδιαγνώστρια & Περιφερειακή
Σύμβουλος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Μαρία
Κουρή και η Εθνική Συντονίστρια του Προγράμματος
Υγιείς Πόλεις, Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του
Π.Ο.Υ. Ευρώπης για τα Εθνικά Δίκτυα, κα Νταίζη Παπαθ-
ανασοπούλου.

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΣΤΗΡΙΖΕΙ
ΤΗΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΕΔΔΥΠΠΥ "ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ

ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ"



Τ
η στρατηγική του Δήμου
Φυλής για την ενεργειακή και
υδρολογική αυτονομία του,

παρουσίασε την Κυριακή 19
Μαρτίου, ο Δήμαρχος Φυλής Χρή-
στος Παππούς από το βήμα της 5ης
Έκθεσης VERDE TEC που πραγμα-
τοποιήθηκε στο εκθεσιακό κέντρο
MEC ΠΑΙΑΝΙΑΣ από τις 17 έως τις
19  Μαρτίου και αφορούσε τις τεχνο-
λογίες περιβάλλοντος, την κυκλική
οικονομία και τις έξυπνες πόλεις.

“Από την πρώτη στιγμή ξεκινήσα-
με τη διαδικασία να κάνουμε το
Δήμο μας ενεργειακά και υδρολογι-
κά αυτόνομο. Έτσι το 2017 αλλάξαμε
όλους τους συμβατικούς λαμπτήρες
με led και βλέπω με χαρά ότι ακο-
λουθούν και άλλοι Δήμοι. Ταυτόχρ-
ονα κατασκευάζουμε στην παλιά
χωματερή φωτοβολταϊκό πάρκο 10
MW ”  τόνισε στην ομιλία του ο Χρή-

στος Παππούς και παρουσίασε διε-
ξοδικά τις πολυεπίπεδες ενέργειες
του Δήμου για την ενεργειακή και
υδρολογική αυτονομία της πόλης. 

“Σε συνεργασία με το Υπουργείο
Ενέργειας και τον κ. Σκρέκα έχουμε
εκπονήσει τις μελέτες και έχουμε
καταθέσει την πρόταση να μαζεύο-
υμε τα ξερά κλαδιά της Πάρνηθας και
να τα μετατρέπουμε σε βιομάζα,
ώστε με την ενέργεια που θα παρά-
γεται να καλύπτουμε με ζεστό νερό
και ρεύμα τη Δημοτική Κοινότητα της
Χασιάς και το Πανόραμα που είναι οι
δυο πιο ορεινές περιοχές του
Δήμου μας” υπογράμμισε ο Χρή-
στος Παππούς και ενημέρωσε τους
συνέδρους πως ο Δήμος έχει ήδη
ολοκληρώσει και πρόγραμμα οκτώ
γεωτρήσεων που αποφέρουν στο
Δήμο 2.000.000 κυβικά νερού το
χρόνο.

““ΣΣττόόχχοοςς  μμααςς  εείίννααιι  
δδωωρρεεάάνν  ηηλλεεκκττρριικκόό  ρρεεύύμμαα  γγιιαα

ττοο  ΔΔήήμμοο  μμααςς  κκααιι  ττοουυςς  δδηημμόόττεεςς
μμααςς  κκααιι  ππάάρραα  πποολλύύ  φφθθηηννόό

ννεερρόό  γγιιαα  όόλλοουυςς  ττοουυςς  δδηημμόόττεεςς
ΦΦυυλλήήςς..  

Κάνουμε το Δήμο Φυλής ενεργει-
ακό και υδρολογικό πρότυπο και
προχωράμε το Δήμο 

μπροστά”   κατέληξε καταχειροκρο-
τούμενος ο Δήμαρχος Φυλής. 

Αξίζει  να σημειωθεί  πως το
περίπτερο του Δήμου Φυλής στην
έκθεση συγκέντρωσε το ιδιαίτερο
ενδιαφέρον τόσο των αυτοδιοικ-
ητικών, όσο και όλων των φορέων
που ασχολούνται με τις τεχνολογίες
του περιβάλλοντος, ενώ βρα-
βεύτηκε από τους διοργανωτές ως
το πιο άρτιο περίπτερο της διοργά-
νωσης αφού παρά το λιτό της παρ

ουσίας του είχε συμπυκνώσει και
παρουσίαζε όλες τις καλές πρακτι-
κές γύρω από τις τεχνολογίες του
περιβάλλοντος. 

Την ευθύνη της προετοιμασίας
του περιπτέρου και της παρουσίας
του Δήμου στην 5η VERDE TEC
είχε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών
Υπηρεσιών Θανάσης Σχίζας, συνε-
πικουρούμενος από το Γραφείο
Δημάρχου και συγκεκριμένα της
επιστημονικής του συνεργάτιδος
Σπυριδούλας Ζάχαρη. 

Ο Θανάσης Σχίζας το τριήμερο της
παραμονής του στην έκθεση  δέχθη-
κε τα θερμά συγχαρητήρια των διορ-
γανωτών, δεκάδων συναδέλφων του
από την αυτοδιοίκηση, πανεπι-
στημιακών, εκθετών και επισκεπτών
που πέρασαν από το περίπτερο και
ενημερώθηκαν για τις δράσεις, τις
καλές πρακτικές αλλά και τις ομορφ-
ιές της Φυλής. 
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Τις πρωτοποριακές πρακτικές για την ενεργειακή αυτονομία του Δήμου
Φυλής παρουσίασε ο Χρήστος Παππούς στο VERDE TEC 2023 

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ: Μαζική 
συγκέντρωση στο Δήμο Αχαρνών
για το “πράσινο” κόμμα της χώρας 

Αίσθηση δημιούργησε η μαζικότατη συγκέντρωση που πραγμα-
τοποίησε το Πράσινο Κίνημα στο Δήμο Αχαρνών το απόγευμα
της Δευτέρας 20 Μαρτίου 2023. Η παρουσία τόσων πολιτών σε
μία περιφερειακή συγκέντρωση που πραγματοποίησε το κόμμα
στην πόλη των Αχαρνών και η έκταση που πήρε στα σόσιαλ
μίντια ήταν η καλύτερη απάντηση για την απήχηση που ανα-
πτύσσει διαρκώς το Πράσινο Κίνημα στην κοινωνία. Μαζί και
στη συσπείρωση που δημιουργεί γύρω του, καθώς είναι γεγονός
πως όσοι γνωρίζουν τις θέσεις του κόμματος διαπιστώνουν πως
έχει τις απαντήσεις στις σύγχρονες ανάγκες που έχουν δημιο-
υργηθεί.
Την ευθύνη της διοργάνωσης είχε το Πράσινο Κίνημα Ανατολι-

κής Αττικής και η εκδήλωση ξεκίνησε με τον χαιρετισμό του
υποψηφίου βουλευτή Ανατολικής Αττικής του Πράσινου Κινήμα-
τος, κ. Βαγγέλη Θεοδώρου. Ο οικοδεσπότης της επιτυχημένης
εκδήλωσης στην ομιλία του στάθηκε στις βασικές αρχές που διέ-
πουν το “πράσινο” κόμμα της χώρας μας αποσπώντας το ζεστό
χειροκρότημα του ακροατηρίου. 
Ο κ. Θεοδώρου έδωσε μεγάλο βάρος κατά την διάρκεια της
τοποθέτησής του στη σημασία που θα έχει για τις νέες γενιές η
παρουσία του Πράσινου Κινήματος στη Βουλή. Αναφέρθηκε στο
πρόγραμμα του κόμματος και κάλεσε τους πολίτες να μεταφέρ-
ουν τις θέσεις του Πράσινου Κινήματος αφού όπως και οι ίδιοι
διαπιστώνουν, δεν υπάρχει η προβολή που θα έπρεπε από τα
ΜΜΕ.
Αμέσως μετά, τον λόγο πήρε ο Συμπρόεδρος του Πράσινου

Κινήματος και επικεφαλής του προεκλογικού αγώνα του κόμμα-
τος Κώστας Καλογράνης. Ο συμπρόεδρος του Πράσινου Κινή-
ματος δήλωσε αρχικά την απόλυτη ικανοποίησή του για το μέγε-
θος της συγκέντρωσης και είπε χαρακτηριστικά: “όσο δεν μας
δείχνουν οι δημοσκοπήσεις εμείς θα γεμίζουμε χώρους. Την Κυρ-
ιακή των εκλογών θα πάρουν την απάντησή τους τα συστημικά
ΜΜΕ και οι εταιρίες δημοσκοπήσεων που για ακόμα μία φορά
θα έχουν πέσει έξω.” 
Ο  Κώστας Καλογράνης αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ομιλίας

του ενημερώνοντας τον κόσμο για τις θέσεις του κόμματος και
στα ζητήματα που δεν άπτονται του περιβάλλοντος, καθώς όπως
χαρακτηριστικά δήλωσε “εμείς δεν είμαστε περιβαλλοντιστές
να πάμε να φυτέψουμε ένα δεντράκι μόνο. Αν ήταν έτσι θα
φτιάχναμε ένα περιβαλλοντικό σύλλογο. Εμείς έχουμε καταθέ-
σει τις θέσεις μας και τις προτάσεις μας για όλα τα μεγάλα
θέματα που απασχολούν την κοινωνία. Έχουμε κατατεθειμένες
προτάσεις φυσικά για το περιβάλλον αλλά και για την Οικο-
νομία, την Υγεία, την Εργασία, την Παιδεία, την Παραγωγική
Ανασυγκρότηση της χώρας, τα Εθνικά θέματα, κ.α..” Μάλιστα, με

αφορμή την παρουσία πραγματικά πάρα πολλών νέων ανθ-
ρώπων στη συγκέντρωση ο κ. Καλογράνης θύμισε την πρόταση
που έχει καταθέσει το Πράσινο Κίνημα για την αντιμετώπιση του
Δημογραφικού. Συγκεκριμένα, θεσμοθετούμε άτοκο δάνειο
30.000 ευρώ για κάθε νέο ζευγάρι που παντρεύεται. Μόλις
κάνουν το δεύτερο παιδί, το δάνειο διαγράφεται. Αν κάνουν και
τρίτο παιδί, το ζευγάρι λαμβάνει επιδότηση 15.000 ευρώ. Κάθε
γυναίκα, που θα κάνει τέσσερα παιδιά, φοροαπαλλάσεται για
πάντα. Για τα τρία πρώτα χρόνια του παιδιού, θα δίνεται προπ-
ληρωμένη κάρτα 500 ευρώ μηνιαίως, για αγορές προϊόντων που
αφορούν αποκλειστικά το παιδί. Πρέπει να αναφέρουμε πως
εκείνη τη στιγμή ακούστηκε το πιο δυνατό και παρατεταμένο χει-
ροκρότημα στην αίθουσα.
Επίσης, ο συμπρόεδρος του Πράσινου κινήματος κάλεσε όλους

τους παρευρισκόμενους να πάνε να ψηφίσουν στις επικείμενες
εκλογές ένα “μικρό κόμμα” κι ας μην είναι το Πράσινο Κίνημα
αυτό αλλά να πάνε να ψηφίσουν γιατί υπάρχει τεράστιο έλλειμ-
μα δημοκρατίας, στη χώρα που γέννησε την δημοκρατία, και
αυτή είναι μία από τις βασικές αιτίες για τη λάθος πορεία που
έχει πάρει η χώρα μας.
Φυσικά, η εκδήλωση δεν περιείχε απλά ομιλίες των εκπρ-

οσώπων του κόμματος αλλά και διάλογο με τους πολίτες καθώς
τέθηκαν ερωτήματα εξαιρετικού ενδιαφέροντος τα οποία και
απαντήθηκαν με επάρκεια από το Πράσινο Κίνημα. Μάλιστα,
επειδή αναφέρθηκε το θέμα των πλειστηριασμών ανέβηκε στο
βήμα και η υποψήφια Βουλευτής του κόμματος στη Β΄ Πειραιά,
κα Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου – Πασχαλίδου, η οποία ως
πρώην βουλευτής και μέλος της επιτροπής Κοινωνικών Υποθέ-
σεων και Ισότητας της Βουλής, περιέγραψε ακριβώς το πλαίσιο
που έχει δημιουργηθεί και δεσμεύτηκε πως θα αγωνιστεί μαζί με
το κόμμα για να μη χάσουν οι άνθρωποι τα σπίτια τους από τα
funds και τους servicers.

συνεχίζεται στη σελ. 14



8-θριάσιο Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023

Φορτηγό κόλλησε 
σε γέφυρα στις Αχαρνές

«Σφήνωμα» φορτηγού σε γέφυρα σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της
Τρίτης 21 Μαρτίου, στις Αχαρνές Αττικής, με αποτέλεσμα να προκ-
ληθούν προβλήματα στην ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας.

Το συμβάν σημειώθηκε χθες γύρω στις 9.30 μ.μ. στη συμβολή των
οδών Κωνσταντινουπόλως και Κωστή Παλαμά, όταν το φορτηγό δεν
κατάφερε να διέλθει κάτω από τη σιδηροδρομική γέφυρα που βρίσκε-
ται στο σημείο -και από την οποία περνάει ο Προαστιακός- με αποτέ-
λεσμα να «σφηνώσει».

Ενδεχομένως, ο οδηγός του βαρέως τύπου οχήματος δεν έκανε
σωστή εκτίμηση της κατάστασης, θεωρώντας ότι η νταλίκα θα μπορούσε
να περάσει απρόσκοπτα κάτω από τη γέφυρα «Κωστή Παλαμά».

Ίσως, επίσης, δεν διέκρινε εγκαίρως και την κίτρινου χρώματος
πινακίδα πάνω στη γέφυρα, η οποία γνωστοποιεί στους χρήστες ότι
απαγόρευεται η διέλευση σε οχήματα ύψους άνω των 3,70 μέτρων.

Από το «σφήνωμα» τoυ φορτηγού στη γέφυρα δεν σημειώθηκε
κάποιος τραυματισμός. 

Το όχημα, ωστόσο, υπέστη ζημιές, με τις μεγαλύτερες να καταγράφ-
ονται στο πίσω μέρος του και συγκεκριμένα στη θύρα φόρτωσης/εκφ-
όρτωσης.

Ο
λοκληρώνεται  σήμερα
Τετάρτη 22 Μαρτίου και ώρα
23:59, η διαδικασία υποβο-

λής αιτήσεων για συμμετοχή στα
προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτή-
των «νέας γενιάς» 120.000 ανέργων
νέων σε ψηφιακές και πράσινες
δεξιότητες που έχουν ως στόχο τη
διασύνδεση της κατάρτισης με τις
ανάγκες της αγοράς εργασίας και την
ενίσχυση της απασχολησιμότητας
των ανέργων για την ταχύτερη επα-
νένταξή τους.

Ο κάθε καταρτιζόμενος θα παρακο-
λουθήσει πρόγραμμα θεωρητικής
κατάρτισης που αφορά την ανάπτυξη
ψηφιακών και πράσινων γνώσεων
και δεξιοτήτων, συνολικής διάρκειας

έως 200 ώρες. Μετά την ολοκλήρω-
ση της κατάρτισης, οι ωφελούμενοι
θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις
πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτή-
των και όσοι επιτύχουν θα λάβουν το
σύνολο του εκπαιδευτικού επιδόμα-
τος που ανέρχεται σε έως 1.000
ευρώ (5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης).

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο
του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη
χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης – NextGenerationEU. Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να υπο-
βάλουν αίτηση μέσω της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας
Διοίκησης (gov.gr) .

Όλοι  όσοι  υποβά-
λουν αίτηση εντός της
προθεσμίας και πληρ-
ούν τις προϋποθέσεις
συμμετοχής θα ενταχθ-
ούν στο Μητρώο Ωφε-
λούμενων και  στη
συνέχεια θα μπορούν
να επιλέξουν το πρό-
γραμμα κατάρτισης
που επιθυμούν να
παρ ακο λο υ θ ή σο υ ν
από τη λίστα των προ-
σφερόμενων προγραμμάτων.

Παρακαλούνται  όσοι  υπέβαλαν
αίτηση την Παρασκευή 10/03/2023
να συνδεθούν με τους κωδικούς

TAXIS και να υποβάλουν εκ νέου
αίτηση. 

Όσοι δεν προβούν στην παραπά-
νω ενέργεια, δε θα συμπεριληφθ-
ούν στα μητρώα ωφελούμενων. Δε
θα δοθεί άλλη παράταση.

Έκτακτο επίδομα 1.000 ευρώ σε 120.000 ανέργους – Αιτήσεις μέχρι σήμερα 22/3 
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»

Εικόνες ντροπής στο Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Βαν-

δαλισμοί και φθορές
Θλίψη προκαλούν οι εικόνες, από το Εθνικό Μετσόβιο Πολ-

υτεχνείο, που ανήρτησε στα social media ο ιστορικός τέχνης
Μεγακλής Ρογκάκος.

Θλίψη προκα-
λούν  οι εικόν ες,
από το Εθν ικό
Μετσόβιο Πολ-
υτεχ ν είο, που
αν ήρτησε στα
social media ο
Μεγακλής Ρογκά-
κος.

Στις φωτογρα-
φίες που αν ήρτ-
ησε ο ιστορικός
τέχ ν ης, καταγρά-
φον ται βαν δαλι-
σμοί και φθορές
σε χ ώρους του
Εθν ικού Μετσό-
βιου Πολ-
υτεχ ν είου.

Σ υ ν θ ή μ α τ α
γραμμέν α με
σπρέι πάν ω σε
γλυπτά ή σε
τοίχ ους, ζημιές
και γκράφιτι
είν αι μερικές
μόν ο από τις
εικόν ες ν τρο-
πής στο Εθν ικό
Μετσόβιο Πολ-
υτεχ ν είο που
αποτυπών ον ται
στις φωτογρα-
φίες του Μεγακ-
λή Ρογκάκου.
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Με μεγάλη ανησυχία ενημερωθή-
καμε στις  21/03/2023 από τα ΜΜΕ
για την είδηση αναφορικά με ένα
14χρονο κορίτσι από ίδρυμα στην
Αθήνα, που έπεσε θύμα σεξουαλικής
εκμετάλλευσης.

Σύμφωνα, με δημοσιογραφικά site
και δημοσιογραφικές πληροφορίες,
το κορίτσι είχε πραγματοποιήσει στο
παρελθόν πολλές φυγές και είχε
δηλωθεί η εξαφάνισή του έχοντας
ενεργοποιηθεί και το Εθνικό Συντονι-
στικό Πρόγραμμα έγκαιρης και
έγκυρης ειδοποίησης των πολιτών σε
περιστατικά εξαφάνισης, Missing
Alert Hellas, ενώ αναφορικά με το
παιδί και την οικογένεια είχαν ενημε-
ρωθεί και οι Αρμόδιες Εισαγγελικές
Αρχές.

Αυτή η επαναλαμβανόμενη συμπε-
ριφορά αποτελεί σαφές σημάδι ότι
είχε ανάγκη από φροντίδα και προ-
σοχή. Το γεγονός ότι ομάδα ατόμων
φέρεται να είχε σεξουαλικές σχέσεις
μαζί της είναι βαθιά ανησυχητικό και
υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη
για δράση για την προστασία των

παιδιών από τους κινδύνους των
κυκλωμάτων σεξουαλικής εκμετάλ-
λευσης και άλλων ανησυχητικών
μορφών εκμετάλλευσης.

Είναι ενθαρρυντικό ότι η Ελληνική
Αστυνομία ανταποκρίθηκε γρήγορα
στην κατάσταση και κατάφερε να
συλλάβει τους υπεύθυνους. Ωστόσο,
η υπόθεση αυτή υπογραμμίζει την
ανάγκη για μεγαλύτερη επα-
γρύπνηση και υποστήριξη των παι-

διών που θα έπρεπε να βρίσκονται
υπό φροντίδα και είναι εκτεθειμένα
σε πολλαπλούς κινδύνους.

Ας θυμηθούμε ότι, μέσα στο 2022
σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της
Ευρωπαϊκής Γραμμής για τις Εξαφ-
ανίσεις 116000 ένα παιδί στην Ελλά-
δα, ανά περίπου 2 ημέρες εξαφανίζε-
ται. Κι ένα παιδί να αγνοείται, είναι
πολύ. Κάθε Παιδί που Εξαφανίζεται,
είναι ένα παιδί σε κίνδυνο. Δεν 

υπάρχει κανένα σημάδι ηρεμίας και
εφησυχασμού μέχρι να βρεθεί το
παιδί. Η συγκεκριμένη ιστορία τονίζει
τη σπουδαιότητα της άμεσης αντίδρ-
ασης σε περίπτωση που εξαφανιστεί
ένα παιδί, ανεξάρτητα από την ηλικία
του.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» τα
τελευταία 27 χρόνια συνεργάζεται με
τις αρχές, την Ελληνική Αστυνομία
και άλλους αρμόδιους θεσμικούς
φορείς στο πεδίο των εξαφανισμέ-
νων ανηλίκων και ενηλίκων. Στο
επίκεντρό μας είναι η προστασία και
η θωράκιση των παιδιών και των
ενηλίκων, οξύνοντας τα αντανακλα-
στικά της κοινωνίας μας και θέτοντας
στη διάθεσή τους υπηρεσίες όχι
μόνο για την αντιμετώπιση αλλά και
για την πρόληψη του φαινομένου
των εξαφανίσεων.

Πρέπει να συνεργαστούμε ως κοι-
νωνία για να διασφαλίσουμε ότι τα
παιδιά λαμβάνουν τη φροντίδα και
την προσοχή που χρειάζονται και ότι
όσοι επιδιώκουν να τα εκμεταλλευ-
τούν θα λογοδοτούν για τις πράξεις
τους.

Ανακοίνωση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» 
σχετικά με τα δημοσιεύματα για 14χρονη, από ίδρυμα 

στην Αθήνα,που έπεσε θύμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης

Προαστιακός : Ποια δρομολόγια ξεκινούν 
από σήμερα - Η ανακοίνωση

Απο σήμερα  η επαν εκ-
κίν ηση δρομολογίων  τρέν ων
της Hellenic Train και του Προ-
αστιακού. Όπως αποφ-
ασίστηκε οι αμαξοστοιχ ίες θα
κιν ούν ται σε διαφορετικές ώρες
τη ν ύχ τα, ώστε ν α μην
υπάρχ ει το εν δεχ όμεν ο ν α
διασταυρωθούν , σε σημεία
όπου υπάρχ ει μον οδρόμηση
της γραμμής.

Σε όλα τα δρομολόγια των  τρέ-
ν ων  και του προαστιακού, θα
υπάρχ ουν  δύο μηχ αν οδηγοί
και τουλάχ ιστον  έν ας
συν οδός, εν ώ θα υπάρχ ουν
δύο σταθμάρχ ες, σε σταθμούς
όπου μέχ ρι τώρα, ήταν  μόν ο
έν ας.

Επιπρόσθετα, τέθηκε και το
θέμα της πυρασφάλειας και της
πυραν ίχ ν ευσης στις σήραγγες,
οι ραδιοεπικοιν ων ίες και ο
φωτισμός στις σήραγγες.

Εννέα ζητήματα θέτουν οι
μηχανοδηγοί

Την  ίδια ώρα όμως επιστολή
προς τη διοίκηση της Hellenic
Train απέστειλαν  χ θεςΤρίτη
(21/3) οι μηχ αν οδηγοί (Παν ελ-
λήν ια Έν ωση Προσωπικού
Έλξης), επισημαίν ον τας εν ν έα
ζητήματα, χ ωρίς την  επίλυση
των  οποίων  «δεν  μπορεί ν α
ξεκιν ήσουν  τα σιδηροδρομικά
δρομολόγια».

Αν αλυτικότερα, οι μηχ αν οδ-
ηγοί υπογραμμίζουν  ότι είχ αν
προειδοποιήσει έγκαιρα για τη
μη λειτουργία των  συστημάτων
ασφαλείας και συμπληρών ουν
ότι απαιτούν ται οι κατάλληλες
εν έργειες για επίλυση σοβαρών
θεμάτων  σε εν ν έα σημεία του
δικτύου.

Η Παν ελλήν ια Έν ωση Προ-
σωπικού Έλξης Ελλάδας ζητά
την  ασφαλή λειτουργία των  επι

κοιν ων ιών  και εν τός των
σηράγγων , την  επάν δρωση
μεγάλων  σταθμών , όπως αυτός
της Έδεσσας, αλλά και πιστο-
ποιητικά ελέγχ ου καταλληλότ-
ητας των  γεφυρών  από τις
οποίες διέρχ εται το τρέν ο.

Επιπλέον , αν αφέρεται στην
αν άγκη επαρκούς φύλαξης των
ισόπεδων  διαβάσεων , εν ώ
επαν αλαμβάν ει το αίτημά της
για καταγραφή των  συν ομιλιών
των  μηχ αν οδηγών  με τους
εκπροσώπους του διαχ ειριστή
υποδομής και από την  Hellenic
Train, «καθώς μετά την  σιδηρο-
δρομική τραγωδία υπήρξε επι-
λεκτική διαρροή συν ομιλιών
που αποπροσαν ατολίζουν  την
κοιν ή γν ώμη από τις πραγματι-
κές αιτίες της σιδηροδρομικής
τραγωδίας», όπως αν αφέρουν .

Η επιστολή των  μηχ αν οδ-
ηγών  προς την  Hellenic Train

«Η σιδηροδρομική τραγωδία
της 28/02/2023 έχ ει
συγκλον ίσει την  Ελλην ική Κοι-
ν ων ία. 57 άν θρωποι, 11 εξ
αυτών  εργαζόμεν οι επί των
αμαξοστοιχ ιών  έχ ασαν  τη ζωή
τους σε έν α αδιαν όητο
δυστύχ ημα.

Το Σωματείο μας είχ ε έγκαιρα
προειδοποιήσει όλους τους
εμπλεκόμεν ους φορείς, για τους

κιν δύν ους που εγκυμον εί η μη
λειτουργία συστημάτων  ασφα-
λείας (Φωτοσήματα - Τηλε-
διοίκηση - ETCS).

Δυστυχ ώς οι επισημάν σεις
και οι προειδοποιήσεις μας,
αν εξήγητα, είτε υπο-
βαθμίστηκαν  είτε δεν  λήφθη-
καν  σοβαρά υπόψη.

Από την  1/3/2023 έχ ει αν α-
σταλεί η κυκλοφορία των  τρέ-
ν ων  στην  Ελλην ική Επικρά-
τεια, εν ώ ο ν έος Υπουργός
Μεταφορών  κ. Γεραπετρίτης
αν ακοίν ωσε δέσμη μέτρων  για
την  επαν αλειτουργία του σιδ-
ηροδρόμου στις 22 Μαρτίου
2023.Το Σωματείο μας συμμε-
τείχ ε σε μια συν άν τηση με την
ν έα πολιτική ηγεσία, εν ώ
συν άν τηση υπήρξε και με τον
ν έο Διευθύν ον τα Σύμβουλο
του ΟΣΕ κ. Τερεζάκη Π. την
Παρασκευή 17 Μαρτίου.

Μετά την  συν εδρίαση του ΔΣ
του Σωματείου μας, θέτουμε
υπόψη σας τα προβλήματα
που πρέπει ν α επιλυθούν  σε
συγκεκριμέν α σημεία του σιδ-
ηροδρομικού δικτύου, προκει-
μέν ου ν α επαν εκκιν ήσουν  και
σε αυτά, τα σιδηροδρομικά
δρομολόγια.Επισημαίν ουμε ότι
π ιστεύουμε ότι χ ωρίς την
επίλυση τους, δεν  μπορεί ν α
ξεκιν ήσουν  δρομολόγια σε
αυτά τα σημεία.

Για την  γραμμή Θεσσαλον ίκη
- Αλεξαν δρούπολη (Στρυμόν α)
λειτουργία των  επικοιν ων ιών
σε όλη την  διαδρομή και όλων
των  ΑΣΙΔ (Με φύλαξη σε όσες
δεν  λειτουργούν  ή κατάργηση
τους). Άρση των  βραδυποριών
των  6-10 χ λμ και αποκατάστα-
ση της υποδομής σε αυτά τα
σημεία.

Γραμμή Πλατύ - Φλώριν α.
Δυν ατότητα επικοιν ων ίας σε
όλη την  διαδρομή, επάν δρωση
σταθμού Έδεσσας (σύρτης
ασφαλείας), καθώς και χ ορήγ-
ηση των  πιστοποιητικών
καταλληλότητας γεφυρών  (πότε
ελέγχ θηκαν  τελευταία φορά).
Έλεγχ ος της υποδομής στο χ μ
σημείο 142.000 έως 152.00
όπου έχ ει τεθεί βραδυπορία 40
χ λμ, λόγω κατολισθήσεων .

Γραμμή Θεσσαλον ίκη - Ειδο-
μέν η. Χορήγηση πιστοποιητικά
καταλληλότητας γεφυρών ,
πλήρεις επικοιν ων ίες κατά
μήκος της γραμμής .

Άξον ας Αθήν α - Θεσσα-
λον ίκη. Γραπτή βεβαίωση για
την  διέλευση από σήραγγες
(Τέμπη, Πλαταμών ας) όπου
έχ ουν  διαπιστωθεί προβλήμα-
τα από την  Πυροσβεστική

συνεχίζεται στη σελ. 11
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Εν διαφερόμαστε για την  κάλυψη
της θέσης του Εργάτη παραγωγής
στις βιομηχαν ικές μας εγκαταστά-
σεις, οι οποίες βρίσκον ται στη
Μαγούλα Αττικής. 

Κύριες αρμοδιότητες και καθήκον -
τα
-Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα
με τις οδηγίες που έχουν δοθεί για
τη θέση.
-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, προσαρμο-
στικότητα.
-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 ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΝΝΕΕΕΕΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  

ΗΗ  EEXX--MMEETTAALL  κκαατταασσκκεευυέέςς  εεξξααρρττηημμάάττωωνν  
ααλλοουυμμιιννίίοουυ  ααννααζζηηττάά  εερργγααττοοττεεχχννίίττεεςς..

ΑΑπποοσσττοολλήή  ββιιοογγρρααφφιικκοούύ  ::  eexx..mmeettaall@@yyaahhoooo..ggrr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Εταιρεία καθαρισμού 

ζητά μόνιμο προσωπικό  σε περιοχή 
Ασπρόπυργο και Ελευσίνα.

Τηλ.επικοινωνίας: 2741400189

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

Η εταιρεία Tileorganosi
αναζητά άμεσα να
καλύψει 2 θέσεις γραμ-
ματέων.
Προσόντα:
- Καλή γνώση
αγγλικών σε προφορ-
ικό και γραπτό επίπεδο

- Πολύ καλή χρήση Η/Υ
- ταχύτητα στην
πληκτρολόγηση
- Γνώση υπολογιστών
- Ευχέρεια λόγου -
Ευγένεια
- 6ωρη εργασία με προ-
οπτική για ταχεία ανα-

βάθμιση σε 8ωρη
Περιοχή Εργασίας:
Ελευσίνα
Παρακαλώ αποστείλα-
τε 
βιογραφικά στο 
info@tileorganosi.gr

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

48



Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023                                                                                                                                               θριάσιο-11 

κατά τον  τελευταίο έλεγχ ο της και δυν ατότητα επικοι-
ν ων ίας εν τός αυτών  (με πιστοποιημέν ο σύστημα επι-
κοιν ων ίας). Αποκατάσταση επικοιν ων ίας όπου
υπάρχ ουν  προβλήματα (πχ  Ορφαν ά - ΣΣ Λάρισας-
Ευαγγελισμός).

Προαστιακός Πειραιάς - Κιάτο. Γραπτή βεβαίωση για
την  διέλευση από σήραγγες, όπου έχ ουν  διαπιστωθ-
εί προβλήματα από την  Πυροσβεστική κατά τον
τελευταίο έλεγχ ο της, φωτισμός και δυν ατότητα επι-
κοιν ων ίας εν τός αυτών  (με πιστοποιημέν ο σύστημα
επικοιν ων ίας).

Αλεξαν δρούπολη - Ξάν θη. Επάν δρωση με σταθ-
μάρχ η του σταθμού Ξάν θης, λειτουργία φύλαξη όλων
των  ΑΣΙΔ, διασφάλιση επικοιν ων ίας. (με πιστοποι-
ημέν ο σύστημα επικοιν ων ίας)

Λάρισα - Βόλος. Λειτουργία - φύλαξη όλων  των  ΑΣΙΔ.

Οι συρμοί ΑEG ν α τεθούν  εκτός κυκλοφορίας καθώς
παρουσιάζουν  διαρκή προβλήματα κατά την  πορεία,
μέχ ρι και την  πλήρη αποκατάσταση των  προβλημά-
των  αυτών . H Ηellenic Train ν α διασφαλίσει ότι το
τροχ αίο υλικό που πρόκειται ν α κυκλοφορήσει στην

πρώτη φάση θα πρέπει ν α είν αι πλήρως λειτουργικό
για την  ασφάλεια όλων  και την  αποφυγή καθυστερή-
σεων .

Άμεση λειτουργία του GSMR εφόσον  αυτό έχ ει
πιστοποιηθεί.

Εκτός αυτών , ο ΟΣΕ οφείλει ν α φρον τίσει άμεσα και
ν α εν ημερώσει γραπτώς εν τός 10 ημερών  για τον
σχ εδιασμό του για την  εκπόν ηση σχ εδίου εκ-χ όρτω-
ση των  γραμμών  σε όλη την  σιδηροδρομική υποδομή.
Όπως σας έχ ουμε ήδη εν ημερώσει, ζητάμε την  κατα-
γραφή των  συν ομιλιών  των  μηχ αν οδηγών  με τους
εκπροσώπους του διαχ ειριστή υποδομής ΚΑΙ από
την  Hellenic Train καθώς μετά την  σιδηροδρομική
τραγωδία υπήρξε επιλεκτική διαρροή συν ομιλιών  που
αποπροσαν ατολίζουν  την  κοιν ή γν ώμη από τις
πραγματικές αιτίες της σιδηροδρομικής τραγωδίας.

Τέλος, σας εν ημερών ουμε ότι ο κ. Τερεζάκης στην
συν άν τηση του με το Σωματείο μας, αν έφερε ότι η
Hellenic Train έχ ει παραλάβει 30 φορητές συσκευές
GSMR. Όπως αν αφέρεται στην  επιστολή, «πιστεύο-
υμε ότι, χ ωρίς την  επίλυση τους, δεν  μπορεί ν α ξεκι-
ν ήσουν  δρομολόγια σε αυτά τα σημεία».

Τα μέτρα που αποφασίστηκαν
Τα μέτρα για την ασφαλή διέλευση των τρένων:
Τα τρένα θα κινούνται σε διαφορετικές ώρες τη νύχτα ώστε να μην υπάρχει το ενδεχόμενο να διαστα-
υρωθούν σε σημεία όπου υπάρχει μονοδρόμηση της γραμμής (όπως στο τμήμα Οινόη – Τιθορέα
όπου γίνονται εργασίες για την τηλεδιοίκηση).
Από αύριο θα υπάρχουν σε όλα τα δρομολόγια και του προαστιακού αυστηρά δύο μηχανοδηγοί και
τουλάχιστον ένας σύνοδος αλλά και δύο σταθμάρχες σε σταθμούς όπου μέχρι τώρα ήταν ένας όπως
σε Παλαιοφάρσαλο, Λιτόχωρο, Πλατύ.
Επιπλέον μειώνεται η ταχύτητα σε τμήματα που δεν καλύπτονται από σηματοδότηση.
Μείωση ταχύτητας:
80 χλμ σε προαστιακούς/εμπορευματικούς
100 χλμ σε επιβατικές αμαξοστοιχίες
Σταδιακή εγκατάσταση από την Hellenic Train καταγραφικού στις αμαξοστοιχίες με δυνατότητα κατα-
γραφής επικοινωνιών καμπίνας μεταξύ των μηχανοδηγών και του προσωπικού κυκλοφορίας του
ΟΣΕ (σταθμάρχες, ρυθμιστές κυκλοφορίας και τηλεδιοικητές).
Αναβαθμίζονται οι υποδομές με ολοκλήρωση των έργων σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης του κύρ-
ιου άξονα ενώ άμεσα πρόκειται να προκηρυχθεί διαγωνισμός για την ανάταξη και συντήρηση των
σηράγγων.

συνεχιζεται από τη σελιδα 9
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Ο Πυρρίχιος Ασπροπύργου με Βαλμά 1-0 τον Μεγαρικό

Ο Πυρρίχιος Ασπροπύργου επικράτησε για την 21η αγωνιστική της Α΄κατηγορίας στα
Μέγαρα του Μεγαρικού με 1-0.
Το τέρμα που έκρινε την αναμέτρηση σημείωσε  ο Βαλμάς στο 66′. Η ομάδα του
Μιχάλη Κατσάφαρου είχε και δοκάρι με τον Μερκάι στο 78′.
Διαιτήτευσε ο Γιαπιτζόγλου.Βοηθοί: Τερζόπουλος-Φούρκας. Παρατηρητής αγώνα
Δημήτρης Κόκλας.
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ: Χόντος, Χύτας, Χριστοδουλίδης, Χαντής, Πέππας, Μανώλης, Δουμέν-
ης, Δρυμούσης(62′ Ελέζι), Φρυγανάς, Καστάνης(55′ Κόρμαλης, 72′ Φεϊζούλλα),
Κώνστας.
ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ: Ζερζελίδης, Χατζαντωνάκης, Μερκάι, Ρούπας, Μαυρίδης Γ., Μπα-
νούσι(46′ Πιπερίδης), Τσούλφας(46′ Φαμελιάδης), Μαυρίδης Ι., Βαλμάς(70′ Σακίδης),
Παπαδόπουλος.

Σήμερα το Δ.Σ. της Σούπερ Λίγκας 2

Σήμερα (22/3) και ώρα 14:30 θα πραγματοποιηθεί το Διοικητικό
Συμβούλιο της Σούπερ Λίγκας 2, με βασικό θέμα συζήτησης τις
χορηγίες που έχει αναλάβει να φέρει ο νέος πρόεδρος Πέτρος

Μαρτσούκος για την οικονομική ενίσχυση των ομάδων, 
με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης», αναφέρεται στην

ενημέρωση της διοργανώτριας.



Για την 22η αγωνιστική
της Α΄ΕΣΚΑΝΑ Ανδρών η
Ακαδημία Ελευσίνας επι-
κράτησε εκτός έδρας τον
ΑΟΝ Αργυρούπολης 72-
82.

ΑΟΝΑ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 72-82
Διαιτητές : Τσαχάκης,
Τζίμης , Ιωάννου
Δεκάλεπτα : 20-20, 28-
43, 49-60, 72-82
ΑΟΝΑ (Πέρρος, Βλάχος )
: Σίνης  19(1), Τσιάκος ,
Ζαπαντιώτης, Ντόσκορης
9(2), Λούγαρης 12,
Κατσούρης 11(1), Τζιαμ-
τζής, Παπαγιαννόπουλος,
Παπαδημητρακόπουλος 15(1), Αποστολάκης,
Μούστα  6
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Μαυρογιάννης , Ρόκας
) : Ηλιάδης 5 , Παπασταματίου, Γκουαλτιέρι
28(6), Κοντούλης4, Πολιτόπουλος 2, Καπώνης
24(3), Χαρούνι  15, Δούκας  2, Αχείμαστος ,
Τσάτας 2, Βαμβακίδης  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 41
2 ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ            39
3 ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ         37
4 ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΕΡΜΗΣ            37
5 ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ           36  
6 ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ    36
7 ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ        34
8 ΑΕ ΡΕΝΤΗ                   33

9 ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ               33
10 ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΔΙΑ ΑΛΙΜΟΥ ΑΕ    30
11 ΤΑΤΑΥΛΑ                   28
12 ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ     26
13 ΓΛΥΦΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ   25  
14 ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΑΣ    24

*ΕΚΚΡΕΜΕΙ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΑΤΑΥΛΑ -ΑΟΝΑ

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 23Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
27/03/2023

20.30 1ο ΚΛ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΑΣΚΑΛ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΕΡΜΗΣ
ΓΣ

ΑΝ.ΤΣΑΚ.

Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023 θριάσιο-13  

To αγωνιστικό πρόγραμμα
της 16ης «στροφής» στην

Σούπερ Λίγκα 2
Το αν αλυτικό πρόγραμμα της 16ης αγων ιστικής

αν ακοίν ωσε η Σούπερ Λίγκα 2 τη Δευτέρα (20/3), αν
και θα είν αι λειψή αυτή η στροφή του πρωταθλήματος.

Λόγω υποχ ρεώσεων  των  Εθν ικών  ομάδων
αν αβλήθηκαν  οι αγών ες ΠΑΟΚ Β' - Βέροια και
Ολυμπιακός Β' - Επισκοπή, εν ώ η ΕΡΤ3 θα καλύψει
τηλεοπτικά τις αν αμετρήσεις ΑΕΚ Β' - Απόλλων
Σμύρν ης και Κηφισιά - Ηλιούπολη.

1oς (Βόρειος) όμιλος

Παρασκευή (24/3)
ΑΡΙΔΑΙΑΣ, Αλμωπός Αριδαίας - Π.Ο.Τ. Ηρακλής

(14.45)

Κυριακή (26/3)
ΡΟΔΟΥ, Διαγόρας - Απόλλων  Πόν του (14.45)
AEL FC ARENA, Ηρακλής Λάρισας - ΑΕΛ (14.45)
ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ, Νίκη Βόλου - Μακεδον ικός

(14.45)

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, Θεσπρωτός - Παν σερραϊκός
(14.45)

Ρεπό: Αν αγέν ν ηση Καρδίτσας

• Ο αγών ας αν άμεσα στις ΠΑΕ ΠΑΟΚ Β' - Βέροια
αν αβάλλεται λόγω συμμετοχ ής των  ποδοσφαιριστών
της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Β' σε αγών ες ελλην ικών  εθν ικών
ομάδων  και θα ορισθεί με ν εότερο έγγραφο της
διοργαν ώτριας

2ος (Νότιος) όμιλος
Παρασκευή (24/3)

Π. ΣΑΛΠΕΑΣ, Προοδευτική - ΠΑΟ Ρουφ (14.45)

Σάββατο (25/3)

ΣΕΡΑΦΕΙΔΕΙΟ, ΑΕΚ Β' - Απόλλων  Σμύρν ης
(13.45/ΕΡΤ3)

Κυριακή (26/3)

ΑΓΥΙΑΣ, Παν αχ αϊκή - Χαν ιά (14.45)

Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ, Ηρόδοτος - Καλαμάτα (14.45)

ΒΟΥΖΟΥΝΕΡΑΚΕΙΟ, Ο.Φ. Ιεράπετρας - Αιγάλεω
(14.45)

Δευτέρα (27/3)

Γ. ΚΑΜΑΡΑΣ, Κηφισιά - Ηλιούπολη (15.15-ΕΡΤ3)

Ρεπό: Καλλιθέα

• Ο αγών ας αν άμεσα στις ΠΑΕ Ολυμπιακός Β' -
Επισκοπή αν αβάλλεται λόγω συμμετοχ ής των
ποδοσφαιριστών  της ΠΑΕ Ολυμπιακός Β' σε αγών ες
ελλην ικών  εθν ικών  ομάδων  και θα ορισθεί με ν εότερο
έγγραφο της διοργαν ώτριας.

ΕΕΠΠΣΣΔΔΑΑ::  ΕΕμμββόόλλιιμμηη  
ααγγωωννιισσττιικκήή  σσήήμμεερραα  κκααιι  ααύύρριιοο  

σσττηηνν  ΑΑ΄́κκααττηηγγοορρίίαα

ΣΣεε  ααγγωωννιισσττιικκήή  δδρραασσηη  ηη  ΔΔυυττιικκήή  ΑΑττττιικκήή  σσήήμμεερραα
κκααιι  ααύύρριιοο  μμεε  ππααιιχχννίίδδιιαα  γγιιαα  ττηηνν  2222ηη  εεμμββόόλλιιμμηη
ααγγωωννιισσττιικκήή  σσττηηνν  ΑΑ΄́κκααττηηγγοορρίίαα..  ΑΑννααλλυυττιικκάά..

ΣΣΗΗΜΜΕΕΡΡΑΑ
ΑΑ''  ΚΚΑΑΤΤΗΗΓΓΟΟΡΡΙΙΑΑ((2222ηη  ααγγωωννιισσττιικκήή))

ΝΝΕΕΑΑ  ΠΠΕΕΡΡΑΑΜΜΟΟΣΣ  --  ΗΗΡΡΑΑΚΚΛΛΗΗΣΣ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ
((ΔΔΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΝΝΕΕΑΑΣΣ  ΠΠΕΕΡΡΑΑΜΜΟΟΥΥ  1166::0000((                
ΔΔ..ΑΑ..ΟΟ  ΖΖΩΩΦΦΡΡΙΙΑΑΣΣ  --  ΑΑΣΣΤΤΕΕΡΡΑΑΣΣ
ΜΜΑΑΓΓΟΟΥΥΛΛΑΑΣΣ((ΚΚΑΑΜΜΑΑΤΤΕΕΡΡΟΟΥΥ  1166::0000))                
ΕΕΘΘΝΝΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΠΠΑΑΝΝΟΟΡΡΑΑΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  --  ΠΠΑΑΟΟ
ΚΚΟΟΥΥΝΝΤΤΟΟΥΥΡΡΩΩΝΝ  ΜΜΑΑΝΝΔΔΡΡΑΑΣΣ((ΠΠΑΑΝΝΟΟΡΡΑΑΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ
1166::3300))        
ΣΣΚΚΟΟΡΡΠΠΙΙΟΟΣΣ  ΦΦΥΥΛΛΗΗΣΣ  --  ΑΑΚΚΡΡΑΑΤΤΗΗΤΤΟΟΣΣ((ΓΓΙΙΑΑΝΝΝΝΗΗΣΣ
ΠΠΑΑΘΘΙΙΑΑΚΚΑΑΚΚΗΗΣΣ  1177::0000))                
ΑΑ..ΠΠ..ΣΣ  ΙΙΚΚΑΑΡΡΟΟΣΣ  --  ΑΑΠΠΟΟΛΛΛΛΩΩΝΝ  ΠΠΟΟΝΝΤΤΙΙΩΩΝΝ  ΑΑΠΠΟΟ
((ΠΠΑΑΡΡΑΑΛΛΙΙΑΑΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  1188::0000))

ΠΠΕΕΜΜΠΠΤΤΗΗ::                  
ΜΜΕΕΓΓΑΑΡΡΙΙΚΚΟΟΣΣ  --  ΕΕΝΝ..ΠΠΑΑΝΝΑΑΣΣΠΠΡΡ//ΚΚΟΟΥΥ--ΔΔΟΟΞΞΑΑ
((ΒΒΥΥΖΖΑΑ))        ((ΠΠέέμμππττηη        1166::0000))                
ΑΑΣΣ  ΠΠΥΥΡΡΡΡΙΙΧΧΙΙΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠ//ΡΡΓΓΟΟ  --  ΚΚΡΡΙΙΟΟΣΣ
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ((ΓΓΚΚΟΟΡΡΥΥΤΤΣΣΑΑΣΣ  1188::0000))                

Ακάθεκτη η Ακαδημία Ελευσίνας
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Πωλείται κτήμα 5 στρ-
εμμάτων στην Πύλη Δε-
ρβενοχωρίων, πολύ
κοντά σε σχολεία.
Εναλλακτικά ανταλλάσ-
σεται με οικόπεδο στη
Δυτική 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
Ηρακλείου – Άνω Ελευ-
σίνα. Τιμή 150.000
ευρώ Τηλ. 6973221912
& 6977650730          

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή
κατάσταση γκαρσονιέρα
35 τ.μ., ισόγεια, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '08, μπάνιο, ε-
πιπλωμένη, θέρμανση:
αυτόνομη θέρμανση με
κεντρική εγκατάσταση, μέ-
σο θέρμανσης: πετρέλαιο,
νυχτερινό ρεύμα, χωρίς
κοινόχρηστα, ελεύθερη, ι-
δανική για φοιτητές, τιμή
400€ 6948750875

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητο δια-
μέρισμα 63 τ.μ., 4ου, 1

υ/δ, κατασκευή '10, μπά-
νιο, ενεργ. κλ. Α+, ζώνη οι-
κιστική, τιμή 410€, 09:00-
21:00  6908419263

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΧΩΡΟΣ
150 ΤΜ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
(ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ)
ΟΔΟΣ 28ΗΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ
ΑΝΩΘΕΝ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ
(1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ)
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6936780360

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ  4
ΓΡΑΦΕΙΑ 50ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΟΔΟΣ 28ΗΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ
ΑΝΩΘΕΝ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ
(1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ)
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6936780360

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη
γκαρσονιέρα 45 τ.μ., ισό-
γεια, διαμπερής, 1 υ/δ, αυ-
τόνομη θέρμανση, πόρτα
ασφαλείας, ηλιακός, α-

νοικτό πάρκιν, κήπος,
χωρίς ασανσέρ, χωρίς
κοινόχρηστα, όχι μεσίτες,
είναι ένας μεγάλος χώρος
με κουζίνα και μπάνιο, τι-
μή 300€, συζητήσιμη
6947045353

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατάστα-
ση οροφοδιαμέρισμα 170
τ.μ., 1 επίπεδο, 1ου, πρ-
οσόψεως, 3 υ/δ, κατασκε-
υή '80, μπάνιο, 2 wc, θέρ-
μανση: αυτόνομη θέρμαν-
ση με κεντρική εγκατάστα-
ση, πόρτα ασφαλείας,
ηλιακός, χωρίς κοινόχρη-
στα, ενεργ. κλ. Ε, ///Μα-
γούλα, οροφοδιαμέρισμα
170 τ.μ., 1ου ορόφου κα-
τασκευής 1980, προσό-
ψεως και διαμπερές. Διαθ-
έτει 3 υ/δ, σαλόνι μεγάλο,
κουζίνα, μπάνιο, 2 wc,
πόρτα ασφαλείας, αυτ. θ-
έρμανση πετρελαίου και
λέβητας, ηλιακό. Κοντά
στο κέντρο της πόλης.
6/5/2022 10:36 πμ, τιμή
600€ (e-agents1327401).
ASPIS REAL ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220

ΕΛΕΥΣΙΝΑ οικία 110 τ.μ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή
'79, 2 μπάνια, ανακαινι-

σμένη, ανακαίνιση '20, τι-
μή 450€, 09:00-21:00
6945153906
ΜΑΝΔΡΑ Μακρυάμμος,
μονοκατοικία 72 τ.μ., υπε-
ρυψωμένη ισόγεια, 1 υ/δ,
ενεργ. κλ. Γ, ανακαινι-
σμένη, τιμή
300€6946983366
ΟΙΝΟΗ νεόδμητη μονο-
κατοικία 60 τ.μ., ισόγεια, 2
υ/δ, μπάνιο, ανακαίνιση
'10, τιμή 250€, 07:00-
22:00  6945605024

ΒΙΛΙΑ μονοκατοικία 135
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ, 2 μπά-
νια, τζάκι, κήπος, ανακαινι-
σμένη, σαλονοτραπεζα-
ρία, κουζίνα, 1 ξύλινη σο-
φίτα, 2 αυλές, καλοριφέρ,
χωρίς σκάλες, κατάλληλη
και για ηλικιωμένους και ά-
τομα με κινητικά προβλή-
ματα, δεκτά κατοικίδια, τι-
μή 500€ 6944461852

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή
κατάσταση μονοκατοικία
72 τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ, επί
της λεωφόρου Θρα-
συβούλου και Βαγγέλη
Περπινιάδη, Άνω Φούσα,
με αυλή, κοντά σε προα-
στιακό, στάση λεωφορ-
είου και αγορά., τιμή
420€6973222212

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Κέντρο,
καλή κατάσταση διαμέρι-
σμα 40 τ.μ., 1 επίπεδο,
ισόγειο, 1 υ/δ, κατασκευή
'85, μπάνιο, θέρμανση:
κεντρική θέρμανση, ενε-
ργ. 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 Κατάστα-
ση: Ανακαινισμένο
Έτος κατασκευής: 1990
Έτος ανακαίνισης: 2022
Ενεργειακή Κλάση: Δ
Ηλιακός θερμοσίφωνας
Ζώνη: Οικιστική
Δάπεδα: Μωσαϊκό
Ενοίκιο περιλαμβάνει:
Κοινόχρηστα Κεντρική θ-
έρμανση Μέσο θέρμαν-
σης: Πετρέλαιο δίπλα
στην εκκλησία του Αγίου
Δημητρίου 6908461120

Διαμέρισμα
Ασπρόπυργος
400 € 60 τ.μ.

Υπνοδωμάτια: 1 Μπάνια:
1 WC: 1 Όροφος: 1ος
Κατάσταση: Ανακαινισμέ-
νο 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
απασχόληση. 
Η προϋπηρεσία θα ήταν
επιθυμητή.  
Επικοινωνιακές δεξιότ-
ητες  -Ομαδικότητα

- Ευελιξία ωραρίου
Παρέχεται πλήρης ασφ-
άλιση.
Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας: 6937427107 
Κα Κωνσταντίνα. 
Ωράριο επικοινωνίας:
06:00-18:00.

Κυρία ζητά 24ωρη
εργασία στην περ-
ιοχή του Θριάσιου για
φύλαξη ηλικιωμένου
Τηλ 6995524143 κα
Τόνια

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
> Η «Ελλην ική Εταιρεία Ιατρικής Ψυχολογίας», αν απτύσσει Μον άδα

Ψυχικής Υγείας στην  περιοχή των  Μεγάρων  και αν αζητά Νοσηλευτές
ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ με απολαβές Εν ιαίου Μισθολογίου του Δημοσίου. 

Οι υποψήφιοι για τη θέση θα πρέπει ν α στείλουν  το βιογραφικό τους με
e-mail στο hr@medicalpsychology.eu και σε κάθε περίπτωση με σαφή

αν αφορά του κωδικού θέσης ΜΕΓ/ΟΙΚ/ΝΟΣ.

Στοιχεία επικοιν ων ίας: 2106441945

Ο ι

υποψήφιοι βουλευτές που παραβρέθηκαν στην συγκέντρωση ήταν: από την Ανατολική
Αττική ο Βαγγέλης Θεοδώρου, η Μυρόπη Καβουκίδου, ο Βαγγέλης Πλατσατούρας και η
Βαλέρια Τελικοστώγλου, από τη Δυτική Αττική ο Νίκος Ντούρος, από τη Δυτική Αθήνα ο
πρόεδρος του Πράσινου Ιδρύματος “Θεόφραστος”, Γιάννης Κυριακόπουλος, από την Β΄
Πειραιά η Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου – Πασχαλίδου και ο Πέτρος Κουβάτσος και από τον
Νότιο Τομέα, ο επικεφαλής της παράταξης “Αττική Πράσινη Περιφέρεια”, περιφερειακός
σύμβουλος Αττικής και αντιπρόεδρος του ΕΔΣΝΑ Νίκος Παπαδάκης.
Τις επόμενες ημέρες το Πράσινο Κίνημα προγραμματίζει αντίστοιχες πολιτικές συγκεν-
τρώσεις, καθώς το ενδιαφέρον των πολιτών είναι τεράστιο και οι ζυμώσεις που γίνονται
από τα κάτω της κοινωνίας θα εκπλήξουν πολλούς.

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ
Go Green για τη ζωή μας 

ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 6,5
ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ
ΖΟΥΝΟ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ

ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6972605353 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ



Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023   θριάσιο-15  

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

ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  EEyyee  FFaacciilliittyy
MMaannaaggeemmeenntt  ααννααζζηηττάά::

Π ρ ο σ ω π ι κ ό
Α σ φ α λ ε ί α ς -
Φύλακες, για
την στελέχωση
της φύλαξης
Bιομηχανικ ών
Eγκαταστάσεων, στη περιοχή
του Ασπροπύργου.
Απαραίτητα Προσόντα:
• Άδεια εργασίας προσωπικού
ασφαλείας 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 Περιβάλ-
λον.
• Δυνατότητες Επαγγελματικής
Εξέλιξης.
Αν επιθυμείτε, να γίνετε μέλος της
ομάδας μας, μπορείτε να υπο-
βάλλετε το βιογραφικό σας
σημείωμα:
• Στέλνοντας email:
info@eyefm.gr
• Στέλνοντας fax: 2108060055
• Τηλεφωνικά στο τηλέφωνο:
2106121719
Ωράριο επικοινωνίας από Δευ-
τέρα έως Παρασκευή 09:30π.μ.-
16:30μ.μ.,
στο τηλέφωνο 210-6121719.
Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την εταιρεία μας,
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας
: www.eyefm.gr

Πωλείται οικόπεδο
στον  

Ασπρόπυργο
στην  οδό 

Απόλλων ος, 
167 τ.μ. 
(εθν ικό 

κτηματολόγιο)
Πληροφορίες:

Μυρτόν ια Σαμ-
μούτη 6947357908

/ Σεβαστή 
Σαμμούτη

6934022520

ΜΜεεγγάάλληη
κκαατταασσκκεευυαασσττιικκήή  

εεττααιιρρεείίαα  ζζηηττάά  οοδδηηγγόό  
μμεε  δδίίππλλωωμμαα  55ηηςς  
κκααττηηγγοορρίίααςς  γγιιαα  

εεππιικκααθθήήμμεεννηη  ννττααλλίίκκαα..
ΣΣττοοιιχχεείίαα  

εεππιικκοοιιννωωννίίααςς::  
2222996600--8811005511  ήή

66997799991122330022

ΓΑΜΟΣ 

Ο Γεώργιος Σιδηρόπουλος του Ισαάκ και της Όλγας το γέν ος
Συμεων ίδη που γεν ν ήθηκε  στο Καζαχσταν  και κατοικεί στα Άν ω
Λιόσια Αττικής και η Αγγελίν α Ταρασιδη του Αν αστασίου και της

Σαδίρας το γέν ος Μηλοπούλου  που γεν ν ήθηκε στο Καζακστάν  και
κατοικεί στον  Ασπρόπυργο Αττικής θα έλθουν  σε γάμο που θα γίν ει

στις 29.04.23 στον  ιερό ν αό αγ.Νεκταρίου Άν ω Λιοσίων

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΩΣ 35 ΜΕ

ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

2105562000 &
2105560222



16-θριάσιο Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023


