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Αλλάζει ο αριθμός
των βουλευτών στη
Δυτική Αττική λόγω

της απογραφής

Ο Πανελευσινιακός 1-0 στην
επόμενη φάση 

του κυπέλλου Ελλάδας

Ο Μανδραικός πήρε τον ΣέρβοΟ Μανδραικός πήρε τον Σέρβο
Uros Aleksic!Uros Aleksic!

Ο Ηρακλής Ελευσίνας ανακοίνωσε τον
Κώστα Πεχλιβανίδη

ΡΡιιζζιικκήή  ααννάάππλλαασσηη  
σσεε  44  ππλλααττεείίεεςς  σσττοο  ΖΖεεφφύύρριι  
φφέέρρννεειι  ττοο  ΠΠρράάσσιιννοο  ΤΤααμμεείίοο    

σσεελλ..  1100--1111

σσεελλ..  33--44 σσεελλ..  33

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ:
«Οι ΟΤΑ έχουν φτάσει στα

ενεργειακά και 
οικονομικά τους όρια»

σσεελλ..    55

Προσωπικός γιατρός:
Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα

για Αττική και νότιο Αιγαίο
σσεελλ..  33

Γεωργιάδης για 
Ναυπηγεία Ελευσίνας: 

Η τελική πρόταση 
εξυγίανσης θα υπογραφεί
από τους εργαζόμενους

σσεελλ..  99

ΟΟΡΡΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΤΤΕΕΛΛΟΟΣΣ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΤΤΑΑΛΛΑΑΙΙΠΠΩΩΡΡΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥΣΣ

Καταβολή των οφειλών 
σε εργαζόμενους των πρώην

Δημοτικών Επιχειρήσεων του
Δήμου Αχαρνών

ΠΠόόρρττοο  ΓΓεερρμμεεννόό::  ΑΑλλββααννιικκήή  
σσυυμμμμοορρίίαα  μμεε  χχαασσιισσοοφφυυττεείίεεςς  
««ξξεεδδόόννττιιαασσεε»»  ηη  ΑΑσσττυυννοομμίίαα

Φρουρός οπλισμένος με Uzi φυλούσε ολημερίς την
φυτεία με πάνω από 2.000 δενδρύλια κάνναβης

σσεελλ..    22--1133

σσεελλ..  1166

Συγκέντρωση εργαζομένων 
στα Ναυπηγεία Ελευσίνας έξω από τη Βουλή υπέρ

του νομοσχεδίου εξυγίανσης

σσεελλ..  99
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ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
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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 ΑσπρόπυργοςΧειρόγρα-
φα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφονται.
Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’

ανάγκη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Συννεφιά     

Θερμοκρασία: Από 20  έως 31 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αθην ά, Αν τιγόν η,Ασπασία,Αφροδίτη, Φρέγια

Διών η, Ερασμία,Ερατώ, Θάλεια,Θεαν ώ,Καλλιρόη, Καλ-
λιρρόη,Καλλίστη,Κλειώ,Κλεον ίκη,Κλεοπάτρα, Κλειώ,

Πάτρα, Μαριάν θη,Μελπομέν η, Μέλπω,Παν δώρα
Πην ελόπη, Μπηλιώ, Μπιλιώ, Πίτσα,Σαπφώ

Τερψιχ όρη,Χαϊδευτός, Χάιδω,Χαρίκλεια, Χαρά, Χαρούλα
Μελέτιος, Μελέτης, Μελετία, Συμεών

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Χατζή Μαρία Ι.

Θεμιστοκλέους 49, 2105575331

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Παππά Ιωάννα Κ.

Νέζη Νικολάου 44, 2105547707

MANΔΡΑ

ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕΔήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,

2105551232

ΆΝΩ  ΛΙΟΣΙΑ 
Μοσχογιάννη Σπυριδούλα Σ.Δημαρχείου 15,

2102475470

ΑΧΑΡΝΕΣ
Τσανικλίδου Μαργαρίτα Δ.

Μόλας 12 & Φαναρίου 24, 2102463103

Η
βίλα στο Μαρκόπουλο, η «καλωδιωμενη»
φυτεία στο Πόρτο Γερμενό, η σκηνή με τον
άγρυπνο φρουρό με το Uzi και οι έξι Αλβα-

νοί που έκλειναν τις μεγάλες «δουλειές με
φούντες».

Aυτές ειναι οι βασικές ψηφίδες του μωσαϊκού
της υποθεσης με τη μεγάλη επιχείρηση της
ΕΛ.ΑΣ, για το «ξεδόντιασμα» της Αλβανικης
εγκληματικής οργάνωσης που καλλιεργούσε και
έριχνε κάνναβη στις πιάτσες της Αθήνας. 

Μια υπόθεση που ξεκίνησαν να ψάχνουν έξι
μήνες πριν οι αξιωματικοι του Γραφείου Γενικών
Υποθέσεων Θεσσαλονίκης για να καταλήξουν
χθες, με παράλληλες επιχειρήσεις σε Πόρτο Γερ-
μενό και Μαρκοπουλο να εντοπίσουν τη μυστική
φυτεία και να περάσουν χειροπέδες στο καρτέλ. 

Συνολικά βρέθηκαν 2.100 δενδρύλια κάνναβης,
ένα υποπολυβόλο Uzi δυο πιστόλια ενα εκ των
οποίων Glock και ένα όχημα μαρκας Yaris το
οποίο είχε κλαπεί απο εταιρεία ενοικιάσεως και
«φορούσε» παραποιημένες πινακίδες.

Οι έρευνες των έμπειρων αξιωματικών του Γρα-
φείου Γενικών Υποθέσεων Θεσσαλονίκης, μιας
υπηρεσίας με καλή πληροφόρηση απο τις «πιά-
τσες των παρανόμων» που επιχειρεί σε όλη την
Ελλάδα συνεχίζονται προκειμένου να 

βρεθούν και να ακρωτηριαστούν και άλλα πλοκά-
μια της συγκεκριμένης ομάδας.

Η βίλα στο Μαρκόπουλο με τα γλαστράκια

Όταν πριν μερικούς μήνες στα γραφεία της
Υπηρεσίας Γενικών Υποθέσεων Θεσσαλονίκης,
έφθασε μια πληροφορία που έλεγε για ένα δυνατό
κύκλωμα που καλλιεργεί και ρίχνει κάνναβη στις
πιάτσες της Αθηνας και κρίθηκε ως σοβαρή, οι
αξιωματικοί επιασαν αμέσως δουλειά. 

Αυτο που διαπίστωσαν απο την έρευνα, ήταν οτι
πίσω απο το κύκλωμα, βρισκονταν Αλβανοι, έξι
άτομα ηλικιας 35-40 ετών, τα οποια ειναι παλιοι
γνώριμοι των αρχών καθώς στο παρελθόν σύμφ-
ωνα με πληροφορίες είχαν συλληφθει για υποθ-
έσεις ναρκωτικών και όπλων.

Οταν τους εντόπισαν έγιναν η σκιά τους και αυτό
που απέμενε ήταν να βρεθει και η φυτεία. Όπως
προέκυψε απο την έρευνα, το καρτέλ, είχε «σπά-
σει» την επιχείρηση καλλιέργειας σε δυο μέρη. 

Στην πρώτη φαση, είχε ενοικιάσει, μια βίλα στο
Μαρκόπουλο στην οποία υπήρχαν τα γλαστράκια
με την κάνναβη τα οποία καλλιεργούσαν τα φυτά
μέχρι να αναπτυχθούν. 

Στη συνέχεια, μετέφεραν την κάνναβη στη μυστι-
κή φυτεία στη θέση Κριεμάδι, στο Πόρτο Γερμενό.

Πόρτο Γερμενό: Αλβανική συμμορία 
με χασισοφυτείες «ξεδόντιασε» η Αστυνομία

Φρουρός οπλισμένος με Uzi φυλούσε ολημερίς την
φυτεία με πάνω από 2.000 δενδρύλια κάνναβης

Α
πάντηση στο Νίκο Ανδρουλάκη που μίλησε σήμερα για απόπειρα παγίδευσης με
στόχο τον εκβιασμό στην υπόθεση της παρακολούθησής του, κατηγορώντας
ευθέως τον Κ. Μητσοτάκη, δίνει με ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία.

«Kάποια στιγμή θα πρέπει ο κ. Ανδρουλάκης να κατανοήσει
πως η υπόθεση που τον αφορά έχει πάρει τον δρόμο της
δικαστικής και κοινοβουλευτικής διερεύνησης και ότι στις Δημο-
κρατίες αυτά τα ζητήματα αντιμετωπίζονται θεσμικά, όπως
κινήθηκε από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση, μέσω των
προβλεπόμενων κοινοβουλευτικών διαδικασιών», αναφέρει η
ΝΔ.
Και επισημαίνει: «Με το να επιμένει μονοθεματικά να μιλά για

το θέμα αυτό ταυτιζόμενος απόλυτα με τον ΣΥΡΙΖΑ, απλά επι-
βεβαιώνει αυτό που ολοένα και περισσότεροι πολίτες σκέφτον-
ται: ότι ψηφίζοντας Ανδρουλάκη προκύπτει Τσίπρας».
Νωρίτερα ο Νίκος Ανδρουλάκης καταφέρθηκε προσωπικά
κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, για την «αυταρχική αντίληψη

να παρουσιάζει το θύμα ως θύτη»,
ενώ έκανε λόγο για ένα «επιτελικό
παρακράτος».
Όπως σημείωσε ο πρόεδρος του

ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, η ΕΥΠ δεν ήθελε
μόνο να παρακολουθεί τις τηλέφω-
νικές του συνομιλίες, αλλά και την
προσωπική του ζωή, καθώς αυτά
τα κακόβουλα λογισμικά, πέρα από
το ότι παίρνει όλα τα αρχεία, ακόμα
και όταν είναι κλειστό το κινητό

μπορεί να βιντεοσκοπεί και να ηχογραφεί.
«Μιλάμε για λογισμικά που έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρό-
νια. Αν κυριαρχήσουν κράτη που κάνουν χρήση τέτοιων λογι-
σμικών, η φιλελεύθερη δημοκρατία και η προστασία των ανθ-
ρώπινων δικαιωμάτων θα πάνε περίπατο», δήλωσε χαρακ-
τηριστικά και υπογράμμισε ότι η ενοχή της κυβέρνησης απο-
δεικνύεται από τον βομβαρδισμό παραπληροφόρησης του
ελληνικού λαού.

ΝΔ για παρακολουθήσεις: Ψηφίζοντας
Ανδρουλάκη προκύπτει Τσίπρας
«Επιμέν ει μον οθεματικά ν α μιλά για το θέμα αυτό 
ταυτιζόμεν ος απόλυτα με τον  ΣΥΡΙΖΑ»

Συνεχίζεται στη σελ. 13
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Ηαπογραφή αλλάζει τα
δεδομένα στον αριθμό
των βουλευτών που θα

εκλέξει στις επόμενες εκλογές
κάθε περιφέρεια.

Άλλες περιφέρειες βγαίνουν
κερδισμένες καθώς θα εκπροσω-
πούνται στην επόμενη Βουλή από
περισσότερους βουλευτές και
άλλες χαμένες. Σχεδόν σε όλη
την Αττική οι έδρες αυξάνονται.
Η δυτική «κερδίζει» μια έδρα και
εκλέγει 5 βουλευτές από 4 που
ίσχυε.

Κερδίζουν έδρες

Α’ Αθηνών: +3 έδρες (17)
Βόρειος τομέας: +4 έδρες (19)
Δυτικός τομέας: +2 έδρες (13)
Νότιος τομέας: +4 έδρες (22)
Α’ Πειραιώς: -1 έδρα (5)
Β’ Πειραιώς: +1 έδρα (9)
Ανατολική Αττική: +4 έδρες

(14)
Δυτική Αττική: +1 έδρα (5)
Α’ Θεσσαλονίκης: +4 έδρες

(20)
Δωδεκάνησα: +1 έδρα (6)

Ο νέος εκλογικός χάρτης διαμο-
ρφώνει νέα δεδομένα και μεταξύ
των υποψηφίων βουλευτών του
ίδιου κόμματος. Ειδικά στις περ-
ιφέρειες που οι έδρες μειώνονται
η μάχη του σταυρού θα είναι πιο
σκληρή.

Από δύο έδρες χάνουν η Αιτω-
λοακαρνανία και οι Σέρρες και
από μία έδρα η Αρκαδία.

Χάνουν 1 έδρα
Αρκαδία
Άρτα
Αχαΐα

Αλλάζει ο αριθμός των βουλευτών στη Δυτική
Αττική λόγω της απογραφής

Τ
ην  ριζική αν άπλαση τεσσάρων  πλατειών  στο
Ζεφύρι, εξασφάλισε ο Δήμαρχ ος Φυλής Χρήστος
Παππούς από το Πράσιν ο Ταμείο με στόχ ο την

ποιοτική αν αβάθμιση των  συγκεκριμέν ων  κοιν όχ ρη-
στων  χ ώρων  αν αψυχ ής. 

Η μελέτη της Τεχ ν ικής Υπηρεσίας έγιν ε αποδεκτή
από το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσιν ου ταμείου
την  Τετάρτη 24 Αυγούστου 2022. Εγκρίν ει χ ρημα-
τοδότηση ύψους 693.000 ευρώ μέσω του Χρηματοδοτι-
κού Προγράμματος “Δράσεις Περιβαλλον τικού Ισο-
ζυγίου” για τα έτη 2021-2022, στον  άξον α προτεραιότ-

ητας 2 “Αστική Αν αζωογόν ηση και Λοιπές Δράσεις
Περιβαλλον τικού Ισοζυγίου” και καλύπτει το 60% της
συν ολικής δαπάν ης εν ώ το υπόλοιπο 40% για την
ολοκλήρωση του μεγάλου αυτού έργου θα καλυφθεί από
ίδιους πόρους του Δήμου Φυλής.

Στις αν ακατασκευασμέν ες πλατείες θα τοποθετηθ-
ούν  για πρώτη φορά ηλιακά παγκάκια για τη φόρτιση
συσκευών , θα φυτευτούν  εκατον τάδες δέν τρα και
θάμν οι, θα τοποθετηθούν  δεκάδες φωτιστικά σώματα
και εκτός από τις παιδικές χ αρές θα δημιουργηθούν
στους ίδιους χ ώρους και γυμν αστήρια εν ηλίκων  με

υπαίθρια όργαν α εκγύμν ασης. Και στις τέσσερις πλα-
τείες θα υπάρχ ουν , πέργκολες σκίασης, κιόσκια πληρ-
οφοριών , απλοί κάδοι απορριμμάτων  και τριπλοί βυθ-
ιζόμεν οι κάδοι αν ακύκλωσης, ποδηλατοστάτες,
χ αλύβδιν ες βρύσες, συστήματα αυτόματου ποτίσματος
και θα κατασκευαστούν  ειδικές εσωτερικές (προστασία
πρασίν ου) και εξωτερικές περιφράξεις.

Την  ικαν οποίηση του για τη ν έα χ ρηματοδότηση που
πέτυχ ε ο Δήμος Φυλής εξέφρασε ο Χρήστος Παππούς.
“Και ο φετιν ός Αύγουστος ήταν  έν ας πολύ αποδοτικός
μήν ας για το Δήμο μας.

Πετύχ αμε με τους συν εργάτες μου ακόμα και στο
λεγόμεν ο “μήν α της ραστών ης” σημαν τικές χ ρηματο-
δοτήσεις μεγάλων  και μικρότερων  έργων  και για τις
τρεις Δημοτικές Κοιν ότητες του Δήμου μας.

Συν εχ ίζουμε με πλήρη αφοσίωση, πρόγραμμα και
σκληρή δουλειά τις προσπάθειες για το Δήμο πρότυπο
που οραματιζόμαστε” υπογράμμισε ο Δήμαρχ ος Φυλής. 

“Ο πρωτοποριακός σχ εδιασμός των  ν έων  πλατειών
στο Ζεφύρι αλλάζει το υφιστάμεν ο status των
κοιν όχ ρηστων  χ ώρων . Παν τρεύει τη διασκέδαση και
το παιγν ίδι των  παιδιών  με τις αν άγκες για άθληση των
συν οδών  τους στον  ίδιο χ ώρο και στον  ίδιο χ ρόν ο,
εν ώ ταυτόχ ρον α έχ ει δοθεί μεγάλη έμφαση και στον
εμπλουτισμό του πρασίν ου” σημειών ει ο  Αν τιδήμα-
ρχ ος Τεχ ν ικών  Έργων  Θαν άσης Σχ ίζας ο οποίος υπο-
γραμμίζει την  καθοριστική συμβολή του Ειδικού Συν ε-
ργάτη Δημάρχ ου Γιάν ν η Λιάκου για την  επιτυχ ή έκβα-
ση των  διαδικασιών  ώστε ν α εγκριθεί και και αυτή η
χ ρηματοδότηση. 

ΡΡιιζζιικκήή  ααννάάππλλαασσηη  
σσεε  44  ππλλααττεείίεεςς  σσττοο  ΖΖεεφφύύρριι  φφέέρρννεειι  ττοο  ΠΠρράάσσιιννοο  ΤΤααμμεείίοο    

Συνεχίζεται στη σελ. 4 Συνεχίζεται στη σελ. 10

Προσωπικός γιατρός:
Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα
για Αττική και νότιο Αιγαίο

Α
ν οίγει σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου, η πλατφόρμα
για την  εγγραφή των  πολιτών  που έχ ουν
συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους

στον  προσωπικό γιατρό στις Περιφέρειες Αττικής και
Νοτίου Αιγαίου.

Υπεν θυμίζεται ότι από 1η Αυγούστου η πλατφόρμα
εγγραφής των  πολιτών  στον  προσωπικό γιατρό είν αι
διαθέσιμη για όλες τις περιφέρειες, πλην  Αττικής και
Νοτίου Αιγαίου που αν οίγει σήμερα 

Για τις δύο αυτές περιφέρειες δόθηκε παράταση έως
και σήμερα για τις εγγραφές των  γιατρών  στο
σύστημα.

Το σύστημα του προσωπικού γιατρού θα τεθεί σε
πλήρη λειτουργία αρχ ές του 2023.
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ΓΑΜΟΣ 
Ο AMANATIΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΡΧΑΡΙΔΗ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ 
ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΚΑΙ Η ΓΟΥΡΖΟΥΛΙΔΗ

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΣΟΦΙΑΣ  ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΤΣΙΜΚΕΝΤ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ

ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ
ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

Δράμα
Ηλεία
Θεσπρωτία
Ιωάννινα
Καρδίτσα
Καστοριά
Κιλκίς
Κοζάνη
Κυκλάδες
Λακωνία
Λάρισα

Μαγνησία
Μεσσηνία
Πέλλα – Πιερία
Τρίκαλα
Φθιώτιδα
Φλώρινα
Χίος

Χωρίς αλλαγή

Αργολίδα

Βοιωτία
Γρεβενά
Έβρος
Εύβοια
Ευρυτανία
Ζάκυνθος
Ημαθία
Ηράκλειο
Β’ Θεσσαλονίκης
Καβάλα
Κέρκυρα

Κεφαλλονιά
Κορινθία
Λασίθι
Λέσβος
Λευκάδα
Ξάνθη
Πρέβεζα
Ρέθυμνο
Ροδόπη
Σάμος
Φωκίδα

Χαλκιδική
Χανιά

Η τελική εικόνα
πάντως θα διαμορ-
φωθεί τον Δεκέμ-
βριο όταν και η
ΕΛΣΤΑΤ δώσει τα
τελικά και οριστικά
στοιχεία.



ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ:
«Οι ΟΤΑ έχουν φτάσει

στα ενεργειακά και 
οικονομικά τους όρια»

Σ
τις  δυσοίωνες προβλέψεις για έναν δύσκολο ενεργειακά χειμώνα και τις προσπάθειες
των Δήμων να βρουν λύσεις εξοικονόμησης, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρ-
ης Παπαστεργίου σε συνεντεύξεις του στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA, το ραδιοφωνικό

σταθμό Real FM, στο ραδιοφωνικό σταθμό Alpha Radio και στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ». Παράλ-
ληλα έκανε λόγο και για πιο μακροπρόθεσμες, βιώσιμες λύσεις που θα έπρεπε να είχαν υλο-
ποιηθεί αρκετά χρόνια πριν.

Ο κ. Παπαστεργίου υπογράμμισε πως ο χειμώνας που έρχεται αναμφισβήτητα θα είναι ένας
ενεργειακά δύσκολος χειμώνας. Παρότι οι επιδοτήσεις που ανακοινώθηκαν είναι σημαντικές,
λίγο αφορούν τους Δήμους και τις ΔΕΥΑ, αφού πολλές παροχές τους είναι πάνω από 35kVA και
συνεπώς είναι εκτός επιδότησης.

Οι Δήμοι όπως είπε, χρειάζονται στήριξη, γιατί άμεσες, ανέξοδες και μαγικές λύσεις δεν
υπάρχουν. Τόνισε πως πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι.

Σε ό,τι αφορά τους Δήμους ο κ. Παπαστεργίου σημείωσε πως τα μέτρα που μπορούν
να παρθούν άμεσα και μεσοπρόθεσμα απ’ αυτούς είναι:

– Μείωση της κατανάλωσης. Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ ανέφερε ότι οι Δήμοι προφανώς μπορούν
να εξοικονομήσουν πόρους από τον κλιματισμό και τον διακοσμητικό φωτισμό σε δημόσια κτίρια
και αξιοθέατα. Ωστόσο τα πράγματα δεν είναι εύκολα ως προς τον οδοφωτισμό, όπου μια μείω-
ση 10% θα μπορούσε να δημιουργήσει ζητήματα ασφάλειας των πολιτών. Εξίσου σημαντικό,
ανέφερε, είναι και το νομικό κενό που υπάρχει για την ευθύνη των αιρετών οι οποίοι ανά πάσα
στιγμή μπορεί να εγκληθούν για οποιοδήποτε ατύχημα δυνητικά συμβεί σε σημεία με ανεπαρκή
φωτισμό.

– Να νομοθετηθεί άμεσα η δυνατότητα σε όλους τους δήμους και σε αυτούς χωρίς πιστοληπτι-
κή ικανότητα, να προχωρήσουν σε σύναψη δανείων για έργα εξοικονόμησης ενέργειας. Αυτό το
μέτρο, είπε, αν και δεν προσφέρει άμεσο αποτέλεσμα, ωστόσο θα δώσει εξοικονόμηση ενέρ-
γειας όχι 10% που είναι τώρα ο στόχος, αλλά έως και 80%. Και αν δεν προχωρήσει άμεσα θα
συζητάμε για το ίδιο θέμα και τον επόμενο χειμώνα…

– Να προχωρήσει γρήγορα το πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ για την ενεργειακή αναβάθμιση των
κτιρίων με έξυπνα συστήματα ενεργειακής διαχείρισης.

– Να δοθεί η δυνατότητα στους δήμους να προχωρήσουν σε έργα ΑΠΕ. Το θέμα, είπε, δεν είναι
τόσο οι χρημαδοτήσεις / επιδοτήσεις όσο η δυνατότητα του δικτύου να απορροφήσει την παραγό-
μενη από τις δημοτικές ενεργειακές κοινότητες, ενέργεια. Εκεί πρέπει να υπάρξει προτεραιο-
ποίηση.

«Σε κάθε περίπτωση, υπογράμμισε ο κ. Παπαστεργίου, Δήμοι και ΔΕΥΑ θέλουν στήριξη αφού
η λειτουργία των σχολείων – και μάλιστα με διευρυμένο ωράριο σε κάποια από αυτά – αλλά και
ενεργοβόρες εγκαταστάσεις όπως κολυμβητήρια, αντλιοστάσια, βιολογικοί καθαρισμοί κ.λπ.,
έχουν φέρει τους ΟΤΑ στα ενεργειακά και οικονομικά τους όρια».
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««ΜΜεε  άάλλλλαα  μμάάττιιαα»»  
Μουσικό αφιέρωμα στον Δημήτρη 
Μητροπάνο & την Βίκυ Μοσχολιού 

- Στο ανοιχτό θέατρο άλσους 
Θεόγνιδος(Πευκάκια) Μεγάρων

H
Περιφέρεια Αττικής προσφέρει και προσκαλεί σε συναυλία – μου-
σικό αφιέρωμα στον Δημήτρη Μητροπάνο και την Βίκυ Μοσχολιού,
με την ορχήστρα των Ονείρων, την Δευτέρα 05 Σεπτεμβρίου 2022,

ώρα 9.00 μ.μ. στο ανοιχτό θέατρο στο άλσος Θεόγνιδος (Πευκάκια) Μεγάρ-
ων.

Η συναυλία χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο της
13ης «Μεγάρων γη», που διοργανώνεται με τον Δήμο Μεγαρέων και την
Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Μεγαρέων (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.).

Κοινό και καλλιτέχνες θα ενωθούν σε μια αξέχαστη μουσική διαδρομή με
εμβληματικά κομμάτια που άφησαν εποχή, που αγαπήσαμε και τραγουδήσα-
με. Σε αυτό το μουσικό ταξίδι, νέοι λαϊκοί τραγουδιστές που ξεχωρίζουν για
την απλότητα και τη αυθεντικότητα τους, θα ερμηνεύσουν με σεβασμό κάποια
από τα πιο γνωστά λαϊκά κομμάτια της ελληνικής δισκογραφίας. Συνδυαστι-

κά με το μουσικό πρόγραμμα, άτομα με αναπηρίες θα μεταδίδουν κοινωνι-
κά μηνύματα για τις δυσκολίες στην καθημερινότητά τους στοχεύοντας στην
ευαισθητοποίηση των πολιτών.

Σχετικά ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Λευτέρης Κοσμόπουλος
ανέφερε: «Η Περιφέρεια Αττικής προσφέρει μια βραδιά πολιτισμού και τιμής
σε κορυφαίους Έλληνες δημιουργούς που συγκινούν με τις διαχρονικές
δημιουργίες τους. Παράλληλα, στηρίζουμε το εγχείρημα της γιορτής τοπι-
κής ανάπτυξης «Μεγάρων γη» που ενώνει τις παραγωγικές δυνάμεις των
Μεγάρων».

Είσοδος ελεύθερη. Η συναυλία είναι χορηγία της Περιφέρειας Αττικής.

Μ
ε απόφαση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής που δημο-
σιεύτηκε τη Δευτέρα 29/8,

εγκρίθηκε το Περιφερειακό Πρόγρ-
αμμα της Αττικής για την Προγραμμα-
τική Περίοδο 2021-2027. 

Το νέο Περιφερειακό Πρόγραμμα
περιλαμβάνει  προϋπολογισμό
αυξημένο κατά 54% σε σχέση με την
τρέχουσα προγραμματική περίοδο
2014-2020, ενώ οι  βασικοί
πυλώνες χρηματοδότησης είναι:

• 200 εκ. ευρώ για δράσεις
ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας,
της έρευνας και της καινοτομίας

• 330 εκ. € για δράσεις εξοικονόμ-
ησης ενέργειας και αντιμετώπισης
των επιπτώσεων από την κλιματική
αλλαγή

• 130 εκ. € για Βιώσιμα και
«έξυπνα» μεταφορικά δίκτυα και για
τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας

• 650 εκ. € για την Ενίσχυση της
Κοινωνικής Συνοχής, τη βελτίωση
της υγειονομικής περίθαλψης και
για την κατασκευή υποδομών
εκπαίδευσης και κοινωνικής πρό-
νοιας

• 290 εκ. € για την υλοποίηση
σχεδίων ολοκληρωμένων χωρικών
επενδύσεων 

Με αφορμή αυτή την ιδιαίτερα θετι-
κή εξέλιξη, ο Aντιπεριφερειάρχης
Δυτικής Αττικής Λευτέρης Κοσμό-
πουλος ανέφερε: «Είναι μια πολύ
θετική εξέλιξη για την Αττική και την
περιοχή μας η έγκριση του προ-

γράμματος της Περιφέρειας Αττικής.
Όπως τονίζει και ο Περιφερειάρχης
Γ. Πατούλης, με το νέο ΕΣΠΑ 2021-
2027 με αυξημένο κατά 54% προϋ-
πολογισμό, ανοίγει μια νέα σελίδα
για την Αττική. Στόχος μας η βιώσιμη
και δίκαιη ανάπτυξη με την υλο-
ποίηση καινοτόμων δράσεων   στήρ-
ιξης των επιχειρήσεων, της κοι-
νωνίας και των πολιτών

Το νέο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Αττι-
κής για την περίοδο 2021-2027
χαρακτηρίζεται από πληθώρα και-
νοτόμων δράσεων στήριξης των
επιχειρήσεων, της κοινωνίας και
των πολιτών που μπορούν να
οδηγήσουν την Αττική μας σε μια
βιώσιμη, έξυπνη και δίκαιη ανά-
πτυξη.

Θέλω και από πλευράς μου να
συγχαρώ όλους τους συντελεστές
αυτής της επιτυχίας και συγκεκριμέ-
να τη διαχειριστική αρχή, τα στελέχη
της και τον Προϊστάμενο της, καθώς
με το πρόγραμμα αυτό θα έχουμε
νέες δυνατότητες και για την περιοχή
μας».

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
το Πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής 

για την Περίοδο 2021-2027
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“Θέλει Τέχνη ο Έρωτας!”
Την Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου
στο Αμφιθέατρο “Βορεινό” –

Είσοδος Ελεύθερη 
Με την Υποστήριξη του Ν.Π.ΔΔ Αθλητι-
σμού – Πολιτισμού Δήμου Φυλής “η

Πάρνηθα” 

Μια ξέφρενη κωμωδία με τρομερούς ρυθμούς
και περίπλοκες απρόσμενες εναλλαγές, πού

σου κόβουν την ανάσα... από το
γέλιο!Μετάφραση - – Σκηνοθεσία: Γιώργος

ΜαταράγκαςΠαίζουν οι ηθοποιοί:Πέτρος
Ξεκούκης, Νέλλη Γκίνη, Ασπασία Κοκόση,

Ηλίας Παπακωνσταντίνου, Ειρήνη Αμανατίδου,
Σταυρούλα Kαμνή και Γιώργος Ματαράγ-

καςΏρα 21:00 – Αμφιθέατρο ΒΟΡΕΙΝΟ Ζωφρ-
ιάς 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Συντονισμένη προσπάθεια για την
καθαριότητα και τη συντήρηση
πρασίνου στη Δ.Ε. Μαγούλας 

Στο πλαίσιο της καθημερινής επικοινωνίας με
τους πολίτες, ο Δήμος , ενημερώνει για τις καθ-
ημερινές ή/και εβδομαδιαίες εργασίες που πραγ-
ματοποιούνται σε όλο το εύρος της Ελευσίνας
και της Μαγούλας, τόσο για τη γνώση των προ-
γραμματισμένων και εκτελεσθέντων ενεργειών
όσο και για τον ενδεχόμενο εντοπισμό οποιον-
δήποτε επισημάνσεων από τους πολίτες, οι
οποίες και συμβάλλουν τα μέγιστα στο έργο του
Δήμου.

Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν τις
προηγούμενες ημέρες στη Δημοτική Ενότητα
Μαγούλας, πέραν τον προγραμματισμένων και
καθιερωμένων εργασιών καθαριότητας, σε όλο
το εύρος της Δ.Ε. είναι οι εξής:

Συντήρηση Πλατείας Σοφοκλή Ρήγου
Συντήρηση παρτεριού απέναντι από το 1ο

Δημοτικό Σχολείο 
Φυτεύσεις στο κεντρικό πάρκο και στην κεντρ-

ική πλατεία
Επισκευή ποτιστικών συστημάτων στο Νεκρο-

ταφείο, την Πλατεία Ελευθερίας και την Πλατεία
Σ. Ρήγου

Συντήρηση Κεντρικής Πλατείας
Συντήρηση τριγώνου 25ης Μαρτίου & Κρήτης 
Συντήρηση πλατείας Οσίου Μελετίου
Συντήρηση αύλειου χώρου παραρτήματος

1ου Νηπιαγωγείου
Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου Αγ. Σώστη 
Συντήρηση πλατείας & παιδικής χαράς

Θριασίου & Αθηνάς

Ξεκινούν οι Εγγραφές στο Θεατρικό εργαστήρι τουΞεκινούν οι Εγγραφές στο Θεατρικό εργαστήρι του
Δήμου Φυλής από 1 έως 30 Σεπτεμβρίου Δήμου Φυλής από 1 έως 30 Σεπτεμβρίου 

Έναρξη Μαθημάτων 16 Σεπτεμβρίου 
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‘’Mε διαφάνεια, νομιμότητα κι
αποτελεσματικότητα, η σημερινή
Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής
υλοποιεί δράσεις πολιτικής
προστασίας.

Η παράταξη της κας Δούρου είναι
η τελευταία που δικαιούται να δίνει
μαθήματα αποτελεσματικής
διαχείρισης πυρκαγιών και
φυσικών καταστροφών.’ ’
επισημαίνει  σε ανακοίνωση που
εξέδωσε ο Αντιπεριφερειάρχης
Δυτικής Αττικής Λ. Κοσμόπουλος,
απαντώντας στο περιεχόμενο της
ανακοίνωσης που εξέδωσε η
παράταξη «Δύναμη Ζωής» με
επικεφαλής την κα Δούρου, σχετικά
με τη σύμβαση για την απομάκρυνση
της εύφλεκτης φυτικής ύλης από
πρανή και νησίδες των δρόμων της
Δυτικής Αττική για το 2022,
προσθέτοντας δε  πως  αποδεικνύει
την έλλειψη μέτρου και  το
απαράμιλλο θράσος της
αντιπολίτευσης.

Με τρία μεγάλα  ψέματα επιχειρούν
να παρουσιάζουν το άσπρο- μαύρο

και  να δημιουργούν ψευδείς
εντυπώσεις για ένα ζήτημα, που
αφορά την προστασία των ζωών
και των περιουσιών των πολιτών
της Δυτικής Αττικής.

Στα ψέματα αυτά απαντάμε με
τρεις αλήθειες 

Ψέμα πρώτο, εγκαλούν τη
σημερινή Διοίκηση ότι  υπέγραψε
καθυστερημένα τη σύμβαση για την
απομάκρυνση της εύφλεκτης
φυτικής ύλης από πρανή και
νησίδες των δρόμων της Δυτικής
Αττική για το 2022, κι όχι πριν την
έναρξη της αντιπυρικής περιόδου ,
τον Μάιο του 2022. Πρόκειται για
ψέμα.

Η αλήθεια είναι πως :

η Διοίκηση της κας Δούρου ήταν
αυτή που υπέγραφε τις συμβάσεις
καθαρισμού και  αποψίλωσης με
μεγάλη καθυστέρηση ( 2015- 29
Ιουνίου, 2016-15 Σεπτεμβρίου,
2017-28 Ιουλίου, 2018- 9
Αυγούστου, 2019- 5 Μαΐου γιατί
ήταν προεκλογική χρονιά και είχε
προηγηθεί το Μάτι)

η σημερινή διοίκηση ξεκίνησε τις
εργασίες καθαρισμού και

αποψίλωσης το 2022, από τις 20
Μαίου.

Ψέμα δεύτερο, εγκαλούν τη
σημερινή Διοίκηση ότι  δεν
ακολούθησε διαφανείς διαδικασίες
για την επιλογή του αναδόχου,
βάζοντας φωτογραφικές
προδιαγραφές στις διαδικασίες
ανάθεσης.

Η αλήθεια είναι ότι η  σημερινή
Διοίκηση : 

Ακολουθεί την πρακτική  όλες οι
προκηρύξεις να συντάσσονται από
τους αρμόδιους υπηρεσιακούς
παράγοντες με καθαρά τεχνοκρατικά
κριτήρια. Χωρίς παρεμβάσεις και
υποβολές.

Για πρώτη φορά για τη
συγκεκριμένη δράση προκηρύχθηκε
διεθνής ανοικτός διαγωνισμός , η
πιο καθαρή και  διαφανής
διαδικασία .

Για πρώτη φορά γίνεται
διαγωνιστική διαδικασία με διάρκεια
τριών ετών, κι όχι ετήσια, ώστε να
αποφευχθούν στο μέλλον
καθυστερήσεις.

Ενώ επίσης για πρώτη φορά η
αντίστοιχη διαδικασία πέρασε από
τον έλεγχο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, σε αντίθεση με ότι
γινόταν την περίοδο Δούρου. 

Ψέμα τρίτο,  υποστηρίζουν ότι
λόγω των επιλογών της σημερινής
Διοίκησης, έχει αυξηθεί το κόστος
της συγκεκριμένης υπηρεσίας , ενώ
εκείνοι πετύχαιναν καλύτερες τιμές.

Η αλήθεια είναι πως αν μελετήσει
κάποιος τις συμβάσεις, θα
αντιληφθεί πως η σημερινή Διοίκηση
πέτυχε την ίδια τιμή ανά παρεχόμενη
εργασία με τις τιμές των συμβάσεων
του παρελθόντος, παρά το γεγονός
ότι  έχουν αλλάξει  ριζικά οι
οικονομικές συνθήκες κι έχει ανέβει
κατακόρυφα το κόστος των
συγκεκριμένων εργασιών. 

Τελικά , όχι μόνο στη διαχείριση
των φυσικών καταστροφών και
φαινομένων , αλλά ούτε και στη
δημιουργική λογιστική
αποδεικνύονται  ικανοί  οι
εκπρόσωποι της Δύναμης Ζωής και
η επικεφαλής τους.

Ο σοφός λαός μας έχει  μια
παροιμία που ταιριάζει  «γάντι»
στην περίπτωση μας: Στου
κρεμασμένου το σπίτι δεν μιλάμε για
σκοινί.

H κα Δούρου και η παράταξη
Δύναμη Ζωής διάλεξαν να
αντιπαρατεθούν με τη σημερινή
Διοίκηση σε ένα ζήτημα που ξυπνά
σε όλους τους πολίτες της Αττικής,

Απάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής 
Ελ. Κοσμόπουλου στην παράταξη «Δύναμη Ζωής»

σχετικά με τη σύμβαση για την απομάκρυνση της εύφλεκτης φυτικής ύλης από πρανή και νησίδες
των δρόμων της Δυτικής Αττική για το 2022, 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ &
Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ &
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ 2022-2023

Ανάρτηση του υπ΄αρ. πρωτ.
82026/26-8-2022 Πίνακα Συμμε-
τεχόντων της υπ΄ αρ. πρωτ.
74820/29-7-2022 Ανακοίνω-
σης Δήμου Αχαρνών που
αφορά στη σύναψη
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την
πρόσληψη προσωπικού σε
υπηρεσίες καθαρισμού σχο-
λικών μονάδων για το διδακτικό
έτος 2022-2023, του υπ΄αρ.
πρωτ. 81966/26-8-2022 Προ-
σωρινού Πίνακα Κατάταξης και
Βαθμολογίας Επιτυχόντων και

του υπ΄αρ. πρωτ. 81983/26-8-
2022 Πίνακα Απορριπτέων.
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ
Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Η άσκηση αντίρρησης ατελώς
επιτρέπεται από τους ενδιαφερ-
όμενους μόνο για εσφαλμένο

υπολογισμό της μοριοδότησης
μέσα σε αποκλειστική προθε-
σμία δύο (2) εργάσιμων ημερών,
η οποία αρχίζει από την επό-
μενη ημέρα της ανάρτησης τους.

Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκ-
τρονικά στην ηλεκτρονική
διεύθυνση info@acharnes.gr

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Προσωρινοί πίνακες επιτυχόντων & απορριπτέων για την
καθαριότητα σχολείων 2022-2023

Βράβευση αριστούχων 
αποφοίτων Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης
από τον Όμιλο ΕΛΠΕ

Με επιστολή του προς το Δήμο Μάνδρας-Ειδ-
υλλίας-Ερυθρών-Οινόης και το Δήμαρχο Χρήστο
Ε. Στάθη, ο Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια ενημε-
ρώνει ότι στο πλαίσιο του προγράμματος Proud of
Youth, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουρ-
γείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, θα επιβρα-
βεύσει τους αριστούχους αποφοίτους Δευτεροβά-
θμιας Εκπαίδευσης του Θριασίου Πεδίου. 

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα κριτήρια,
όπως αυτά περιγράφονται στο συνημμένο έγγρα-
φο, μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά την
αίτηση τους στο σύνδεσμο
https://studentsawards.helpe.gr/ μέχρι και τις 19
Σεπτεμβρίου 2022.
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Θήβα: Επεισόδιο με πυροβολισμούς - Tραυματίστηκαν παιδιά

Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς και  δύο τραυματισμένα παιδιά, σημειώθηκε το απόγευμα της
Τρίτης (30/8) στην πλατεία Συνοικισμού Θηβών.

Δράστες Ρομά, που για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, διαπληκτίστηκαν κι βγήκαν όπλα.
Από τους πυροβολισμούς, τραυματίστηκαν δύο μικρά παιδιά, ένα κορίτσι 7 ετών και ένα αγοράκι 5

ετών, τα οποία διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Θηβών.
Από εκεί, ενημερώθηκε και η Αστυνομία, που έφτασε στο σημείο για να διερευνήσει τι ακριβώς συνέβη.
Το ευτύχημα είναι ότι το αγοράκι πήρε ήδη εξιτήριο, ενώ και για το κοριτσάκι, δεν υπάρχει κίνδυνος

για τη ζωή του.
Παρ όλα αυτά, τα τραύματά του ήταν τέτοια, που παραπέμφθηκε για νοσηλεία στο Νοσοκομείο

«Παίδων» Αγία Σοφία. Την υπόθεση ανέλαβε το Τμήμα Ασφάλειας Θηβών, που αναζητά τους δράστες
του αιματηρού επεισοδίου.

Λέκκας: "Είμαστε επιφυλακτικοί για
τη σεισμική ακολουθία στη Σάμο"
Νέος σεισμός 4,5 ρίχ τερ έγιν ε μετά τις 5 το απόγευμα 

Λιγο μετά τις 5 το απόγευμα σημειώθηκε και τρίτος
ισχ υρός σεισμός  στο ν ησί με μεγαλύτερο εκείν ον
των  5,2 ρίχ τερ. Ο σεισμός είχ ε επίκεν τρο 14 χ ιλιόμε-
τρα ν ότια ν οτιοδυτικά του Πυθαγορείου και το εστιακό
του βάθος ήταν  15,2 χ ιλιόμετρα. 

Επιφυλακτικός για τον  διπλό σεισμό στη Σάμο,
μεγέθους 4,7 και 5,2 Ρίχ τερ αν τίστοιχ α, δήλωσε ο
πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας.

Μιλών τας στον  ΣΚΑΪ, είπε ότι η δεύτερη δόν ηση δεν
ήταν  μετασεισμός, αλλά ν έος ισχ υρότερος σεισμός,
σημειών ον τας ότι υπάρχ ει μια «σύν θετη ακολουθία».

Ξεκαθάρισε δε, ότι η  σεισμική δραστηριότητα δεν
σχ ετίζεται με τον  σεισμό που είχ ε «ταρακούν ησει»
πριν  δύο χ ρόν ια το ν ησί, με θύματα δύο αν ήλικα παι-
διά και μεγάλες καταστροφές.

Παράλληλα, ο κ. Λέκκας τόν ισε, ότι έχ ει επικοιν ων ή-
σει ήδη με τον  Δήμαρχ ο Αν ατολικής Σάμου και δόθη-
καν  οδηγίες, ώστε τα στελέχ η του δήμου ν α διεν εργή-
σουν  ελέγχ ους.

Τέλος, κάλεσε τον  κόσμο, ν α αποφεύγει τις παλιές
κατασκευές και ν α ακολουθεί τα μέτρα αν τισεισμικής
προστασίας. 

Τέλος χρόνου για τις φορολογικές
δηλώσεις - 150.000 δεν έχουν ακόμα
υποβληθεί - 100 ευρώ το πρόστιμο

Τέλος στην η παράταση που είχε δοθεί για τις
φορολογικές δηλώσεις, με σχεδόν 150.000 φορο-
λογούμενους να μην τις έχουν ακόμα υποβάλλει. 

Όσοι είναι ασυνεπείς θα καταβάλλουν πρόστιμο
100 ευρώ.

Λογιστές και φοροτεχνικοί το τελευταίο δεκαήμε-
ρο, ζητούν συνεχώς μέσω του Οικονομικού Επι-
μελητηρίου της Ελλάδας, την νέα παράταση της
προθεσμίας υποβολής των φορολογικών
δηλώσεων για λίγες ημέρες, προκειμένου να αντα-
ποκριθούν στις αυξημένες υποχρεώσεις τους και
να υποβληθούν οι δηλώσεις χωρίς λάθη.

Υπολογίζεται ότι δεν έχουν υποβληθεί -ακόμα-
περίπου 150.000 δηλώσεις, όπως αναφέρει το ert-
news.gr, ενώ η πλατφόρμα υπολειτουργεί με μεγά-
λες καθυστερήσεις.



Μ
ε τη θετική ψήφο της ΝΔ ψηφίσθηκε το σχέδιο νόμου του Υπο-
υργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την «Εξυγίανση
των Ναυπηγείων Ελευσίνας και άλλες διατάξεις ανα-

πτυξιακού χαρακτήρα» και κατά την δεύτερη ανάγνωσή του στην
Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου και εισάγεται σήμερα στην Ολο-
μέλεια για συζήτηση και ψήφιση.

ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ και Ελληνική Λύση επιφυ-
λάχθηκαν, όπως και στις τρείς προηγούμενες συνε-
δριάσεις της Επιτροπής, να τοποθετηθούν στην Ολο-
μέλεια, ενώ ΚΚΕ και ΜέΡΑ 25 επέμειναν στην κατα-
ψήφισή του.

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ‘Αδωνις
Γεωργιάδης, κατά την ολοκλήρωση της επεξερ-
γασίας του σχεδίου νόμου στην Επιτροπή και απαν-
τώντας στις παρατηρήσεις των βουλευτών της Αντι-
πολίτευσης ξεκαθάρισε πως με την παρούσα
νομοθετική πρωτοβουλία «δεν παρέχεται οποιαδή-
ποτε λευκή εξουσιοδότηση στον Υπουργό επί του
σχεδίου εξυγίανσης που έχει υποβάλλει ο επεν-
δυτής». Αυτό που παρέχεται με αυτό το σχέδιο νόμου
είναι η συναίνεση της Βουλής, γιατί έχει μεγάλα
κουρέματα χρεών προς το Δημόσιο, να εξουσιοδοτ-
ηθεί ο εκάστοτε Υπουργός Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων να εκπροσωπήσει συνολικά το δημόσιο για
τις απαιτήσεις που υπάρχουν στο Δικαστήριο που
στο τέλος θα κρίνει περί της βιωσιμότητας ή όχι του
σχεδίου εξυγίανσης του Ναυπηγείου Ελευσίνας που

έχει υποβάλει ο επενδυτής.

Επισήμανε ότι στην διαδικασία του πτωχευτικού
νόμου, η οποία ακολουθείται μέχρι κεραίας, οι
εργαζόμενοι ως βασικοί πιστωτές για τις απαιτή-
σεις τους θα πρέπει να πάνε να υπογράψουν ότι
συναινούν με αυτό το σχέδιο, σε αντίθετη περίπτω-
ση δεν μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία. Η
συναίνεση των εργαζομένων αποδεικνύει πως αυτό
το σχέδιο εξυγίανσης είναι προς το συμφέρον τους,
αλλιώς δεν θα συναινέσουν στο δικαστήριο. Επίσης,
στον φάκελο που θα καταθέσει ο επενδυτής στο
δικαστήριο υπάρχει επιστολή σχετικά με τα κατ’
αρχήν 102 εκατ. ευρώ χρηματοδοτικής στήριξης της
επένδυσης από την αμερικανική αναπτυξιακή τρά-
πεζα DFC. Εάν δεν υπάρχει εξασφαλισμένη
χρηματοδότηση το δικαστήριο δεν μπορεί να
εγκρίνει ένα σχέδιο εξυγίανσης, αυτό είναι δεσμευ-
τικό του νόμου.

Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε πως δεν έχει καμία
αντίρρηση και δεσμεύεται πολιτικά, πως όταν ορι-
στικοποιηθεί το σχέδιο εξυγίανσης του Ναυπηγείου
Ελευσίνας και πριν την κατάθεση στο δικαστήριο να
ενημερώσει την Επιτροπή για να το γνωρίζει και η
Βουλή . Επανέλαβε πως στο νομοσχέδιο δεν μπορ-
εί να συμπεριληφθεί οποιοδήποτε άλλο πρόσθετο
στοιχείο σχετικά με το σχέδιο εξυγίανσης του επεν-
δυτή, καθώς κάτι τέτοιο θα τορπίλιζε την διαδικασία
του πτωχευτικού νόμου που έχει δρομολογηθεί και
έχει λάβει την πρώτη θετική γνωμοδότηση της «DIGI-
COM».

Υπογράμμισε πως το σχέδιο πάνω στο οποίο
εργάστηκε η Κυβέρνηση ήταν η βιωσιμότητα και η
ανάπτυξη του Ναυπηγείου να μην βασίζεται αποκ-
λειστικά στα προγράμματα του Πολεμικού Ναυτι-

κού, όπως είχε γίνει σε ανάλογες περιπτώσεις στο
παρελθόν και αυτό οδήγησε σε μεγάλες ζημιές τόσο
στο ΠΝ όσο και στο ίδιο το ναυπηγείο, αλλά να γίνει
καταρχήν ένα ανταγωνιστικό ναυπηγείο που θα
διεκδικήσει μερίδιο από την διεθνή εμπορική ναυτι-
λιακή αγορά. Το παράδειγμα της ναυπηγείου της
Σύρου, παρατήρησε ο κ. Γεωργιάδης, ανέδειξε ότι τα
ελληνικά ναυπηγεία μπορεί να είναι ανταγωνιστικά
σε διεθνές εμπορικό επίπεδο, καθώς πέρυσι έφτα-
σε να έχει τζίρο 34 εκατ. ευρώ που συγκριτικά με το
μέγεθός του είναι πολύ μεγάλος.

Ερωτηθείς, σχετικά με το πρόσφατο ενδιαφ-
έρον που επιδείχθηκε για τα Ναυπηγεία Ελευ-
σίνας από τον κ. Σπανόπουλο, απάντησε πως
αυτό «εκδηλώθηκε πολύ καθυστερημένα εάν
και είχε άπειρες ευκαιρίες, εκτός διαδικασίας
και κυρίως χωρίς σχέδιο». Σημείωσε πως η
διαδικασία εξεύρεσης επενδυτή ξεκίνησε από
την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και από τότε και μέχρι
την ολοκλήρωση της δημόσια διαβούλευσης του
σχεδίου εξυγίανσης της ΟΝΥΧ, σε καμία απ’
όλες αυτές τις φάσεις, δεν είχε εκδηλώσει
κανένα ενδιαφέρον. Παρατήρησε πως ο κ.
Σπανόπουλος στην επιστολή που του έχει
στείλει αυτό που λέει είναι να γίνει διαγωνι-
σμός, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει γιατί τα
Ναυπηγεία Ελευσίνας είναι ιδιωτική εταιρεία
άρα πάμε με τις διαδικασίες του πτωχευτικού
νόμου. Για να γίνει διαγωνισμός το Ναυπηγείο
θα πρέπει να κλείσει, να διαγραφούν τα χρέη
και άρα και τα χρέη στους εργαζόμενους και
να πάμε σε προσφορές με άγνωστη τύχη.

Ο υπουργός, επίσης, ανέφερε πως ο κ.
Σπανόπουλος του ζήτησε να του δώσει τα οικο-
νομικά στοιχεία και το σχέδιο εξυγίανσης που

έχει πληρώσει και καταρτίσει η ΟΝΥΧ κάτι
που δεν έχει και δεν είναι ιδιοκτησία του Υπο-
υργείου, αλλά του επενδυτή. Ο κ. Γεωργιάδης,
γνωστοποίησε πως στην επιστολή που έστειλε
χθες στον κ. Σπανόπουλο του αναφέρει πως
«αν θέλετε πραγματικά να ασχοληθείτε με την
Ελευσίνα, να πάτε τώρα και να μαζέψετε τα
οικονομικά στοιχεία της, για να μας κάνετε
πρόταση».

Ο υπουργός, επισήμανε ότι υπήρξε ένας
γόνιμος κοινοβουλευτικός διάλογος στην Επι-
τροπή και υιοθέτησε πολλές προτάσεις που
έγιναν από την Αντιπολίτευση , σημειώνοντας
ότι εάν υπάρξει μια ευρύτερη ψήφιση του
νομοσχεδίου αύριο στην Ολομέλεια, αυτό θα
εκπέμψει και ένα ισχυρό σήμα ότι στην χώρα
μας υπάρχει ένα εποικοδομητικό κλίμα «ασφ-
άλειας επενδύσεων».

Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Χάρης Μαμουλάκης,
ανέφερε πως θέσαμε έξι ζητήματα σχετικά με
το νομοσχέδιο για την αναβίωση των Ναυ-
πηγείων Ελευσίνας λαμβάνοντας κάποιες
απαντήσεις, που ήταν άλλες πειστικές και
άλλες λιγότερο πειστικές. Τα τρία όμως είναι
σημεία, στα οποία οι απαντήσεις ακόμα δεν
είναι αρκούντως πειστικές και αυτά είναι, τα
εργασιακά όπου δεν υπάρχει η δέσμευση για
σταθερές και πλήρους απασχόλησης θέσεις
εργασίας. 

Ότι στο business plan της εταιρείας δεν
υπάρχει καμία μια ενδεικτική λίστα επεν-
δύσεων που προτίθεται να κάνει ο επενδυτής.
Και ότι πρόκειται για μια sui generis νομοθετι-
κή πρωτοβουλία, η οποία κατά την άποψή μας
έχει πολλά σημεία τρωτά και επισφαλή,
καθώς δεν αποτυπώνεται το περιεχόμενο, ο
κεντρικός πυρήνας της τελικής συμφωνίας
πιστωτών και δεν παρέχει την απαραίτητη
ασφάλεια δικαίου.

ΟΟΡΡΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΤΤΕΕΛΛΟΟΣΣ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΤΤΑΑΛΛΑΑΙΙΠΠΩΩΡΡΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥΣΣ

Καταβολή των οφειλών 
σε εργαζόμενους των πρώην

Δημοτικών Επιχειρήσεων του
Δήμου Αχαρνών

Μετά από επίμο-
νες  διεκδικήσεις
του Δημάρχου

Αχαρνών Σπύρου Βρεττού
και των συνεργατών του
δίνεται λύση σε ένα
σημαντικό πρόβλημα που
ταλαιπωρούσε για πολλά
χρόνια τους εργαζομένους

των πρώην Δημοτικών Επιχειρήσεων και αφορούσε την
καταβολή των χρωστούμενων δεδουλευμένων τους.

Η ανταπόκριση στο δίκαιο αίτημά τους και η εξασφάλι-
ση των απαιτούμενων χρηματικών ποσών με χρημα-
τοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών ήταν μια από
τις προτεραιότητες του Δήμου Αχαρνών και της Οικονο-
μικής Υπηρεσίας ενώ η απόφαση για την καταβολή των
ποσών έρχεται σε μια δύσκολη περίοδο όπου η κοινωνι-
κή μέριμνα κρίνεται πιο αναγκαία από ποτέ. Όπως γνω-
στοποιήθηκε, τις επόμενες ημέρες οι πρώην εργαζόμε-
νοι θα δουν τα ποσά να πιστώνονται στους τραπεζικούς
τους λογαριασμούς.

Παράλληλα, οι ενέργειες του Δήμου Αχαρνών αποτε-
λούν ένα ακόμα αποφασιστικό βήμα προς την εξυγίανση
και το νοικοκύρεμα των οικονομικών του.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών, Σπύρος Βρεττός δήλωσε χαρ-
ακτηριστικά:“Με επιμονή και αίσθημα ευθύνης απέναντι
στους εργαζόμενους των πρώην Δημοτικών Επιχειρή-
σεων διεκδικήσαμε και  εξασφαλίσαμε από το Υπουργείο
Εσωτερικών τη χρηματοδότηση για την αποπληρωμή
των χρωστούμενων οφειλών.  Λύθηκε, έτσι, ένα μεγάλο
πρόβλημα για τον δήμο και τους δεκάδες υπαλλήλους
που για χρόνια ζητούσαν δικαίωση. Τις επόμενες ημέρ-
ες τα χρήματα πρόκειται να πιστωθούν στους λογαρια-
σμούς τους δίνοντας οριστικό τέλος στην ταλαιπωρία
τους”.
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Π
ερίπου 150
ε ρ γα ζ ό μ ε ν ο ι
στα Ναυπηγεία

Ελευσίν ας βρέθηκαν
συγκεν τρωμέν οι, χ ωρίς
ν α κλείν ουν  δρόμους
και ν α προκαλούν
κυκλοφοριακό έμφραγ-
μα. 

Με αυτόν  τον  τρόπο
θέλησαν  ν α εκφρά-
σουν  την  αγων ία τους
για το μέλλον  των  Ναυ-
πηγείων  Ελευσίν ας,
υπεν θυμίζον τας στους
βουλευτές των  κομμά-
των  πως σχ εδόν
ομόφων α (ποσοστό
99,7%) στηρίζουν  το
σχ έδιο εξυγίαν σης για
τα Ναυπηγεία Ελευ-
σίν ας, το οποίο θα
ψηφιστεί  από την  ολομέλεια της
Βουλής.

Υπεν θυμίζεται πως το σχ έδιο για
την  επαν εκκίν ηση των  Ναυ-
πηγείων  Ελευσίν ας προβλέπει την
άμεση επέν δυση 100 εκατ. δολα-
ρίων , εξασφαλίζον τας τις 600 υφι-
στάμεν ες θέσεις εργασίας και

δημιουργών τας 1.400 ν έες θέσεις
εργασίας τα επόμεν α 3 χ ρόν ια.
Ταυτόχ ρον α, ο Όμιλος ONEX
Shipy ards & Technologies που
διαχ ειρίζεται και τα Ναυπηγεία στο 

Νεώριο της Σύρου, εγγυάται πως
θα πραγματοποιήσει σημαν τικές
επεν δύσεις σε έρευν α και αν ά-
πτυξη, με στόχ ο ν α οδηγήσει τα

πολύπαθα Ναυπηγεία της Ελευ-
σίν ας στην  αιχ μή του διεθν ούς
ν αυπηγοεπισκευαστικού τομέα. 

Εκτός από τους εργαζόμεν ους,
υπέρ της επέν δυσης έχ ουν  εκφρ-
αστεί τόσο ο Δήμος Ελευσίν ας,
όσο και το Εμπορικό και Βιομηχ α-
ν ικό Επιμελητήριο Πειραιά.

Συγκέντρωση εργαζομένων 
στα Ναυπηγεία Ελευσίνας έξω από τη

Βουλή υπέρ του νομοσχεδίου εξυγίανσης
Η εικόνα μπροστά από τη Βουλή είναι μάλλον 

ασυνήθιστη για τα ελληνικά δεδομένα.

Γεωργιάδης για Ναυπηγεία Ελευσίνας: 
Η τελική πρόταση εξυγίανσης θα υπογραφεί από τους εργαζόμενους
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.Ειδικότερα, ο πληθυσμός που
έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της
ηλικίας του, σύμφωνα με την ημερ-
οχρονολογία γεννήσεώς του και ο
ενήλικος πληθυσμός εγγράφεται
στον προσωπικό γιατρό, τον οποίο
επιλέγει  ελεύθερα ανεξαρτήτως
τόπου κατοικίας ή διαμονής, από το
σύνολο των εγγεγραμμένων στους
σχετικούς, επικαιροποιημένους
κάθε φορά, καταλόγους προσω-
πικών ιατρών, ειδικότητας γενι-
κής/οικογενειακής ιατρικής ή εσω-
τερικής παθολογίας.

Η εγγραφή σε προσωπικό γιατρό
πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, είτε
από τον πολίτη μέσω της πλατφόρ-
μας εγγραφής πολιτών, είτε από το
διοικητικό και λοιπό προσωπικό
των δημόσιων φορέων παροχής
υπηρεσιών υγείας της ΠΦΥ, ή τους
προσωπικούς ιατρούς.

Ο πολίτης εγγράφεται σε προσω-
πικό γιατρό με τους εξής τρόπους:

1) μέσω της πλατφόρμας εγγραφ-
ής σε προσωπικό γιατρό
(https://ehealth.gov.gr/p-rv/p),
όπου η είσοδος γίνεται με τους
κωδικούς taxisnet και τον ΑΜΚΑ
του πολίτη.

2) αυτοπροσώπως σε δομή υγείας
Π.Φ.Υ. ή σε προσωπικό γιατρό,
φέροντας μαζί του τον ΑΜΚΑ του και
προς απλή επίδειξη, έγγραφο ταυτο-
ποίησης (π.χ. Δελτίο Ταυτότητας) ή
φωτοαντίγραφο.

Όλες οι αιτήσεις των πολιτών γίνον-
ται αποδεκτές, μέχρι τη συμπλήρω-
ση του νόμιμου ορίου των 2.000
εγγεγραμμένων πολιτών ανά γιατρό.
Στην περίπτωση των συμβεβλημέ-
νων με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτών για-
τρών, γίνονται αποδεκτές οι αιτήσεις
των πολιτών για εγγραφή αναλόγως
του καθορισμένου ορίου που ο
κάθε ιατρός έχει επιλέξει κατά τη
σύμβασή του.

Ξεκινούν στις 6/9 οι εγγραφές στην
ακαδημία του Μεγαρικού-Ολυμπιακού

Ξεκινάει σήμερα η ακαδημία του
ΠΑΟ Ηρακλής Ελευσίνας

Η ακαδημία του Ηρακλή Ελευσίνας ξεκινάει την
1/9 τις προπονήσεις της.
Το πρόγραμμα.
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Ο Μανδραικός πήρε τον Σέρβο Uros Aleksic!

Ο Μανδραϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Σέρβου Uros Aleksic!

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“O Μανδραϊκός είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την πρώτη μετα-
γραφή ξένου παίκτη στην ιστορία του. Το όνομα αυτού:

O γεννημένος στις 8 Ιανουαρίου του 2003 στην Βοσνία, Σέρβος πάουερ φόρ-
γουορντ, έχει ύψος 2.02μ και έχει χριστεί διεθνής με τις «μικρές» εθνικές
ομάδες των «πλάβι». Διακρίνεται για το εξαιρετικό του μακρινό σουτ, καθώς
και για την ευχέρειά του στο ριμπάουντ και στην υψηλή αμυντική προσήλω-
ση.

Ξεκίνησε το μπάσκετ από τη γεννέτηρά του περιοχή και συγκεκριμένα από
την Swisslion Leotar Trebinje, στη συνέχεια έπαιξε στην Dinamik Beograd,
για να έρθει το… άλμα στην KK Podgorica Bemax, ενώ την περασμένη χρο-
νιά «έγραψε» τα πρώτα του χιλιόμετρα σαν άνδρας παίζοντας στη δεύτερη
κατηγορία της Σερβίας (2MLS) με τη φανέλα της KK Star Novi Sad, διαπρέ-
ποντας παράλληλα με την ομάδα Κ19 του σωματείου του, όπου έκανε
εντυπωσιακές εμφανίσεις κόντρα στα κορυφαία ταλέντα του σερβικού
μπάσκετ.
Ο νεαρός “ψηλός” (19 ετών – 1.98 μέτρα – Power Forward) πέρασε τα
τελευταία χρόνια με τα χρώματα της KK Star Novi Sad στη δεύτερη τη τάξει
κατηγορία της πατρίδας του, ενώ την περσινή αγωνιστική περίοδο πρόλαβε να εμφανιστεί σε 7 ματς και να μετρήσει συνολικά 3
πόντους, 8 ριμπάουντ, 5 λάθη και 5 φάουλ σε 36 λεπτά παρουσίας.

ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ 2012:  
Εναρξη Ακαδημίας κοριτσιών

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΕΣ καθημερινά
ΓΗΠ.Γ.ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ 18:00 - 21:00.
ΤΗΛ: 6940809408

Ο Ηρακλής Ελευσίνας ανακοίνωσε τον
Κώστα Πεχλιβανίδη

Το ΔΣ ΤΟΥ ΠΑΟ ΗΡΑΚΛΉ ΕΛΕΥΣΊΝΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΏΝΕΙ ΤΗΝ ΈΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ
ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΉ ΠΕΧΛΙΒΑΝΊΔΗ ΚΩΣΤΑ
(γεν .2007). Ο ΚΩΣΤΑΣ ΈΡΧΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ
ΑΚΑΔΗΜΊΑ ΤΗΣ ΠΑΕ ΑΕΚ ΟΠΟΥ ΑΓΩΝΙΖΌΤΑΝ ΤΑ
ΤΕΛΕΥΤΑΊΑ 5 ΈΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΏΡΗΣΕ ΛΌΓΩ ΤΩΝ
ΑΡΚΕΤΏΝ ΜΑΘΗΤΙΚΏΝ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΩΝ. ΕΙΜΑΣΤΕ
ΧΑΡΟΎΜΕΝΟΙ ΠΟΥ (απορρίπτον τας πολλές προτά-
σεις) ΕΠΈΛΕΞΕ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΝΕΑΝΙΚΟ
ΡΌΣΤΕΡ ΤΗΣ ΟΜΆΔΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΞΕΛΙΧΘΕΊ
ΠΕΡΑΙΤΈΡΩ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΆ ΜΕ ΤΟ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΌ ΜΑΣ ΤΕΑΜ.
ΚΏΣΤΑ ΣΕ ΚΑΛΩΣΟΡΊΖΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΑ
ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ ΚΑΙ ΕΥΧΌΜΑΣΤΕ ΚΑΛΉ ΣΕΖΌΝ
ΧΩΡΊΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΎΣ!

Ο Πανελευσινιακός 1-0
στην επόμενη φάση
του κυπέλλου Ελλάδας

Εξαιρετική εμφάνιση από
τους Κυπελλούχους Χανίων οι
οποίοι πάλεψαν σθεναρά στα
Μέγαρα απέναντι στον ισχυρό
Πανελευσινιακό από τον οποίο
ηττήθηκαν με 1-0 και αποκ-
λείστηκαν από την συνέχεια του
Κυπέλλου Ελλάδος – Ο Κρη-
τικός το γκολ που έκρινε το
ματς, με εννιά παίκτες τελείωσε
τον αγώνα ο Απόλλωνας.

Παλικάρι αποδείχθηκε ο Απόλλωνας
κόντρα στον Πανελευσινιακό τον οποίο
αντιμετώπισε στην α’ φάση του Κυπέλ-
λου Ελλάδος, διοργάνωση στην οποία οι
κυανόλευκοι επέστρεψαν μετά από 56
χρόνια. Η χανιώτικη ομάδα, παρά τις
αντιξοότητες που είχε να αντιμετωπίσει,
αποδείχθηκε σκληρό καρύδι απέναντι
σε μια πολύ δυνατή ομάδα μεγαλύτερης
κατηγορίας (Γ’ εθνικής) και έδειξε ότι και
φέτος θα είναι ένα πολύ δυνατό σύνολο.

Οι Κυπελλούχοι Χανίων παρά τις
απουσίες που είχαν, πάλεψαν στα ίσια
στο Δημοτικό Στάδιο Μεγάρων και διεκ-
δίκησαν μέχρι τέλους την πρόκριση.
Τελικά νικητές αποδείχθηκαν οι γηπε-
δούχοι του Ανδρέα Σκέντζου που επι-
κράτησαν με 1-0 και πήραν την πρόκρ-
ιση, πολύ πιο δύσκολα από όσο υπολό-
γιζαν. Το γκολ που έκρινε το εισιτήριο
για τον επόμενο γύρο σημειώθηκε στο
19′ με δράστη του Κρητικό.

Ο Απόλλωνας που κέρδισε τις
εντυπώσεις, κρατάει την εμπειρία της
συμμετοχής και παράλληλα είχε την
ευκαιρία να τεστάρει τις δυνάμεις του
απέναντι σε μια πολύ δυνατή ομάδα 

που έχει σκοπό να διεκδικήσει άνοδο
στην Σούπερ Λιγκ 2.

Στο α’ μέρος ο Παναλευσινιακός ήταν
ξεκάθαρα κυρίαρχος του ματς. Είχε την
πρωτοβουλία και ευκαιρίες, ενώ κατάφ-
ερε να σκοράρει στο 19′ με τον έμπειρο
Κρητικό, μετά από κόρνερ και αδράνεια
της χανιώτικης άμυνας. Στο β’ μέρος αν
και οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν δυνατά, ο
Απόλλωνας ισορρόπησε και δεν επέτρ-
εψε στην ομάδα του Ανδρέα Σκέντζου
να απειλήσει ιδιαίτερα την εστία του.
Αν μάλιστα ήταν πιο τυχερός στην επίθ-
εση, διέθετε περισσότερες λύσεις και
είχε δυνάμεις, θα μπορούσε να κάνει τη
ζημιά…

Οι φάσεις του αγώνα:

11΄ Κόρνερ για τους γηπεδούχους με
τον Μακρυγιαννάκη, η μπάλα στην καρ-
διά της περιοχής δεν απομακρύνουν οι
αμυντικοί του Απόλλωνα, σε δεύτερο
χρόνο ένα σουτ κοντράρει στα σώματα
και απομακρύνεται ο κίνδυνος

12′ Ανέβασμα από τα δεξιά το κόψιμο
στην μικρή περιοχή και ο Μίσκου σπα-
ταλάει την μεγαλύτερη ευκαιρία των
γηπεδούχων καθώς από πλεονεκτική
θέση πλασάρει άουτ

15′ Μπαλιά στην πλάτη της άμυνας
και ο Μακρυγιαννάκης θα νικηθεί από
τον Βλαχάκη που βγάζει σε κόρνερ

19′ Γκολ: Κόρνερ από τα δεξιά, στην
καρδιά της άμυνας ο Κρητικός βρέθηκε
μόνος του και με κοντινό πλασέ κάνει το
1-0

36′ Λάθος γύρισμα των γηπεδούχων, ο
Μαρκουλάκης επωφελήθηκε του λάθους
σούταρε αλλά χωρίς να βρει εστία

44′ Κάθετα για τον Κρητικό που κάνει
το κοντρόλ και το γύρισμα μέσα στην
περιοχή με αποδέκτη τον Μίσκου που
πλασάρει πάνω στον Βλαχάκη

48’ Γύρισμα από τα αριστερά στον
Κρητικό, που γυρνάει και σουτάρει με
τον Βλαχάκη να απομακρύνει με τα
πόδια

49’ Διαγώνιο σουτ από τον Μίσκο,
καταλήγει άουτ

62′ Από προσπάθεια του Σερέπα, η
μπάλα φτάνει στον Κρητικό ο οποίος
απέναντι στον τερματοφύλακα του
Απόλλωνα, πλασάρει στο αριστερό
δοκάρι του Βλαχάκη ο οποίος στη
συνέχεια μπλοκάρει την μπάλα.

71′ Κατά μέτωπο επίθεση του
Ψαράκη, ο Βοσνακίδης την τελευταία
στιγμή τον ανακόπτει.

77′ Μεγάλη ευκαιρία με τον Ψαράκη ο
οποίος έκλεψε την μπάλα και βγήκε
μόνος απέναντι από τον αντίπαλο τερ-
ματοφύλακα, αλλά  γλίστρησε και δεν
μπόρεσε να πλασάρει τον Γκλώτσο

77′ Αψυχο πλασέ του Γεμιστού μπλο-
κάρει ο Βαχάκης

83′ Δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Μαρ-
κουλάκη για μαρκάρισμα στον Μίσκου.
Με δέκα παίκτες ο Απόλλωνας

90+4′ Αποβολή και για τον Παληγεώρ-
γο ο οποίος δέχθηκε δεύτερη κίτρινη για
διαμαρτυρία.

Σκόρερ: 19’ Κρητικός

Κόκκινες: 83′ Μαρκουλάκης, 90+4′
Παληγεώργος

Διαιτητής: Αθανάσιος Ζαχαρόπουλος
(Αν. Αττικής), Βοηθοί: Αλεξοπούλου –
Τσέλιος (Αν. Αττικής)

Πανελευσινιακός (Ανδρέας Σκέν-
τζος):Γκλώτσος, Σαββουιδάκη, Αρνα-
ούτογλου (56’ Λάμπρου), Συριόπουλος,
Βοσνακίδης, Μαρής (56’ Μπούσης),
Μίσκου, Μακρίδης, Κρητικός, Μακρυ-
γιάννης (56’ Σερέπας), Γεμιστός (82′
Μπέλος).

Απόλλων (Αντώνης Συροκάκης):
Βλαχάκης, Ταταράκης, Μαρκουλάκης
Χ., Παληγεώργος, Λαμπράκης, Μαρ-
κουλάκης Βαγ., Παπαδόπουλος (84′
Τσόλης), Καρβούνης, Νταγκουνάκης
(69′ Δρικάκης), Ψαράκης Ακ.(82′
Γκούντελος), Μαθιουδάκης.
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Ενοικιάζεται μονοκατοικία στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου 

Ενοικιάζεται αυτόνομη μονοκατοικία στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου
πίσω από το 6ο Δημοτικό σχολείο απέναντι από την ΤΕΚΑΤ

Κατασκευαστική. 60m2. Υπνοδωμάτιο , Καθιστικό , 
Κουζίνα και μπάνιο.Εντοιχισμένες οικοσκευές ψυγείο , κουζίνα

και κλιματιστικό.Κήπος 120m2 εξαιρετική θέα στον κόλπο του Σκα-
ραμαγκά.Μόνον σοβαρές προτάσεις από Έλληνες. Τηλέφωνο :

6944636483 https://goo.gl/maps/kkWQfjRaYpAocVF16 

ZΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
Η εταιρία ανταλλακτικών αυτοκινήτου

Lagios Parts αναζητά κοπέλα
υπάλληλο γραφείου για την περιοχή του

Ασπροπύργου
Επικοινωνία στο  6951959360

lagiosparts@gmail.com

Σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέ-
λευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (η « Εταιρεία»), ύστερα από
απόφαση που έλαβε κατά τη χ θεσιν ή συν εδρία-
ση του, συγκάλεσε Έκτακτη Γεν ική Συν έλευση

των  μετόχ ων  της, που θα πραγματοποιηθεί την  Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου
2022 και ώρα 12:00, με μον αδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης τη μετα-
βολή της επων υμίας και του διακριτικού τίτλου της Εταιρείας.
Συγκεκριμέν α, προτείν εται η τροποποίηση της επων υμίας της Εταιρίας σε
«HELLENiQ ENERGY A.E. Συμμετοχ ών » και του διακριτικού τίτλου της
σε “HELLENiQ ENERGY Holdings Α.Ε.”, με αν άλογη τροποποίηση του
άρθρου 1 του καταστατικού.
Τα αν αγκαία έγγραφα  και οι λοιπές πληροφορίες για την  Έκτακτη Γεν ική
Συν έλευση είν αι διαθέσιμα  στην  ιστοσελίδα της Εταιρείας
(ht t ps : / / www. helpe. gr / inv es t or- re la t ions / s hareholders -m eet -
ings/extraordinary -general-meeting/).
Η συν ολική παρουσίαση της ν έας εταιρικής ταυτότητας, που θα σηματο-
δοτήσει και τυπικά την  πλήρη μετάβαση του Ομίλου ΕΛΠΕ στη ν έα εποχ ή
της Εν έργειας, θα πραγματοποιηθεί σε ειδική εκδήλωση μετά την  ολοκ-
λήρωση της έκτακτης Γεν ικής Συν έλευσης, την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου
2022.

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

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

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος
140 τμ στον Ασπρόπυργο 

επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας
με 50 τμ πατάρι και 

χώρος στάθμευσης 150 τμ περίπου
6981788414
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Η εταιρεία Tileorganosi
αναζητά άμεσα να καλύψει
2 θέσεις γραμματέων.

Προσόντα:

- Καλή γνώση αγγλικών σε
προφορικό και γραπτό
επίπεδο
- Πολύ καλή χρήση Η/Υ -
ταχύτητα στην πληκτρολόγ-
ηση
- Γνώση υπολογιστών
- Ευχέρεια λόγου
- Ευγένεια
- 1 : 4ωρη & 1 : 6ωρη

Περιοχή Εργασίας: Ελευσίνα

Παρακαλώ αποστείλατε βιο-
γραφικά στο
info@tileorganosi.gr

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 2

Η «καλωδιωμέν η» χασισοφυτεία και ο φρουρός με το Uzi

Εν δεικτικό των  μέτρων  ασφαλείας που ελάμβαν ε το Αλβαν ικό καρτέλ ήταν  οτι η μυστική φυτεία ήταν  καλω-
διωμέν η με κάμερες έτσι ώστε τα μέλη ν α την  εποπτεύουν  24ωρες το 24ωρο εν ώ υπήρχ ε και μια σκην ή
οπου διέμεν ε έν ας Αλβαν ός φρουρός οπλισμέν ος σαν  αστακός με υποπολυβόλο Uzi. 
Το κύκλωμα, ειχ ε δε φρον τίσει για το πότισμα της φυτείας ν α λαμβάν ει ν ερο απο σπίτι που είχ ε εν οικιάσει
στην  περιοχ ή. Και αυτό το διαπίστωσαν  συμφων α με πληροφορίες οι έμπειροι αστυν ομικοί του Γραφείου
Γεν ικών  Υποθέσεων  Θεσσαλον ίκης ακολουθών τας τα ίχ ν η απο τα ελαστικά του αυτοκιν ήτου. Ίχ ν η που
ξεκιν ούσαν  απο τη φυτεία και οδηγούσαν  στη συγκεκριμέν η κατοικία. Οι έρευν ες των  αστυν ομικών
συν εχ ίζον ται.
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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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΖΖηηττοούύννττααιι  ππωωλλήήττρριιεεςς  σσεε  ααρρττοοζζααχχααρροοππλλαασσττεείίοο  σσττηηνν  

ππεερριιοοχχήή  ττοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ    γγιιαα  ππλλήήρρηη  ααππαασσχχόόλληησσηη..  ΗΗ  ππρροοϋϋππηηρρεεσσίίαα
θθαα  ήήτταανν    εεππιιθθυυμμηηττήή..    ΕΕππιικκοοιιννωωννιιαακκέέςς  δδεεξξιιόόττηηττεεςς    --ΟΟμμααδδιικκόόττηητταα  --  ΕΕυυεε--

λλιιξξίίαα  ωωρρααρρίίοουυ    ΠΠααρρέέχχεεττααιι  ππλλήήρρηηςς  αασσφφάάλλιισσηη..
ΤΤηηλλέέφφωωννοο  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς::  66993377442277110077  ΚΚαα  ΚΚωωννσσττααννττίίνναα..

ΩΩρράάρριιοο  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς::  0066::0000--1188::0000..

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων
για τεχνική υποστήριξη
συνεργείου διασκευής

οχημάτων σε 
υγραεριοκίνητα με έδρα την

Μαγούλα Αττικής.
6949227491  ΚΑΙ

6934551633
email  n.fotiadis@sime.gr

Πωλείται Οικόπεδο 350
τ.μ.(20μ. Πρόσοψη x 17,5

μ. Βάθος) στην οδό
Ηρακλείου – Άνω Ελευσίνα

Τιμή 150.000 ευρώ
Τηλ. 6973221912 &

6977650730                            

Από 1η Σεπτεμβρίου 
οι εγγραφές στο Τμήμα Ενόργανης
και Ακροβατικής Γυμναστικής του
ΝΠΔΔ Πολιτισμού και Αθλητισμού

"Η ΠΑΡΝΗΘΑ"

Από 1η Σεπτεμβρίου ξεκινούν οι εγγραφές στο
Τμήμα Ενόργανης και Ακροβατικής Γυμναστικής
του ΝΠΔΔ Πολιτισμού και Αθλητισμού "Η
ΠΑΡΝΗΘΑ" – 12 Σεπτεμβρίου η έναρξη των
μαθημάτων 
Την Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022 γίνεται η

έναρξη των μαθημάτων του τμήματος Ενόργανης
και Ακροβατικής Γυμναστικής του ΝΠΔΔ Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού Δήμου Φυλής "Η
ΠΑΡΝΗΘΑ". 
Η άριστη τεχνική κατάρτιση και η αγάπη για τα παι-
διά των προπονητριών του τμήματος κ. Σοφίας
Σερέπα και κ. Αλεξάνδρας Κοντοθανάση σε
συνδυασμό με την άψογη συνεργασία του
Προέδρου του ΝΠΔΔ Γιώργου Μαυροειδή και
την αμέριστη υποστήριξη του Δημάρχου Χρήστου
Παππού,  είχαν ως αποτέλεσμα το Τμήμα ν’ ανέ-
βει ψηλά στο βάθρο και να φέρει πολλές δια-
κρίσεις και μετάλλια στον Δήμο Φυλής.
Πληροφορίες και εγγραφές από 1η έως 11η
Σεπτεμβρίου στη Γραμματεία του Γυμναστηρίου
της Δροσούπολης από Δευτέρα έως Παρασκευή
5:00 με 8:00 το απόγευμα.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 2474339 και 697
223 7730 



ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή
κατάσταση γκαρσονιέρα
35 τ.μ., ισόγεια, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '08, μπάνιο, ε-
πιπλωμένη, θέρμανση:
αυτόνομη θέρμανση με
κεντρική εγκατάσταση,
μέσο θέρμανσης: πετρέ-
λαιο, νυχτερινό ρεύμα,
χωρίς κοινόχρηστα, ε-
λεύθερη, ιδανική για φοιτ-
ητές, 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

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατά-
σταση οροφοδιαμέρισμα
90 τ.μ., ισόγειο, προσό-
ψεως, 2 υ/δ, κατασκευή
'97, μπάνιο, σε οικόπεδο
650 τ.μ., θέρμανση: αυτό-
νομη θέρμανση με ατομι-
κή εγκατάσταση, μέσο θ-
έρμανσης: πετρέλαιο, τζά-
κι, πάρκιν πιλοτής, κο-
υφώματα αλουμινίου,

χωρίς ασανσέρ, ζώνη οι-
κιστική, δάπεδα: μάρμα-
ρο, πολύ καλή κατοικία με
δύο μεγάλα υπνοδωμά-
τια, σαλόνι ,κουζίνα με
καθιστικό και τζάκι και με-
γάλο κήπο, τιμή 480€,
συζητήσιμη. SYNTHESIS
S.R.E.CON,
2105541126, 09:00-20:00

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη
γκαρσονιέρα 45 τ.μ., ισό-
γεια, διαμπερής, 1 υ/δ,
αυτόνομη θέρμανση,
πόρτα ασφαλείας,
ηλιακός, ανοικτό πάρκιν,
κήπος, χωρίς ασανσέρ,
χωρίς κοινόχρηστα, όχι
μεσίτες, είναι ένας μεγά-
λος χώρος με κουζίνα και
μπάνιο, τιμή 300€,
συζητήσιμη
6947045353

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

κατάσταση, πόρτα ασφα-
λείας, ηλιακός, χωρίς
κοινόχρηστα, ενεργ. κλ. Ε,
///Μαγούλα, οροφοδια-
μέρισμα 170 τ.μ., 1ου ορ-
όφου κατασκευής 1980,
προσόψεως και διαμπε-
ρές. Διαθέτει 3 υ/δ, σαλόνι
μεγάλο, κουζίνα, μπάνιο,
2 wc, πόρτα ασφαλείας,
αυτ. θέρμανση πετρε-
λαίου και λέβητας, ηλιακό.
Κοντά στο κέντρο της
πόλης. 6/5/2022 10:36
πμ, τιμή 600€ (e-a-
gents1327401). 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, ανακαι-
νισμένη, σαλονοτραπεζα-
ρία, κουζίνα, 1 ξύλινη σο-
φίτα, 2 αυλές, καλοριφέρ,
χωρίς σκάλες, κατάλληλη
και για ηλικιωμένους και
άτομα με κινητικά προβ-
λήματα, δεκτά κατοικίδια,
τιμή 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 ανακαι-
νισμένο διαμέρισμα 50
τ.μ., 1 επίπεδο, 1ου, 1 υ/δ,
κατασκευή '90, μπάνιο,
κλιματισμός, ενεργ. κλ. Δ,
ανακαίνιση '00, 3 δωμά-
τια, 1 κουζίνα/ες, κουζίνα
(αυτόνομη), studio
6/5/2022 11:43 πμ, τιμή
300€ (e-agents1066076).
ASPIS REAL ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 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:

1
Όροφος: 1ος Κατάσταση:
Ανακαινισμένο
Έτος κατασκευής: 1990
Έτος ανακαίνισης: 2022
Ενεργειακή Κλάση: Δ
Ηλιακός θερμοσίφωνας
Ζώνη: Οικιστική
Δάπεδα: Μωσαϊκό
Ενοίκιο περιλαμβάνει:
Κοινόχρηστα Κεντρική θ-
έρμανση
Μέσο θέρμανσης: Πετρέ-
λαιο
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
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ΕΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

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

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

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

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

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

ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  EEyyee  FFaacciilliittyy
MMaannaaggeemmeenntt  ααννααζζηηττάά::

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

Απαραίτητα Προσόντα:

•Άδεια εργασίας προσωπικού ασφα-
λείας Ν.2518/97 σε ισχύ.
•Απόφοιτος Μέσης Εκπαίδευσης.
•Δυνατότητα για πλήρη ή μερική
απασχόληση σε κυλιόμενες βάρ-
διες.
•Βασικές Γνώσεις Αγγλικών.
•Βασικές Γνώσεις Η/Υ.

Η εταιρεία παρέχει:

•Άμεση Πρόσληψη.
•Μόνιμη Απασχόληση.
•Συνεχή Εκπαίδευση.
•Σύγχρονο Εργασιακό Περιβάλλον.
•Δυνατότητες Επαγγελματικής Εξέ-
λιξης.

Αν επιθυμείτε, να γίνετε μέλος της
ομάδας μας, μπορείτε να υποβάλλε-
τε το βιογραφικό σας σημείωμα:
• Στέλνοντας  emai l :
info@eyefm.gr
• Στέλνοντας fax:
2108060055.
• Τηλεφωνικά στο τηλέφωνο:
210-6121719

Ωράριο επικοινωνίας από Δευτέρα
έως Παρασκευή 09:30π.μ.-
16:30μ.μ.,στο  τηλέφωνο 210-
6121719.

Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την  εταιρεία μας, επισ-
κεφθείτε την  ιστοσελίδα μας :
www.eyefm.gr
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Ε
κατό χ ρόν ια από την  Μικρασιατι-
κή καταστροφή συμπληρών ον ται
φέτος και η Περιφέρεια Αττικής

τιμά τις αλησμόν ητες πατρίδες με σειρά
εκδηλώσεων .

Στην  Δυτική Αττική, η Περιφέρεια Αττι-
κής διοργαν ών ει λαμπαδηδρομία με
τίτλο   «100 χ ρόν ια Μικρασιατικής Φλό-
γας» και εν ών ει τους Μικρασιάτες της
περιοχ ής με τριήμερο πολιτιστικών
εκδηλώσεων  και τη συν εργασία του
Δήμου Μεγαρέων , του Δήμου Ελευσίν ας
και την  πολύτιμη συν δρομή του Συλλό-
γου «Άγιος Ιωάν ν ης Θεολόγος»-Μελί
Μεγάρων , του Συλλόγου Περαμίων -
Κυζικην ών  και του Συλλόγου Μικρα-
σιατών  Ελευσίν ας.

Παράλληλα, τις ημέρες διεξαγωγής της
λαμπαδηδρομίας, οι τρεις Σύλλογοι Μικρ-
ασιατών  της Δυτικής Αττικής, ο Προο-
δευτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος
«Άγιος Ιωάν ν ης ο Θεολόγος» με έδρα το
Νέο Μελί Μεγάρων , ο Σύλλογος Περ-
αμίων -Κυζικην ών  με έδρα την  Νέα Πέρ-
αμο Αττικής και ο Σύλλογος Μικρα-
σιατών  Ελευσίν ας τιμούν  τους προγό-
ν ους τους και με εκδηλώσεις μν ήμης
που έχ ουν  προγραμματίσει ο καθέν ας
σύλλογος ξεχ ωριστά σε κάθε περιοχ ή
(Μέγαρα, Νέα Πέραμο, Ελευσίν α).

Η δάδα της επετειακής λαμπαδηδρ-
ομίας μν ήμης αν άβει και διαν ύει συμβο

λική διαδρομή ξεκιν ών τας την  Παρασ-
κευή 16 Σεπτεμβρίου από την  Αγία
Τριάδα Μεγάρων , θα διασχ ίσει το Σάβ-
βατο 17 Σεπτεμβρίου τη Νέα Πέραμο και
θα τερματίσει την  Κυριακή 18 Σεπτεμ-
βρίου στην  πλατεία Λαού Ελευσίν ας.

Αξίζει ν α σημειωθεί ότι εμπν ευστής και
υπεύθυν ος της λαμπαδηδρομίας είν αι ο
Μικρασιάτης του Μελιού Μεγάρων  μαρ-
αθων οδρόμος, Νίκος Βαρδάλας, έν ας
από τους Έλλην ες αθλητές που συμμε-
τείχ αν  στον  κλασικό χ ρυσό Μαραθών ιο
της Αθήν ας το 1996 για τον  εορτασμό
των  εκατό χ ρόν ων  του Μαραθων ίου
1896 – 1996. Ως μέλος του Προοδευτι-
κού και Πολιτιστικού Συλλόγου «Αγιος
Ιωάν ν ης ο Θεολόγος» είχ ε και την  πρω-
τοβουλία της λαμπαδηδρομίας. Στο κάλε-
σμα συμμετοχ ής και συν εργασίας της
Περιφέρειας Αττικής που χ ρηματοδοτεί
τις εκδηλώσεις. αν ταποκρίθηκαν  θετικά
οι σύλλογοι Μικρασιατών  της Δυτικής
Αττικής και το ταξίδι ξεκιν ά! 

Σχ ετικά ο Αν τιπεριφερειάρχ ης Δυτικής
Αττικής Λευτέρης Κοσμόπουλος αν έφε-
ρε: 

«Το 2022 αποτελεί χ ρον ιά - ορόσημο
για τους απογόν ους των  αλησμόν ητων
πατρίδων , η χ ρον ιά όπου
συμπληρών ον ται τα εκατό χ ρόν ια από
τη μικρασιατική καταστροφή. Είν αι η
χ ρον ιά που έχ ουμε χ ρέος ν α μην  αφή-

σουμε άσβεστη τη φλόγα της μν ήμης.
Οι αγών ες που δόθηκαν , η δύν αμη

και το μεγαλείο της ψυχ ής των  αν θ-
ρώπων  εκείν ων  αποτελούν  αν εξάν -
τλητη πηγή έμπν ευσης πως ακόμα και
μέσα από τις στάχ τες, μπορεί και πάλι
ν α υπάρξει δημιουργία και ν α διατηρηθ-
εί ζων ταν ή η κληρον ομιά του παρελθ-
όν τος.

Για αυτό και η Περιφέρεια Αττικής,
ιδιαίτερα στους τόπους της Δυτικής Αττι-
κής όπου οι Μικρασιάτες διατηρούν
ζων ταν ές τις μν ήμες διοργαν ών ει τριή-
μερο εκδηλώσεων , με την  επετειακή
διαδρομή λαμπαδηδρομίας και παράλ-
ληλα μουσικές συν αυλίες.

Σας προσκαλούμε όλους ν α αποτίν ο-
υμε φόρο τιμής στον  Μικρασιατικό πολι-
τισμό».

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΜΠΑΔΗΔΡΟΜΙΑΣ-
ΣΥΜΒΟΛΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

16-18 Σεπτεμβρίου 2022

Έν αρξη: Παρασκευή 16/9/2022, ώρα
17.15 

17.30 Εκκλησάκι Αγίας Τριάδας Μεγάρ-
ων :Αγιασμός και αφή φλόγας 

17.30 θα ξεκιν ήσουν  οι  πρώτοι λαμ-
παδηδρόμοι 

Όλοι οι λαμπαδηδρόμοι θα διαν ύσουν
απόσταση περίπου εν ός χ ιλιομέτρου σε
τετράδες.

Διαδρομή της φλόγας : Πολιτικός Αερο-
λιμέν ας Μεγάρων  Πάχ η Μεγάρων  - Αερ-
ογέφυρα Μεγάρων  - επί των  οδών   -
Μίν ωας  28ς Οκτωβρίου- Βυζαν τίου
Αγίου Ιωάν ν ου Θεολόγου.

Αφιξη φλόγας στον  Προοδευτικό και
Πολιτιστικό Σύλλογο «Άγιος  Ιωάν ν ης ο
Θεολόγος»  (Πιθαν ή ώρα 19.30)

20.00 Μουσική παράσταση με τίτλο
«Οι Άγγελοι της Σμύρν ης» στην  περ-
ιοχ ή Μελί του Δήμου Μεγαρέων , με τη
συμμετοχ ή της τραγουδίστριας Ζωής
Παπαδοπούλου.

Σάββατο 17/9/2022
Ώρα 17.30: Τελετή Αν αχ ώρησης φλό-

γας 
Διαδρομή της φλόγας: Επί των  οδών

Αγίου Ιωάν ν ου Θεολόγου - Βυζαν τίου
ΠΕΟΑΚ - Νέα Πέραμος Αττικής - άφιξη
φλόγας : πλατεία Αγίου Γεωργίου Νέας
Περάμου στον  Σύλλογο Περαμίων
Κυζικην ών  (Πιθαν ή ώρα 19.30)

20.00 Μουσική συν αυλία με την

«Ορχ ήστρα Μεγαρόσημο» στη Νέα Πέρ-
αμο του Δήμου Μεγαρέων

Κυριακή 18/9/2022
Ώρα 17.30 : Τελετή Αν αχ ώρησης φλό-

γας 
Διαδρομή της φλόγας: ΠΕΟΑΚ  Ελευ-

σίν α - Άφιξη φλόγας - πλατεία λαού
Ελευσίν ας στον  Σύλλογο Μικρασιατών
Ελευσίν ας (Πιθαν ή ώρα : 19.30 )

20.00 Μουσικό αφιέρωμα με το συγκρ-
ότημα έν τεχ ν ης ελλην ικής μουσικής
«ΕΜΜΕΛΟΝ» στην  Πλατεία Λαού του
Δήμου Ελευσίν ας στις 18/09/2022.

Σ η μ α ν  τ ι κ ή    π λ η ρ ο φ ο ρ ί α:

Για τον  τρόπο συμμετοχ ής στην  Λαμ-
παδηδρομία οι εν διαφερόμεν οι μπορ-
ούν  ν α απευθύν ον ται στους συλλόγους
με στα κάτωθι στοιχ εία επικοιν ων ίας:

Προοδευτικός και Πολιτιστικός Σύλλο-
γος «Άγιος Ιωάν ν ης Θεολόγος», Ν. Μελί
Μεγάρων

Πρόεδρος κα Ελευθερία Καλαϊτζή -
6989843095

Τηλέφων ο Επικοιν ων ίας: 22960 83785
Email:  nmeli1922@gmail.com 
Σύλλογος Μικρασιατών  Ελευσίν ας
Πρόεδρος κα Γεωργία Γιατζόγλου –

6977636136
Τηλέφων ο Επικοιν ων ίας: 210 5546328
Email:  mikrasiateselef si-

nas@gmail.com 
Σύλλογος Περαμίων  – Κυζικην ών
Πρόεδρος κα Ελπίδα Χον δρίδου –

6937128626
Τηλέφων ο Επικοιν ων ίας: 22960 34313
Email:  sy peky @outlook.com.gr 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022,
στο Μελί: Μουσική παράσταση με
τίτλο «Οι Άγγελοι της Σμύρνης» στην
περιοχή Μελί του Δήμου Μεγαρέων,
με τη συμμετοχή της τραγουδίστριας
Ζωής Παπαδοπούλου.

Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2022,
στην Νέα Πέραμο: Μουσική συναυλία
με την «Ορχήστρα Μεγαρόσημο» στη
Νέα Πέραμο του Δήμου Μεγαρέων 

Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2022, στην
Ελευσίνα: Μουσικό αφιέρωμα με το
συγκρότημα έντεχνης ελληνικής μου-
σικής «ΕΜΜΕΛΟΝ» στην Πλατεία
Λαού του Δήμου Ελευσίνας στις
18/09/2022.

Ώρα έναρξης εκδηλώσεων: 20:00
μμ

110000  χχρρόόννιιαα  ΜΜιικκρραασσιιααττιικκήήςς  ΦΦλλόόγγααςς  
ΛΛααμμππααδδηηδδρροομμίίαα  &&  ττρριιήήμμεερροο  εεκκδδηηλλώώσσεεωωνν  

πποουυ  εεννώώννεειι  ττοουυςς  ΜΜιικκρραασσιιάάττεεςς  ττηηςς  ΔΔυυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς  

Λευτέρης Κοσμόπουλος: 
«Τιμούμε τις αλησμόνητες πατρίδες, τιμούμε την ιστορία

του τόπου μας με σειρά εκδηλώσεων»


