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ΑΑκκόόμμαα  έένναα  θθααννααττηηφφόόρροο
ααττύύχχηημμαα  σσττοο  ΘΘρριιάάσσιιοο  ΠΠεεδδίίοο  

Θλίψη στον Ασπρόπυργο:
Ποιος ήταν ο 58χρονος που έχασε τη

ζωή του σε εργατικό ατύχημα

Με τον Μάρκο Μίσκου 
ο Πανελευσινιακός 1-0 στην Ηλιούπολη

Στην επόμενη φάση κυπέλλου
ο Απόλλωνας Ποντίων Ασπροπύργου

Ο Ακράτητος  επικράτησε της Δύναμης
Ασπροπύργου με 4-2

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΘΗΚΕ ΤΟ ΚΟΝΔΥΛΙ ΓΙΑ ΤΟ 2023
ΔΔωωρρεεάάνν  μμεεττααφφοορράά  33..339900  μμααθθηηττώώνν  κκααιι  

μμααθθηηττρριιώώννσστταα  σσχχοολλεείίαα  ττηηςς  ΔΔυυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς  

Λ. Κοσμόπουλος: «Οφείλουμε να παρέχουμε σε κάθε παιδί 
εύκολη, ασφαλή και δωρεάν πρόσβαση στο σχολείο»

σσεελλ..  1100--1111

σσεελλ..  55

17 ΟΛΟΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ
ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΕ
ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 

Ο ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΣΕ 13
ΣΧΟΛΕΙΑ 66

Σε πλήρη εξέλιξη σημαντικά
έργα στο Ζεφύρι 

και σχεδιασμός νέων 
σσεελλ..  33

““2211  μμέέττρραα  
σσττήήρριιξξηηςς  ττηηςς  

κκοοιιννωωννίίααςς””  ττοο
ππαακκέέττοο  

ΚΚ..  ΜΜηηττσσοοττάάκκηη
ααππόό  ττηη  ΔΔΕΕΘΘ  

σσεελλ..  88--1144

«Κολομβία» η Δυτική Αττική: 
Συλλήψεις διακινητών ναρκωτικών

μετά από ειδική επιχείρηση της ΕΛΑΣ

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων 
πραγματοποιήθηκαν συνολικά 146 έλεγχοι 

ατόμων

– Έστηναν «καρτέρι» έξω από τράπεζες– Έστηναν «καρτέρι» έξω από τράπεζες

ΔΔυυττιικκήή  ΑΑττττιικκήή::  ΣΣττηη  ««φφάάκκαα»»
σσππεείίρραα  γγιιαα  λληησσττεείίεεςς  κκααιι  κκλλοοππέέςς  
Πλούσιο το ... βιογραφικό της εγκληματική οργάνωσης

σσεελλ..  33

σσεελλ..  33

σσεελλ..  22--44

σσεελλ..  22



Ε
ξιχ ν ιάσθηκε από την  υπο-
διεύθυν ση Ασφάλειας Δυτικής
Αττικής, η δράση εγκληματικής

οργάν ωσης, τα μέλη της οποίας διέπρ-
ατταν  ληστείες, διαρρήξεις, κλοπές
οχ ημάτων  και κλοπές από οχ ήματα,
σε διάφορες περιοχ ές της Αττικής.

Σύμφων α με την  ΕΛ.ΑΣ, ταυτοποι-
ήθηκε η συμμετοχ ή οκτώ ατόμων
στην  εγκληματική οργάν ωση και σε
βάρος τους σχ ηματίστηκε ποιν ική
δικογραφία για σύσταση εγκληματικής
οργάν ωσης που διαπράττει ληστείες
και διακεκριμέν ες κλοπές κατ’ εξακο-
λούθηση.

Η αρχ ή του τέλους για την  εγκλημα-
τική οργάν ωση ξεκίν ησε όταν  λήστεψαν  έν α άτομο
έξω από υποκατάστημα τράπεζας στο Περιστέρι, αφαι-
ρών τας από αυτόν , με τη χ ρήση βίας, μεγάλο χ ρημα-
τικό ποσό. Άμεσα η υποδιεύθυν ση Ασφάλειας Δυτικής
Αττικής συγκρότησε ειδική ομάδα αστυν ομικών  για τη
συλλογή στοιχ είων  που αφορούσαν  την  παραπάν ω

ληστεία, καθώς και άλλες περιπτώσεις που παρουσία-
ζαν  παρόμοια μεθοδολογία δράσης.

Μετά από πολύμην η και εν δελεχ ή έρευν α, απο-
καλύφθηκε η δράση εγκληματικής οργάν ωσης με δια-
ρκή και μεθοδική δράση, με διακριτούς ρόλους και
συν οχ ή.

2-θριάσιο Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022 

Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος

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

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου
Γρηγορίου 4,  19300 ΑσπρόπυργοςΧειρόγρα-
φα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφονται.
Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’

ανάγκη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Ηλιοφάνεια      

Θερμοκρασία: Από 20  έως 28 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Απόδοσις της εορτής του Γεν εσίου

της Θεοτόκου, Ιερομαρτύρων  Αυτον όμου και
Κουρν ούτου επισκόπου Ικον ίου

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Κολιός Αντώνιος Ν., 28ης Οκτωβρίου 17Α & 

Θρασυβούλου, 2105577744

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Ζαχαρίου Σεβαστή Κ.Εθνικής Αντιστάσεως 98 &

Περσεφόνης, 2105547900

MANΔΡΑ
ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ Δήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,
2105551232

ΆΝΩ  ΛΙΟΣΙΑ 
ΑΡΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Ιονίου Πελάγους 42Β

& Πηνειού, 2102474311

ΑΧΑΡΝΕΣ
Μητροκώτσα Δήμητρα - Μαρία Α.Αριστοτέλους

132,  2102462255

Μια ν έα σχ ολική χ ρον ιά ξεκιν ά και η Περιφέρεια Αττι-
κής συν εχ ίζει ν α παρέχ ει δωρεάν  και ασφαλή μεταφο-
ρά σε μαθητές και μαθήτριες και στη Δυτική Αττική, με
συν τον ισμό του Αν τιπεριφερειάρχ η Λευτέρη Κοσμό-
πουλου.

Συγκεκριμέν α, για το ν έο σχ ολικό έτος, από το αρμό-
διο τμήμα Εκπαιδευτικών  Θεμάτων  Περιφερειακής
Εν ότητας Δυτικής Αττικής, σχ εδιάστηκαν  130 δρο-
μολόγια εκτελούμεν α από μισθωμέν α από την  Περιφ-
έρεια Αττικής οχ ήματα, με βάση αιτήματα που υποβ-
λήθηκαν , από δημόσια σχ ολεία της περιοχ ής. Τα παρ-
απάν ω δρομολόγια δημοπρατήθηκαν  με αν οικτό ηλεκ-
τρον ικό διαγων ισμό προκειμέν ου ν α αν ατεθούν  για τα
επόμεν α τρία (3) σχ ολικά έτη 2022-2023, 2023-2024
και 2024-2025. 

Αξίζει ν α σημειωθεί ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη
δεύτερος αν οικτός ηλεκτρον ικός διαγων ισμός με τον
οποίο δημοπρατούν ται εκ ν έου οκτώ (8) δρομολόγια
για τα οποία δεν  υποβλήθηκαν  οικον ομικές προσφο-
ρές και κρίθηκαν  «άγον α».

Συν ολικά, στους 5 δήμους της Δυτικής Αττι-
κής(Ασπροπύργου, Ελευσίν ας, Μάν δρας-Ειδυλλίας,
Μεγάρεων , Φυλής) εξυπηρετούν ται 3.390 μαθητές και
μαθήτριες, με κόστος για το σχ ολικό έτος 2022-
2023, που εκτιμάται σε 2.030.000 ευρώ πλέον  ΦΠΑ.

Επιπλέον, η Περιφέρεια Αττικής μεριμνά για τη
μεταφορά μαθητών ειδικών σχολείων της Δυτικής
Αττικής. Συγκεκριμένα, δημοπρατήθηκαν είκοσι έξι
(26) δρομολόγια για την εξυπηρέτηση διακοσίων
εβδομήντα δύο (272) μαθητριών/μαθητών Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που
φοιτούν στα ειδικά σχολεία της περιοχής της Δυτι-
κής Αττικής.

Οι καθημεριν ές μετακιν ήσεις θα πραγματοποιούν ται
με ταξί, μικρά και μεγάλα λεωφορεία και, όπου απαι-
τείται, με χ ρήση Ειδικά Διαμορφωμέν ων  Οχ ημάτων . 

Τέλος, όπως και για κάθε σχ ολικό έτος, η Περιφέρεια
Αττικής παρέχ ει δωρεάν  ειδικά δελτία μετακίν ησης για
λεωφορεία της Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε., της ΚΤΕΛ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
Α.Ε. και της ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΘΗΒΩΝ
Α.Ε. Ο εκτιμώμεν ος αριθμός των  ειδικών  δελτίων  που
θα χ ορηγηθούν  αν έρχ εται σε εκατόν  εβδομήν τα
(170).

Σχ ετικά, ο Αν τιπεριφερειάρχ ης Δυτικής Αττικής Λευ-
τέρης Κοσμόπουλος αν έφερε: «Οφείλουμε ν α παρέχ ο-
υμε δωρεάν  και ασφαλή μεταφορά στα σχ ολεία των
μαθητών  της περιοχ ής μας, για ν α έχ ει κάθε παιδί τη
δυν ατότητα και την  πρόσβαση στο μεγάλο αγαθό της
παιδείας που προσφέρει το δημόσιο σχ ολείο. Για αυτό
και ο Περιφερειάρχ ης Γιώργος Πατούλης και εγώ προ-
σωπικά, προχ ωράμε σε όλες τις διαδικασίες και έχ ουμε
εξασφαλίσει με αν οιχ τό διαγων ισμό την  δωρεάν  μετα-
φορά των  3.390 μαθητών  ως το 2025. 

Είμαστε πάν τα αρωγοί σε ό, τι χ ρειαστεί η εκπαιδευ-
τική κοιν ότητα και εύχ ομαι από καρδιάς καλή πρόοδο
σε όλα τα παιδιά». 

Συνεχίζεται στη σελ. 4

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΘΗΚΕ ΤΟ ΚΟΝΔΥΛΙ ΓΙΑ ΤΟ 2023
Δωρεάν μεταφορά 3.390 μαθητών και μαθητριών

στα σχολεία της Δυτικής Αττικής 

Λ. Κοσμόπουλος: «Οφείλουμε να παρέχουμε σε κάθε παιδί 
εύκολη, ασφαλή και δωρεάν πρόσβαση στο σχολείο»

– Έστηναν «καρτέρι» έξω από τράπεζες

Δυτική Αττική: Στη «φάκα» σπείρα για
ληστείες και κλοπές 

Διαβάστε το... πλούσιο βιογραφικό της εγκληματική οργάνωσης
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Στα σημαντικά
έργα που
βρίσκονται σε

πλήρη εξέλιξη στο
Ζεφύρι καθώς και
στον προγραμματισμό
νέων έργων αναφέρ-
θηκαν στους χαιρετι-
σμούς τους ο Δήμα-
ρχος Φυλής Χρήστος
Παππούς και ο Αντι-
δήμαρχος Ζεφυρίου
Γιάννης Μαυροειδά-
κος. 

Ανήμερα της γιορτής της Πολιούχου Παναγίας Γρηγορ-
ούσας το βράδυ της Πέμπτης 8 Σεπτεμβρίου, από το
βήμα των εκδηλώσεων “ΖΕΦΥΡΕΙΑ 2022” ο οικοδεσπότ-
ης Αντιδήμαρχος Γιάννης Μαυροειδάκος, καλωσόρισε τον
κόσμο και τους επίσημους προσκεκλημένους, κάνοντας
αναφορά στον καθένα ξεχωριστά για την σημαντική προ-
σφορά τους στον τόπο. 

Θερμές ευχαριστίες για τις πρωτοβουλίες και τις παρεμ-
βάσεις τους δέχθηκαν, ο Αντιπρόεδρος της Βουλής Θανά-
σης Μπούρας, οι Βουλευτές Ευάγγελος Λιάκος και Γιώρ-
γος Τσίπρας, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Λευ-
τέρης Κοσμόπουλος, ο Α’ επιλαχών Βουλευτής Ν.Δ Στα-
μάτης Πουλής, ο τέως Πρόεδρος ΕΑΓΜΕ Ανδρέας Τσώκος
και η πρώην Δήμαρχος Ζεφυρίου Φωτεινή Γιαννοπούλου. 

Ο Αντιδήμαρχος στη συνέχεια κι αφού αναφέρθηκε εν

συντομία στα έργα του
Ζεφυρίου κάλεσε στο
βήμα τον Δήμαρχο
Φυλής Χρήστο Παπ-
πού. 

Ο Δήμαρχος από την
πλευρά του, ευχήθηκε
σε όλους και όλες χρό-
νια πολλά και μίλησε
για τα δρομολογημένα
σημαντικά έργα που
βρίσκονται σε εξέλιξη
αλλά και στον προγρ-
αμματισμό νέων

έργων. Ξεκινώντας από την ενεργειακή αυτοτέλεια του
Δήμου Φυλής με το Πάρκο Φωτοβολταϊκών, αναφέρθηκε
στο νέο σύγχρονο Παιδικό Σταθμό του Ζεφυρίου, τη νέα
θεατρική σκηνή που ήδη έχει παραδοθεί, σε νέες πλατείες
και παιδικές χαρές καθώς και στις νέες ασφαλτοστρώσεις,
εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η ανάπτυξη που έχει ξεκι-
νήσει στο Ζεφύρι για την βελτίωση της καθημερινότητας
και της ποιότητας ζωής των συνδημοτών μας, θα συνεχι-
στεί με αμείωτους ρυθμούς σε όλους τους τομείς. 

Ακολουθούν σχετικά Βίντεο
Γιάννης Μαυροειδάκος
https://youtu.be/D-tBybFGTaw
Χρήστος Παππούς
https://youtu.be/y6-_oOcosOM

Σε πλήρη εξέλιξη σημαντικά έργα στο Ζεφύρι 
και σχεδιασμός νέων 

Έ
ξι άτομα συν ελήφθησαν  και
δέκα προσήχ θησαν  κατά
τη διάρκεια ειδικών  επιχ ει-

ρήσεων  της Υποδιεύθυν σης Δίωξ-
ης Ναρκωτικών  της Ασφάλειας Αττι-
κής, για την  αν τιμετώπιση της
διακίν ησης ν αρκωτικών  ουσιών ,
που πραγματοποιήθηκαν  από 5
έως 8 Σεπτεμβρίου 2022, στο κέν -
τρο της Αθήν ας και τη Δυτική Αττι-
κή.

Ειδικότερα, οι συγκεκριμέν ες δρά-
σεις πραγματοποιήθηκαν  στις Πλα-
τείες Κλαυθμών ος και Βάθης, στις
οδούς 3ης Σεπτεμβρίου, Σολωμού,
Αγίου Κων σταν τίν ου, Φυλής, Ιερ-
όθεου, Ξούθου, στα Προπύλαια,
στο Εθν ικό Θέατρο και στην  Δυτι-
κή Αττική σε Αχ αρν ές, Ζεφύρι και
‘Αν ω Λιόσια.

Κατά τη διάρκεια των  επιχ ειρή-
σεων  πραγματοποιήθηκαν  συν ολι-

κά 146 έλεγχ οι ατόμων , εν ώ
κατασχ έθηκαν  κοκαΐν η βάρους 4
γραμμαρίων , ηρωίν η 1,2 γραμμα-
ρίων , κρυσταλλική μεθαμφεταμίν η
0,6 γραμμαρίων , 15 ν αρκωτικά δισ-
κία, 860 ευρώ, 9 κάμερες ασφαλείας
και 2 οθόν ες.

Σύμφων α με την  ΕΛΑΣ, οι ειδικές
δράσεις της Υποδιεύθυν σης Δίωξ-
ης Ναρκωτικών  πρόκειται ν α
συν εχ ιστούν  με αμείωτη έν ταση.

«Κολομβία» η Δυτική Αττική: Συλλήψεις διακινητών 
ναρκωτικών μετά από ειδική επιχείρηση της ΕΛΑΣ
Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκαν 

συνολικά 146 έλεγχοι ατόμων

Μ
ετά από σύσκεψη του Υπουργού Προστασίας
του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκου με τον  Γεν ικό
Γραμματέα Δημοσίας Τάξεως Μιχ αήλ Καραμα-

λάκη και τον  Αρχ ηγό της Ελλην ικής Αστυν ομίας Αν τι-
στράτηγο Κων σταν τίν ο Σκούμα, αποφασίστηκε η
ίδρυση 12 ν έων  Γραφείων  Εν δοοικογεν ειακής Βίας της
Ελλην ικής Αστυν ομίας.

Συγκεκριμέν α, τα ν έα Γραφεία Εν δοοικογεν ειακής
Βίας ιδρύον ται στα κάτωθι Αστυν ομικά Τμήματα:

Καλλιθέας της Διεύθυν σης Αστυν ομίας Αθην ών
Α’ Αχ αρν ών  της Διεύθυν σης Αστυν ομίας Δυτικής

Αττικής
Αμπελοκήπων - Μεν εμέν ης της Διεύθυν σης

Αστυν ομίας Θεσσαλον ίκης
Β’ Πατρών  της Διεύθυν σης Αστυν ομίας Αχ αΐας
Λάρισας της Διεύθυν σης Αστυν ομίας Λάρισας
Α’ Ηρακλείου της Διεύθυν σης Αστυν ομίας Ηρακλείου
Χαν ίων  της Διεύθυν σης Αστυν ομίας Χαν ίων
Ιωαν ν ίν ων  της Διεύθυν σης Αστυν ομίας Ιωαν ν ίν ων
Σερρών  της Διεύθυν σης Αστυν ομίας Σερρών
Βόλου της Διεύθυν σης Αστυν ομίας Μαγν ησίας
Χαλκίδας της Διεύθυν σης Αστυν ομίας Ευβοίας
Αγριν ίου της Διεύθυν σης Αστυν ομίας Ακαρν αν ίας

Υπεν θυμίζεται πως από τον  Οκτώβριο του 2021, λει-
τουργούν  ήδη έξι (6) Γραφεία Αν τιμετώπισης Εν δοοι-
κογεν ειακής Βίας.

Καθέν α από τα γραφεία αυτά έχ ει στελεχ ωθεί με 15
ειδικά εκπαιδευμέν ους αστυν ομικούς, ώστε ν α αν τιμε-
τωπίζουν  αποτελεσματικά αλλά και με την  απαι-
τούμεν η ευαισθησία, πολίτες που προβαίν ουν  σε
καταγγελίες για εν δοοικογεν ειακή βία. 

Επιπροσθέτως, καθέν α από τα Γραφεία διαθέτει περ-
ιπολικό για προσαγωγές και συλλήψεις που αφορούν
αποκλειστικά και μόν ο αδικήματα εν δοοικογεν ειακής
βίας.

Στο διάστημα από 11/09/2021 έως και τις
31/07/2022, σε Αττική και Θεσσαλον ίκη, τα έξι Γραφ-
εία έχ ουν  διαχ ειριστεί 2073 περιστατικά Εν δοοικογε-
ν ειακής Βίας. Για όλα τα αν ωτέρω περιστατικά
σχ ηματίστηκαν  δικογραφίες οι οποίες παραπέμφθη-
καν  στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχ ές.

Ως προς την  εκπαίδευση του αστυν ομικού προσω-
πικού, επισημαίν εται ότι η εν δοοικογεν ειακή βία απο-
τελεί γν ωστικό αν τικείμεν ο που εν τάσσεται στα προ-
γράμματα σπουδών  των  Σχ ολών  της Αστυν ομικής
Ακαδημίας, εν ώ σε πρόσθετες εξειδικευμέν ες εκπαι-
δευτικές δραστηριότητες:

Τριακόσια εξήν τα έξι (366) στελέχ η της ΕΛ.ΑΣ., παρ-
ακολούθησαν  εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης
και

Εν ν ιακόσια δέκα (910) στελέχ η παρακολούθησαν  το
διαδικτυακό πρόγραμμα επιμόρφωσης του Συμβουλίου
της Ευρώπης (πρόγραμμα HELP).

Ιδρύονται 12 νέα γραφεία
ενδοοικογενειακής βίας

Στη λίστα συμπεριλαμβάνεται 
και το Α’ ΑΤ Αχαρνών της Διεύθυνσης

Αστυνομίας Δυτικής Αττικής
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Συν εχ ιζεται από σελ  2

Ως προς τον  τρόπο δράσης, όπως διαπιστώθηκε, τα μέλη της οργάν ωσης
παρακολουθούσαν  και στοχ οποιούσαν  άτομα που πήγαιν αν  σε υποκαταστή-
ματα τραπεζών  και επρόκειτο ν α πραγματοποιήσουν  συν αλλαγές, έχ ον τας
στην  κατοχ ή τους μετρητά. Στη συν έχ εια παρέμεν αν  εξωτερικά των  υποκατα-
στημάτων  και σε απόσταση, ώστε ν α μην  καταγραφούν  από τις κάμερες των
τραπεζών  και όταν  οι συν θήκες ήταν  κατάλληλες, επιτίθεν το στα θύματά τους,
πολλές φορές με ιδιαίτερη σκληρότητα, και τους αφαιρούσαν  χ ρήματα και προ-
σωπικά τους αν τικείμεν α.

Μάλιστα, σε περιπτώσεις όπου το θύμα κιν είτο με το όχ ημα του, έσκαγαν  τα
λάστιχ α του αυτοκιν ήτου – και όταν  το θύμα σταματούσε για ν α ελέγξει την
ζημιά, έβρισκαν  την  κατάλληλη στιγμή ν α του επιτεθούν .

Χαρακτηριστική είν αι η περίπτωση μιας γυν αίκας που έπεσε θύμα της ιδιαίτε-
ρης σκληρότητας τριών  μελών  της εγκληματικής οργάν ωσης στην  περιοχ ή των
Αχ αρν ών  τον  περασμέν ο Οκτώβριο. 

Οι δράστες, επιβαίν ον τες στο «επιχ ειρησιακό» όχ ημά τους, προσέκρουσαν
στο όχ ημα που οδηγούσε η γυν αίκα. Το θύμα βγήκε από το όχ ημά της και
πλησίασε το αυτοκίν ητο των  δραστών . Τότε, έν ας απ’ τους δράστες την  ακιν -
ητοποίησε και την  οδήγησε με τη βία μέχ ρι το όχ ημα της, όπου αφαίρεσε την
τσάν τα της. Η παθούσα προσπάθησε ν α αν ακτήσει την  τσάν τα της και κιν ήθη-
κε προς το μέρος τους.

Τότε, ο οδηγός εκκίν ησε το όχ ημα με σκοπό ν α την  χ τυπήσει, με το θύμα ν α
κρατείται αν ταν ακλαστικά από το καπό του οχ ήματος, και ν α παρασύρεται για
αρκετά μέτρα, με αποτέλεσμα τον  τραυματισμό της μετά την  πτώση της στο οδό-
στρωμα.

Το εύρος της εγκληματικής τους δράσης, πέραν  των  παραπάν ω ληστειών ,
εκτειν όταν  και σε διαρρήξεις-κλοπές σε οικίες, κλοπές οχ ημάτων  και κλοπές
από οχ ήματα. Από την  προαν ακριτική έρευν α εξιχ ν ιάστηκαν  16 αξιόποιν ες
πράξεις, εκ των  οποίων  11 κλοπές και 5 ληστείες με λεία άν ω των  138.000 ευρώ.

Τα μέλη της συμμορίας έχ ουν  κατηγορηθεί κατ’ επαν άληψη στο παρελθόν  για
κλοπές και ληστείες. Η σχ ηματισθείσα δικογραφία υπεβλήθη στην  εισαγγελία
Πρωτοδικών  Αθην ών , η οποία παρήγγειλε τη διεν έργεια κύριας αν άκρισης και
τέσσερις εκ των  κατηγορουμέν ων  κρίθηκαν  προσωριν ά κρατούμεν οι.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
Γ΄ Αντιπρόεδρος

Βουλευτής Δυτικής Αττικής – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ευχές για νέα σχολική χρονιά

Ο Αντιπρόεδρος
της Βουλής των
Ελλήνων και Βου-
λευτής Δυτικής
Αττικής, Θανάσης
Μπούρας, με αφο-
ρμή την έναρξη της
νέας σχολικής χρο-
νιάς, έκανε την ακό-
λουθη δήλωση: 

«Εύχομαι σε όλους
τους μαθητές, τις
μαθήτριες και τους

εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων καλή σχολική χρονιά,
γεμάτη όνειρα και στόχους. 
Φέτος, είναι η χρονιά που η λειτουργία των σχολείων θα γίνει σε
συνθήκες κανονικότητας.
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, θα βρίσκομαι δίπλα στους
μαθητές και στις μαθήτριες, τους εκπαιδευτικούς και τους
γονείς, αρωγός στην επίλυση οποιασδήποτε δυσκολίας παρου-
σιαστεί.»
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Θ
λίψη στην κοινωνία του
Ασπροπύργου έχει  σκο-
ρπίσει η είδηση του εργατι-

κού ατυχήματος με έναν νεκρό σε
εργοστάσιο πλαστικών

Πατέρας 2 παιδιών ήταν ο ηλεκτρ-
ολόγος που έχασε τη ζωή του πριν
2 ημέρες κατα τη διάρκεια συντήρη-
σης μηχανημάτων σε εταιρία στον

Ασπρόπυργο. Ο Δημοτικός
σύμβουλος Ασπροπύργου κος Αλ.
Τσοκάνης σε ανακοίνωση του ανέφ-
ερε πως ο θανών κος Ορφανίδης
Γεώργιος ήταν 58 ετών, οικογενει-
άρχης με χρόνια εμπειρίας, κάτοικος
Ασπροπύργου.

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογέ-

νεια του κ τους οικείους του.

Εργατικό Κέν τρο Ελευσίν ας:
Παρέμβαση για το θαν ατηφόρο
ατύχημα

Την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου ένας
εργαζόμενος έχασε την ζωή του στην

εταιρεία  Ε. ΠΑΪΡΗΣ ΑΒΕΕ  στον
Ασπρόπυργο. 

Στην μαύρη λίστα των εργατικών
ατυχημάτων προστέθηκε ακόμη ένας
συνάδελφος 58 ετών, ο οποίος
έχασε την ζωή του και είναι ξεκάθαρο
ότι έγινε  από ελλιπή  μέτρα ασφα-
λείας στην Ε.ΠΑΪΡΗΣ ΑΒΕΕ.

Το ΕΚΕ-ΔΑ κατ’ επανάληψη έχει
κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου
στις αρμόδιες αρχές  για συχνότερο-
υς ελέγχους αφού τα εργατικά ατυχή-
ματα έχουν πάρει την μορφή χιονο-
στιβάδας.

Σχεδόν 48 ώρες μετά το θλιβερό
γεγονός, το οποίο για αδιευκρίνι-
στους λόγους δεν πήρε διαστάσεις ,
περιμένουμε να γίνουν γνωστά τα
ακριβή αίτια θανάτου ώστε να απο-
δοθούν και οι ανάλογες ευθύνες.

Έως πότε το Θριάσιο Πέδίο θα
δίνει σχεδόν κάθε εβδομάδα ένα
θύμα στο βωμό του μεροκάματου.

Το Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας
εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρ-
ια στους οικείους και την οικογένειά
του. 

Για τη Διοίκηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    
ΒΑΓΓ. ΛΙΓΓΟΣ                                 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΙΣΤ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΑκκόόμμηη  έένναα  θθααννααττηηφφόόρροο  ααττύύχχηημμαα  σσττοο  ΘΘρριιάάσσιιοο  ΠΠεεδδίίοο  
Ασπρόπυργος: Ποιος ήταν ο 58χρονος που έχασε τη ζωή του σε εργατικό ατύχημα

Ολοέν α και μεγαλών ει η λίστα με τους
αιφν ίδιους θαν άτους που καταγράφον -
ται στη χ ώρα μας, καθώς την  τελευταία
της πν οή άφησε πρόωρα 29χ ρον η
εκπαιδευτικός.
Μάλιστα, ο ΣΕΕΠΕΑ Αττικής θρην εί την
απώλεια της εκπαιδευτικού Ελέν ης
Παπαβασιλη, που έφυγε σε ηλικία 29
ετών  .

Αν αλυτικά η αν ακοίν ωση:

Ο ΣΕΕΠΕΑ Αττικής με λύπη αν α-
κοιν ών ει την  απώλεια της συν αδέλφου
ΕΒΠ, Ελέν ης Παπαβασιλη, 29 ετών  .

Ως σύλλογος του ΕΕΠ-ΕΒΠ της Αττικής
εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια
στην  οικογέν εια, στους οικείους και
τους συν αδέλφούς της.

Συν άδελφοι/-ισσες αν αφέρουν  για
εκείν η:

«Εξαιρετική συν άδελφος και φίλη…

Άτομο με εν συν αίσθηση και μεγάλη
αγάπη για τα παιδιά…

Άτομο που ήθελε ν α δώσει την  αγάπη,
και την  προσέφερε στα παιδιά που
συν όδευε, και στο δικό της, αλλά δεν
πρόλαβε…
Είχ ε εργαστεί σε σχ ολεία της Δυτικής
Αττικής (Μεγάλο Πεύκο, Ελευσίν α, Ζωφ-
ριά) καθώς και σε σχ ολεία της Β Αν ατο-
λικής Αττικής (Μεν ίδι)…

Σοβαρό τροχαίο συνέβη λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι της Παρασκευής στην
παλιά εθνική οδό Αθηνών Κορίνθου.
Το συμβάν έγινε στην περιοχή της Κακιάς Σκάλας και το ένα αυτοκίνητο

αναποδογύρισε.  Μέσα στο ΙΧ είχε εγκλωβιστεί ο οδηγός ενώ υπήρχαν και
συνεπιβάτες.
Επι τόπου έσπευσε το ΕΚΑΒ για την παροχή ιατρικών βοηθειών , ενώ

παράλληλα  έφτασε η Αστυνομία και η Πυροσβεστική Μεγάρων. Αξίζει να
σημειωθεί ότι το κομμάτι του δρόμου είναι στρωμένο το τελευταίο διάστημα
από την Περιφέρεια με καινούργιο ασφαλτοτάπητα, αλλά δεν έχει
διαγραμμιστεί ακόμα και οι οδηγοί θα πρέπει να προσέχουν για έναν λόγο
περισσότερο και να τηρούν τα όρια ταχύτητας.

Σοβαρό τροχαίο στην ΠΕΟΑΚ κάτω 
από την Κακιά Σκάλα – Εγκλωβίστηκε
οδηγός

«Έφυγε» πρόωρα από τη ζωή
29χρονη εκπαιδευτικός
Είχε εργαστεί σε σχολεία της Δυτικής Αττικής 

(Μεγάλο Πεύκο, Ελευσίνα, Ζωφριά)



ΟΟ  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  κκααιι  τταα  μμέέλληη  ττοουυ  ΔΔ..ΣΣ..  ττοουυ  ΠΠααρραα--
ρρττήήμμααττοοςς  ΑΑχχααρρννώώνν  &&  ΦΦυυλλήήςς  ττηηςς  ΕΕΑΑΕΕ  σσααςς
ππρροοσσκκααλλοούύνν  σσττηηνν  εεκκδδήήλλωωσσηη  οοννοομμααττοοδδοοσσίίααςς
ττηηςς  ππλλααττεείίααςς  ττηηςς  ΕΕλλλληηννιικκήήςς  ΑΑννττιικκααρρκκιιννιικκήήςς
ΕΕττααιιρρεείίααςς  σσττοο  ΟΟλλυυμμππιιαακκόό  ΧΧωωρριιόό  ((ΕΕυυττυυχχίίααςς
ΚΚααρρααγγιιάάννννηη  &&  ΑΑλλέέξξααννδδρροουυ  ΤΤααξξιιλλδδάάρρηη,,
ΟΟλλυυμμππιιαακκόό  ΧΧωωρριιόό,,  1133667777  ΑΑχχααρρννέέςς))  ττηηνν  ΠΠααρρ--
αασσκκεευυήή  2233  ΣΣεεππττεεμμββρρίίοουυ  22002222,,  σσττιιςς  77  μμ..μμ..
ΟΟ  ΠΠρρόόεεδδρροοςς
ΠΠααννααγγιιώώττηηςς  ΧΧ..  ΚΚααζζααννάάςς
ΧΧεειιρροούύρργγοοςς  ΟΟδδοοννττίίααττρροοςς
ΥΥΠΠΟΟΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΚΚΤΤΕΕΣΣ::
✔✔ ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΑΑΧΧΑΑΡΡΝΝΩΩΝΝ
✔✔ ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΦΦΥΥΛΛΗΗΣΣ
✔✔ ΔΔΗΗΚΚΕΕΑΑ
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Μήνυμα Δημάρχου Φυλής 
Χρήστου Παππού για την έναρξη

της νέας Σχολικής Χρονιάς 

Με την ευκαιρία
της νέας σχολικής
χρονιάς εύχομαι
στους συναδέλφους
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς ,
στους μαθητές και
στις οικογένειές τους
υγεία και πρόοδο. Ο
Δήμος Φυλής
συνεχίζει τον αγώνα
για καινούργια σχο-
λεία και για τις
καλύτερες δυνατές
συνθήκες μόρφω-
σης, γιατί η Παιδεία αποτελεί τη μεγάλη προτεραιότητά
του. 

Χρήστος Σπ. Παππούς  Δήμαρχος Φυλής 

ΕΕκκδδήήλλωωσσηη  οοννοομμααττοοδδοοσσίίααςς
ττηηςς  ππλλααττεείίααςς  ττηηςς  ΕΕλλλληηννιικκήήςς  ΑΑννττιικκααρρκκιιννιικκήήςς

ΕΕττααιιρρεείίααςς  σσττοο  ΟΟλλυυμμππιιαακκόό  ΧΧωωρριιόό

17 ΟΛΟΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΓΗΠΕΔΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΕ ΜΕΣΑ ΣΤΟ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΣΕ 13 ΣΧΟΛΕΙΑ 

Σ
την  τελική ευθεία για την
ολοκλήρωση του μεγάλου
έργου της αν αμόρφωσης και
της  αν αβάθμισης των  προ-

αύλιων  χ ώρων  στα σχ ολεία και των
τριών  Δημοτικών  Κοιν οτήτων  του
Δήμου είν αι η Τεχ ν ική Υπηρεσία, στο
πλαίσιο του φιλόδοξου προγράμματος
του Χρήστου Παππού που αφορά
στην  κατασκευή ν έων  ασφαλών  γηπέ-
δων  μπάσκετ αλλά και την  αν ακατασ-
κευή και συν τήρηση των  υφιστάμε-
ν ων  αθλητικών   υποδομών  στους
προαύλιους χ ώρους των  σχολείων . 

Ήδη μέσα στον  Αύγουστο, σε
χ ρόν ο ρεκόρ, ολοκληρώθηκε η κατασ-
κευή ή αν ακατασκευή επτά σύγχ ρο-
ν ων  γηπέδων  μπάσκετ και τριών
γηπέδων  τέν ις εν ώ τον  Ιούλιο είχ αν
ολοκληρωθεί άλλα 7 ν έα γήπεδα και
έπεται συν έχ εια τόσο για τη δημιο-
υργία αθλητικών  υποδομών  όσο και
για την  αν αβάθμιση του πρασίν ου και
του εξωτερικού φωτισμού στα σχ ολεία
του Δήμου.

“Συν εχ ίζουμε εν τατικά την  αν αβάθ-
μιση των  σχ ολικών  μας υποδομών  με
τη δημιουργία ν έων  χ ώρων  άθλησης
και ψυχ αγωγίας αλλά και με τη σχ ολα-
στική συν τήρηση των  υπαρχ ουσών
υποδομών . Κοιτάμε τα παιδιά του
Δήμου μας στα μάτια και δημιουργούμε 

για αυτά όλες τις προϋποθέσεις που
θα τους εξασφαλίσουν  ίσες ευκαιρίες.
Ο αθλητισμός, η τεχ ν ολογία και ο πολι-
τισμός είν αι οι πυλών ες που θεμε-
λιών ουν  τις αρχ ές και τις αξίες στους
“πολίτες του αύριο του Δήμου μας” και
θα τους κάν ουν  ν α ξεχ ωρίσουν  στην
κοιν ων ία. Θέλουμε αυτό το όμορφο
ταξίδι στις γν ώσεις, τα ταλέν τα  και τις
δεξιότητες των  μαθητών  μας ν α σημα-
τοδοτηθεί και ν α σφραγιστεί μέσα από
τα σχ ολεία της γειτον ιάς τους και θα
συν εχ ίσουμε στο βαθμό που μας αν α-
λογεί ν α εργαζόμαστε για αυτό το μεγά-
λο στόχ ο” υπογράμμισε ο Χρήστος
Παππούς με αφορμή και την  έν αρξη
της σχ ολικής χ ρον ιάς.

Συγκεκριμέν α στο 1ο Γυμν άσιο Άν ω
Λιοσίων  έγιν ε αποξήλωση του τσιμέν -
του σε όλο τον  προαύλιο χ ώρο και
αφού σκάφτηκε και ασφαλτοστρώθη-
κε, κατασκευάστηκε εξ΄ αρχ ής έν α
σύγχ ρον ο και ασφαλές γήπεδο μπάσ-
κετ. Το ίδιο συν έβη και στο 4ο Δημο-
τικό σχ ολείο Άν ω Λιοσίων  στο συγκρ-
ότημα του Αγίου Νικολάου,  στο 1ο
Λύκειο  Άν ω Λιοσίων  και το Λύκειο
Φυλής που εκτός από το γήπεδο
μπάσκετ οι μαθητές απέκτησαν  και
γήπεδο τέν ις .

Στο 2ο Γυμν άσιο ΄Άν ω Λιοσίων  έγι-
ν αν  διορθώσεις και αν αν έωση του
ελαστικομερούς δαπέδου μπάσκετ 

όπως και στο 2ο Λύκειο Άν ω
Λιοσίων  όπου έγιν ε αν ακατασκευή με
διορθώσεις δαπέδου και αν τικατάστα-
ση στις μπασκέτες εν ώ δημιουργήθηκε
και γήπεδο βόλεϊ. Τέλος στο 10ο Δημο-
τικό σχ ολείο Άν ω Λιοσίων  έγιν ε αν α-
κατασκευή του γηπέδου μπάσκετ και
κατασκευάστηκε ν έο γήπεδο βόλεϊ
εν ώ τις επόμεν ες ημέρες παραδίδεται
τελειωμέν ο και το ν έο γήπεδο μπάσ-
κετ που κατασκευάστηκε στο 2ο
ν ηπιαγωγείο Άν ω Λιοσίων . 

“Δεκατρία προαύλια σχ ολείων  του
Δήμου μας άλλαξαν  ριζικά όψη μέσα
στον  Ιούλιο και τον  Αύγουστο και
συν εχ ίζουμε εν τατικά και το Σεπτέμ-
βριο με τα υπόλοιπα. Είμαστε υπερήφ-
αν οι που τη Δευτέρα η Τεχ ν ική Υπηρ-
εσία θα ξαφν ιάσει ευχ άριστα εκατον -
τάδες  μαθητές και θα τους δώσει
ν έους χ ώρους για άθληση και ψυχ α-
γωγία” υπογράμμισε ο Αν τιδήμαρχ ος
Τεχ ν ικών  Έργων  Θαν άσης Σχ ίζας.

Υπεν θυμίζεται πως τον  Ιούλιο 

κατασκευάστηκαν  ν έα γήπεδα
μπάσκετ στο 7ο Δημοτικό Σχ ολείο και
στο ΕΠ.ΑΛ.  Άν ω Λιοσίων , εν ώ στο 1ο
Δημοτικό σχ ολείο Ζεφυρίου κατασκε-
υάστηκε εξαρχ ής γήπεδο ποδοσφαίρ-
ου και έγιν ε πλήρης αν ακατασκευή
των  δυο γηπέδων  μπάσκετ που
υπήρχ αν . Επιπλέον  κατασκευά-
στηκαν  στο 1ο Γυμν άσιο Ζεφυρίου και
στο ΓΕΛ Ζεφυρίου ν έα γήπεδα μπάσ-
κετ εν ώ το δικό του υπερσύγχ ρον ο
και ασφαλές γήπεδο μπάσκετ απέκ-
τησε και το Δημοτικό Σχ ολείο Φυλής. 

Στα σχ ολεία που κατασκευάστηκαν
εξ΄ αρχ ής αθλητικές υποδομές έγιν αν
εκσκαφές, εργασίες εξομάλυν σης του
εδάφους, επίστρωση με άσφαλτο,
εργασίες στεγαν οποίησης, επίστρωση
χ υτού ελαστικοσυν θετικού δαπέδου
και χ άραξη των  διαγραμμίσεων  των
γηπέδων .  Το έργο χ ρηματοδοτείται
από το Πρόγραμμα Δημοσίων  Επεν -
δύσεων  και η μελέτη έγιν ε από την
Τεχ ν ική Υπηρεσία όπως και η επίβλε-
ψή του.
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Συνεχίζονται  οι
εφαρμογές προν-
υμφοκτονίας στο
πλαίσιο προ-
στασίας της δημό-
σιας υγείας από
την Περιφερειακή
Ενότητα Δυτικής
Αττικής, με συντονι-
σμό του Αντιπεριφε-
ρειάρχη Λευτέρη
Κοσμόπουλου.  

Συγκεκριμένα, τις
προσεχείς ημέρες
πραγματοποιείται ο
17ος κύκλος προ-
γ ρ α μμα τ ι σ μέν η ς
εφαρμογής προνυμφοκτονίας στην Δυτική Αττική
ως εξής: 
12/9/2022 στις περιοχές των Δήμων Μάνδρας-
Ειδυλλίας και Μεγάρων 
13/9/2022 στις περιοχές των Δήμων Ασπροπύρ-

γου, Ελευσίνας και Φυλής.
Επιπλέον, για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή
από αέρος με drone πραγματοποιείται εκ νέου
στο έλος της Ψάθας του Δήμου Μάνδρας-Ειδ-
υλλίας στις 12/9/2022.

Συνεχίζονται οι προληπτικές ενέργειες κατά των κουνουπιών στην

Δυτική Αττική στο πλαίσιο προστασίας της δημόσιας υγείας

ΓΑΜΟΣ 
Ο ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΖΟΥΡΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΚΑΠΕΝΗ
ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΟΥΛΙΑΣ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΕΒΙΛΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ
ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ
ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ

Στην εντατικοποίηση των υγειονομικών ελέγχων στις
εκπαιδευτικές μονάδες όλων των βαθμίδων, εν αναμο-
νή της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, έχει
προχωρήσει η Περιφέρεια Αττικής, κατόπιν και σχετικής
εντολής του Περιφερειάρχη Αττικής προς τις αρμόδιες
υπηρεσίες της Περιφέρειας.

Ιδιαίτερη προσοχή κατά τους ελέγχους δίνεται στα
κυλικεία των σχολείων, στις καντίνες (σταθερές) και
στους χώρους εστίασης των σχολείων, προκειμένου να
διαπιστώνεται η τήρηση των όρων και των προϋποθέ-
σεων των σχετικών υγειονομικών διατάξεων για τα είδη
που μπορούν να τίθενται προς πώληση στα σχολεία.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης, αναφέρει χαρ-
ακτηριστικά:

« Με υψηλό αίσθημα ευθύνης, μεριμνούμε για την
τήρηση των όρων και προϋποθέσεων που θα εξασφ-
αλίσουν τις κατάλληλες υγειονομικές συνθήκες για την
ασφάλεια των παιδιών μας, καθ΄όλη τη διάρκεια του
σχολικού έτους. Διαβεβαιώνουμε τους γονείς και διαμ-
ηνύουμε προς κάθε κατεύθυνση, ότι η Περιφέρεια Αττι-
κής και οι αρμόδιες υπηρεσίες της, θα δώσουν ιδιαίτερη
έμφαση στην αυστηρή τήρηση όλων των υγειονομικών
μέτρων που προβλέπονται, προκειμένου να είναι
απολύτως διασφαλισμένη η προστασία της υγείας των
μαθητών μας.» 

Εντατικοποίηση των υγειονομικών ελέγχων στα
κυλικεία των σχολείων από την Περιφέρεια Αττικής

Πυρκαγιά στο όρος Αιγάλεω 
- Στη μάχη της κατάσβεσης
ρίχτηκαν και εναέρια μέσα

Οριοθετήθηκε λίγο μετά τη 1:30μμ η φωτιά που
ξέσπασε στο όρος Αιγάλεω στο Χαϊδάρι
Πυρκαγιά ξέσπασε την Κυριακή στο όρος Αιγά-
λεω, στο ύψος του Χαϊδαρίου.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική κινητοποιήθηκαν

επίγειες και εναέριες δυνάμεις.
Συγκεκριμένα στο σημείο έσπευσαν  41 πυρο-

σβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα, 14 οχήματα και
δύο ελικόπτερα. Η φωτιά έκαιγε χαμηλή βλά-
στηση και περιοχή με πεύκα.

Φωτιά σε εργοστάσιο με
καλλυντικά στο Μενίδι

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου σε βιομ-
ηχανικό χώρο στο Μενίδι  Αττικής.

Σύμφωνα μ όσα ανέφερε η Πυροσβεστική, η
φωτιά εκδηλώθηκε πιθανώς σε εργοστάσιο με
καλλυντικά, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών
Ελευθερίου Βενιζέλου και  Πάρνηθος.
Στο σημείο επιχείρησαν 27 πυροσβέστες με 9

οχήματα.
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Ο
ΑΔΜΗΕ διασφαλίζει τη στρατηγι-
κή συμμετοχή του στη νέα διεθνή
ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-

Κύπρου-Ισραήλ – Οι όροι της πρότασης
του Διαχειριστή για επενδυτική συμμε-
τοχή 25% έγιναν αποδεκτοί από τον
φορέα υλοποίησης Euroasia
Interconnector, έκανε γνωστό κατά τον
χαιρετισμό του ο Πρόεδρος και Διε-
υθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ κ. Μάνος
Μανουσάκης 

Θεσσαλονίκη, 10 Σεπτεμβρίου 2022

Τη στρατηγική συμμετοχή του σε ένα
έργο με τεράστια γεωπολιτική σημασία
όπως είναι η νέα διεθνής ηλεκτρική
διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ,
διασφαλίζει ο ΑΔΜΗΕ καθώς έγιναν
αποδεκτοί οι όροι της αρχικής πρότασης
που κατέθεσε ο Διαχειριστής για επεν-
δυτική συμμετοχή του με ποσοστό 25%
στο μετοχικό κεφάλαιο του Euroasia 

Interconnector, φορέα υλοποίησης του  
έργου. Αυτό έκανε γνωστό ο Πρόεδρος 
και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ

κ. Μάνος Μανουσάκης κατά το σημερινό
χαιρετισμό του στα εγκαίνια του περι-
πτέρου του Διαχειριστή στην 86η Διεθνή
Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όπως είπε, «ο
Διαχειριστής έθεσε τις βάσεις για αρχική
επενδυτική συμμετοχή 25% σε ένα ήδη
ώριμο έργο, με εξασφαλισμένη ευρω-
παϊκή χρηματοδότηση, το οποίο θα ανα-
βαθμίσει τη θέση της Ελλάδας στον διεθ-
νή  ενεργειακό χάρτη και θα την τοποθε-
τήσει στο επίκεντρο των ανταλλαγών
ενέργειας ανάμεσα στην Ευρώπη και τη
Μέση Ανατολή». Οι σχετικές διαδικασίες
έχουν ήδη ξεκινήσει και η οριστικοποίηση
της συμφωνίας αναμένεται το επόμενο
διάστημα.

Το περίπτερο του ΑΔΜΗΕ, το οποίο
φέτος είναι αφιερωμένο στα 10 χρόνια
από την ίδρυση του Διαχειριστή,
εγκαινίασαν σήμερα η Γενική Γραμμα-

τέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων
Υλών κ. Αλεξάνδρα Σδούκου και ο Πρόε-
δρος και Διευθύνων Σύμβουλος του
ΑΔΜΗΕ κ. Μάνος Μανουσάκης, παρου-
σία εκπροσώπων κυβερνητικών, αυτοδι-
οικητικών και θεσμικών φορέων. 

Κατά τον χαιρετισμό της στα εγκαίνια
του περιπτέρου, η Γενική Γραμματέας
Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών κ.
Αλεξάνδρα Σδούκου, δήλωσε: «Στα 10
χρόνια λειτουργίας του ο ΑΔΜΗΕ ανα-
πτύσσει και εκσυγχρονίζει το Εθνικό
Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας έχοντας δημιουργήσει μία νέα
γενιά πράσινων ενεργειακών υποδομών
που βρίσκονται στην αιχμή της τεχνο-
λογίας και συμβάλλουν έμπρακτα στην
ενεργειακή μετάβαση της χώρας. Θα
ήθελα να συγχαρώ τη διοίκηση και τους
εργαζόμενους του ΑΔΜΗΕ γιατί
εκπληρώνουν με συνέπεια τον θεσμικό
ρόλο του Διαχειριστή και συμβάλλουν
στην επίτευξη των εθνικών στόχων για
την Ενέργεια και το Κλίμα».

Ο κ. Μάνος Μανουσάκης αναφερόμε-
νος στη δέκατη επέτειο από την ίδρυση
του ΑΔΜΗΕ, δήλωσε: «Γιορτάζουμε
φέτος τα δέκατα γενέθλια του Διαχειρι-
στή. Νιώθουμε περήφανοι για όσα
πετύχαμε αυτά τα χρόνια και ως ένας
σύγχρονος Ευρωπαίος Διαχειριστής
συνεχίζουμε να στηρίζουμε στην πράξη
τον ενεργειακό και ψηφιακό μετασχημα-
τισμό της χώρας. Παραμένουμε προ-
σηλωμένοι στην υλοποίηση του επενδυτι-
κού μας προγράμματος και στη διαρκή
ανάπτυξη του ηλεκτρικού συστήματος της
χώρας μέσα από κρίσιμα έργα εγχώρ-
ιων και διεθνών διασυνδέσεων».

Σ
ε θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου,
στην αίθουσα εκδηλώσεων του ολοκαίνουργιου Ειδικού
Γυμνασίου Άνω Λιοσίων, η καθιερωμένη συνάντηση

του Προέδρου της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Νίκου
Χατζητρακόσια με τους 15 διευθυντές των Γυμνασίων και των
Λυκείων του Δήμου Φυλής, πριν την έναρξη της νέας σχολικής
χρονιάς. 

“Ξεκινάμε με οικονομική επάρκεια στα σχολεία. Στις αρχές
Ιουνίου δόθηκε η 2η δόση της κρατικής επιχορήγησης και από
χθες μπήκαν στους λογαριασμούς όλων των σχολείων από το
αποθεματικό του Δήμου και τα  χρήματα της Γ΄ κατανομής  για
τις λειτουργικές δαπάνες σας”  ενημέρωσε τους διευθυντές ο
Νίκος Χατζητρακόσιας  ο οποίος σήμερα παρέδωσε στα σχο-
λεία υλικοτεχνικό εξοπλισμό και έπεται και η διανομή αθλητικού
υλικού. 

Ο Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής
ενημέρωσε τους διευθυντές για τις εργασίες συντήρησης που
έγιναν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και τους ζήτησε να
είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ενημερώνουν άμεσα για
τυχόν επικίνδυνες φθορές (σπασμένα τζάμια, μπρίζες κ.α.)
ώστε να αποκαθίστανται έγκαιρα και να μην υπάρχουν ατυχή-
ματα με μαθητές.  

Σε σχέση με την καθαριότητα ων σχολείων ανακοίνωσε ότι
και φέτος όπως και πέρσι οι καθαρίστριες των σχολείων στη
Φυλή δεν θα είναι τρίωρης αλλά πλήρους απασχόλησης και η
διαφορά του μισθού τους θα καλύπτεται, με απόφαση του
Δημάρχου Φυλής Χρήστου Παππού, από πόρους του Δήμου. 

“Θέλουμε καθαρά και ασφαλή σχολεία και για αυτό σας ζητώ
να γίνεται πιστή τήρηση του ωραρίου των εργαζόμενων στην
καθαριότητα” υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας
Σχολικής Επιτροπής. 

Οι διευθυντές των σχολείων δήλωσαν την ικανοποίησή τους
για την αμέριστη στήριξη του Δήμου Φυλής στην σχολική κοινότ-
ητα, δήλωσαν ενθουσιασμένοι με τις αναμορφώσεις στα προ-
αύλια και τόνισαν την εξαιρετική συνεργασία τους με το Νίκο
Χατζητρακόσια ο οποίος με την ευελιξία του και τη βαθιά γνώση
του χώρου προλαμβάνει τα προβλήματα και τα επιλύει εν τη
γενέσει τους. 

Στο ίδιο μήκος κύματος με τους διευθυντές ήταν και η τοποθ-
έτηση του εκπροσώπου της ΕΛΜΕ Άνω Λιοσίων – Ζεφυρίου – 

Φυλής Χρήστου Κουρνιώτη ο οποίος χαρακτήρισε πάρα
πολύ καλή τη συνεργασία με το Δήμο και τη Δευτεροβάθμια
Σχολική Επιτροπή και εξέφρασε την ανησυχία του για το
ενδεχόμενο νέας έξαρσης του covid 19.

Στη συνάντηση παρέστησαν οι Αντιδήμαρχοι Τεχνικών
Έργων Θανάσης Σχίζας και Καθαριότητας & Πολιτικής Προ-
στασίας Μιχάλης Οικονομάκης κι ενημέρωσαν τους διευθυντές
για θέματα του τομέα τους

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων Θανάσης Σχίζας που αυτό
το καλοκαίρι ανακατασκεύασε, με εντολή του Δημάρχου Φυλής
Χρήστου Παππού, γήπεδα μπάσκετ, βόλεϊ και τένις στους
αύλειους χώρους 7 Γυμνασίων και Λυκείων ξεκίνησε την 

ενημέρωσή του με μια ευχάριστη είδηση που αφορά στην
κατασκευή του 5ου Γυμνασίου.  “Χθες εγκρίθηκε από το
Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων
(ΣΥΠΟΘΑ) η αλλαγή χρήσης γης για το 5ο Γυμνάσιο, έχει ήδη
εγκριθεί από την ΚΤΥΠ η μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας και το
έργο πάει πλέον για χρηματοδότηση με ενέργειες που ήδη έχει
ξεκινήσει ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς ” είπε ο Θανάσης
Σχίζας.

Ο Θανάσης Σχίζας ενημέρωσε για τις εργασίες που έγιναν
στα προαύλια για τη δημιουργία αθλητικών χώρων ενώ προα-
νήγγειλε και νέα παρέμβαση στις αυλές των σχολείων για την
τόνωση του πράσινου και του φωτισμού.

Επιπλέον στα σχέδια της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτρο-
πής είναι τη φετινή χρονιά να αναπτύξει σε συνεργασία με τον
Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας περι-
βαλλοντικές δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των
μαθητών. 

Ο Μιχάλης Οικονομάκης έδωσε συγχαρητήρια στους διευθυ-
ντές των σχολείων για το έργο τους και τους ενημέρωσε για τις
δράσεις που θα υλοποιηθούν δίνοντας έμφαση στην ανακύκλω-
ση και στον τομέα της πολιτικής προστασίας που υπογράμμισε
τη ζωτική σημασία της ενημέρωσης των παιδιών για σεισμούς
πλημμύρες, φωτιές κ.α.

Η συνάντηση έκλεισε με τις ευχές του Προέδρου της Δευτερ-
οβάθμιας Σχολικής Επιτροπής για καλή σχολική χρονιά και την
διαβεβαίωσή του πως θα συνεχίσει σταθερά να είναι στο πλε-
υρό της εκπαιδευτικής κοινότητας.  

10 ΧΡΟΝΙΑ ΑΔΜΗΕ:
ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ ΣΤΗΝ 86η ΔΙΕΘΝΗ 
ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ικανοποίηση και χαμόγελα στην καθιερωμένη συνάντηση του Νίκου 
Χατζητρακόσια με τους διευθυντές των Γυμνασίων και των Λυκείων

““2211  μμέέττρραα  σσττήήρριιξξηηςς  
ττηηςς  κκοοιιννωωννίίααςς””  ττοο  ππαακκεεττοο
ΜΜηηττσσοοττάάκκηη  ααππόό  ττηη  ΔΔΕΕΘΘ

ΣΣεε  55,,55  δδιισσ..  εευυρρώώ  ααννέέρρχχεεττααιι  όόλλοο  ττοο  ππαακκέέττοο
μμέέττρρωωνν  πποουυ  αανναακκοοίίννωωσσεε  γγιιαα  φφοοιιττηηττέέςς,,
ααγγρρόόττεεςς,,  σσυυννττααξξιιοούύχχοουυςς  κκααιι  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς

οο  ππρρωωθθυυπποουυρργγόόςς  ααππόό  ττοο  ββήήμμαα  ττηηςς  8866ηηςς  ΔΔΕΕΘΘ

2,3 εκατ. ευάλωτοι συμπολίτες θα λάβουν επίδομα 250 ευρώ
το Δεκέμβριο

Αυξάνεται αμέσως το επίδομα στέγασης από τα 1.000 στα
1.500 ευρώ

Για τους δικαιούχους φοιτητές που θα μπουν σε συγκα-
τοίκηση το επίδομα αυξάνεται στα 2.000 ευρώ ανά άτομο.

Το επίδομα θέρμανσης θα φτάσει τα 300 εκατ. ευρώ.
“Τα κριτήρια διευρύνονται για να ανακουφιστούν 1,3 εκατ.

νοικοκυριά. Το επίδομα διπλασιάζεται για όσους χρησιμοποιούν
θέρμανση για πρώτη φορά με πετρέλαιο ή άλλα καύσιμα πλην
φυσικού αερίου”

Έκτακτη επιδότηση στους αγρότες ύψους 60 εκατ. ευρώ
50.000 κτηνοτρόφοι θα πάρουν 89 εκατ. ευρώ για αυξημένες

ζωοτροφές.
Οι δικαιούχοι προγράμματος «Ανακυκλώνω – Αλλάζω συσκε-

υή» αυξάνονται κατά 200.000
Μονιμοποιείται η μείωση των τριών μονάδων των ασφαλι-

στικών εισφορών. Αυξάνει το εισόδημα εργαζομένων, μειώνει
κόστος επιχειρήσεων.

Καταργείται για πάντα και για όλους η ειδική εισφορά
αλληλεγγύης. Ένα βάρος των μνημονίων παίρνει τέλος.

Στο Δημόσιο παίρνει τέλος και η μη ανταποδοτική εισφορά
στο Ταμείο Πρόνοιας.

Αυξάνονται οι συντάξεις 1,5 εκατ. συνταξιούχων με χαμηλή ή
μηδενική προσωπική διαφορά. Για φέτος υπολογίζεται ότι θα
είναι πάνω από 6%. Οι συνταξιούχοι που έχουν υψηλή προ-
σωπική διαφορά, θα δουν αύξηση από την κατάργηση της εισφ-
οράς αλληλεγγύης.

Αναμορφώνουμε από την 1η Ιανουαρίου 2023 το ειδικό μισθ-
ολόγιο των 20.000 γιατρών του μισθού με αύξηση του μισθού
και των επιδομάτων. Η αύξηση θα είναι μεσοσταθμικά 10% επί
του συνόλου των αποδοχών τους. Ξεκινά και η αναμόρφωση
του μισθολογίου των ΔΥ με στήριξη όσων κατέχουν θέσεις
ευθύνης. Σκοπός να τεθεί σε εφαρμογή.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14



ΜΗΝΥΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ

ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Ως Δήμαρχος, θα βρίσκομαι
πάντα στο πλευρό σας ό,τι και

αν χρειαστείτε.
Καλή σχολική χρονιά σε όλες

και όλους!  

Ε
πιστροφή ξανά στο Σχολείο. Οι περισσό-
τεροι μαθητές, πιθανότατα, αισθάνεστε
ενθουσιασμένοι γι’ αυτά που έρχονται,

και ταυτόχρονα λίγο λυπημένοι που το καλο-
καίρι τελείωσε. 

Όμως είμαι βέβαιος πως θα είναι μια υπέρ-
οχη χρονιά, όπου θα αποκομίσετε χρήσιμες
γνώσεις και αξέχαστες εμπειρίες.  

Οι καθηγητές σας, φρονώ, θα δώσουν για
άλλη μια φορά τον καλύτερο εαυτό τους, για να
προωθήσουν την εξέλιξη σας προς τα μπρος. 

Θέλω να γνωρίζετε, πως κατά την διάρκεια του
καλοκαιριού τα συνεργεία του Δήμου μας πραγ-
ματοποίησαν όλες τις απαραίτητες εργασίες
συντήρησης, τόσο στα κτίρια, όσο και στους
εξωτερικούς χώρους, με σκοπό η διαμονή των
μαθητών στις Σχολικές Δομές να είναι όσο πιο
δημιουργική και ευχάριστη γίνεται. 

Ακόμη, θα ήθελα να σημειωθεί, πως η παρ-
ούσα Δημοτική Αρχή αύξησε τον αριθμό των
υπαλλήλων καθαρισμού στα σχολεία (από 20 σε
33), προσφέροντας έτσι όχι μόνο νέες θέσεις
εργασίας, μα και εξυπηρετώντας καλύτερα τις
σχολικές μονάδες για περισσότερες ώρες ημε-
ρησίως. 

Κλείνοντας, θα ήθελα να υπενθυμίσω, πως
κάνουμε ό,τι καλύτερο για να ενισχύσουμε την
περαιτέρω, ενισχυτική και δια βίου διδασκαλία
των μαθητών, μέσω της ΚΕΔΑ και των ΚΔΑΠ,
του Πνευματικού μας Κέντρου και των ευρέων
και υψηλής ποιότητας προγραμμάτων σπουδών
του, αλλά και του Ανοιχτού μας Πανεπιστημίου,
με εκλεκτούς ομιλητές- ερευνητές, επιστημονι-
κά εξειδικευμένους στο φάσμα των ζητημάτων
που απασχολούν την μαθητική κοινότητα.

Ως Δήμαρχος, θα βρίσκομαι πάντα στο πλε-
υρό σας ό,τι και αν χρειαστείτε.

Καλή σχολική χρονιά σε όλες και όλους!  
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Υπουργοί  και Αυτοδιοικητικά στελέχη 
στο περίπτερο της Περιφέρειας Αττικής 

Μ
ε κεντρικό σημείο αναφοράς τις καινοτόμες δράσεις
για την αναπτυξιακή προοπτική και τη δημιουργία
σημαντικών υποδομών και πρωτοβουλιών που

σχετίζονται με το περιβάλλον, την ποιότητα ζωής και ασφάλει-
ας των πολιτών στην Αττική, δίνει δυναμικό παρών η Περιφέρ-
εια Αττικής στην 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Από το πρωί βρισκόταν στους χώρους του Περιπτέρου ο
Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης και υποδεχόταν τους
επισκέπτες, έχοντας την ευκαιρία να τους ενημερώσει για το
έργο της Περιφέρειας, ενώ από τα video wall  του Περιπτέρου
προβάλλονται συνεχώς βιντεοσκοπημένα αποσπάσματα από
τις δράσεις της Περιφέρειας που έχουν κατά κύριο λόγο ανα-
πτυξιακό και περιβαλλοντικό πρόσημο. 

Εκδήλωση για τα έργα που υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται
μέσω ΕΣΠΑ και ο προγραμματισμός για το νέο ΠΕΠ Αττική
2021 – 2027

Κατά τα εγκαίνια του περιπτέρου της Περιφέρειας Αττικής
πραγματοποιήθηκε ειδική εκδήλωση στο πλαίσιο της οποίας ο
Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης παρουσίασε, τόσο τα
σημαντικά βήματα που έχουν σημειωθεί, όσο και το σχεδιασμό
για τη νέα προγραμματική περίοδο. Στη συνέχεια ο Προϊστά-
μενος της Διαχειριστικής Αρχής Δ. Δρόσης αναφέρθηκε στις
προοπτικές και τις προκλήσεις του νέου ΕΣΠΑ.   

Όπως επισημάνθηκε από τον Περιφερειάρχη με απόφαση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα 29/8,
εγκρίθηκε το Περιφερειακό Πρόγραμμα της Αττικής για την
Προγραμματική Περίοδο 2021-2027. Το Πρόγραμμα είναι
συνολικού προϋπολογισμού 1,617 Δις Ευρώ, υποβλήθηκε αρχι-
κά τον Οκτώβριο του 2021 και μετά από διαπραγμάτευση με τις
αρμόδιες Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έλαβε την
έγκριση της Επιτρόπου Eliza Ferreira, αρμόδιας για την πολιτι-
κή της Συνοχής. 

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

• 200 εκ. € για δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότ-
ητας, της έρευνας και της καινοτομίας

• 330 εκ. € για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και αντι-
μετώπισης 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 υγει-
ονομικής περίθαλψης και για την κατασκευή υποδομών
εκπαίδευσης και κοινωνικής πρόνοιας

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

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ.
Πατούλης δήλωσε μεταξύ άλλων:

«Ο στόχος πρέπει να παραμείνει ο ίδιος.  Μια Ελλάδα
ευημερούσα και ακμάζουζα, που το μέρισμα της ευημερίας θα
διαμοιράζεται δίκαια και ισότιμα σε όλους τους Έλληνες, σε
όλες τις Ελληνίδες. Φέτος η Περιφέρεια Αττικής επέλεξε να
προβάλλει μέσα από το περίπτερό της ένα πολύ ισχυρό
θετικό αφήγημα. Από τη μια, αναδεικνύουμε όλα όσα έγιναν τα
προηγούμενα τρία χρόνια στον τομέα της αξιοποίησης των
πόρων του ΕΣΠΑ, προς όφελος όλων των πολιτών της
μεγαλύτερης Περιφέρειας της χώρας. Δείχνουμε πως η Αττική
αλλάζει με το ΕΣΠΑ και γίνεται καλύτερη και ισχυρότερη. Κι
από την άλλη, προβάλλουμε το σχέδιο μας για να καταστήσο-
υμε την Αττική την πιο πράσινη Περιφέρεια της χώρας. 

Ως Διοίκηση, εργαστήκαμε συστηματικά για να αξιοποιήσο-
υμε τους πόρους του ΕΣΠΑ που είχαμε στη διάθεσή μας. Και
πραγματικά, αξιοποιώντας το ΕΣΠΑ, κάθε μέρα που περνά, η
Αττική Αλλάζει. Αλλάζει σε όλα τα επίπεδα. Βελτιώνεται η καθ-
ημερινότητα των πολιτών. Για να ζούμε όλοι καλύτερα.
Ενισχύονται οι υποδομές της. Με περισσότερα από 1,8 δισε-
κατομμύρια ευρώ για 547 μεγάλα και μικρά έργα υποδομών
και 11.602 δράσεις, ενταγμένα στο Περιφερειακό Επιχειρη-
σιακό Πρόγραμμα Αττικής 2014 – 2020. Η Αττική αλλάζει και τον
τρόπο που στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα. Με 250 εκα-
τομμύρια ευρώ του ΠΕΠ Αττικής ενισχύθηκαν 10.000 μικρές και
πολύ μικρές επιχειρήσεις. Έτσι, μπόρεσαν να αντιμε-
τωπίσουν τις συνέπειες της πανδημίας, να συνεχίσουν τη λει-
τουργία τους και να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας του προ-
σωπικού τους. Με 161 εκατομμύρια ευρώ από το ΠΕΠ Αττικής
στηρίζουμε 255.000 συμπολίτες μας και τη λειτουργία  292 κοι-
νωνικών δομών. Ενισχύουμε Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστέ-
γων, Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, Δομές Ψυχι-
κής Υγείας και  Εξαρτήσεων, Κοινωνικά Παντοπωλεία,
Ξενώνες και Συμβουλευτικά Κέντρα για Υποστήριξη Γυναικών
θυμάτων Βίας. 

Με περισσότερα από 200 εκατομμύρια ευρώ, ενισχύθηκε το
δημόσιο σύστημα υγείας Με την πρόσληψη 1.481 γιατρών και
νοσηλευτών, για τη διαχείριση της πανδημίας. Την αγορά
σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού για όλα τα δημόσια νοσοκο-
μεία της Αττικής και τις πρωτοβάθμιες δομές υγείας».

Στο πλαίσιο της παρουσίας του στη ΔΕΘ ο κ. Πατούλης είχε
την ευκαιρία να συναντηθεί και με τον Πρωθυπουργό Κ.
Μητσοτάκη. Μεταξύ άλλων ο Γ. Πατούλης επισκέφθηκε τα
περίπτερα των Περιφερειών, της ΚΕΔΕ, των υπουργείων,
φορέων, της κυκλικής οικονομίας, κ.α.  Επίσης παραβρέθηκε
σε ειδική εκδήλωση στα Περίπτερα του Υπ. Υγείας και στο
Περίπτερο του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. 

Δυναμικό παρών της 
Περιφέρειας Αττικής στην 86η
Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
με κεντρικό θέμα την αξιοποίηση
του ΠΕΠ Αττικής με έμφαση στην
ανάπτυξη και την καινοτομία

Ρεύμα μέσω ΕΣΠΑ για χιλιάδες επιχειρήσεις - Ανακοινώσεις Γεωργιάδη

Ξ
εκιν ά άμεσα έν α ν έο πρόγραμμα επιδότησης ρεύματος σύμφων α με το οποίο οι επιχ ειρήσεις θα μπορούν
ν α παράγουν  το δικό τους από φωτοβολταϊκά για ιδιοκαταν άλωση. Όπως αν ακοίν ωσε ο Άδων ις Γεωργιάδ-
ης η συγκεκριμέν η επιδότηση ύψους 700 εκατομμυρίων  ευρώ θα δοθεί ώστε οι επιχ ειρήσεις ν α βάλουν  τα

δικά τους φωτοβολταϊκά και έτσι ν α πέσει ακόμη περισσότερο η καταν άλωση. Μόλις αν ακοιν ωθεί το πρόγραμ-
μα οι επιχ ειρήσεις θα μπορούν  ν α βάλουν  φωτοβολταϊκά σε διάστημα μόλις 2-3 μήν ες, συμπλήρωσε ο υπο-
υργός,, στο πλαίσιο εκδήλωσης του Οικον ομικού Επιμελητηρίου Κεν τρικής Μακεδον ίας και του Ιδρύματος Konrad
Adenauer, με θέμα «Εν εργειακά προβλήματα και στήριξη των  Ελλην ικών  Επιχ ειρήσεων ».   
Το εν  λόγω πρόγραμμα, το οποίο θα χ ρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ, θα έχ ει ως στόχ ο την  παραγωγή «πρά-

σιν ης» εν έργειας, με στόχ ο την  κάλυψη εν ός μέρους των  αν αγκών  (έως 10 κιλοβάτ) των  μικρών  και μεσαίων
επιχ ειρήσεων  σε ηλεκτρικό ρεύμα.   
Την  ίδια στιγμή, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι η εν εργειακή κρίση έχ ει οδηγήσει τις ευρωπαϊκές οικον ομίες σε

πολύ μεγάλη πίεση.  «Το ρεύμα σήμερα είν αι 11 φορές ακριβότερο από ό,τι ήταν  πέρυσι. Δηλαδή όσο πληρών α-
τε λογαριασμό ρεύματος πέρυσι θα το πολλαπλασιάσετε επί 11 για ν α είστε στις τιμές που είν αι φέτος».  
«Το ότι δίν ουμε την  επιδότηση είν αι πολύ ευεργετικό, γιατί διασώζουμε και ν οικοκυριά αλλά και μικρομεσαίες
επιχ ειρήσεις, οι οποίες θα είχ αν  γον ατίσει αν  αυτή η επιδότηση δεν  υπήρχ ε» συν έχ ισε ο υπουργός. 
Παράλληλα, επεσήμαν ε ότι επειδή η επιδότηση δεν  επαρκεί, οι καταν αλωτές θα πρέπει ν α προχ ωρήσουν  σε

εξοικον όμηση είτε μέσω της μείωσης της καταν άλωσης είτε μέσω της χ ρήσης ν έων  τεχ ν ολογιών .  Πέραν  της
προγράμματος του ΕΣΠΑ, προς αυτή την  κατεύθυν ση κιν ούν ται και τα προγράμματα «Εξοικον ομώ» και
«ΗΛΕΚΤΡΑ», με το δεύτερο ν α αφορά την  εξοικον όμηση εν έργειας στα δημόσια κτίρια. 
«Και στο Ταμείο Αν άκαμψης έχ ουμε βάλει πάρα πολλά χ ρήματα αν τίστοιχ α για net metering για τη μεσαία βιομ-
ηχ αν ία και βιοτεχ ν ία, εκεί πια που οι αν άγκες είν αι πολύ-πολύ μεγαλύτερες». 
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Ανακοίνωσε τον Γιώργο
Μπουντόπουλο o Βύζας
Μεγάρων

Η διοίκηση του Βύζαντα ανακοινώνει την
έναρξη της συνεργασίας με τον ποδοσφαι-
ριστή ΓΙΩΡΓΟ ΜΠΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟ.

Πρόκειται για έναν έμπειρο μέσο, με
πολλές παραστάσεις από Super League,
Super League 2, Γ Εθνική αφού έχει αγω-
νιστεί στον Λεβαδειακο, την Λάρισα τον
Απόλλων Αθηνών ενώ τελευταία φορούσε
την φανέλα του Α. Ο ΥΠΑΤΟΥ. 

Καλωσοριζουμε το Γιώργο στην ποδο-
σφαιρική οικογένεια του Βύζαντα και του
ευχόμαστε να έχει υγεία και να συμβάλλει
τα μέγιστα στην επίτευξη των στόχων της ομάδας μας. 

OPEN LEAGUE WEST
ATTICA <<ΜΕΛΕΤΗΣ

ΛΑΣΚΟΣ>>

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τις ενδιαφερόμενες ομάδες που
θέλουν να πάρουν μέρος  στο μεγαλύτερο
τουρνουά ακαδημιών και ένα από τα καλύτερα
στην Αττική ότι ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ των
τμημάτων, η διοργανώτρια αρχή θα δέχεται  έως
και τις 27/9 . Τα ηλικιακά τμήματα που έχουν
δικαίωμα συμμετοχής  είναι:
Κ6-K8-K10-K12-K14-K16-K18

Για περισσότερες διευκρινήσεις επί των θεμάτων
Δημόπουλος Ευάγγελος 6981628062-6989703851
Δημητρακόπουλος Γεώργιος 6906632553-
6908654504
email Eπικοινωνίας leaguewest2015@gmail.com
ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ  8/9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΥΓ. Για τις ομάδες της Ένωσής μας στην Δυτική
Αττική κατά προτεραιότητα προηγούνται οι
συμμετοχές στην Ένωση . Σας Ευχαριστούμε.

Στην επόμενη φάση ο ΑΟ Μίμας Μικρασιατική
Σαν  σε προπόν ηση ο ΑΟ Μίμας Μικρασιατική Μελί Μεγάρων  επικράτησε στο γήπεδο Γιώργος Ρουμελιώτης της
ν εαν ικής Λαμπερής Ελευσίν ας με 7-0 και πέρασε στην  επόμεν η φάση του κυπέλλου στην  Δυτική Αττική.

Τα τέρματα της ομάδας του προπον ητή Νίκου Πατσίρη
σημείωσαν  οι Στρατάκης 33′ Κήττας (37′ 54′), Μάκρας(
47’71’ 86′), Εβερετ 67′.
Αξίζει ν α σημειωθεί ότι στο 79΄ο τερματοφύλακας της
Λαμπερής Πεπον ής απέκρουσε πέν αλτι που κτύπησε
ο Γκυλάπης.

Διαιτήτευσε ο Κώστας Οικον όμου.Βοηθοί: Σταμούλης-
Τσαμπουράς.

ΛΑΜΠΕΡΗ(Νίκος Τζαφέρης): Πεπον ής, Τσακιρίδης,
Χάλας, Μέμεζας(70′ Καλιτζουν άκης), Γεωργίου, Μπάλα,
Ταμπακάκης(61′ Νέζης), Ευαγγελάτος(54′ Κωστακό-

πουλος), Πατιστής(54′ Ρούσσης), Νικόλα, Καλομεν ίδης(70′ Σιτζάν ης).

ΑΟ ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ(Νίκος Πατσίρης): Βαν δώρος(60′ Κουφής), Μπαγδάτογλου, Κήττας, Έβερετ(68′
Γκυλάπης), Μήτσος Α., Μήτσος Δ., Ζουμπουρλής, Μαζιώτης(60′ Παπαν ικόλας), Χατζιάδης, Στρατάκης(80′ Πολ-
υχ ρόν ης), Τούσης(46′ Μάκρας).

Με ανατροπή ο Ακράτητος
στην επόμενη φάση κυπέλλου

Ο Ακράτητος αν  και βρέθηκε πίσω στο σκόρ και με
εν ν έα παίκτες επικράτησε στα Αν ω Λιόσια της
Δύν αμης Ασπροπύργου με 4-2 και προκρίθηκε στην
επόμεν η φάση.
Τα τέρματα της ομάδας του Παν αγιώτη Λουμάκη
σημείωσαν  οι Τσαλερίδης 37′ Σγούρη 43′ Νρτερμίσι
58′ και Χριστοδούλου 73′ . Για λογαριασμό της Δύν αμ-
ης σκόραραν  οι Ι. Λαμπριν άτος 8′ Δαμίγος 89′.
Και οι δύο ομάδες είχ αν  από έν α δοκάρι η ομάδα της
Δύν αμης στο 23′ με τον  Αν των όπουλο και ο Ακράτ-
ητος στο 88′ με τον  Ντερμίσι.
Αξίζει ν α σημειωθεί ότι η ομάδα του Παν αγιώτη
Λουμάκη κατέβηκε στο γήπεδο με μόλις 10 ποδοσφ-
αιριστές λόγω έλλειψη δελτίων  και τελείωσε με 9
παίκτες λόγω τραυματισμό του Χριστοδούλου 80′.

Διαιτητής ήταν  ο Μαυρομάτης. Βοηθοί: Πλάκας Σ,
Τόσιος.

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ: Τσέπερης, Σουρτζής, Ντερμίσι,
Μυλούλης, Κοκαβέσης, Σγούρη, Σοπίδης, Τσαλερίδης,
Ζαχ αρός, Χριστοδούλου.
ΔΥΝΑΜΗ: Σιδηρόπουλος, Δαμίγος, Τσιρικλός(15′
λ.τρ. Ορφαν ίδης), Σταύρου, Λαμπριν άτος Γ., Τριαν -
ταφύλλου(71′ Αμαν ατίδης), Χαλιλόπουλος, Πετρόπου-
λος, Στυλίδης, Πετρόπουλος(49′ Κλεον άκος), Λαμπρι-
ν άτος Ι..

Στην επόμενη φάση κυπέλλου ο Απόλλωνας Ποντίων Ασπροπύργου
Με δύο τέρματα του Κώστα Φραγκόπουλου(ΦΩΤΟ(32΄89′), και των  Κουσίδη
12‘ και Αθαν ασιάδη 32‘ ο Απόλλων ας Πον τίων  Ασπροπύργου επικράτησε
στο ουδέτερο γήπεδο της Νέας Περάμου του ΠΑΟΚ Μάν δρας με 4-2 και προ-
κρίθηκε στην  επόμεν η φάση του κυπέλλου. Για λογαριασμό του ΠΑΟΚ σκόρ-
αραν  οι Κατσάφαρος 24′ Σακόβ 88′.
Η ομάδα του ΠΑΟΚ τελείωσε το παιχ ν ίδι με 10 ποδοσφαιριστές λόγω αποβο-
λής με δεύτερη κίτριν η κάρτα του Τσετσάι στο 58′.

Διαιτητής ήταν  ο Αν τι Χαμπιλάι. Βοηθοί Δεμερτζής -Ζειμπέκης.

ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ(προπον ητής Μιχ άλης Κάσδαγλης): Σπαχ ίγια, Τσετσάι,
Μουστάκα, Τσιριγώτης, Βάσης, Δούκας Δ.(75′ Σάκοβ), Βαλιάν ος, Κακαράν -
τζας(46′ Αξιώτης), Μήν ος(59′ Τυρλής), Κατσάφαρος(75′ Σιδηρόπουλος),
Σωπιάδης(59′ Δούκας Αλ.).

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ(προπον ητής Γιώργος Αδάκτυλος): Κολιάκης, Παπαδό-
πουλος, Βασιλειάδης, Πουλικίδης, Κομιώτης Π., Φραγκόπουλος, Τσουτσάν ης,
Πουρουζίδης(68′ Συμεων ίδης), Γκαβζίδης(81′ Κομιώτης Π.), Κουσίδης, Αθαν α-
σιάδης.
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ΕΠΣΔΑ: Τα αποτελέσματα
κυπέλλου στην Δυτική Αττική

(1η φάση)

ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ
ΠΟΝΤΙΩΝ     2-4
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - Α.Ο. ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ     0-7
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ - ΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ    4-2
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ     1-2
ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. - ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ     2-4
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. - ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 1-1
(πεν : 6-5)
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ - ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ  0-1    
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ - ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ 0-1    
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 2-0    
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ - Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 3-1    
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ - Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
5-0    
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ - Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ   2-1

ΜΠΑΣΚΕΤ: Φιλική ήττα της
ΝΕΜ από τον Εσπέρο

Ο Έσπερος Καλλιθέας είχ ε πολύ καλή εικόν α και έδειξε
πως βρίσκεται σε καλό δρόμο εν όψει του ν έου πρω-
ταθλήματος της Β’ Εθν ικής που ξεκιν ά σε τέσσερις
εβδομάδες, καθώς επιβλήθηκε της ν εοφώτιστης στην
Α2 Μεγαρίδας με 86-80. Αυτό που έκαν ε την  διαφορά
για το σύν ολο του Αλέκου Δάγλα ήταν  η επιθετική του
λειτουργία, η οποία ήταν  σε πολύ καλά επίπεδα ιδιαίτε-
ρα για περίοδο προετοιμασίας.

Στην  αν τίπερα όχ θη οι παίκτες του Γιώργου Μάν ταλου
έδειξαν  κι αυτοί καλά στοιχ εία στον  επιθετικό τομέα,
ωστόσο δεν  αν ταποκρίθηκαν  τόσο καλά στην  άμυν α,
που είν αι το σήμα κατατεθέν  αυτής της ομάδας. Τέλος
οι φιλικοί αγών ες δεν  σταματούν  εδώ για τον  οργαν ισμό
των  Μεγάρων , καθώς την  Τετάρτη θα αν τιμετωπίσουν
την  επίσης ν εοφώτιστη στην  Α2 ΦΕΑ.

Αν αλυτικά η εν ημέρωση της Μεγαρίδας:

Στο 2ο σερί φιλικό μακριά από την  έδρα της, η μας
ήταν  κατώτερη του αν αμεν ομέν ου και μοιραία ηττήθη-
κε από τον  Έσπερο με 86-80 στο 5ο συν ολικά φιλικό
προετοιμασίας της χ ωρίς οι απουσίες ν α αποτελούν
άλλοθι.
Το σήμα κατατεθέν  της ομάδας τα τελευταία χ ρόν ια, η
άμυν α, δεν  λειτούργησε σε καν έν α σημείο του παιχ ν ι-
διού.
Η «φλόγα» δεν  μπόρεσε ν α βρει ρυθμό σε συν δυασμό
με τα πολλά λάθη γν ώρισε πάλι την  ήττα σε φιλικό προ-
ετοιμασίας.

Σίγουρα οι προπον ητές φάν ηκαν  εν οχ λημέν οι αλλά και
πεισμωμέν οι για ν α βρουν  τι φταίει και ν α το διορ-
θώσουν .
Ο άμεσος συν εργάτης του Γιώργου Μάν ταλου, Γιάν ν ης
Μήτσιαλος, δεν  κρύφτηκε και μίλησε για τους τομείς
που πρέπει ν α βελτιώσει η ομάδα.

«Η εικόν α της ομάδας δεν  ήταν  αυτή που θέλαμε ν α
παρουσιάσουμε.

Δεν  ψάχ ν ουμε δικαιολογίες στις απουσίες γιατί
πιστεύουμε σε όλα τα παιδιά και περιμέν ουμε ν α δούμε
στην  πορεία μια καλύτερη  αν τίδραση στην  άμυν α.
Όσο δεν  παίζουμε καλά σε αυτό το κομμάτι, θα έχ ουμε
δυσκολίες.
Πρέπει ν α δουλέψουμε, ν α βελτιωθούμε την  αμυν τική
μας λειτουργία».
Επόμεν ο φιλικό την  ερχ όμεν η Τετάρτη 14/9/22 στις
19:30 στην  Ν. Φιλαδέλφεια με αν τίπαλο την  πολύ
δυν ατή ομάδα της ΦΕΑ.

Χρήστος Παπακωνσταντίνου: 
Είμαστε έτοιμοι και αποφασισμένοι

Δήλωση του προέδρου ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΥ ΑΟ

Πέρασαν 2 χρόνια από τότε που αποφασίσαμε
εκείνη τη χρονιά να μην κατέβει η ιστορική ομάδα
του Μανδραϊκού στο πρωτάθλημα. Η ομάδα υπο-
βιβάστηκε. Πολλοί ανησύχησαν, αρκετοί στε-
νοχωρήθηκαν, ελάχιστοι πανηγύρισαν…

Δώσαμε μια υπόσχεση τότε. Το μειονέκτημα να
το μετατρέψουμε σε πλεονέκτημα και να επεν-
δύσουμε στα παιδιά μας. Πράγματι την επόμενη
χρονιά φτιάξαμε ομάδα με το 75% των παικτών
κάτω από 20 χρονών και από την Μάνδρα. Παίξα-
με ωραίο ποδόσφαιρο κατά κοινή ομολογία και
φτιάξαμε έναν σύλλογο με υγεία, χωρίς χρέη, με
σχέδιο και οργάνωση, μακριά από την αναξιοπι-
στία που ταλαιπωρεί το ερασιτεχνικό ποδόσφαι-
ρο.

Μπαίνουμε στο 3ο έτος από τον τριετή σχεδια-
σμό μας. Βήμα βήμα πετύχαμε στους στόχους
μας, παρά τις όποιες αντιξοότητες. Ήρθε η ώρα να
επιστρέψουμε πιο δυνατοί αυτή τη χρονιά. Η
ομάδα ενισχυμένη με εμπειρία και υλικοτεχνική
υποδομή είναι έτοιμη για το άλμα. Είμαστε όλοι
έτοιμοι και αποφασισμένοι. Ο μεγάλος και ιστορ-
ικός σύλλογος του Μανδραϊκού έχει πλούσιο
παρελθόν και υποσχόμαστε, αγωνιζόμαστε να έχει
ακόμη πιο μακρύ και πετυχημένο δρόμο στο μέλ-
λον.

Ευχαριστώ όλους τους συνεργάτες, τους προ-

πονητές, τους ποδοσφαιριστές για τη σπουδαία
δουλειά που κάνουν. Ευχαριστώ όλους αυτούς
που βοήθησαν και στάθηκαν στα δύσκολα κοντά
μας. Ευχαριστώ το νέο χορηγό μας, την εταιρεία
MMBS, και την κα Μαρία Μπούκα για την απλόχε-
ρη υποστήριξή τους. Έχουμε πολύ όμορφες
μέρες, μήνες και χρόνια μπροστά μας για να περ-
πατήσουμε, με δημιουργία και επιτυχίες.

Καλώ τους φιλάθλους να είναι δίπλα μας. Κάθε
Κυριακή θα είναι μαζί τους μια ποδοσφαιρική γιο-
ρτή και στο τέλος της σεζόν ελπίζουμε να είναι
πάλι μαζί μας σε μια ανεπανάληπτη φιέστα.

Εύχομαι σε όλους τους ερασιτέχνες ποδοσφαι-
ριστές υγεία, επιτυχίες και σεβασμό από όλους
στον ανεκτίμητο αγώνα τους και στις προσωπικές
θυσίες τους.

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Με τον Μάρκο Μίσκου 
ο Πανελευσινιακός 1-0 στην

Ηλιούπολη
Ο Παν ελευσι-
ν ιακός ΑΟ με
τέρμα που
σήμείωσε στο 7′
ο Μάρκο
Μίσκου επι-
κράτησε στο Α’
δημοτικό γήπε-
δο Ηλιούπολης
της Γ.Σ με 1-0.
Εγιν ε έν α πολύ
καλό παιχ ν ίδι
και από τις δύο
ομάδες. Οι δύο
προπον ητές
Νίκος Παν τέλης και Αν δρέας Σκέν τζος χ ρησιμο-
ποίησαν  όσους παίκτες είχ αν  στην  διάθσεσή τους
και έβγαλαν  χ ρήσιμα συμπεράσματα.

ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Νίκος Παν τέλης) Περιστερίδης,
Κωστόπουλος, Κρητικός, Αν δρέου, Μπουσάι, Κρέτσι,
Τσαφταρίδης, Τριαν ταφυλλάκος, Ματσούκας, Βάρκας,
Μπαστακός.
Έπαιξαν  ακόμη οι: Πολίτης, Παπαγιαν ν όπουλος, Γεω-
ργιάδης, Γούλας, Ντιμιτρέν κο, Συρεγγέλας, Δημητριάδ-
ης, Βασιλείου.
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ (Αν δρέας Σκέν τζος) Γκλώτσος,
Μουστάκης, Αρν αούτογλου, Συριόπουλος,
Βοσν ακίδης, Λάμπρου, Μαρής, Μπούσης, Μίσκου,
Γεμιστός, Μακρυγιάν ν ης.
Έπαιξαν  ακόμη οι: Σερέπας, Μακρίδης, Καψής,
Κακοσίμος, Σαββουιδάκης.
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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 

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

Κύριες αρμοδιότητες και καθή-
κον τα

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

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

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

ZHTEITAI  
ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

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



Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022                     θριάσιο-13  

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
- 6ωρη εργασία με προοπτι-
κή για ταχεία αναβάθμιση
σε 8ωρη
Περιοχή Εργασίας: Ελευσίνα
Παρακαλώ αποστείλατε βιο-
γραφικά στο 
info@tileorganosi.gr

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

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

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

Δήμος Αχαρνών και 
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ

συγκεντρώνουν 
σχολικά είδη για τα 

παιδιά που έχουν ανάγκη
Ο  Δήμος Αχαρνών και το ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ενώνουν τις δυνάμεις τους και
καλούν τους πολίτες σε μια μεγάλη δράση
συγκέντρωσης των σχολικών ειδών για τα

παιδιά της πόλης που έχουν ανάγκη.
Συγκεντρώνουμε: τσάντες, μολύβια, τετρά-
δια, στυλό, μαρκαδόρους, χάρακες, μπλοκ

ζωγραφικής και όλα όσα χρειάζονται οι
μαθητές για το σχολείο τους. Τα σχολικά

είδη που θα προσφερθούν θα πρέπει να
είναι καινούρια, ή μεταχειρισμένα αλλά σε

άριστη κατάσταση και έτοιμα να χρησιμοποι-
ηθούν.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκε-
υή 16 Σεπτεμβρίου από τις 10:00 έως τις

18:00, στον χώρο του Δημαρχείου Αχαρνών
Πληροφορίες και στο να oloimaziboroume.gr.

" Απο την εταιρεία Eco Carpet,
ζητείται υπάλληλος νέος και νέα, εως
40 ετών, για τα καταστήματά της στον

Ασπρόπυργο και στην Ελευσίνα.

Βιογραφικά στο info@ecocarpet.gr.
Τηλέφωνο 210 5570159 " 

ZΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
Η εταιρία ανταλλακτικών αυτοκινήτου Lagios

Parts αναζητά κοπέλα υπάλληλο γραφείου για
την περιοχή του Ασπροπύργου . Επικοινωνία στο

6951959360 lagiosparts@gmail.com

Πωλείται
Οικόπεδο 350 τ.μ.

(20μ. 
Πρόσοψη x 17,5
μ. Βάθος) στην

οδό 
Ηρακλείου – Άνω

Ελευσίνα
Τιμή 150.000 ευρώ
Τηλ. 6973221912 &

6977650730                            
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο
ΧΛΜ, 193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΥΓΕΙΑΣ Κοντούλη και Δραγούμη Ίωνος,
Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

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

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

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

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

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

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

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100

ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

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

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

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ

Η εταιρία Lubrico στη Μαγούλα
αναζητά εργάτη παραγωγής και

υπάλληλο γραφείου
Η εταιρεία ΛΟΥΜΠΡΙΚΟ Α. ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΕΠΕ με δρα-
στηριότητα την παραγωγή & εμπορία χημικών
προϊόντων στο εσωτερικό & το εξωτερικό, προ-
σλαμβάνει άμεσα στο εργοστάσιο παραγωγής
της, που βρίσκεται στο 10ο χλμ Ελευσίνας Δερβε-
νοχωρίων στην Μαγούλα (όπισθεν εργοστασίου
TITAN) θέση “Καμάρι” :

1 ΑΤΟΜΟ ΩΣ ΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
Το νεοπροσληφθέν άτομο θα ασχοληθεί με την
χρήση μηχανημάτων παραγωγής κατόπιν υπο-
δείξεως & υπό την επίβλεψη του υπευθύνου χειρι-
στή. 
Δεν απαιτείται εξειδίκευση/προϋπηρεσία, μόνο
γνώση της Ελληνικής γλώσσας. Τέλος, παρέχεται
πλήρης εξοπλισμός ασφαλείας.

1 ΑΤΟΜΟ ΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Το νεοπροσληφθέν άτομο θα πρέπει να έχει
απολυτήριο Λυκείου ( κατ’ ελάχιστον ), γνώση
Αγγλικών και να μπορεί να χειρίζεται Η/Υ ( Office
). Επιθυμητή, η ενδεχόμενη γνώση Λογιστικής.

ΜΙΣΘΟΣ: Συζητήσιμος
ΑΣΦΑΛΙΣΗ: Πλήρης
ΩΡΑΡΙΟ: 08:00′ – 16:00′
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: Πλήρης

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

ΓΓιιαα  ττηη  σσττήήρριιξξηη  οοιικκοογγέέννεειιααςς,,  εεππεεκκττεείίννεεττααιι  ττοο  εεππίίδδοομμαα  μμηηττρρόόττηηττααςς
ααππόό  ττοουυςς  66  σσττοουυςς  99  μμήήννεεςς..

ΟΟ  μμεειιωωμμέέννοοςς  ΦΦΠΠΑΑ  σσττιιςς  σσυυγγκκοοιιννωωννίίεεςς  σσττοονν  κκααφφέέ,,  εεππεεκκττεείίννεεττααιι  μμέέχχρριι
ττοονν  ΙΙοούύννιιοο  ττοουυ  22002233..  ΤΤοο  ίίδδιιοο  γγιιαα  ττοουυρριισσμμόό,,  πποολλιιττιισσμμόό,,  γγυυμμνναασσττήήρριιοο..

ΣΣεε  αανναασσττοολλήή  ππααρρααμμέέννεειι  οο  ΦΦΠΠΑΑ  γγιιαα  ττιιςς  ννέέεεςς  οοιικκοοδδοομμέέςς  μμέέχχρριι  τταα  ττέέλληη
ττοουυ  22002244  γγιιαα  νναα  σσττηηρριιχχττεείί  οο  κκλλάάδδοοςς..

ΑΑννααμμοορρφφώώννεεττααιι  ττοο  ππλλααίίσσιιοο  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττηηςς  κκεεφφααλλααιιααγγοορράάςς..
ΑΑππόό  11//11//22002233  οοιι  κκεεννττρριικκοοίί  ααυυττοοττεελλεείίςς  ππόόρροοιι  ττηηςς  ΤΤΑΑ  ααυυξξάάννοοννττααιι..
ΚΚααιιννοούύρργγιιοο  εερργγααλλεείίοο  γγιιαα  δδηημμόόσσιιαα  κκττίίρριιαα  κκααιι  οοιικκόόππεεδδαα..  ΤΤοο  κκρράάττοοςς

θθαα  ππρροοσσφφέέρρεειι  ααδδρρααννήή  ππεερριιοουυσσιιαακκάά  σσττοοιιχχεείίαα  σσεε  ιιδδιιώώττεεςς  εεκκεείίννοοιι  θθαα  τταα
φφττιιάάχχννοουυνν  κκααιι  θθαα  τταα  ννοοιικκιιάάζζοουυνν  μμεε  χχααμμηηλλόό  ννοοίίκκιι  σσεε  ννέέοουυςς  μμιισσθθωωττέέςς
κκααιι  οοιι  υυππόόλλοοιιππεεςς  θθαα  ααξξιιοοπποοιιοούύννττααιι  ααππόό  ττοουυςς  ιιδδιιώώττεεςς..

ΠΠρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  ααυυξξηηθθοούύνν  τταα  αακκίίννηητταα,,  ααυυξξάάννοουυμμεε  ττοο  όόρριιοο  ττηηςς  εεππέένν--
δδυυσσηηςς  γγιιαα  GGoollddeenn  VViissaa  σσττιιςς  555500..000000  εευυρρώώ..

ΞΞεεκκιιννάάεειι  ττοο  ΕΕσσττίίαα  22,,  ττοο  δδηημμόόσσιιοο  θθαα  μμιισσθθώώννεειι  αακκίίννηητταα  γγιιαα  νναα  τταα
δδιιααθθέέττεειι  μμεε  πποολλύύ  χχααμμηηλλόό  μμίίσσθθωωμμαα  σσεε  εευυάάλλωωτταα  ννοοιικκοοκκυυρριιάά..

ΚΚίίννηηττρροο  σσεε  ιιδδιιοοκκττήήττεεςς  κκλλεειισσττώώνν  αακκιιννήήττωωνν  μμέέχχρριι  1100..000000  εευυρρώώ  γγιιαα
νναα  ττοο  αανναακκααιιννίίσσοουυνν  μμεε  υυπποοχχρρέέωωσσηη  νναα  ττοο  δδώώσσοουυνν  σσεε  μμαακκρροοχχρρόόννιιαα
μμίίσσθθωωσσηη..  ΗΗ  πποολλιιττεείίαα  θθαα  κκααλλύύππττεειι  έέωωςς  κκααιι  ττοο  4400%%  ττοουυ  κκόόσσττοουυςς

ΘΘέέλλοουυμμεε  νναα  εεννιισσχχύύσσοουυμμεε  ττηηνν  ιιδδιιοοκκααττοοίίκκηησσηη  νναα  αανναακκααιιννιισσττοούύνν
ππααλλιιάά  σσππίίττιιαα..  ΔΔηημμιιοουυρργγοούύμμεε  έένναα  αακκόόμμαα  ΕΕξξοοιικκοοννοομμώώ  κκααιι  αανναακκααιιννίίζζωω
γγιιαα  2200..000000  ννέέοουυςς..  ΚΚάάθθεε  δδιικκααιιοούύχχοοςς  θθαα  λλααμμββάάννεειι  έέωωςς  κκααιι  2200..000000  εευυρρώώ
γγιιαα  εεννεερργγεειιαακκέέςς  ππααρρεεμμββάάσσεειιςς  κκααιι  χχααμμηηλλόόττοοκκοο  δδάάννεειιοο  77..000000..

ΘΘαα  υυππάάρρξξεειι  εειιδδιικκόό  ππρρόόγγρρααμμμμαα  δδααννεείίωωνν..  ΘΘαα  ππρροοσσππααθθήήσσοουυμμεε  νναα  εεξξαα--
σσφφααλλίίσσοουυμμεε  ππάάρραα  πποολλύύ  χχααμμηηλλόό,,  μμηηδδεεννιικκόό  εεππιιττόόκκιιοο  ααππόό  1100..000000
σσυυμμπποολλίίττεεςς  μμααςς  μμέέχχρριι  3399  εεττώώνν  σσεε  ππεερριιοοχχέέςς  πποουυ  υυππάάρρχχοουυνν  ππααλλιιάά  κκττίίρρ--
ιιαα..

ΞΞεεκκιιννάά  ααμμέέσσωωςς  ααννέέγγεερρσσηη  88..115500  θθέέσσεεωωνν  σσεε  ππέέννττεε  σσύύγγχχρροοννεεςς  φφοοιιττ--
ηηττιικκέέςς  εεσσττίίεεςς  σστταα  ΠΠααννεεππιισσττήήμμιιαα  ΚΚρρήήττηηςς,,  ΘΘεεσσσσααλλίίααςς,,  ΜΜαακκεεδδοοννίίααςς,,
ΘΘρράάκκηηςς  κκααιι  ΔΔυυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς..  ΤΤαα  έέρργγαα  θθαα  γγίίννοουυνν  μμεε  ΣΣΔΔΙΙΤΤ..

Η συνεχεια απο σελ. 8



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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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

ΕΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

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

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

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

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

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