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Μέχρι το τέλος του 2022
αναμένεται η λύση
για την υδροδότηση
στο Πανόραμα Μάνδρας

ΕΚΔΙΚΑΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Η ΥΠΟΘΕΣΗ
Στο Εφετείο η δίκη άνδρα
που κακοποιούσε μέχρι θανάτου
άλογα μαζί με τον γιο του στον
Ασπρόπυργο
σελ. 3

Στο «παρά πέντε» η ολοκλήρωση
του έργου

σελ. 3

Επιχείρηση της Δίωξης
Ναρκωτικών
σε Δυτική Αττική και Αθήνα:

Προσαγωγές και
συλλήψεις έξω
από σχολεία

Ασπρόπυργος: Ποινική δίωξη για
έκθεση ανήλικου σε κίνδυνο για το
6χρονο που ξέχασαν μέσα σε σχολικό
«Στο σχολείο δεν απαντούσαν στα τηλέφωνα»
λέει η μητέρα του παιδιού

σελ. 3

σελ. 2

Μυστήριο_46 Αρθρωτοί Κήποι

Τα παιδιά μαθαίνουν να φτιάχνουν κήπους
με τη χρήση των νέων τεχνολογιών
Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου Ι 10:00 – 18:00 Παλαιός
Σιδηροδρομικός Σταθμός Ελευσίνας
Σελ. 6

Επίδομα Θέρμανσης:

Οι κερδισμένοι της φετινής

σελ. 2

επιδότησης

Κ 2239

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

«Εξοικονομώ»: Τέσσερα
νέα προγράμματα από RRF
και ΕΣΠΑ για νοικοκυριά κι
επιχειρήσεις

Σελ. 8

Δ. Μεγαρέων: Άνοιξε η πλατφόρμα
για τους πληγέντες από τη φωτιά
της 20ης Ιουλίου

σελ. 9

Αλλες δύο προσθήκες ο Αίας
Παραλίας Ασπροπύργου

Η Νεανική Εστία Μεγαρίδος
μεγάλη νικήτρια του τουρνουά
«Αισχύλεια 2022»

Ο Πανελευσινιακός 1-1 στην Χαλκίδα
με τον ΑΟΧ

σελ. 11
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2-θριάσιο

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Γκιόκα Άννα

Λεωφόρος Δημοκρατίας 20, 2105573243
ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Θεοτόκης Αλέξανδρος Δ.
Βενιζέλου Ελευθερίου 61, 2105548498
MANΔΡΑ

Λουκόπουλος Σωτήριος Ν.Σ
τρατηγού Ρόκα Ν. 84, 2105556375
ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
Αναστόπουλος Σταμάτιος
Δημαρχείου & Στρατηγού Λιόση, 2102473654
ΑΧΑΡΝΕΣ
ΒΑΡΔΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Δεκελείας 51, 12102448377

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Καιρός: Aραιή συννεφιά
Θερμοκρασία: Από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Επίδομα Θέρμανσης: Οι κερδισμένοι της φετινής επιδότησης

Οι νέοι δικαιούχοι οι οποίοι θα καταναλώσουν, για
πρώτη φορά φέτος, πετρέλαιο ή υγραέριο ή άλλες μορφές καυσίμων, πλην φυσικού αερίου, και θα λάβουν
διπλάσιο ποσό επιδόματος θέρμανσης είναι οι κερδισμένοι της τριπλής παρέμβασης που ανακοίνωσε το οικονομικό επιτελείο, σε μια προσπάθεια να στρέψει μαζικά
τους καταναλωτές στη χρήση πετρελαίου, το οποίο είναι
φθηνότερο σε σύγκριση με τα κλιματιστικά και το φυσικό
αέριο.
Σε αυτούς σύμφωνα με την imerisia.gr, περιλαμβάνονται τόσο τα νοικοκυριά που θα εγκαταλείψουν το κλιματιστικό ή το φυσικό αέριο -εάν είναι εφικτό και θα στραφούν στο πετρέλαιο θέρμανσης για να ζεσταθούν, όσο
και τα νοικοκυριά που θα λάβουν για πρώτη φορά
επίδομα θέρμανσης λόγω αύξησης των εισοδηματικών
κριτηρίων.
Mε την αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων, διευρύνονται οι δικαιούχοι του επιδόματος και κατά συνέπεια μεγαλύτερος αριθμός καταναλωτών θα επιδοτηθεί
φέτος. Δεν αλλάζουν τα περιουσιακά κριτήρια για τη
χορήγηση του επιδόματος και παραμένουν σε 180.000
ευρώ για αξία ακίνητης περιουσίας για τον άγαμο και
300.000 ευρώ για αξία ακίνητης περιουσίας για τους
έγγαμους.
Ποιοι δικαιούνται το επίδομα θέρμανσης
Δικαιούχοι του επιδόματος είναι:

Αγαμος με ετήσιο εισόδημα έως 16.000 ευρώ
Εγγαμος με ετήσιο εισόδημα έως 24.000 ευρώ
Εγγαμος με 1 παιδί και ετήσιο εισόδημα έως 27.000
ευρώ
Εγγαμος με 2 παιδιά και ετήσιο εισόδημα έως 30.000
ευρώ
Εγγαμος με 3 παιδιά και ετήσιο εισόδημα έως 33.000
ευρώ

Μείωση τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης
Ταυτόχρονα με έκπτωση 25 λεπτά ανά λίτρο, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, θα προμηθευτούν το πετρέλαιο θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου 2022 όλοι οι καταναλωτές, ανεξάρτητα εάν είναι δικαιούχοι ή όχι του
επιδόματος θέρμανσης.
Στόχος είναι να ξεκινήσει η διάθεσή του με τιμή 1,35
ευρώ ή και χαμηλότερα, καθώς σε περίπτωση που ξεκινήσει να διατίθεται στα 1,60 ευρώ το λίτρο οι καταναλωτές θα το αγοράσουν 1,35 ευρώ το λίτρο.
Η συγκεκριμένη έκπτωση αφορά αποκλειστικά τον
Οκτώβριο, καθώς η συνέχιση της επιδότησης θα εξαρτηθεί από την πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου. Το
κόστος του μέτρου έχει υπολογιστεί στα 250 εκατ. ευρώ.
Πώς διαμορφώνεται το επίδομα θέρμανσης

Το επίδομα, για κάθε δικαιούχο, θα υπολογίζεται επί
αυξημένου ποσού βάσης στα 350 ευρώ, από τα 300
ευρώ που ήταν πέρυσι. Στη συνέχεια πολλαπλασιάζονται τα 350 ευρώ με τον συντελεστή επιδότησης, 0,12 έως
1,62, που έχει καθοριστεί ανάλογα με τον οικισμό στον
οποίο βρίσκεται η κύρια κατοικία του νοικοκυριού. Εάν
υπάρχουν εξαρτώμενα τέκνα, το ποσό που προκύπτει
προσαυξάνεται κατά 20%.

Επιχείρηση της Δίωξης Ναρκωτικών σε Δυτική Αττική και Αθήνα:

Προσαγωγές και συλλήψεις έξω από σχολεία

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Σαββάτιος, Σάββατος, Σαββάτης, Σαββατία,
Σαββατίνα, Σαββάτα, Σαββάτη, Σαββάτω
Αγίου Σαββατίου μάρτυρος

ΘΡΙΑΣΙΟ

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 ΑσπρόπυργοςΧειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφονται.
Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’
ανάγκη τις απόψεις της εφημερίδας

Εννέα συλλήψεις και 42 προσαγωγές για
διακίνηση ναρκωτικών κοντά σε σχολικά συγκροτήματα είναι ο απολογισμός της εξόρμησης που έκανε
η Δίωξη Ναρκωτικών στο κέντρο Αθήνας και Δυτική
Αττική από τις 10 έως τις 16 Σεπτεμβρίου.
Ειδικότερα, ειδικές δράσεις, της Υποδιεύθυνσης
Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας
Αττικής, για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών, πραγματοποιήθηκαν από 10 έως 16
Σεπτεμβρίου 2022, στο κέντρο των Αθηνών και στη
Δυτική Αττική.
Οι ειδικές αυτές δράσεις αναπτύχθηκαν στο κέντρο των Αθηνών, δίνοντας βαρύτητα σε δρόμους
περιμετρικά των σχολικών συγκροτημάτων και στην

Δυτική Αττική σε Αχαρνές, Ζεφύρι και Άνω Λιόσια.

Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω δράσεων πραγματοποιήθηκαν:
305- έλεγχοι ατόμων
42 προσαγωγές
9 συλλήψεις για παράβαση της νομοθεσίας περί
εξαρτησιογόνων ουσιών
κατασχέθηκαν:
ηρωίνη βάρους -11,1- γραμμαρίων
κάνναβη -23- γραμμαρίων
101 ναρκωτικά δισκία
Οι ειδικές δράσεις της Υποδιεύθυνσης Δίωξης
Ναρκωτικών, θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση.
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Ασπρόπυργος: Ποινική δίωξη για έκθεση ανήλικου σε
κίνδυνο για το 6χρονο που ξέχασαν μέσα σε σχολικό

θριάσιο-3

«Στο σχολείο δεν απαντούσαν στα τηλέφωνα» λέει η μητέρα του παιδιού

Π

οινική δίωξη για έκθεση
ανηλίκου σε κίνδυνο άσκησε
ο εισαγγελέας εναντίον του

οδηγού σχολικού και της συνοδού
που ξέχασαν ένα 6χρονο παιδί μέσα
στο σχολικό λεωφορείο στην περιοχή

του Ασπροπυργου.
Όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια
Οι δύο παραπέμφθηκαν σε δίκη και το παιδί βρέθηκε καλά στην υγεία του
η έρευνα συνεχίζεται από την ασφά- ενώ είχε αποκοιμηθεί, ξεχασμένο στα
λεια Δυτικής Αττικής.
καθίσματα του σχολικού.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, το
Το σχολικό ήταν μισθωμένο και
εξάχρονο αγοράκι αποκοιμήθηκε μέσα μετέφερε παιδιά του δημοτικού σε
στο σχολικό λεωφορείο και βρέθηκε απομακρυσμένες περιοχές του Ασπρδύο ώρες μετά το σχόλασμα, κλειδω- όπυργου.
μένο στο όχημα.
Στη συνέχεια ενημερώθηκε ο εισαγΤο περιστατικό έγινε γνωστό όταν η γελέας και σχηματίσθηκε δικογραφία
μητέρα αναζητούσε επί δύο ώρες το σε βάρος του 45χρονου οδηγού και
παιδί μετά το σχόλασμα, ενώ σύμφω- της 60χρονης συνοδού.
να με την ίδια, στο σχολείο δεν απαντούσαν
Μέχρι το τέλος του 2022
στα τηλέφωνα.
αναμένεται η λύση για την
Η ίδια έστειλε τον αδευδροδότηση
ρφό του εξάχρονου να
τον αναζητήσει.
στο Πανόραμα Μάνδρας

Στο Εφετείο η δίκη άνδρα που κακοποιούσε μέχρι
θανάτου άλογα μαζί με τον γιο του στον Ασπρόπυργο

Στις 10 Οκτωβρίου 2022
έχει προγραμματιστεί για να
εκδι καστεί
σε
δεύτερο
βαθμό από το Τ ρι μελές
Εφετεί ο
Πλημμελημάτων
Αθηνών η υπόθεση της
κακοποίησης αλόγων μέχρι
θανάτου καθώς τα ζωντανά
ζώα βρέθηκαν εξαθλιωμένα
ανάμεσα στα νεκρά σε μια
αποθήκη ζωέμπορου στον
Ασπρόπυργο Αττι κής τον
Δεκέμβριο του 2016.
Πρωτόδικα μετά από πάρα
πολλές αναβολές ο 73χρονος ιδιοκτήτης των ζώων – που δεν παρουσιάστηκε ποτέ στο δικαστήριο – καταδικάστηκε τον
Οκτώβριο του 2021 με ποινή φυλάκισης τριών
ετών και έξι μηνών και χρηματική ποινή 3.600
ευρώ. Η ποινή είναι μεν χωρίς αναστολή αλλά
έχει ανασταλτικό χαρακτήρα έως ότου να εκδικαστεί η έφεση.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προστασίας Ιπποειδών «Ιππόθεσις», και ειδικά η ιδρύτρια του
Ρόζα Ρούσσου, έδωσε μεγάλο αγώνα για τη σωτηρία των οκτώ ιπποειδών που κατασχέθηκαν –
καθώς τρία τα εξαφάνισαν οι δράστες – καθώς
βρέθηκαν στις εγκαταστάσεις του ζωέμπορου, και
κατάφερε μετά από επίπονη προσπάθεια την
καταδίκη και του 73χρονου αλλά και του γιου του.
Έτσι ζούσαν τα ζώα το 2016…

Θυμίζουμε ότι ο συνήγορος του δράστη έβρισκε
κάθε πιθανή δικαιολογία για να αναβάλει την

υπόθεση εκδίκασης του βασανισμού των 11
ιπποειδών που βρέθηκαν σε άθλιες συνθήκες,
δεμένα χωρίς τροφή, νερό, περίθαλψη, εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες.
Στο Εφετείο η δίκη άνδρα που κακοποιούσε
μέχρι θανάτου άλογα μαζί με τον γιο του στον
Ασπρόπυργο
Στον ίδιο χώρο τότε είχε βρεθεί αιχμάλωτο και
ένα γεράκι το οποίο επίσης κατασχέθηκε και παραδόθηκε στην ΑΝΙΜΑ. Ο δικηγόρος του κατηγορούμενου κατά την εκδίκαση της υπόθεσης σε
βάρος του 73χρονου ισχυρίστηκε ότι ο πελάτης
του έχει σταματήσει αυτή την ενασχόληση και παραδέχεται τη μη τήρηση των κανόνων ευζωίας αλλά
όχι την κακομεταχείριση των ζώων.
Τελικά το ρεπορτάζ του Αντώνη Κρητικού, που
μετέδωσε ο πέρυσι ΣΚΑΪ, αποδεικνύει ότι και ο
συνήγορος του Ηλίας Ηλίας ψεύδεται καθώς στον
ίδιο χώρο πάλι ιπποειδή υποφέρουν, αφού ζουν
σε άθλιες συνθήκες.

Στο «παρά πέντε»
η ολοκλήρωση του έργου

Στο «παρά πέντε» βρίσκεται η υδροδότηση
του οι κι σμού πανοράματος στην Αγί α
Σωτήρα Μάνδρας Ειδυλλίας
Βασικά πρόκειται για ένα πρόβλημα που
ταλανίζει εδώ και πολλά χρόνια τους κατοίκους του οικισμού, μην εκπλαγείτε αν μέχρι το
τέλος του 2022 βρει την οριστική του λύση
Σύμφωνα με πληροφορίες του «Θ» ο δήμος
έφερε εις πέρας τις υποχρεώσεις του απέναντι στη ΔΕΗ που είχαν σχέση με το έργο, και
πλέον η «μπάλα» βρίσκεται στον εργολάβο.

Σημειώνουμε πως οι κάτοικοι παραμένουν
ανήσυχοι με το έργο που στην ουσία λιμνάζει
εδώ και χρόνια και περιμένουν εναγωνίως
την οριστική λύση.

4-θριάσιο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΥΦΕΣΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΚΡΙΚΟΣ ΤΗΣ ΕΜΠΛΟΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΣ Η ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ
ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΝΑΤΟ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ

Η επικύρωση από την Ελληνική Βουλή του πρωτοκόλλου ένταξης της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ αποτελεί έναν ακόμη κρίκο στη μακρά αλυσίδα του βαθέματος
της ελληνικής εμπλοκής στους πολεμικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ,
ενισχύοντας, παράλληλα, ακόμη περισσότερο τη δολοφονική μηχανή του ΝΑΤΟ.
Πρόκειται για αποφάσεις που δεν έχουν καμιά απολύτως σχέση με τις πραγματικές ανάγκες και τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, αλλά και των άλλων
λαών. Απεναντίας, η επικύρωση των παραπάνω πρωτοκόλλων στο φόντο του
ιμπεριαλιστικού πολέμου που μαίνεται στην Ουκρανία εδώ κι εφτά μήνες, με το ενδεχόμενο της
γενίκευσής του να βρίσκεται για τα καλά στην ημερήσια διάταξη, προειδοποιούν για μεγάλους
κινδύνους. Οι προειλημμένες αποφάσεις για την παραπέρα επέκταση του ΝΑΤΟ επιταχύνθηκαν
από
τον
πόλεμο
στην
Ουκρανία.
Τροφοδοτούν τον πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη στο ουκρανικό έδαφος.
Οι εκτός τόπου και χρόνου πανηγυρισμοί της κυβέρνησης για τη μετατροπή της χώρας σε προκεχωρημένο πολεμικό φυλάκιο των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ μέσω και της Ελληνοαμερικανικής Συμφ
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ωνίας για τις Βάσεις, αλλά και για τη δίχως τέλος εμπλοκή της χώρας στις πολεμικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία, ούτε κρύβουν, ούτε αποσοβούν την αποκρουστική, πραγματική εικόνα της
μετατροπής
της
χώρας
και
του
λαού
μας
σε
στόχο
αντιποίνων.
Το αφήγημα της κυβέρνησης και των άλλων αστικών κομμάτων για τη δήθεν ασφάλεια, την
άμυνα και την προστασία της Ελλάδας, μέσω του ολοένα στενότερου εναγκαλισμού της με το
ΝΑΤΟ, καταρρίπτεται καθημερινά από την τουρκική επιθετικότητα, που αβαντάρεται από ΗΠΑ
- ΝΑΤΟ - ΕΕ. Αποκαλύπτεται ότι απώτερος στόχος είναι η διατήρηση της συνοχής στη Ν/Α Πτέρυγα του ΝΑΤΟ σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, αλλά και η συνεκμετάλλευση
του
φυσικού
πλούτου
υπό
ευρωατλαντική
εποπτεία.
Η ψήφιση των πρωτοκόλλων ένταξης της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ από τη ΝΔ,
τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ αποκαλύπτει όχι μόνο τις βαριές ευθύνες της κυβέρνησης που
εμπλέκει τη χώρα στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους, αλλά φανερώνει για πολλοστή φορά και τη στρατηγική σύμπλευση του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ στους αμερικανοΝΑΤΟικούς
σχεδιασμούς
κατά
άλλων
λαών!
Οι παραπάνω επικίνδυνοι σχεδιασμοί μπορούν και πρέπει να πάρουν αποφασιστική απάντηση από τη συνέχιση και κλιμάκωση της λαϊκής πάλης ενάντια στην εμπλοκή της Ελλάδας στους
αμερικανοΝΑΤΟικούς
σχεδιασμούς.
Για
να
κλείσουν
όλες
οι
αμερικανοΝΑΤΟικές
βάσεις
και
υποδομές.
Να σταματήσει κάθε αποστολή πολεμικού υλικού και τμημάτων των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων
σε
αποστολές
εκτός
συνόρων.

Απίστευτο: Έσβησε τσιγάρο στο πόδι
15χρονης γιατί δεν... ενέδωσε στις ερωτικές
του προτάσεις!

Στη σύλληψη εν ός 16χ ρον ου μαθητή, κατηγορούμεν ου
για προσβολή γεν ετήσιας αξιοπρέπειας και για απλή
σωματική βλάβη, προχ ώρησαν αστυν ομικοί της Υ ποδιεύθυν σης Ασφάλειας Λάρισας, γιατί έσβησε τσιγάρο
στο πόδι 15χ ρον ης.
Πιο αν αλυτικά, ο 16χ ρον ος φέρεται ν α αν τέδρασε με
αυτόν τον αδιαν όητο και απαράδεκτο τρόπο, όταν η
15χ ρον η δεν εν έδωσε στις ερωτικές του προτάσεις.
Τότε ο 16χ ρον ος έσβησε το τσιγάρο του στο πόδι της
ν εαρής, στο μέρος πίσω από το γόν ατο.
Η μαθήτρια εν ημέρωσε του γον είς της για το περιστατικό που συν έβη στην κεν τρική πλατεία το απόγευμα
της Παρασκευής και προσέφυγαν στην αστυν ομία
μην ύον τας τον ν εαρό.
Ο 16χ ρον ος συν ελήφθη και εις βάρος του
σχ ηματίστηκε δικογραφία, εν ώ αργότερα αφέθηκε
ελεύθερος καθώς είν αι αν ήλικος, όπως αν αφέρει το kosmoslarissa.gr.
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Τέλη κυκλοφορίας 2023: Όλα μαζί ή για
όσους μήνες κινείται το ΙΧ
Ανατροπές σε όσα ισχύουν για τον τρόπο πληρωμής

Α

ν ατροπές σε όσα ισχ ύουν
για τον τρόπο πληρωμής για
τα τέλη κυκλοφορίας 2023
φέρν ει σχ έδιο του υπ ουργείου
Οικον ομικών που θα δίν ει -παράλληλα- την ευκαιρία στους οδηγούς
ν α πληρών ουν τα τέλη κυκλοφορίας
του οχ ήματός τους, είτε όλα μαζί,
είτε για τους όσους μήν ες επιθυμούν ν α θέσουν σε κίν ηση το
όχ ημά τους.
Ουσιαστικά το υπουργείο Οικον ομικών σχ εδιάζει έν α λίφτιν γκ στο
μέτρο της καταβολής των τελών
κυκλοφορίας με το μήν α προκειμέν ου η δυν ατότητα μερικής καταβολής τους ν α παρέχ εται πάγια στους
οδηγούς των Ι.Χ. και αν είν αι
δυν ατόν ν α δοθεί από τον ερχ όμεν ο Νοέμβριο όπου θα αν οίξει πλατφόρμα για τα τέλη κυκλοφορίας του
2023.
Παραδοσιακά, κάθε χ ρόν ο, λίγο
πριν από το Πάσχ α, το υπουργείο
Οικον ομικών εν εργοποιεί τα «τέλη
κυκλοφορίας με τον μήν α» προκειμέν ου οι πολίτες ν α έχ ουν τη
δυν ατότητα ν α κυκλοφορήσουν
ξαν ά
τα
αυτοκίν ητά
τους
πληρών ον τας τέλη αν άλογα με τους
μήν ες που τα χ ρειάζον ται.
Αυτό που φαίν εται ν α εξετάζεται
είν αι η μον ιμοποίηση του μέτρου ή
τουλάχ ιστον , η εν εργοποίησή τους
όσο το δυν ατόν ν ωρίτερα κάθε
χ ρόν ο προκειμέν ου ν α δοθεί περισσότερος χ ρόν ος στους εν διαφερόμεν ους.
Τα τελευταία χ ρόν ια, μάλιστα,
έχ ουν καταργηθεί και τα πρόστιμα,
δηλαδή η πρόσθετη επιβάρυν ση
στα τέλη κυκλοφορίας. Για την άρση
ακιν ησίας χ ρον ικής διάρκειας 1
μην ός, καταβάλλεται το 1/12 των
αν αλογούν των στο όχ ημα ετήσιων
τελών κυκλοφορίας, για την άρση
ακιν ησίας χ ρον ικής διάρκειας 2
μην ών καταβάλλον ται τα 2/12 του
π οσού των αν αλογούν των στο
όχ ημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας,

για την άρση ακιν ησίας χ ρον ικής
διάρκειας 3 μην ών καταβάλλον ται
τα 3/12 του ποσού των αν αλογούν των στο όχ ημα ετήσιων τελών
κυκλοφορίας, κ.ο.κ..
Η άρση της ακιν ησίας γίν εται
ηλεκτρον ικά μέσω της πλατφόρμας
my Car της ΑΑΔΕ. Με τους κωδικούς TAXISnet, οι ιδιοκτήτες των
οχ ημάτων μπαίν ουν στην πλατφόρμα επιλέγουν το όχ ημα που είν αι
σε
ψηφιακή
ακιν ησία
και
πληρών ουν τα τέλη κυκλοφορίας για
τους μήν ες π ου θέλουν . Στη
συν έχ εια γίν εται online έλεγχ ος εάν
το όχ ημα είν αι ασφαλισμέν ο και
στο τέλος υποβάλλεται το αίτημα για
άρση της ακιν ησίας.
Σημειών εται ότι οι κάτοχ οι οχ ημάτων που καταθέτουν ηλεκτρον ικά
τις πιν ακίδες κυκλοφορίας, μέσω
της πλατφόρμας my car της ΑΑΔΕ,
δεν έχ ουν υποχ ρέωση ν α τις αποστείλουν στην Εφορία. Κρατούν τις
πιν ακίδες στο σπίτι τους και όταν
αποφασίσουν ν α προχ ωρήσουν
σε άρση της ακιν ησίας του οχ ήματός τους πληρών ον τας τα τέλη με
τον μήν α, θα τις επαν ατοποθετήσουν στα αυτοκίν ητά τους για ν α
κυκλοφορήσουν ξαν ά στους ελλην ικούς δρόμους.
Στο μεταξύ προχ ωρά και το σχ έδιο ψηφιακών ελέγχ ων για την
πληρωμή των τελών κυκλοφορίας
μέσω… κιν ητών τηλεφών ων ! Με
ειδικό λογισμικό στο κιν ητό τους οι
εφοριακοί θα μπορούν ν α «σκαν άρουν » τις πιν ακίδες των Ι.Χ για
ν α διαπιστώσουν αν έχ ουν

Μεγάλη η ανταπόκριση στη
συγκέντρωση σχολικών ειδών για
άπορους μαθητές από Δήμο Φυλής

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η νέα κοινωνική δράση
που πραγματοποίησαν, την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου,
ο Δήμος Φυλής σε συνεργασία με το ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ, για τη συγκέντρωση σχολικών ειδών για
άπορους μαθητές.
Δημότες και κάτοικοι του Δήμου προσήλθαν στην Κοινωνική
Υπηρεσία και πρόσφεραν διάφορα σχολικά είδη για να καλυφθούν οι ανάγκες άπορων μαθητών. Ειδικότερα, συγκεντρώθηκαν σχολικές τσάντες για παιδιά ηλικίας από Νηπιαγωγείο μέχρι Λύκειο, χαρτοφύλακες, τετράδια, μολύβια, στυλό,
μαρκαδόροι, χάρακες, μπλοκ ζωγραφικής και επιτραπέζια
παιχνίδια για μικρά παιδιά. Τα είδη που συγκεντρώθηκαν
είναι καινούργια ή ελαφρώς μεταχειρισμένα σε πολύ καλή
κατάσταση και έτοιμα προς χρήση.
Τα προσφερόμενα είδη συγκεντρώθηκαν στο κτίριο της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου με τη συνδρομή των υπαλλήλων του Κέντρου Κοινότητας και των Δομών Παροχής Βασικών
Αγαθών του Δήμου Φυλής, και θα προσφερθούν σε μαθητές
όλων των βαθμίδων οικονομικά αδύναμων οικογενειών.
“Για άλλη μια φορά οι δημότες αγκάλιασαν με θέρμη μια

πληρώσει τα Τέλη Κυκλοφορίας
και αν κάποιο όχ ημα θα έπρεπε
καν ον ικά ν α βρίσκεται σε ακιν ησία.
Πρόκειται για έν α από τα πολλά
φιλόδοξα σχ έδια που έχ ει εν τάξει η
Αν εξάρτητη Αρχ ή Εσόδων (ΑΑΔΕ)
στον επιχ ειρησιακό της σχ εδιασμό
με στόχ ο οι εν λόγω έλεγχ οι ν α ξεκιν ήσουν μέσα στον ερχ όμεν ο
Οκτώβριο.
Ειδικότερα, σχ εδιάζεται μια ν έα
εφαρμογή κιν ητών συσκευών για
σάρωση π ιν ακίδων κυκλοφορίας
και έλεγχ ο ακιν ησίας αυτοκιν ήτων ,
καθώς πλέον μέσω του my CAR, οι
φορολογούμεν οι δεν χ ρειάζεται ν α
καταθέτουν τις πιν ακίδες για ν α
θέτουν σε ακιν ησία τα οχ ήματά
τους και ν α απαλλάσσον ται από τα
Τέλη Κυκλοφορίας.
Υ πεν θυμίζεται δε, ότι μέσα από
την ψηφιακή πύλη gov .gr οι ιδιοκτήτες των οχ ημάτων μπορούν ν α
βλέπουν στοιχ εία για την άδεια του
οχ ήματός τους, την ασφαλιστική
του κάλυψη, τους ελέγχ ους ΚΤΕΟ
κ.ά. Αν τίστοιχ α, οι ελεγκτές μέσα
από την εφαρμογή Audit-Car που
ετοιμάζεται θα έχ ουν στη διάθεσή
τους στοιχ εία και δεδομέν α ώστε ν α
προχ ωρούν σε διασταυρώσεις. Με
τη ν έα βάση δεδομέν ων Audit-Car,
θα γίν εται άμεσα έλεγχ ος για το
ποια οχ ήματα δεν έχ ουν ασφάλεια
αυτοκιν ήτου, δεν έχ ουν περάσει
ΚΤΕΟ ή για το ποιοι ιδιοκτήτες δεν
έχ ουν πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας και θα ακολουθούν
οι
αν τίστοιχ ες εν έργειες (ειδοποιήσεις,
πρόστιμα κτλ).
Σήμερα εκτιμάται πως κυκλοφορούν στον δρόμο περίπου
650.000
ανασφάλιστα
αυτοκίνητα. Περίπου 1,5 εκατομμύριο αυτοκίνητα εκτιμάται ότι
δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ, ενώ
υπάρχουν περίπου 75.000 ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που δεν
πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας
κάθε χρόνο!

ακόμη κοινωνική
μας δράση”, τόνισε
ο
Αντιδήμαρχος
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας
και
Πολιτισμού,
Γιώργος Αντωνόπουλος, ο οποίος
ευχαρίστησε
το
ΟΛΟΙ
ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ για τη
διαχρονική συνεργασία του με το
Δήμο Φυλής και την
Κοινωνική Υπηρεσία. “Εδώ και χρόνια συνεργαζόμαστε άψογα με το
ΟΛΟΙ
ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ και συμμετέχουμε στις δράσεις που διοργανώνει, με σκοπό την ενίσχυση παντοιοτρόπως των οικονομικά αδύναμων δημοτών μας. Αυτή τη φορά συγκεντρώσαμε
σχολικά είδη, τα οποία θα διαθέσουμε σε άπορους μαθητές
του Δήμου μας, προκειμένου κανένας μαθητής να μη στερηθεί τα απαραίτητα είδη που απαιτούνται για τη σχολική χρονιά”,
ανέφερε ο Γιώργος Αντωνόπουλος.

θριάσιο-5

Κοινή δράση ενημέρωσης
της εκπαιδευτικής κοινότητας
Από την Περιφέρεια Αττικής
και τον ΙΣΑ για την ασφαλή
επιστροφή στις σχολικές αίθουσες

Γ. Πατούλης: «Με την ορθή εν ημέρωση, τα
παιδιά μας ξαν αγυρν ούν στα θραν ία για μια
δημιουργική και ασφαλή σχολική χρον ιά»

Στην διαν ομή έν τυπων οδηγιών για την ασφαλή
επιστροφή των μαθητών στα θραν ία προχ ώρησαν η
Περιφέρεια Αττικής σε συν εργασία με τον Ιατρικό
Σύλλογο Αθην ών . Πρόκειται για μια κοιν ή δράση
εν ημέρωσης, με σκοπό την ομαλή επιστροφή της
εκπαιδευτικής κοιν ότητας στην καν ον ικότητα, μετά
από την υγειον ομική κρίση που προκάλεσε η παν δημία του κορων οϊού.
Η διαν ομή του εν ημερωτικού φυλλαδίου, το οποίο
έχ ει εκδοθεί σε 220.000 αν τίτυπα, ξεκίν ησε ήδη από
την πρώτη εβδομάδα έν αρξης της σχ ολικής χ ρον ιάς
σε Συλλόγους Γον έων και Κηδεμόν ων των δημοσίων
σχ ολείων σε 50 Δήμους της Περιφέρειας Αττικής,
καθώς και σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια της Αττικής.
Το κείμεν ο επιμελήθηκε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθην ών και περιλαμβάν ει γεν ικούς καν όν ες αυτοπροστασίας και υγιειν ής για τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γον είς, αλλά και χ ρήσιμες οδηγίες
όπως: σε ποια περίπτωση δεν πρέπει ν α πάμε στο
σχ ολείο, τι πρέπει ν α εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί
και τι πρέπει ν α τηρούν οι μαθητές ως συν ήθειες (πχ .
η υγιειν ή των χ εριών ), ώστε ν α παραμείν ουν ασφαλείς.
Επίσης, σαν γεν ική οδηγία υπάρχ ει η προτροπή για
πλήρη εμβολιασμό κατά του κορων οϊού αλλά και της
γρίπης.
Αν αφερόμεν ος στη δράση εν ημέρωσης της εκπαιδευτικής κοιν ότητας για την ασφαλή επιστροφή στα
θραν ία, ο Περιφερειάρχ ης Αττικής και Πρόεδρος του
ΙΣΑ Γ. Πατούλης επισημαίν ει:

«Με την ορθή εν ημέρωση για τους καν όν ες αυτοπροστασίας και υγιειν ής, οι μαθητές μας επιστρέφουν
στα θραν ία με ασφάλεια. Η κρίση της παν δημίας, με
τις αν ατροπές και τα ν έα δεδομέν α που επέφερε
στην εκπαιδευτική κοιν ότητα, δεν πρέπει ν α στερήσει από καν έν αν τη συμμετοχ ή και την απόλαυση
στη διαδικασία της μάθησης. Επιστρέφουμε στην
καν ον ικότητα με προσοχ ή, αλλά και όρεξη για γν ώση.
Εύχ ομαι σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες, τους
εκπαιδευτικούς και τους γον είς μια καλή, δημιουργική
και ασφαλή σχ ολική χ ρον ιά.»

6 - θριάσιο

Μυστήριο_46 Αρθρωτοί Κήποι
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Τα παιδιά μαθαίνουν να φτιάχνουν κήπους με τη χρήση των νέων τεχνολογιών

Η

Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου Ι 10:00 – 18:00 Παλαιός Σιδηροδρομικός Σταθμός Ελευσίνας

2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης, σε συνεργασία με την ομάδα Decode
FabLab και SYN FabLab, διοργανώνουν το Σάββατο 24
Σεπτεμβρίου, το Μυστήριο_46
Αρθρωτοί Κήποι. Τρία εκπαιδευτικά εργαστήρια σχεδιασμού
και κατασκευής κινητών κήπων
για παιδιά 8-14 ετών, με στόχο
την καλλιέργεια της οικολογικής
συνείδησης στις νεότερες γενιές
και τη σύνδεση της πανάρχαιας
πρακτικής της καλλιέργειας με
τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες.

Τα εργαστήρια πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της δράσης
Μυστήριο_50
Ecoculture
Festival, του πρώτου Φεστιβάλ
Οικοπολιτισμού, που πραγματοποιείται το Σάββατο 24 και την
Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου στην
Ελευσίνα και την ευρύτερη περιοχή, για το περιβάλλον, την
οικολογία και τη βιωσιμότητα.
Έχουν σχεδιαστεί και θα υλοποιηθούν από designers και
εκπαιδευτές του Decode Fab
Lab και του SYN Fab Lab, ενώ
το πρόγραμμά τους διαρθρώνεται με έμφαση στην τρισδιάστατη αντίληψη, τις δεξιότητες
επικοινωνίας και ομαδικότητας,
τη δημιουργικότητα και τη φαντασία. Με τη χρήση νέων τεχνολογιών και τη βιωματική
εκπαίδευση, η κατανόηση των
στόχων βιώσιμης ανάπτυξης
και η ευαισθητοποίηση για το
περιβάλλον επιτυγχάνεται.
Τα μηχανήματα και εργαλεία
που θα χρησιμοποιηθούν κατά
τη διάρκεια των εργαστηρίων
είναι ασφαλή στη χρήση υπό τη
συνεχή επίβλεψη των εκπαιδευΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ Η Μ Ο Σ
ΜΑΝΔΡΑΣ
ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

Αριθμ. Πρωτ.: 10579

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΆΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡ (ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΠΑΛΑΙΟΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ)
ΩΣ
ΠΡΟΫΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ 16-81923
Το Δημοτικό Συμβούλιο Μάν δρας – Ειδυλλίας, με την υπ’
αριθμ. 3/23-5-2022 απόφ αση
του, γν ωμοδότησε για την
αν αγν ώριση του οικισμού
Αγίου Σωτήρος (Κούν τουρα Παλαιοκούν τουρα - Παλαιοχώρι) ως προϋφ ισταμέν ου
της 16-8-1923
Σύμφ ων α με τις διατάξεις του
Π.Δ. της 2/13-3-1981 «Περί
των
ληπτέων
υπ' όψιν
στοιχείων και του τρόπου καθορισμού των ορίων των προ

υάζεται το kit κηποτεμαχίου στο
μηχάνημα κοπής laser, που θα
υπάρχει στον χώρο του εργαστηρίου.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΙ | Υλοποίηση
& Συναρμολόγηση Κηποτεμαχίων 12:30-14:30 (10 παιδιά
ηλικίας 8-14 ετών)

τών. Ακολουθεί το αναλυτικό
πρόγραμμα των Εργαστηρίων.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ι | Στόχοι
βιώσιμης ανάπτυξης & σχεδιασμός μακέτας κήπων 10:0012:00 (20 παιδιά ηλικίας 8-14
ετών)

Στόχοι βιώσιμης
ανάπτυξης
και
σημασία κήπων:
Τι είναι οι στόχοι
βιώσιμης
ανάπτυξης του ΟΗΕ;
Πώς μπορούμε να
αναλάβουμε
δράση σήμερα για
την επίτευξη των
σχετικών στόχων;
Ποια
είναι
σημασία
των
κήπων στην καθημερινότητά μας;
Σχεδιασμός κηποτεμαχίου
σε
ομάδες με kit
κηποτεμαχίου υπό
κλίμακα.
Τα
designs και τα
μικρά kit / μακέτες
που θα φτιάξουν

της 16-8-1923 υφ ισταμέν ων
οικισμών των στερουμέν ων
εγκεκριμέν ου
ρυμοτομικού
σχεδίου, ως και καθορισμού
των όρων και περιορισμών
δομήσεως των οικοπέδων
αυτών » (ΦΕΚ Δ' 138/1981) και
του άρθρου 2 του Ν.Δ. της 177-1923 «περί σχεδίων πόλεων
κ.λ.π.» (ΦΕΚ Α’ 228/1923),
όπως ισχύουν , καλούμε τους
εν διαφ ερομέν ους ν α προσέρχον ται στην Διεύθυν ση
Τεχν ικών
Έργων , Πολεοδομίας, Περιβάλλον τος και
Καθαριότητας του Δήμου Μάν δρας - Ειδυλλίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, για ν α
λάβουν γν ώση των στοιχείων
της προτειν όμεν ης αν αγν ώρισης του οικισμού Αγίου Σωτήρος (Κούν τουρα - Παλαιοκούν τουρα - Παλαιοχώρι), ως
προϋφ ισταμέν ου της 16-81923 και ν α υποβάλλουν σε
δεκαπέν τε (15) ημέρες από την
επόμεν η της δημοσίευσης της
παρούσης τις εν δεχόμεν ες
εν στάσεις τους.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ Ε. ΣΤΑΘΗΣ

οι ομάδες, θα χρησιμοποιηθούν
ως οδηγός για την υλοποίηση
των κηποτεμαχίων σε κανονικό
μέγεθος στο επόμενο εργαστήριο. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, τα παιδιά θα έχουν την
ευκαιρία να δουν πώς κατασκε-

Στο εργαστήριο αυτό εξετάζουμε τις διαφορές της μαζικής και
προσωπικής κατασκευής και τη
σημασία του design ώστε το
αποτέλεσμα να ταιριάζει περισσότερο στις ανάγκες, την αισθητική μας αλλά και τις επιπτώσεις
της κάθε κατασκευής στο περιβάλλον. Το κάθε kit κηποτεμαχίου έχει σχεδιαστεί, ώστε να
επιτρέπει πολλαπλούς συνδυασμούς στη συναρμολόγησή του.
Τα παιδιά θα συναρμολογήσουν

το μεγάλο κηποτεμάχιο που
σχεδίασαν, θα διαλέξουν τα
φυτά ανάλογα με τις ιδιότητες
και τις ανάγκες τους και… θα
φυτεύσουν.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΙΙ | Σχεδιασμός & Ψηφιακή Κατασκευή
Εργαλείων Κηπευτικής 16:3018:00 (10 παιδιά ηλικίας 8-14
ετών)

Σχεδιασμός και ψηφιακή
κατασκευή πληροφοριών για το
κάθε φυτό: Η κατασκευή γίνεται
επί τόπου 3d printers, μηχανήματα κοπής laser, μηχανήματα
κοπής βινυλίου. Τα παιδιά θα
μάθουν τη λειτουργία των
μηχανημάτων, τα υλικά που
χρησιμοποιούνται, τους περιορισμούς αλλά και τις δυνατότητες.

Στα Άνω Λιόσια χτύπησε η καρδιά των Μακεδόνων Θρακών με γνήσιο παραδοσιακό γλέντι

Σ

την Πλατεία Ηρώων , στα
Άν ω Λιόσια «χ τύπησε» η
καρδιά της Μακεδον ίας και
της Θράκης, το βράδυ του Σαββάτου 17 Σεπτεμβρίου, σ’ έν α μον αδικό
Μακεδον ίτικο-Θρακιώτικο
γλέν τι που διοργάν ωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μακεδόν ων –
Θρακών Δήμου Φυλής και Βορειοδυτικής Αττικής, υπό την αιγίδα του
Δήμου Φυλής, για τα 30 χ ρόν ια
από την ίδρυση του Συλλόγου.
Στη δράση του Συλλόγου αν αφέρθηκε συν οπτικά στο χ αιρετισμό
της, η Πρόεδρος του Συλλόγου,
Δήμητρα Σιώπη, υπογραμμίζον τας
ότι «από το 1992, ο Σύλλογος
συν εχ ίζει την π ορεία του στο
χ ρόν ο
γράφον τας
λαμπ ρές
σελίδες, και παρ’ όλες τις δυσκολίες
παραμέν ει εν εργός κι αλώβητος».
Η Δήμητρα Σιώπη επεσήμαν ε ότι
«οι δράσεις του Συλλόγου είν αι
αμέτρητες, όπως επίσης οι διακρίσεις, οι επ ιτυχ ίες και οι
εκδηλώσεις με σκοπό την αν απαραγωγή εθίμων και την προβολή της
Μακεδον ίας και της Θράκης μας»,
εν ώ τόν ισε ότι «μέρα με τη μέρα,
χ ρόν ο με το χ ρόν ο οι σκοποί του
Συλλόγου επ ιτυγχ άν ον ται μέσα
από το έργο και τις δράσεις του».
Την πρόθεσή του ο Δήμος Φυλής
ν α προσφέρει στέγη στο Σύλλογο

Μακεδόν ων – Θρακών , επαν έλαβε στο χ αιρετισμό του ο
Δήμαρχ ος Φυλής Χρήστος Παππούς. «Ήδη έχ ω παραδώσει το
Σπίτι των Ηπειρωτών , το Σπίτι
των Αιγαιοπελαγιτών , το Σπίτι
των Αρβαν ιτών , και ν α ‘στε
σίγουροι ότι θα παραδώσω και
το Σπ ίτι των Μακεδόν ων Θρακών , αλλά και το Σπίτι των
Θεσσαλών », τόν ισε ο Χρήστος
Παππούς. Ο Δήμαρχ ος Φυλής
υπογράμμισε ότι οι Μακεδόν ες και
οι Θράκες «βρίσκον ται στην καρδιά όλων μας γιατί κρατάν ε “Θερμοπύλες”» και «πρέπει ν α έχ ουν
το κεφάλι ψηλά γιατί είν αι ο “προμαχ ών ας” της Ελλάδας» κι ευχ ήθηκε τα κλειστά σπίτια που αν τίκρισε
όταν επισκέφθηκε τον Έβρο πριν
μερικά χ ρόν ια, «ν α αν οίξουν πάλι
και οι άν θρωποι ν α επιστρέψουν
στον τόπο τους».
Στο ίδιο μήκος κύματος κιν ήθηκε
και ο χ αιρετισμός του Υ φυπουργού
Δικαιοσύν ης Γιώργου Κώτσηρα, ο
οποίος συν εχ άρη το Σύλλογο για
την προσπάθειά του ν α διατηρήσει
και ν α προβάλει τα ήθη και τα έθιμα
δύο περιοχ ών της χ ώρας μας «οι
οπ οίες κρατάν ε τη σημαία της
Ελλάδας ψηλά, διαχ ρον ικά και σε
πολύ δύσκολες εποχ ές».
«Η συμβολή σας στον πολιτισμό
της π εριοχ ής είν αι τεράστια,

συν εχ ίστε έτσι», ευχ ήθηκε στον
χ αιρετισμό του ο Βουλευτής Β’
Δυτικής Αττικής, Ευάγγελος Λιάκος.
Ο Σύλλογος, στο πλαίσιο του εορτασμού των 30 χ ρόν ων λειτουργίας
του, τίμησε τους αν θρώπους που
εμπν εύστηκαν , οραματίστηκαν και
ίδρυσαν τον Σύλλογο. Ειδικότερα
τιμήθηκαν ο Χρήστος Κιόρτεβες, ο
οποίος παρέλαβε την τιμητική πλακέτα από τον Δήμαρχ ο Χρήστο
Παππού, ο Αν έστης Μποτάν ης, ο
οποίος παρέλαβε την τιμητική πλακέτα από τον Υ φυπουργό Γιώργο
Κώτσηρα, ο κ. Πουρλίτης, με την
κόρη του ν α παραλαμβάν ει εκ μέρους του την πλακέτα από το Βουλευτή Ευάγγελο Λιάκο, και ο Γιώργος Τουρν άς, ο οποίος παρέλαβε
την τιμητική πλακέτα από την
Πρόεδρο του Συλλόγου.
Η Πρόεδρος του Συλλόγου ευχ αρίστησε θερμά το Δήμαρχ ο Χρήστο
Παππού, τον Πρόεδρο του ΝΠΔΔ
Πολιτισμού κι Αθλητισμού «Η
Πάρν ηθα» Γιώργο Μαυροειδή, τον
Αν τιδήμαρχ ο Κοιν ων ικής Υ πηρεσίας Γιώργο Αν των όπουλο και τον
Αν τιδήμαρχ ο Ζεφυρίου Γιάν ν η
Μαυροειδάκο, για την άψογη
συν διοργάν ωση της εκδήλωσης.
Η βραδιά συν εχ ίστηκε με πολύ
τραγούδι και χ ορό αποδεικν ύον τας
ότι οι Μακεδόν ες και Θράκες της
Αττικής και όχ ι μόν ο, που παραβρέθηκαν στην εκδήλωση, ξέρουν
καλά και ν α γλεν τούν . Εξαιρετικό
και το π αραδοσιακό μουσικό
συγκρότημα Εβρίτικη Ζυγιά, καθώς
και οι τραγουδιστές Κατερίν α
Δούκα και Βαγγέλης Ψαθάς, που με
τη μουσική και τα τραγούδια
«μίλησαν στην καρδιά» των
Μακεδόν ων και Θρακών και τους
ξεσήκωσαν σε έν α γν ήσιο παραδοσιακό γλέν τι.
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Προσφορά μέσων ατομικής προστασίας από τον Όμιλο
«Ελληνικά Πετρέλαια» στον Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας

θριάσιο-7

Ο Δήμος Μάνδρας-ΕιδυλλίαςΕρυθρών-Οινόης καλωσορίζει
ακόμη μία ευγενική προσφορά
των ΕΛ.ΠΕ.

Ο

Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια υλοποιώντας την
εταιρική του φιλοσοφία σε θέματα προστασίας
περιβάλλοντος στηρίζει έμπρακτα τον Δήμο
Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών-Οινόης.
Σε συνέχεια των δράσεων υποστήριξης σε θέματα
πυροπροστασίας, τα ΕΛ.ΠΕ. προσέφεραν στον Δήμο
κράνη δασοπυρόσβεσης, τα οποία παρέλαβαν ήδη
εκπρόσωποι του Συλλόγου Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Μάνδρας-Ειδυλλίας «ΠΑΤΕΡΑΣ».
Τη Γεωργία Δημητροπούλου, Επικεφαλής ΕΚΕ & Σχέσεων με Τοπικές Κοινωνίες Ν. Ελλάδας και τον Αστέριο Λιάλιο, Διευθυντή Ασφάλειας & Περιβάλλοντος ΒΕΕ
υποδέχθηκαν ο Δήμαρχος Χρήστος Ε. Στάθης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Αριστοτέλης Μπότσης
και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Μάνδρας Παναγιώτης
Παπαϊωάννου.
«Ευχαριστούμε τον Όμιλο «Ελληνικά Πετρέλαια» για

την ευγενική χορηγία του και την υποστήριξη της προσπάθειας ζωτικής σημασίας για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος του Δήμου. Είναι ακόμη μία πρωτο-

Χωρίς… δεξιά λωρίδα η λεωφόρος Αθηνών από 19/9 έως 28/10
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εκτέλεσης εργασιών θα εφαρμοστούν από σήμερα στην περιοχή του Χαϊδαρίου

Κ

υκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω
εκτέλεσης
εργασιών
θα
εφαρμοστούν από αύριο
(19/9)
στη
λεωφόρο
Αθηνών,
σύμφωνα με
ανακοίνωση
της
αστυνομίας.
Συγκεκριμένα, από 19-09-2022 έως
28-10-2022, καθ’ όλη τη διάρκεια του
24ώρου,
θα
πραγματοποιείται
σταδιακός περιορισμός του αριθμού
των λωρίδων κυκλοφορίας από
τέσσερις σε δύο της λεωφόρου
Αθηνών, στο ρεύμα προς Αθήνα και
μετά τη συμβολή της με την Ιερά Οδό,
μέχρι τη συμβολή με την οδό
Σατωβριάνδου, με κατάληψη της
δεξιάς
λωρίδας
κυκλοφορίας,
περιοχής δήμου Χαϊδαρίου.
Κατά την διάρκεια των εργασιών, η
κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.
Κατ’ εξαίρεση, την 20-09-2022, από τις 21.00΄ έως τις 06.00΄ της επομένης, θα πραγματοποιηθεί κατάληψη μίας
επιπλέον λωρίδας της Λ. Αθηνών και η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μόνο από την αριστερή λωρίδα του
οδοστρώματος, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

βουλία με αίσθημα αλληλεγγύης στη συνεργασία μας και
σεβασμού στο περιβάλλον και τον άνθρωπο», δήλωσε ο
Δήμαρχος Χρήστος Ε. Στάθης.

Έναρξη εγγραφών στη Φιλαρμονική
του Δήμου Ασπροπύργου

Η

Πρόεδρος του Πν ευματικού Κέν τρου, κ. Γεωργία
Πηλιχ ού, εν ημερών ει όλους τους εν διαφερόμεν ους ότι, η Φιλαρμον ική του Δήμου Ασπροπύργου,
συν εχ ίζον τας την προσπάθειά της ν α φέρει τους
ν έους της πόλης κον τά στη Μουσική, αρχ ίζει τις εγγραφές για τα μαθήματα Πν ευστών και Κρουστών , σε
θεωρητική και πρακτική κατάρτιση, με σκοπό την
πλαισίωση της Φιλαρμον ικής του Δήμου.

Τα όργαν α που διδάσκον ται είν αι τα εξής:
Φλάουτο, Κλαρίν ο, Σαξόφων ο, Τρομπέτα, Τρομπόν ι,
Βαρύτον ο, Τούμπα και Κρουστά (Drums).
Υ πεν θυμίζουμε ότι, η παρακολούθηση των μαθημάτων είν αι Δωρεάν και γίν ον ται δεχ τά παιδιά Τρίτης
Δημοτικού και άν ω. Η έν αρξη των μαθημάτων θα
πραγματοποιηθεί αρχ ές Οκτωβρίου.
Για περισσότερες πληροφορίες οι εν διαφερόμεν οι μπορούν ν α απευθύν ον ται καθημεριν ά από τις 14:30 έως
και τις 18:30 στο Πν ευματικό Κέν τρο Ασπροπύργου –
Τμήμα Φιλαρμον ική (Αλέκου Παν αγούλη 13) ή στα
τηλέφων α 2105577191 – 2105577593 ή στο email:
pkda@aspropy rgos.gr .
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«Εξοικονομώ»: Τέσσερα νέα προγράμματα από RRF και ΕΣΠΑ
για νοικοκυριά κι επιχειρήσεις

Στόχος η στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ώστε να μην επιβαρύνονται από τη σφοδρή ενεργειακή κρίση

Μ

ε τέσσερα προγράμματα «Eξοικονομώ»
η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να
στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις
που πλήττονται από τη σφοδρή ενεργειακή κρίση, ώστε να θωρακιστούν από την υπέρμετρη ενεργειακή επιβάρυνση.
Τα νέα προγράμματα θα στηριχθούν σε κονδύλια
από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ με στόχο τη
μείωση του ενεργειακού κόστους, την ώρα που οι
τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, του πετρελαίου θέρμανσης και του φυσικού αερίου διαμορφώνονται
σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.
Τι προβλέπει ο σχεδιασμός

Ο κεντρικός σχεδιασμός των συναρμόδιων υπουργείων προβλέπει δύο νέους γύρους του προγράμματος
«Εξοικονομώ κατ' οίκον» μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ, την έναρξη εντός του φθινοπώρου
του «Εξοικονομώ» για τις επιχειρήσεις, αλλά και ένα
πρόγραμμα «Εξοικονομώ» που απευθύνεται στα νέα
ζευγάρια.
Σημειώνεται ότι με πρόσφατη απόφαση του υπουργού
Ενέργειας και οι 47.433 επιλαχόντες του «Εξοικονομώ
2021» εντάσσονται ως καταρχήν επιλέξιμοι στο πρόγραμμα. Είναι ενδεικτικό ότι ο προϋπολογισμός του «Εξοικονομώ 2021» αυξάνεται κατά 591,7 εκατ. ευρώ και
ανέρχεται πλέον συνολικά σε 1,2 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αφορούν τα σπίτια τα
οποία εντάχθηκαν στους προηγούμενους κύκλους του
«Εξοικονομώ»:
Κατοικίες που πριν από τις παρεμβάσεις εντάσσονταν
στη χαμηλότερη κατηγορία ενεργειακής απόδοσης "Η"
και μετά αναβαθμίστηκαν στην υψηλότερη (Α+), περιόρισαν την κατανάλωση ενέργειας κατά 87%-95%. Συγκεκριμένα οι κατοικίες αυτής της κατηγορίας που εντάχθηκαν στο «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον 1» μείωσαν την ετήσια κατανάλωση ενέργειας από 524,92 κιλοβατώρες ανά
τετραγωνικό, σε 33,84. Στο «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον
2» η κατανάλωση περιορίστηκε από 580,47 σε 28,04
κιλοβατώρες ανά τ.μ. και στο «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον
2β» έπεσε από 720,1 σε 93,9 kwh/τ.μ.
Ακόμα, κτίρια κατοικιών που ήταν στην ενεργειακή
κατηγορία Δ και αναβαθμίστηκαν στην κατηγορία Β πέτυχαν μείωση της κατανάλωσης της τάξης του 50%.
Ένα νέο «Εξοικονομώ» θα προκηρυχθεί τους επόμενους μήνες, χρηματοδοτούμενο από κονδύλια του
Ταμείου Ανάκαμψης.
«Εξοικονομώ κατ' οίκον 1»

Ένα νέο «Εξοικονομώ» θα προκηρυχθεί τους επόμενους μήνες, χρηματοδοτούμενο από κονδύλια του
Ταμείου Ανάκαμψης. Τα ποσοστά ενίσχυσης αναμένεται να διαμορφωθούν στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο πρόγραμμα, ήτοι:
Για ατομικό εισόδημα έως 5.000 ευρώ και οικογενειακό έως 10.000 ευρώ, ποσοστό 75% στα ιδιοκατοικούμενα και 65% στις περιπτώσεις ενοικίασης/δωρεάν
παραχώρησης.
Από 5.000-10.000 ευρώ ατομικό και 10.000-20.000
ευρώ οικογενειακό, ποσοστό 70% στα ιδιοκατοικούμενα
και 60% στις περιπτώσεις ενοικίασης/δωρεάν παραχώρησης.
Από 10.000-20.000 ευρώ ατομικό και 20.000-30.000
ευρώ οικογενειακό, ποσοστό 55% στα ιδιοκατοικούμενα
και 45% στις περιπτώσεις ενοικίασης/δωρεάν παραχώρησης.
Από 20.000-30.000 ευρώ ατομικό και 30.000-40.000
ευρώ οικογενειακό, ποσοστό 45% στα ιδιοκατοικούμενα
και 40% στις περιπτώσεις ενοικίασης/δωρεάν παραχώρησης.
Από 30.000-50.000 ευρώ ατομικό και 40.000-60.000
ευρώ οικογενειακό, ποσοστό 40% στα ιδιοκατοικούμενα

και 40% επίσης στις περιπτώσεις ενοικίασης/δωρεάν
παραχώρησης.
«Εξοικονομώ κατ' οίκον 2»

Νέο «Εξοικονομώ» θα ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2023
και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2025. Στο
πρόγραμμα θα μπορούν να ενταχθούν ιδιοκτήτες (όσοι
έχουν εμπράγματο δικαίωμα) για την κύρια κατοικία
τους ή για νοικιασμένο σπίτι που χρησιμοποιείται ως
κύρια κατοικία.

Επιλέξιμες δαπάνες θα είναι:
η αντικατάσταση κουφωμάτων (κατοικίας, διαμερίσματος, κλιμακοστασίου, φωταγωγού),
η τοποθέτηση-αναβάθμιση θερμομόνωσης εξωτερικά ή
εσωτερικά,
η αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης /ψύξης (αντικατάσταση συστήματος θέρμανσης με νέο, φυσικού αερίου,
υγραερίου, βιομάζας, αντλίας θερμότητας κ.ά.).
Επίσης στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται
συστήματα ζεστού νερού χρήσης με αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (π.χ. αντλίες θερμότητας
ηλιακού συστήματος για την παροχή ζεστού νερού κ.ά.)
και λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας.
Σε αυτές εντάσσονται τα έξυπνα συστήματα διαχείρισης
(smarthome) για εξοικονόμηση ενέργειας και η αναβάθμιση φωτισμού κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας.
Στο σκέλος του smarthome εντάσσονται έξυπνα συστήματα διαχείρισης ηλεκτρικών φορτίων, έξυπνα συστήματα θέρμανσης-ψύξης αλλά και συστήματα απομακρυσμένου ελέγχου και παρακολούθησης.
Συνολικά 450 εκατομμύρια ευρώ για την ενεργειακή
αναβάθμιση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων θα διατεθούν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.
«Εξοικονομώ» για επιχειρήσεις

Συνολικά 450 εκατομμύρια ευρώ για την ενεργειακή
αναβάθμιση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων θα διατεθούν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.
Το πρόγραμμα θα ενισχύει τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας της λειτουργίας των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων, με στόχο εξοικονόμηση κατ' ελάχιστον
30% του ενεργειακού κόστους.
Πλέον βασική έμφαση θα δοθεί στην αυτονομία που
μπορεί να προσφέρει η επένδυση σε φωτοβολταϊκά
πάνελ συνδεδεμένα με μπαταρίες σώρευσης πλεονάζουσας ενέργειας. Με αυτόν τον τρόπο οι επιχειρήσεις
θα αυτοκαταναλώνουν ενέργεια και θα έχουν χαμηλότερα τιμολόγια ρεύματος.
Aπό το σύνολο των επιδοτούμενων επιχειρήσεων εκτιμάται ότι οι 8.500 θα είναι μικρές και 1.200 μεσαίες καi
μεγαλύτερες σε διάφορους παραγωγικούς τομείς, όπως
στον τουρισμό, στον αγροδιατροφικό τομέα κ.α., ενώ
δικαίωμα συμμετοχής αναμένεται να έχουν ιδιωτικά
γραφεία και εμπορικά κτίρια.
Tο ύψος της επιδότησης θα καθορίζεται από το είδος
των επιλέξιμων δαπανών, την περιοχή που δραστηριοποιείται η επιχείρηση και το μέγεθός της.
Όσον αφορά τις παρεμβάσεις, προβλέπεται εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού και συστημάτων
για την εξοικονόμηση ενέργειας στην παραγωγή (π.χ.
εξοπλισμός και συστήματα παραγωγής ζεστού

νερού/ατμού, εξοπλισμός ανάκτησης απορριπτόμενης
θερμότητας κ.ά.), στην αποθήκευση, στη διανομή
προϊόντων, καθώς και στη λειτουργία των εταιρειών
(π.χ. αναβάθμιση συστήματος φωτισμού, εσωτερικών
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κ.ά.). Επίσης προβλέπονται
ενεργειακές αναβαθμίσεις στο κτιριακό κέλυφος (θερμομόνωση τοιχοποιίας-δαπέδου, στέγης κ.λπ., ενεργειακά κουφώματα/υαλοπίνακες, συστήματα σκίασης κ.ά.).
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, για την ενεργειακή απόδοση στον τριτογενή και τον δευτερογενή τομέα για
μεσαίες και μεγαλύτερες επιχειρήσεις θα πραγματοποιηθούν δύο υποχρεωτικοί ενεργειακοί έλεγχοι. Όσο για
τις πολύ μικρές θα καθοριστούν ελάχιστες απαιτήσεις για
την ενεργειακή απόδοση του εξοπλισμού.
Με τη δράση αναμένεται να αναβαθμισθούν ενεργειακά περί τις 10.000 επιχειρήσεις, διασφαλίζοντας τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 30%.
Nα σημειωθεί ότι το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με έμφαση στις πολύ
μικρές επιχειρήσεις (απασχόληση 0-9 εργαζομένων /
96,2% του συνόλου των ελληνικών επιχειρήσεων), είναι
ιδιαίτερα σημαντικό. Εκτιμάται ότι στην Ελλάδα οι ΜμΕ
ευθύνονται για το 15%-20% των συνολικών εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα.
Πρόγραμμα «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω» για
νέους
Στόχος του προγράμματος αυτού είναι να αναβαθμιστεί
μια παλαιά πατρογονική κατοικία με μικρό κόστος, έτσι
ώστε οι νέοι να κατοικήσουν σε αυτή. Το πρόγραμμα
αυτό κινείται σε δύο άξονες: να αναβαθμιστεί ενεργειακά το παλαιό σπίτι και να ανακαινιστεί για να αξιοποιηθεί από τους νέους ιδιοκτήτες του.
Εκτιμώμενοι δικαιούχοι είναι 20.000 νέοι 18-39 ετών,
ενώ ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 350
εκατ. ευρώ.
Η πλατφόρμα για το πρόγραμμα θα ανοίξει τον Δεκέμβριο του 2022.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΕΒΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 20
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Η

Κοινωνική Σύμπραξη του Δυτικού Τομέα Αθηνών με επικεφαλής τον ΑΣΔΑ θα διανείμει την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου
2022, τρόφιμα και είδη βασικής υλικής συνδρομής, στους
ωφελούμενους του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής
και Βασικής Υλικής Συνδρομής που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο ΤΕΒΑ.
Η διανομή στον Δήμο Χαϊδαρίου θα γίνει στο γκαράζ του Δημαρχείου κατά τις ώρες 9.00-11.00 πμ.
Η Κοινωνική Σύμπραξη θα διανείμει ποσότητες με τη μορφή
πακέτων που περιλαμβάνουν:
• 7 είδη νωπών τροφίμων (βόειο κρέας, κοτόπουλα, τυρί γραβιέρα, τυρί φέτα, πατάτες, μήλα, πορτοκάλια)
• 9 είδη ξηρών τροφίμων (ζυμαρικά, ρύζι, φακές, φασόλια, γάλα
εβαπορέ, ελαιόλαδο, αλεύρι, ζάχαρη, χυμός τομάτας),
• 6 είδη καθαριστικών και ειδών προσωπικής υγιεινής (οδοντόκρεμα, οδοντόβουρτσα, γενικό καθαριστικό, απορρυπαντικό
πλυντηρίου ρούχων, υγρό για πιάτα, σαμπουάν)
• καθώς και 5 είδη βρεφικών για παιδιά 0-3 ετών (κρέμα δημητριακών, κρέμα ρυζάλευρο, βρεφικό γάλα, πάνες και μωρομάντηλα).
• σχολικές τσάντες και πακέτο σχολικών ειδών (τετράδια,
κασετίνα, μολύβια, στυλό, μαρκαδόροι, ξύστρες μολυβιών, σετ
γεωμετρικών οργάνων, πακέτο διαφάνειες, πακέτο ξυλομπογιές,
ψαλίδι χειροτεχνίας, κόλα υγρή, κόλα stick, μπλοκ ζωγραφικής)
για παιδιά ηλικίας 6-11 ετών.
Δεδομένων των ιδιαίτερων συνθηκών δημόσιας υγείας, κατά τη
διάρκεια των διανομών, θα τηρηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα
υγιεινής και δημόσιας ασφάλειας.
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Έρχεται η 1η “Λευκή
Νύχτα” στις Αχαρνές

θριάσιο-9

Δ. Μεγαρέων: Άνοιξε η πλατφόρμα
για τους πληγέντες από τη φωτιά
της 20ης Ιουλίου

“Πυρετωδώς” ετοιμάζεται η πόλη να υποδεχτεί για
πρώτη φορά, τον θεσμό της φημισμένης “Λευκής
Νύχτας” την μεγάλη νύχτα των καταστημάτων.

H 1η Λευκή Νύχτα στις Αχαρνές είναι γεγονός…ένα πανηγύρι αγορών και διασκέδασης, που θα πραγματοποιηθεί
την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022. Τα καταστήματα θα
είναι ανοιχτά μέχρι και μετά τα
μεσάνυχτα, με μεγάλες προσφορές για τους κατοίκους και
τους επισκέπτες της πόλης.
Ο Δήμος Αχαρνών και η
Δημοτι κή
Κοι νωφελής
Επιχείρηση Δήμου Αχαρνών –
ΔΗΚΕΑ στέκονται δίπλα στους
επαγγελματίες. Μια πρωτοβουλί α με τη συνεργασί α του
Εμπορικού Συλλόγου.
Παράλληλα θα διεξαχθεί μια
“γιορτή” στην πόλη διασκεδάζοντας με το συγκρότημα “48
ώρες” στην κεντρική πλατεία
Αγίου Βλασίου.

Ο

Να είστε όλοι εκεί και μην ξεχνάτε:
ΨωνίΖΩ – ΣτηρίΖΩ – ΚερδίΖΩ στις Αχαρνές…!!!

Στα ATM «στέλνουν»
χιλιάδες δικαιούχους
ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ και
Υπουργείο Εργασίας,

-Οι πληρωμές της εβδομάδας

Περί τα 64,1 εκατ. ευρώ σε 91.645
δικαιούχους θα καταβληθούν την
εβδομάδα 19-23 Σεπτεμβρίου στο
πλαίσιο των καταβολών του Υπουργεί ου Εργασί ας και Κοι νωνι κών
Υποθέσεων, του e-ΕΦΚΑ και της
Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης
(ΔΥΠΑ).
Ειδικότερα, θα καταβληθούν από
Υπουργείο Εργασίας, e-ΕΦΚΑ και
ΔΥΠΑ γι α την περί οδο 19-23
Σεπτεμβρίου:
Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής
καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών
πληρωμών του Φορέα:
12,9 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε
42.414 δικαιούχους για παροχές σε
χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα
κηδείας)
16,2 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε

630 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για απονομή εφάπαξ.
Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής
καταβολές:

12 εκατ. ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων
20 εκατ. ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης

700.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για
επιδοτούμενη άδεια μητρότητας

2 εκατ. ευρώ για 200 δικαιούχους
για Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα
Από το Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων:

Την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022
θα καταβληθεί ποσό 205.716 ευρώ
σε 401 εργάτες στον κλάδο γουνοποιίας ως αποζημίωση ειδικού σκοπού για τον μήνα Αύγουστο.

Δήμος Μεγαρέων γν ωστοπ οιεί
ότι το αίτημα του δημάρχ ου Γρηγόρη Σταμούλη, π ρος τον
Πρωθυπουργό για ν α εγκριθεί η στεγαστική συν δρομή στους πυρόπληκτους
της 20ης Ιουλίου στις περιοχ ές Ζάχ ουλη
και Παπαγιαν ν έϊκα των Μεγάρων έγιν ε
δεκτό και ικαν οποιήθηκε και από σήμερα οι συμπολίτες, που είχ αν υποστεί
ζημιές από τη φωτιά της 20ης Ιουλίου
μπ ορούν ν α υπ οβάλλουν σχ ετική
αίτηση ηλεκτρον ικά στην πλατφόρμα
arogi.gov .gr, που έχ ει ήδη αν οίξει και
ν α πάρουν τις αποζημιώσεις, που δικαιούν ται.
Το γεγον ός αυτό ύστερα από την
παρέμβαση του κ. Σταμούλη είν αι μία
δικαίωση των εν εργειών του Δημάρχ ου,
οι οποίες φέρν ουν αποτελέσματα. Είχ ε
γίν ει γν ωστό με δελτίο τύπου που δημοσιοποιήθηκε στις 24 Αυγούστου 2022,
ότι ο δήμαρχ ος Μεγαρέων , Γρηγόρης
Σταμούλης, έστειλε στον πρωθυπουργό
της Ελλάδας, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη,
επιστολή με την οποία ζητά την παρέμβασή του ώστε ν α εγκριθεί η οικον ομική
εν ίσχ υση (στεγαστική συν δρομή) των
πυροπλήκτων των περιοχ ών Ζάχ ουλη
και Παπαγιαν ν έϊκα του Δήμου Μεγαρέων

από την καταστρεπτική πυρκαγιά της
20ης Ιουλίου 2022.
Στην
επ ιστολή
αυτή
π ρος
τον
Π ρ ωθ υ π ο υ ρ γ ό
(αριθμ.
Πρωτ:
514/22.8.22),
η
οποία είχ ε κοιν οποιηθεί στον υπουργό
Υ ποδομών κ. Κων σταν τίν ο Καραμαν λή, στον αν απληρωτή υπουργό Εσωτερικών
κ.
Στέλιο
Πέτσα και στους Βουλευτές της Περιφέρειας Δυτικής Αττικής ο κ. Σταμούλης
αν έφερε:
«Εξοχ ώτατε Κύριε Πρόεδρε,
Με έκπληξη διαβάσαμε την αν ακοίν ωση, που καλεί τους πληγέν τες από την
πυρκαγιά της Πεν τέλης του περασμέν ου
Ιουλίου, οι οποίοι επιθυμούν ν α λάβουν
π ρώτη αρωγή έν αν τι στεγαστικής
συν δρομής, ν α εισέλθουν στην πλατφόρμα arogi.gov .gr, η οποία θα παραμείν ει αν οικτή έως τις 9 Σεπτεμβρίου,
χ ωρίς όμως ν α γίν εται καμία αν αφορά για
τους πληγέν τες από την πυρκαγιά της
π εριοχ ής των
Μεγάρων
(Ζάχ ουλη–Παπαγιαν ν έικα), την ίδια χ ρον ική
περίοδο (20 Ιουλίου 2022).

Παρακαλούμε, όπως στο πλαίσιο της
ίσης μεταχ είρισης των π ολιτών , ν α
αν οίξει η υπόψη πλατφόρμα και για τους
πληγέν τες από την πυρκαγιά στην περιοχ ή των Μεγάρων .
Με τη βεβαιότητα, ότι θα αν ταποκριθείτε θετικά στο δίκαιο αίτημά μας, σας
ευχ αριστούμε εκ των προτέρων ».
Οι αιτήσεις γίν ον ται ηλεκτρον ικά στο
arogi.gov .gr

Εργασίες καθαριότητας και πρασίνου στη
Μαγούλα, με προτεραιότητα τις παρεμβάσεις
συντήρησης των σχολικών μονάδων

Η

«μάχη» με την
κ αθ ημεριν ότητα
για τα συνεργεία
του Δήμου μας, σε Ελευσίνα και Μαγούλα, είναι
σταθερή και συντονισμένη.
Στόχος παραμένει πάντα
η παροχή των καλύτερων
δυνατών υπηρεσιών προς
τους πολίτες, κάτι για το
οποίο εργάζονται απρόσκοπτα οι υπάλληλοι του
Δήμου μας.
Στο πλαίσιο της καθημερινής επικοινωνίας με τους πολίτες, ο Δήμος μας, ενημερώνει για τις καθημερινές
ή/και εβδομαδιαίες εργασίες που πραγματοποιούνται σε όλο το εύρος της Ελευσίνας
και της Μαγούλας, τόσο για τη γνώση των προγραμματισμένων και εκτελεσθέντων
ενεργειών όσο και για τον ενδεχόμενο εντοπισμό οποιονδήποτε 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:
Κοπή παραρριζών – κλάδεμα μουριών στην οδό Περικλέους
Εκτενής καθαρισμός, ευπρεπισμός όλων των σχολείων για την εύρυθμη έναρξη
της σχολικής χρονιάς - Καθαρισμός οικοπέδων
Συντήρηση χώρων πρασίνου - Συντήρηση Πλατειών

10 -θριάσιο

Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022
Την τεχν ική έκθεση που έχει ως
εξής:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθ.
8ης/ 2022 συν εδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Ασπροπύργου

Αριθ. Αποφ .:13
ΘΕΜΑ:Λήψη απόφ ασης για διαρρυθμιστική επέμβαση επι των
οδών
ΚΟΤΥΩΡΑ
και
ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ στη θέση ΝΕΑ
ΖΩΗ, σύμφ ων α με την υπ’ αριθ.
πρτ. 34008/29-07-2022 εισήγηση
της Δ/ν σηςΠολ/μίας & Τ.Υ

Στον Ασπρόπυργο και στο Δημοτικό κατάστημα - αίθουσα Δημο9η
τικού Συμβουλίου την
Αυγούστου 2022 ημέρα Τρίτη και
ώρα 11:00 π.μ., συν ήλθε σε τακτική δημόσια συν εδρίαση, η Επιτροπή
Ποιότητας
Ζωήςτου
Δήμου Ασπροπύργου κατόπιν
της υπ’ αριθ. πρτ.35101/04-082022 έγγραφ ης πρόσκλησης του
αυτής&
Αν τιδΠροέδρου
ημάρχουκ. Μπουραν τά Μελέτιου,
η οποία ν όμιμα δημοσιεύθηκε
και επιδόθηκε ηλεκτρον ικά με email σε όλα τα μέλη της Επιτροπής.
Ο πρόεδρος, αφ ού διαπίστωσε
την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε
την έν αρξη της συν εδρίασης.
Προσήλθαν
καιπαρέστησαν ,οιπαρακάτω:
1.
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ
ΜΕΛΕΤΙΟΣ(ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Αντιπρόεδρος)
3 . Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(Τακτικό μέλος)
4.ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Τακτικό
Μέλος)
5.
ΣΑΒΒΙΔΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
(Αναπλ/κο Μέλος)
6. ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (Αναπλ/κο
Μέλος)
7. ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ(Τακτικό
Μέλος)
8. ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ(Τακτικό
Μέλος)

Το υφ ιστάμεν ο οδικό δίκτυο που έχει ως εξής

Δ ε ν π ρ ο σ ή λ θ αν,μολονότιπροσκλήθηκαννόμιμ
α,οιπαρακάτω:
1.ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Τακτικό μέλος)

Μετά τη διαπίστωση της νόμιμης
απαρτίας, ο πρόεδρος ,κ. Μπουραντάς Μελέτιοςκήρυξε την έναρξη
της
8ηςσυνεδρίασης
και
εισηγούμενος το1οθέματης ημερήσιας διάταξης , έθεσε υπόψη
των μελών την υπ’αριθ. Πρτ. .
34008/29-07-2022 εισήγηση της
Δ/νσηςΠολ/μίας & Τ.Υ οποία έχει
ως εξής:
Κύριε πρόεδρε,
Κατόπιν τηςυπ’αριθ.πρτ: 32888 /
22 - 07 – 2022 αίτησης προτείνετε
διαρρυθμιστική επέμβαση στην
οδό
ΚΟΤΥΩΡΑ
και
ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ στη θέση ΝΕΑ
ΖΩΗ, με στόχο την βελτίωση
συνθηκών κυκλοφορίας οχημάτων, κυκλοφοριακή οργάνωση
και προσδιορισμός κυκλοφοριακών προβλημάτων προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων,
συνωστισμού οχημάτων, ταλαιπωρία οδηγών και πεζών την
αναβάθμιση του επιπέδου οδικής
ασφάλειας επί των κόμβων (διασταυρώσεων) όπως φαίνεται στην
επισυναπτόμενη συγκοινωνιακή
μελέτη.
Η Τεχνική Υπηρεσία, ζητά τις
ενέργειες σας για την εφαρμογή
των προτεινόμενων μέτρων .
Ο πρόεδρος έθεσε στην διαθεση

των μελών τα κατωθι στοιχεία :

ισχύουν

Αφ ού τελείωσε η εισήγηση, ακολούθησε διαλογική συζήτηση,
όπως αυτήαποτυπών εται στο
πρακτικό με αριθ. 8 μετά την
οποία

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

Η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής
Λαμβάν ον τας υπόψη:
1. Την τοποθέτηση του προέδρου, κ. Μπουραν τα Μελέτιου
2. Την υπ’ αρ. πρτ. 34008/29-072022 εισήγηση της Δ/ν σης
Πολ/μίας & Τ.Υ
3. Την υπ’αριθ.πρτ: 32888/2207-2022 αίτηση
4. Τα λοιπά στοιχεία του φ ακέλου
5. Τις σχετικές διατάξεις των
Νόμων 3463/2006, 3852/2010,
4555/2018, 4623/2019, όπως

Εγκρίν ει: την διαρρυθμιστική
επέμβασηεπι
των
οδών
ΚΟΤΥΩΡΑ και ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ
στη θέση ΝΕΑ ΖΩΗ, με στόχο
την βελτίωση συν θηκών κυκλοφ ορίας οχημάτων , κυκλοφ οριακή οργάν ωση και προσδιορισμός κυκλοφ οριακών προβλημάτων
προς
αποφ υγή
τροχαίων ατυχημάτων , συν ωστισμού οχημάτων , ταλαιπωρία
οδηγών και πεζών την αν αβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφ άλειας επί των κόμβων (διασταυρώσεων ) όπως φ αίν εται στην
επισυν απτόμεν η συγκοιν ων ια-

κή μελέτη.
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Η Νεανική Εστία Μεγαρίδος μεγάλη νικήτρια του τουρνουά «Αισχύλεια 2022»

- Κατέκτησε το τουρνουά για 2η φορά με κυριαρχική εμφάνιση
Η Νεανική Εστία Μεγαρίδος ήταν η μεγάλη
νικήτρια του τουρνουά “Αισχύλεια 2022».Στον
Μεγάλο Τελικό επικράτησε της Ακαδημίας Ελευσίνας με 82-45 και για 2η φορά έκανε δικό της το
συγκεκριμένο τουρνουά.

Η «φλόγα» μπήκε με μεγάλη διάθεση στην αναμέτρηση και δεν άφησε κανένα περιθώριο στην
Ακαδημία Ελευσίνας, ομάδα της Α ΕΣΚΑΝΑ η
οποία έκανε την έκπληξη την πρώτη αγωνιστική
ημέρα αποκλείοντας τον διοργανωτή Πανελευσινιακό.

Από νωρίς η άμυνα και η πίεση ήταν τα κύρια
«όπλα» που έδωσαν στην ομάδα του του Γιώργου Μάνταλου την δυνατότητα να φτιάξει από
νωρίς σημαντική διαφορά

Το ημίχρονο έκλεισε με τη ΝΕΜ να βρίσκεται
με 27 πόντους μπροστά (47-20) δείχνοντας
σημάδια βελτίωσής όχι μόνο στην άμυνα που
ήταν το κύριο ζητούμενο αλλά και σε αρκετούς
άλλους τομείς.

Σε κανένα σημείο του παιχνιδιού η ΝΕΜ δεν
επανέλαβε τα λάθη που έκανε απέναντι στην Κόρινθο, ένα 24ωρο πριν συνεχίζοντας στο ίδιο
τέμπο για 40’ αφήνοντας πίσω μια σειρά φιλικών
αγώνων όπου δεν ικανοποίησε σε συγκεκριμένα
κομμάτια στα οποία δουλεύουν οι παίκτες.
Ο Τάκης Υφαντής δεν ξέχασε την απόδοση της
ομάδας του απέναντι στον ΚΑΟΚ, αλλά στάθηκε
στην βελτίωση που είδε και την δουλειά που θα
συνεχιστεί μέχρι η ομάδα να παρουσιαστεί
έτοιμη στις επίσημες υποχρεώσεις της.

«Η γεύση που μας αφήνει το τουρνουά είναι
γλυκόπικρη.
Στο παιχνίδι απέναντι στην Κόρινθο παρουσιαστήκαμε κατώτεροι των απαιτήσεων του αγώνα,
μόνο στο τέταρτο δεκάλεπτο η απόδοση μας ήταν
ικανοποιητική όπου γυρίσαμε και το παιχνίδι.
Στο σημερινό παιχνίδι είχαμε καλύτερη νοοτροπία, μιλήσαμε και είπαμε να ξεκινήσουμε να
παίξουμε την άμυνα που μπορούμε να παίξουμε, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και την διαφορά
δυναμικότητας ανάμεσα στις δυο ομάδες.
Εμείς το συγκεκριμένο τουρνουά το είδαμε σαν
μια καλή προπόνηση για να βελτιώσουμε τα λάθη
μας, να δείξουμε πράγματα στην άμυνα αλλά και
στην επίθεση.
Συνεχίζουμε την προσπάθεια μας και τη δουλειά μας με στόχο να είμαστε έτοιμοι για το
πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν».

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ

Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,
210 5570337, 210 5580816

Υπέρ της πρότασης ψήφ ισαν
οκτώ (8) μέλη, και ειδικότερα οι
κ.:

1.
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ
ΜΕΛΕΤΙΟΣ(ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Αν τιπρόεδρος)

3 . Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(Τακτικό μέλος)
4.ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Τακτικό
Μέλος)
5.
ΣΑΒΒΙΔΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
(Αν απλ/κο Μέλος)
6.
ΠΗΛΙΧΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ

(Αν απλ/κο Μέλος)

7. ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ(Τακτικό
Μέλος)
8. ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ(Τακτικό
Μέλος)
ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΟΥΔΕΙΣ

Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Ηλίας
Ιωάν ν ης και κ. Καμπόλη
Ολυμπία ψήφ ισαν υπέρ της πρότασης με την προϋπόθεση ότι η
διαρρυθμιστική επέμβαση δεν
θίγει τις γύρω εταιρείες.

Η αν ωτέρω απόφ αση διαβιβάζεται στο Δημοτικό Συμβούλιο για
περαιτέρω εν έργειες.

Αφ ού συν τάχθηκε και αν αγν ώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφ εται ως κατωτέρω, πήρε

δεαύξον τα αριθμό13.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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ΕΠΣΔΑ: Αναβλήθηκε η 2η αγωνιστική κυπέλλου
και πρωταθλήματος επ’αόριστον

Με αφορμή το έγγραφο της διεύθυνσης αγωνιστικού ελέγχου της
ΓΓΑ που αναφέρεται στην εφαρμογή του αθλητικού νόμου για τα
σωματεία που δεν έχουν κάνει εγγραφή στο μητρώο και δεν έχουν
λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση το Δ.Σ της ΕΠΣΔΑ ανέβαλε την
2η φάση του κυπέλλου και έναρξη του πρωταθλήματος.
Στις 30/09/2022 ημερομηνία που θα διεξαχθεί η γενική συνέλευση
της ΕΠΟ θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.

Ο Γιώργος Σουλιώτης
στον ΓΣ Μεγάρων

Α.Ο ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ 2012: Προσθήκη με την
Νότα Μπαρδάκου

Στον ΑΣΣΟ επένδυσε για την Νεα σεζόν η ομάδα της Ελευσίνας
αποκτώντας την έμπειρη ΤΦ Νότα Μπαρδάκου.
Μια θέση που κατά την περσινή περίοδο έγινε πονοκέφαλος για την
coach Αθήνα Ρεντούμη οπού κάθε Κυριακή έριχνε κλήρο για το
ποιά παίκτρια θα τοποθετήσει στο ΝΟ1.
Κατά το παρελθόν έχει αγωνιστεί σεΑΟ Δραπετσώνας – ΑΟ Πειραιά
– Εθνικό Πειραιά – Αιολικό Μυτιλήνης.
Η Νότα έχει αγωνιστεί Ξανά στον Πήγασο Θριάσιου τις περίοδους
2015-16 / 2016-17 διανύοντας μια πολύ καλή αγωνιστική περίοδο,
διατηρώντας άριστες σχέσεις με την προπονήτρια του συλλόγου που
ήταν δική της επιλογή.
Καλωσορίσουμε την Νότα Μπαρδάκου στην οικογένεια του Πήγασου.
Της ευχόμαστε Υγεία και πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας.

Αλλες δύο προσθήκες ο Αίας
Παραλίας Ασπροπύργου

Δύο νέες
μεταγραφές για
την ομάδα του
Αίαντα Παραλίας.
Πρόκειται για τους
Παναγιώτη
Δαούλα και
Δημήτρη Μποφίλιο.Και οι δύο
πέρυσι
αγωνίστηκαν
με τα χρώματα
της Λαμπερής
και φέτος θα
ενισχύσουν την
ομάδα του Ηλία
Αμαζάι
να κατακτήσει τον
στόχο της!
Καλή επιτυχία!

Ο Γιώργος Σουλιώτης είναι το
νέο απόκτημα του Γυμναστικού
Συλλόγου Μεγάρων.Ο νεαρός
παίχτης, ο οποίος ξεκίνησε και
έπαιξε μπάσκετ στο Περιστέρι,
ήρθε φέτος με μεταγραφή στην
ομάδα ΓΣΜ, με στόχο να
ενισχύσει το εφηβικό και ανδρικό τμήμα.
Καλώς ήρθες Γι ώργο Σουλιώτη!

ΕΠΣΔΑ: Ποινές σε παίκτες και ομάδες

Aγώνες κυπέλλου
Ελλάδας την Τετάρτη.

Ο Πανελευσινιακός στην Βάρδα

Την Τετάρτη θα διεξαχθεί η δεύτερη φάση του
Κυπέλλου Ελλάδας.
Αν αλυτικά:
Τετάρτη 21/9 – 16:00
Παμβουπρασιακός-Παν ελευσιν ιακός
ΑΕ Πον τίων Κοζάν ης-Ελασσόν α
Ηλιούπολη-Ερμής Μελιγούς
Βύρων Καβάλας-ΠΟ Φήκης
Αστέρας Σταυρού-Βαταν ιακός
ΑΕΡ Αφάν του-Διαγόρας Βραχν έικων
Αστέρας Πετρίτη-Απόλλων Παραλιμν ίου

Ο Πανελευσινιακός 1-1 στην
Χαλκίδα με τον ΑΟΧ

Σε φιλικό αγώνα προπονητικού χαρακτήρα που έδωσε ο Πανελευσινιακός το απόγευμα του Σαββάτου 17/9 στο δημοτικό στάδιο Χαλκίδας αναδείχθηκε ισόπαλος με τον ΑΟΧ 1-1.
Προηγήθηκε ο ΑΟΧ με τον Λευτέρη Πάλλη στο 2΄και ισοφάρισαν οι σταχυοφόροι με τον Στέλιο Κρητικό 38΄.
Δαιτήτευσε ο Γκάτσος. Βοηθοί: (Δελχάς-Παππάς).

Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Σ.Δ.Α. αφού
έλαβε υπόψη της τις σχετικές διατάξεις του
Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο. καθώς
επίσης τα Φύλλα Αγώνων Κυπέλλου (1ης
Αγωνιστικής ) , επιβάλλει ποινές στους κάτωθι
ποδοσφαιριστές και στα σωματεια ως εξής :
1) ΦΙΑΜΕΓΚΟ – 1320053 – ΣΩΜΑΤΕΙΟ :
ΑΓΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ – 3 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ
+30 ΕΥΡΩ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ

2) ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ – 1405198 – ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ – 3 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ
+30 ΕΥΡΩ ΠΡΟΣΤΙΜΟ

3) ΤΣΕΤΣΑΙ – 1448631 – ΣΩΜΑΤΕΙΟ :ΠΑΟ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ – 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
+10 ΕΥΡΩ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ

4) ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΓΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ –
ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ ΜΕ 50 ΕΥΡΩ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ
ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΑΙ 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΚΤΟΣ
ΕΔΡΑΣ (ΑΡΘΡΟ 15 ΠΑΡΑΓ.7)

ΑΟ ΧΑΛΚΙΔΑ(προπονητής Πέτρος Ζουρούδης): Σιμιστήρας,
Ζαχαράκης, Κ. Μπαλωμένος, Ζαμάνης, Plaka, Κυριαζής, Α.
Μπαλωμένος, Πάλλης, Ντοματάς, Κατσαρής, Αντωνιάδης
(Λουβέρδης, Βελής, Αυλωνίτης, Svitin (γκολκίπερ), Μπιλικαίδης, Μαυροζούμης, Μάρκου, Τσάκα, Σταματούκος, Τρίκας
(γκολκίπερ), Golubic.

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ(προπονητής Ανδρέας Σκέντζος):
Γκλώτσος, Μουστάκης, Αρναούτογλου, Συριόπουλος, Καψής,
Μπούσης, Κακοσίμος, Μακρίδης, Κρητικός, Γεμιστός, Λάμπρου.
(Ζαφείρης, Σαβουϊδάκης, Μίσκου, Χατζηγιαννάκης, Πορφυρόπουλος, Μπέλλος, Κατίδης, Σερέπας, Ταμπουρατζής).

ΑΝ.ΤΣ

Α.Π.Σ Ίκαρος Νεοκτίστων –
Ακαδημία Ποδοσφαίρου

Η ακαδημία Ίκαρος Νεοκτίστων σας περιμένει
κάθε Τρίτη & Πέμπτη και ώρα 17:00μ.μ –
18:00μ.μ στο γήπεδο για προπόνηση! Όλοι οι
μικροί ποδοσφαιριστές μας οφείλουν να είναι στο
γήπεδο από τις 16:50 (το αργότερο). Για οποιαδήποτε καθυστέρηση οι γονείς πρέπει να ενημερώνουν τους υπεύθυνους προπονητές: Μάμμας
Μάρκος (προπονητής)Κάτσος Γρηγόρης (προπονητής)Ρούσσος Σπύρος (προπονητής τερματοφυλάκων).
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ "ΠΡΟΣΦΕΡΩ"
ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ - ΑΧΑΡΝΑΙ

.......ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ.....
ΓΙΝΕ ΚΑΙ ΕΣΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ/ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΑ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ
''ΠΡΟΣΦΕΡΩ''
.......Εγγραφές νέων μελών.......
Μερικές από τις δράσεις μας.
ΠΥΡΟΦΥΛΑΞΗ
ΔΑΣΟΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΑΓΗΤΟΥ ΣΕ ΑΣΤΕΓΟΥΣ
ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΩΝ ΜΑΣ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ''ΦΩΣ ΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛ''
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ Κ.Τ.Λ.
Όποιος επιθυμεί να γίνει ενεργό μέλος εγγράφονται άνδρες και γυναίκες που
έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
Η παροχή επείγουσας ανθρωπιστικής, ιατροφαρμακευτικής, επισιτιστικής,
και αναπτυξιακής βοήθειας προς κοινωνικά και οικονομικά ευπαθείς ομάδες, όπως ανέργους, αστέγους, ΑΜΕΑ, ηλικιωμένους και παιδιά, καθώς και η
συνδρομή σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών όπως σεισμοί, πλημμύρες, φωτιές κ.τ.λ.
Να συμμετάσχει και να προσφέρει στο σύλλογο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ
''ΠΡΟΣΦΕΡΩ'' Ομάδα Εθελοντών Πολιτών - Αχαρναί, ας επικοινωνήσει με τα
ΤΗΛ: 6937191968 - 6971724357 Κος ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ.

Πωλείται Οικόπεδο 350 τ.μ. (20μ.
Πρόσοψη x 17,5 μ. Βάθος) στην οδό Ηρακλείου –
Άνω Ελευσίνα. Τιμή 150.000 ευρώ
Τηλ. 6973221912 & 6977650730
" 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 "
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Ενοικιάζεται
επαγγελματικός χώρος
140 τμ στον
Ασπρόπυργο
επί της
Λεωφόρου
Δημοκρατίας
με 50 τμ
πατάρι και
χώρος στάθμευσης
150 τμ
περίπου.
Επικοινωνία
στο
6981788414

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

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 πληκτρολόγηση

- Γνώση υπολογιστών

- Ευχέρεια λόγου
- Ευγένεια

- 6ωρη εργασία με προοπτική για
ταχεία αναβάθμιση σε 8ωρη

Περιοχή Εργασίας: Ελευσίνα

Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφι-

κά στο

info@tileorganosi.gr
Η εταιρεία Eye Facility
Management αναζητά:

Προσωπικό Ασφαλείας-Φύλακες,
για την στελέχωση της φύλαξης

Bιομηχαν ικών Eγκαταστάσεων ,

στη περιοχή του Ασπροπύργου.

Απαραίτητα Προσόντα:

ZΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Η εταιρία ανταλλακτικών αυτοκινήτου
Lagios Parts αναζητά κοπέλα υπάλληλο
γραφείου για την περιοχή του
Ασπροπύργου . Επικοινωνία στο
6951959360 lagiosparts@gmail.com

•Άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας Ν.2518/97 σε ισχύ.
•Απόφοιτος Μέσης Εκπαίδευσης.
•Δυνατότητα γι α πλήρη ή μερι κή
απασχόληση σε κυλιόμενες βάρδιες.
•Βασικές Γνώσεις Αγγλικών.
•Βασικές Γνώσεις Η/Υ.
Η εταιρεία παρέχει:

•Άμεση Πρόσληψη.
•Μόνιμη Απασχόληση.
•Συνεχή Εκπαίδευση.
•Σύγχρονο Εργασιακό Περιβάλλον.
•Δυνατότητες Επαγγελματικής Εξέλιξης.

Αν επιθυμείτε, να γίνετε μέλος της
ομάδας μας, μπορείτε να υποβάλλετε
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 2106121719.

Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την εταιρεία μας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας :
w w w .eyefm.gr

14-θριάσιο
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

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
Αστυνομικό Τμήμα
674 - 210 55 46 285
Τροχαία Δήμητρος & Εθν.
210 55 46 579 - 210 55 46
Λιμεναρχείο
210 55

213 2140410
210 55 46
Αντιστάσεως
930
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 ) Κ υ π ρ α ί ο υ
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

Η εταιρία Lubrico στη Μαγούλα
αναζητά εργάτη παραγωγής και
υπάλληλο γραφείου

Η εταιρεία ΛΟΥΜΠΡΙΚΟ Α. ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΕΠΕ με δραστηριότητα την παραγωγή & εμπορία χημικών
προϊόντων στο εσωτερικό & το εξωτερικό, προσλαμβάνει άμεσα στο εργοστάσιο παραγωγής
της, που βρίσκεται στο 10ο χλμ Ελευσίνας Δερβενοχωρίων στην Μαγούλα (όπισθεν εργοστασίου
TITAN) θέση “Καμάρι” :
1 ΑΤΟΜΟ ΩΣ ΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
Το νεοπροσληφθέν άτομο θα ασχοληθεί με την
χρήση μηχανημάτων παραγωγής κατόπιν υποδείξεως & υπό την επίβλεψη του υπευθύνου χειριστή.
Δεν απαιτείται εξειδίκευση/προϋπηρεσία, μόνο
γνώση της Ελληνικής γλώσσας. Τέλος, παρέχεται
πλήρης 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.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Yπάλληλος πωλήσεων για το κατά-

στημα pet-shop
ζωοτροφών της

Ελευσίνας 20ο χιλ

ΝΕΟΑΚ, πλήρης απασχόληση.

ΔΕΥ-ΠΑΡ 09:00-17:00 ΣΑΒ 08:0015:00,

με ένα ρεπό την εβδομάδα..

Γνώστης υπολογιστών, επιθυμητή

εμπειρία σε αντίστοιχα καταστήματα.
Για βιογραφικά στο e-mail
grosyn@outlook.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ζητούνται πωλήτριες σε αρτοζαχαροπλαστείο στην
περιοχή του Ασπροπύργου για
πλήρη απασχόληση. Η προϋπηρεσία θα ήταν επιθυμητή.
Επικοινωνιακές δεξιότητες -Ομαδικότητα
- Ευελιξία ωραρίου Παρέχεται
πλήρης ασφάλιση.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6937427107
Κα Κωνσταντίνα.
Ωράριο επικοινωνίας: 06:0018:00.

Κυρία ζητά 24ωρη εργασία στην περιοχή του
Θριάσιου για φύλαξη ηλικιωμένου
Τηλ 6995524143 κα Τόνια
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ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή
κατάσταση γκαρσονιέρα
35 τ.μ., ισόγεια, 1 υ/δ, κατασκευή '08, μπάνιο, επιπλωμένη, θέρμανση:
αυτόνομη θέρμανση με
κεντρική εγκατάσταση,
μέσο θέρμανσης: πετρέλαιο, νυχτερινό ρεύμα,
χωρίς κοινόχρηστα, ελεύθερη, ιδανική για φοιτητές,
τιμή
400€
6948750875

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητο διαμέρισμα 63 τ.μ., 4ου, 1
υ/δ, κατασκευή '10, μπάνιο, ενεργ. κλ. Α+, ζώνη οικιστική, τιμή 410€, 09:0021:00 6908419263

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατάσταση οροφοδιαμέρισμα
90 τ.μ., ισόγειο, προσόψεως, 2 υ/δ, κατασκευή
'97, μπάνιο, σε οικόπεδο
650 τ.μ., θέρμανση: αυτόνομη θέρμανση με ατομική εγκατάσταση, μέσο θέρμανσης: πετρέλαιο, τζάκι, πάρκιν πιλοτής, κουφώματα αλουμινίου,
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χωρίς ασανσέρ, ζώνη οικιστική, δάπεδα: μάρμαρο, πολύ καλή κατοικία με
δύο μεγάλα υπνοδωμάτια, σαλόνι ,κουζίνα με
καθιστικό και τζάκι και μεγάλο κήπο, τιμή 480€,
συζητήσιμη. SYNTHESIS
S.R.E.CON,
2105541126, 09:00-20:00
ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη
γκαρσονιέρα 45 τ.μ., ισόγεια, διαμπερής, 1 υ/δ,
αυτόνομη θέρμανση,
πόρτα
ασφαλείας,
ηλιακός, ανοικτό πάρκιν,
κήπος, χωρίς ασανσέρ,
χωρίς κοινόχρηστα, όχι
μεσίτες, είναι ένας μεγάλος χώρος με κουζίνα και
μπάνιο, τιμή 300€,
συζητήσιμη
6947045353

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

κατάσταση, πόρτα ασφαλείας, ηλιακός, χωρίς
κοινόχρηστα, ενεργ. κλ. Ε,
///Μαγούλα, οροφοδιαμέρισμα 170 τ.μ., 1ου ορόφου κατασκευής 1980,
προσόψεως και διαμπερές. Διαθέτει 3 υ/δ, σαλόνι
μεγάλο, κουζίνα, μπάνιο,
2 wc, πόρτα ασφαλείας,
αυτ. θέρμανση πετρελαίου και λέβητας, ηλιακό.
Κοντά στο κέντρο της
πόλης. 6/5/2022 10:36
πμ, τιμή 600€ (e-agents1327401). ASPIS
REAL
ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220
ΕΛΕΥΣΙΝΑ οικία 110 τ.μ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή
'79, 2 μπάνια, ανακαινισμένη, ανακαίνιση '20, τιμή 450€, 09:00-21:00
6945153906

ΜΑΝΔΡΑ Μακρυάμμος,
μονοκατοικία 72 τ.μ., υπερυψωμένη ισόγεια, 1 υ/δ,
ενεργ. κλ. Γ, ανακαινισμένη, τιμή 300€

ZHTEITAI
ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Εν διαφερόμαστε για την κάλυψη
της θέσης του Εργάτη παραγωγής στις βιομηχαν ικές μας εγκαταστάσεις, οι οποίες βρίσκον ται
στη Μαγούλα Αττικής.

Κύριες αρμοδιότητες και καθήκον τα

-Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα
με τις οδηγίες που έχουν δοθεί για
τη θέση.
-Τ ήρηση των ισχυόντων κανονισμών και προτύπων ασφαλείας.
-Τήρηση του προγράμματος παραγωγής.
-Διασφάλιση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων.
-Αναφορά στον προϊστάμενο βάρδιας των τεχνικών παρατηρήσεων
σχετικών με την εύρυθμη λειτουργία των μηχανών.
Χαρακτηριστικά υποψηφίου

-Επιθυμητή προϋπηρεσία σε βιομηχανικές και παραγωγικές μονάδες.
-Συνέπεια, ομαδικότητα, προσαρμοστικότητα.
-Οργάνωση, ταχύτητα και διάθεση
για εργασία.
-Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες.
Η Εταιρία προσφέρει

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

6946983366

ΟΙΝΟΗ νεόδμητη μονοκατοικία 60 τ.μ., ισόγεια, 2
υ/δ, μπάνιο, ανακαίνιση
'10, τιμή 250€, 07:0022:00
6945605024

ΒΙΛΙΑ μονοκατοικία 135
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ, 2 μπάνια, τζάκι, κήπος, ανακαινισμένη, σαλονοτραπεζαρία, κουζίνα, 1 ξύλινη σοφίτα, 2 αυλές, καλοριφέρ,
χωρίς σκάλες, κατάλληλη
και για ηλικιωμένους και
άτομα με κινητικά προβλήματα, δεκτά κατοικίδια,
τιμή 500€ 6944461852

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ανακαινισμένο διαμέρισμα 50
τ.μ., 1 επίπεδο, 1ου, 1 υ/δ,
κατασκευή '90, μπάνιο,
κλιματισμός, ενεργ. κλ. Δ,
ανακαίνιση '00, 3 δωμάτια, 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 διαμέρισμα 40 τ.μ., 1 επίπεδο,
ισόγειο, 1 υ/δ, κατασκευή
'85, μπάνιο, θέρμανση:
κεντρική θέρμανση, ενεργ. κλ. Ζ, ανακαίνιση '00,
3 δωμάτια, 1 κουζίνα/ες,
6/5/2022 11:43 πμ, τιμή
300€ (e-agents1066075).
ASPIS REAL ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220
Διαμέρισμα
Ασπρόπυργος
380 € 60 τ.μ.
Υπνοδωμάτια: 1 Μπάνια:

1
Όροφος: 1ος Κατάσταση:
Ανακαινισμένο
Έτος κατασκευής: 1990
Έτος ανακαίνισης: 2022
Ενεργειακή Κλάση: Δ
Ηλιακός θερμοσίφωνας
Ζώνη: Οικιστική
Δάπεδα: Μωσαϊκό
Ενοίκιο περιλαμβάνει:
Κοινόχρηστα Κεντρική θέρμανση
Μέσο θέρμανσης: Πετρέλαιο
δίπλα στην εκκλησία του
Αγίου
Δημητρίου
6908461120
Διαμέρισμα
Ασπρόπυργος
400 € 60 τ.μ.
Υπνοδωμάτια: 1 Μπάνια:
1
WC: 1 Όροφος: 1ος
Κατάσταση: Ανακαινισμένο
Ενεργειακή Κλάση: Α+
Ζώνη: Βιομηχανική
Ενοίκιο περιλαμβάνει:
Ρεύμα
6907830246

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

ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ

Απαραίτητα Προσόντα:
§
Απολυτήρι ος τί τλος τρι τάξι ου
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 αλλοδαπής ή ανώτερος
§ Άδεια χειριστή ηλεκτροκίνητου ανυψωτικού περονοφόρου μηχανήματος (κλαρκ)
§ Επαγγελματική εμπειρίατουλάχιστον 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 ευκολίαστην επικοινωνία
§ Επιθυμητή γνώση λειτουργίας συστημάτων WMS

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν
βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
hr@beinoglou.gr ή στο τηλ. 210-9466204

16-θριάσιο

Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Σύλλογος Εθελοντών Θριασίου
Πεδίου συμμετέχει στον GREECE
RACE FOR THE CURE®

ΜΑΖΙ
περπατάμε
ενάντια στον
καρκίνο του
μαστού
Για σένα, για
μένα, για όλους
και όλες μας!

Ο Σύλλογος Εθελοντών Θριασίου Πεδίου συμμετέχει στον
GREECE RACE FOR THE CURE® που διοργανώνεται από το
Άλμα Ζωής την Κυριακή 2 Οκτώβρη 2022 το πρωί στο Ζάππειο
. Καλεί φίλους και μέλη του, να πάρουν μέρος στο συμβολικό
αυτό ιερό αγώνα και να ενώσουν τις φωνές της Ελευσίνας με τις
άλλες , δίνοντας το δικό μας ηχηρό μήνυμα για την πρόληψη, την
έγκαιρη διάγνωση ,τη θεραπεία, τη στήριξη και την επιβίωση των
γυναικών με εμπειρία καρκίνου μαστού και των οικογενειών τους.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ έως 21 /9/22: στα τηλ. 6979625252
κ. Μαρία Καρέλου,6974063696 κ. Μαρία Βασιλείου
Mail : ethelontesthriasiou@gmail.com
Ο Σύλλογος θα δέχεται τους συμμετέχοντες Δευτέρα 19 και
Τετάρτη 21/9/22.
ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 8 ευρώ για τη μπλούζα.
Πούλμαν για το Ζάππειο θα διατεθεί δωρεάν από τον Σύλλογο.

