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2-2 στο Κερατσίνι

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΑΟ: Απέκτησε το
δικό του Λεωφορείο.Στοχεύει ψηλά

με σχέδιο και οργάνωση

Αναγκαστικές
απαλλοτριώσεις για τον

Αυτοκινητόδρομο 
Ελευσίνα – Κόρινθος

Η εισήγηση έγινε στο πρόσφατο
Υπουργικό Συμβούλιο

Μενίδι: 
Στο νοσοκομείο δύο

αστυνομικοί 
– ΙΧ εμβόλισε τη μηχανή

στην οποία επέβαιναν
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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

Η θερμοκρασία από 18  έως 29 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Κυριάκος
Παγκόσμια Ναυτική Ημέρα

Οσίου Κυριακού του Αν αχωρητού

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

Θρασυβούλου, 2105577744

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Βιλλιώτης Νικόλαος Ε., Δήμητρας 17, 

2105560049

MANΔΡΑ

Αθανασοπούλου Χρυσάνθη Χ.Εργατικές Κατοικίες,
Μάνδρα, 2105541721

ΆΝΩ  ΛΙΟΣΙΑ 
Τζώνης Κωνσταντίνος Ε.

Κυκλάδων 77, 2102482990

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΟΦΙΑ ΛΑΖΑΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΕ

Φιλαδελφείας 64, 2102467050

Την παραίτηση του γνωστοποιεί ο
Πρόεδρος του Δημοτικού
συμβουλίου Ελευσίνας κος Παύλος
Κουκουναράκης.

Η είδηση γίνεται γνωστή στον
απόηχο των απίστευτων
χαρακτηρισμών που εξαπέλυσε προς
την αντιδήμαρχο κα Σεβασμία Άνθη –
Γκιόκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Θ»
ο ίδιος εξέφρασε βούληση
παραίτησης για λόγους ηθικής και
αναμένεται να γίνει γνωστό αν θα
γίνει δεκτή από τη Δημοτική Αρχή.
Δεδομένου ωστόσο ότι η απόφαση
είναι αμετάκλητη από τον ίδιο, είναι
σίγουρο ότι θα γίνει αποδεκτή.

Το χρονικό της
υπόθεσης

Με το στόμα ανοικτό
έμειναν οι θεατές της
ζωντανής Συνεδρίασης
του Δημοτικού
Συμβουλίου Ελευσίνας
της 21ης Σεπτεμβρίου.

Πιο συγκεκριμένα,
προς το τέλος της
συνεδρίασης και κατα
τη διάρκεια
ψ η φ ο φ ο ρ ί α ς
αναμόρφωσης του
Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ μ ο ύ ,
εκλήθη να ψηφίσει η
Α ν τ ι δ ή μ α ρ χ ο ς
Σεβασμία Άνθη –
Γκιόκα, η οποία
συμμετείχε μέσω
τηλεδιάσκεψης. Επειδή

εκείνη καθυστέρησε μερικά
δευτερόλεπτα, ακούγεται ο πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου κος
Παύλος Κουκουναράκης, να λέει:
«αυτή είναι ηλίθια, έχει κοιμηθεί».

Δείτε βίντεο με το απόσπασμα εδώ
https://www.thriassio.gr/eleysina-

telos-o-proedros-toy-dimotikoy-
symvoylioy/

Ελευσίνα: «Τέλος» ο πρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου
Στον απόηχο απρεπών χαρακτηρισμών σε ζωντανή 
σύνδεση του Δημοτικού Συμβουλίου

Τον Πρόεδρο της
Μονάδας Οργάνωσης
της Διαχείρισης Ανα-
πτυξιακών Προγραμμά-
των (ΜΟΔ)  Γιώργο
Παπαδημητρίου υπο-
δέχτηκε στο Δημα-
ρχείο, ο Δήμαρχος Αχα-
ρνών Σπύρος Βρεττός,
την Τρίτη 27 Σεπτεμ-
βρίου. Κατά τη συνάν-
τηση εξετάστηκαν οι
δυνατότητες συνερ-
γασίας και η αξιοποίηση
κάθε χρηματοδοτικού
εργαλείου για την υλο-
ποίηση σημαντικών αναπτυξιακών έργων για την
πόλη.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της ΜΟΔ Γιώργος
Παπαδημητρίου ενημερώθηκε για τα τρέχοντα
ζητήματα των Αχαρνών και συμμερίστηκε το
όραμα του Δημάρχου, Σπύρου Βρεττού για την
ανάπτυξη της περιοχής. Μετά το πέρας της συνάν-

τησης ο Δήμαρχος Αχαρνών δήλωσε: «Μας επισ-
κέφτηκε σήμερα ο πρόεδρος της ΜΟΔ Γιώργος
Παπαδημητρίου με τον οποίο συζητήσαμε για τα
αναπτυξιακά προγράμματα που μπορούμε να φέρ-
ουμε και να εφαρμόσουμε στον Δήμο μας. Ως
Δημοτική Αρχή αξιοποιούμε κάθε συνεργασία και
κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο για να
υλοποιήσουμε έργα πνοής στον Δήμο μας».

Συνάντηση Σπύρου Βρεττού με τον Πρόεδρο της
ΜΟΔ  Γιώργο Παπαδημητρίου 

Επί τάπητος τα χρηματοδοτικά εργαλεία για έργα πνοής στον δήμο 



Ε
ισήγηση για την  υπαγωγή αν αγ-
καστικών  απαλλοτριώσεων  ακι-
ν ήτων  στην  παρ. 1 του άρθρου

7Α του Κώδικα Αν αγκαστικών  Απαλλο-
τριώσεων  για την  εκτέλεση έργων
γεν ικότερης σημασίας για την  οικον ομία
της χ ώρας, πραγματοποίησε στο Υπο-
υργικό Συμβούλιο, που συν εδρίασε υπό
τον  Πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο Μητσο-
τάκη, ο Υπουργός Υποδομών  και Μετα-
φορών , κ. Κώστας Καραμαν λής.

Αν τίστοιχ α ζητήματα έχ ουν  συζητηθ-
εί άλλες έξι φορές σε Υπουργικά
Συμβούλια και σήμερα ο κ. Καραμαν λής
πρότειν ε έν α συμπληρωματικό κατάλο-
γο, που αφορά σε οδικά έργα που υλο-
ποιούν ται από το Υπουργείο Υπο-
δομών  και Μεταφορών .

Ο κ. Καραμαν λής εισηγήθηκε ειδικότε-
ρα την  υπαγωγή στη διαδικασία του
άρθρου 7Α, των  αν αγκαστικών  απαλλο-
τριώσεων , που αφορούν  στην  εκτέλεση
επτά οδικών  έργων , καθώς επίσης και
στην  κήρυξη των  τυχ όν  συμπληρωμα-
τικών  απαλλοτριώσεων  που θα απαιτ-

ηθούν  για αυτά.

Πρόκειται συγκεκριμέν α για:

1. Τον  Αυτοκιν ητόδρομο Κεν τρικής
Ελλάδος (Ε65).

2. Τον  Αυτοκιν ητόδρομο Ιόν ιας Οδού
από Αν τίρριο μέχ ρι Ιωάν ν ιν α, τον
ΠΑΘΕ από τον  Αν ισόπεδο Κόμβο της
Μεταμόρφωσης μέχ ρι τα Σκάρφεια στον
Μαλιακό, καθώς και του Συν δετήριου
Κλάδου του ΠΑΘΕ Σχ ηματάρι – Χαλ-
κίδα.

3. Τον  Αυτοκιν ητόδρομο Ελευσίν α –
Κόριν θος – Πάτρα – Πύργος –
Τσακών α.

4. Τον  Αυτοκιν ητόδρομο Πάτρα –
Αθήν α – Θεσσαλον ίκη – Εύζων οι
(ΠΑΘΕ) στο τμήμα του Μαλιακός –
Κλειδί.

5. Τον  Αυτοκιν ητόδρομο Κόριν θος –
Τρίπολη – Καλαμάτα και τον  Κλάδο
Λεύκτρο – Σπάρτη, και

6. Τον  Νέο Διεθ-
ν ή Αερολιμέν α
Ηρακλείου Κρήτης
και των  Οδικών
του Συν δέσεων

7. Τη βελτίωση
της 9ης Εθν ικής Οδού, στο τμήμα της
Παράκαμψης της Γιάλοβας στη Μεσ-
σην ία. 

Ο κ. Καραμαν λής τόν ισε τη γεν ικότε-
ρη σημασία του τελευταίου αυτού έργου
για την  οικον ομία της χ ώρας και ειδικό-
τερα της ευρύτερης περιοχ ής της Περιφ-
ερειακής Εν ότητας Μεσσην ίας, καθώς κι
όλης της Περιφέρειας Πελοπον ν ήσου,
αφού όπως επισήμαν ε το συγκεκριμέν ο
οδικό δίκτυο έχ ει μεγάλο κυκλοφοριακό
φόρτο, λόγω της έν τον ης τουριστικής
αν άπτυξης και της ιδιαίτερης προβολής
της περιοχ ής.

Ο Υπουργός Υποδομών  και Μεταφο-
ρών  εισηγήθηκε επίσης για την  αν έγερ-
ση του 1ου ΕΠΑ.Λ. Συκεών  του Δήμου
Νεάπολης Συκεών . 

Η κατασκευή της αν ωτέρω Σχ ολικής
Μον άδας αποτελεί στρατηγικής
σημασίας, εμβληματικό έργο εκπαιδευτι-
κής υποδομής, καθώς η κατασκευή και η
λειτουργία του θα δώσει πραγματική
αν άσα στο χ ώρο της επαγγελματικής
εκπαίδευσης στην  Κεν τρική και Βόρεια
Θεσσαλον ίκη, η οποία σήμερα στερείται
παρόμοιου σχ ολικού συγκροτήματος.

Το έργο έχ ει υπαχ θεί στο ν . 3389 του
2005 «Σχ εδιασμός, Κατασκευή, Χρημα-
τοδότηση, Συν τήρηση και Λειτουργία 17
Σχ ολικών  Μον άδων  στην  Περιφέρεια
Κεν τρικής Μακεδον ίας μέσω ΣΔΙΤ» και
τυχ όν  καθυστερήσεις μπορούν  ν α
δημιουργήσουν  προβλήματα στην  ολοκ-
λήρωση της Β’ φάσης του διαγων ισμού
ΣΔΙΤ, που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη.
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Με τη συνδρομή της Δημοτικής Αστυνομίας, μετά και τις σχετικές ειδοποιήσεις και με σειρά προτε-
ραιότητας, ξεκίνησε χθες η περισυλλογή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων στην Ελευς.

Οικονόμου: Η πρωτοβουλία θα συμβάλλει στην προσβασιμότητα και τη δημιουργία νέων θέσεων
στάθμευσης

Σύμφωνα με δήλωση του δημάρχου Ελευσίνας κου Αργύρη Οικονόμου: «Η εκστρατεία απο-
μάκρυνσης των οχημάτων, πέρα από το γεγονός ότι θα αποδεσμεύσει τον δημόσιο χώρο, θα
συμβάλλει στην προσβασιμότητα και τη δημιουργία νέων θέσεων στάθμευσης.»

«Μπαράζ» απομακρύνσεων 
εγκαταλελειμμένων οχημάτων στην Ελευσίνα

Αναγκαστικές απαλλοτριώσεις για τον 
Αυτοκινητόδρομο Ελευσίνα – Κόρινθος
Η εισήγηση έγινε στο πρόσφατο Υπουργικό Συμβούλιο

Μενίδι: Στο νοσοκομείο
δύο αστυνομικοί – ΙΧ
εμβόλισε τη μηχανή
στην οποία επέβαιναν

Σοβαρό τροχαίο με δυο τραυματίες
αστυνομικούς σημειώθηκε τα ξημερώματα
της Τετάρτης στην Λεωφόρο Καραμανλή
στο Μενίδι.

Ο οδηγός ενός αυτοκινήτου εμβόλισε την
μοτοσυκλέτα με τους δυο αστυνομικούς
της ομάδας ΔΙ.ΑΣ με αποτέλεσμα να βρεθ-
ούν στο οδόστρωμα.

Οι αστυνομικοί μεταφέρθηκαν στο 401
Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών.
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ   ΣΤΟ   ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από τα πρακτικά της με

αριθμ.20ης/2022 συν εδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφ .:165

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφ ασης για την
έγκριση Γ’ καταν ομής Κ.Α.Π.

από τους Κεν τρικούς Αυτοτελείς
Πόρους, έτους 2022, για την

κάλυψη λειτουργικών  δαπαν ών
των  σχολείων .

Στον Ασπρόπυργο και στο Δημο-
τικό Κατάστημα, σήμερα την  20η
Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα ΤΡΙΤΗ
και ώρα 18:30 μ.μ., συνήλθε σε
τακτική δημόσια συνεδρίαση
μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με
την υπ  ́ αριθμ. 429/12-03-2020
Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπο-
υργών Οικονομικών, Εσωτερ-
ικών και Επικρατείας (Β’ 850/13-
03-2020), η οποία αντικατέστησε
την υπ’ άριθμ. πρωτ.
Δ Ι Α Δ Π/ Α / 7 8 4 1 / 1 9 -0 4 -2 0 0 5
Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’
539), το Δημοτικό Συμβούλιο
Ασπροπύργου, ύστερα από την
υπ’αριθ. 41150/16-09-2022
(41156/16-09-2022 ΟΡΘΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ),έγγραφη πρόσ-

κληση του Προέδρου Δημοτικού
Συμβουλίου, κου ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ
Γ. ΤΣΟΚΑ,  σύμφωνα με την δια-
δικασία των διατάξεων των άρθρ-
ων 67,  της παρ. 51  (όπως έχουν
τροποποιηθεί με τις διατάξεις του
άρθρου 184, παρ.1 του
Ν.4635/2019), και 167, παρ.12
του Ν. 3852/2010, (όπως έχουν
τροποποιηθεί με τις διατάξεις του
άρθρου 184, παρ.2 του
Ν.4635/2019).
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία, δεδομένου ότι στην ένα-
ρξη της συνεδρίασης, συμμετείχαν
26  μέλη του Συμβουλίου. Στο
συγκεκριμένο θέμα, συνολικά
συμμετείχαν 26, από τα 33 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΤΣΟΚΑΣ  ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2 . Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
3.ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
4.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5. ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
6. ΨΩΜΙΑΔΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ
7. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
8. ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
9. ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
10. ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
12.ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
13. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
14.ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
15. ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
16. ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
17. ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
18. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
19.ΧΙΟΝΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
20. ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
21.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΜΥΛΩΝΑΣ 
22.ΧΑΤΖΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ
23.ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
24. ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
25.ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
26.ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΜΑΥΡΙΔΗ  ΣΟΦΙΑ
2. ΚΑΓΙΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
4. ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ

5. ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
6. ΜΟΥΖΑΚΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
7. ΜΠΑΚΑΛΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Στην συνεδρίαση συμμετείχε  ο
Δήμαρχος κος Νικόλαος
Μελετίου.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε
και η κα Μαρία Καμπόλη, υπάλ-
ληλος του Δήμου, για την τήρηση
των πρακτικών.
Μετά τη διαπίστωση της νόμιμης
απαρτίας, ο Πρόεδρος, κ. Θεμι-
στοκλής Γ. Τσόκας, κήρυξε την
έναρξη  της συνεδρίασης σύμφω-
να με τις διατάξεις τις διατάξεις
της παρ. β του άρθρου 78 του
Ν.4954 και με τις διατάξεις του
άρθρου  67, του Ν. 3852/2010, η
οποία  αντικαταστάθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 74,  του
Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19-7-
2018), και  εισηγούμενος το 2ο
θέμα της   ημερήσιας διάταξης με
τίτλο: «Λήψη απόφασης για την
έγκριση Γ’ κατανομής Κ.Α.Π. από
τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρ-
ους, έτους 2022, για την κάλυψη
λειτουργικών δαπανών των σχο-
λείων», έθεσε υπόψη των μελών,
την υπ αριθμ πρωτ. 39626/09-09-
2022 εισήγηση του Διευθυντή
Οικονομικών Υπηρεσιώντ του
Δ.Α. , κου Φίλιππου Πάνου,η
οποία εχει ως κατωθι:

«Αξιότιμε, Κύριε Πρόεδρε,

με την υπ’ αρ. πρωτ. 55904/29-
09-2022 (ΑΔΑ 6Θ5946ΜΤΛ6-Γ2Σ)
απόφαση του Υπ. Εσωτερικών με
θέμα: «Γ’ κατανομή ποσού
28.000.000,00€ από του Κεντρι-
κούς Αυτοτελείς Πόρους έτους
2022, σε όλους τους Δήμους της
Χώρας, για την κάλυψη λειτουρ-
γικών δαπανών των σχολείων
τους», εγκρίθηκε η κατανομή της
Γ’ δόσης από τους Κ.Α.Π., έτους
2022, ποσού 76.270,00€ για τις
λειτουργικές δαπάνες των σχο-
λικών μονάδων του Δήμου Ασπρ-
οπύργου.

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.
04/2015 Απόφαση της Δημοτικής
Επιτροπής Παιδείας, ορίζεται
ποσοστό κατανομής 40% στη
Σχολική Επιτροπή μονάδων Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
60% στη Σχολική Επιτροπή
μονάδων Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης.

Κατόπιν των ανωτέρω, η κατα-
νομή θα γίνει ως εξής:
Σχολική Επιτροπή μονάδων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:
ποσό 30.508,00€  
Σχολική Επιτροπή μονάδων
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης:
ποσό 45.762,00€

Κατόπιν των ανωτέρω παρακα-
λούμε στη λήψη της σχετικής
απόφασης για την έγκριση της
1ης κατανομής.

Συν: 1. Αριθμό εντολής  Τ.Π.Δ.
55995/2022

2. Γραμμάτιο Είσπραξης Νο
425/2022 

Ο Διευθυντής της Οικονομικής
Υπηρεσίας &

Αναπληρωτής Διευθυντής
Προγραμματισμού Οργάνωσης

Ποιότητας
& Αποδοτικότητας

του Δήμου Ασπροπύργου

Φίλιππος Γ. Πάνος
ΠΕ1 – Α  ́Διοικ. – Οικονομικό

(MsC)»

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση
μεταξύ των μελών του Δημοτικού
Συμβουλίου, των οποίων οι   από-
ψεις και τοποθετήσεις τους αναλ-
υτικά, είναι καταγεγραμμένες στα
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά
της συνεδρίασης. 

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε το
Δημοτικό Συμβούλιο, να αποφ-
ασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την
προαναφερόμενη διαδικασία και
αφού έλαβε υπόψη:

Την εισήγηση – πρόταση του
Προέδρου, κ. Θεμιστοκλή Γ.
Τσόκα, 
Την υπ αριθμ πρωτ. 39626/09-09-
2022 εισήγηση του Διευθυντή
Οικονομικών Υπηρεσιών του
Δ.Α.
Τις διατάξεις της παρ. β του άρθ-

ρου 78 του Ν.4954 και με τις δια-
τάξεις της παρ. 67  του άρθρου
67,  του Ν. 3852/2010, η οποία
αντικαταστάθηκε  με τις διατάξεις
του άρθρου 74,  του Ν.4555/2018
(ΦΕΚ Α’ 133/19-7-2018,
Τις τοποθετήσεις των κ.κ. επικεφ-
αλής των δημοτικών παρατάξεων,
και την διαλογική συζήτηση
μεταξύ των μελών του Δ.Σ., όπως
έχουν διατυπωθεί στα πλήρη
απομαγνητοφωνημένα Πρακτικά
της Συνεδριάσεως

πέρασε σε ψηφ οφ ορία, στην
οποία, ΥΠΕΡ της Λήψης απόφ α-
σης, για την  έγκριση, Γ’ καταν ο-
μής Κ.Α.Π. από τους Κεν τρικούς
Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2022,
για την  κάλυψη λειτουργικών
δαπαν ών  των  σχο-
λείων ,τάχθηκαν  είκοσι εξι (26)
μέλη του συμβουλίου, και ον ομα-
στικά οι κ.κ.:

1. ΤΣΟΚΑΣ  ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2 . Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
3.ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
4.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5. ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
6. ΨΩΜΙΑΔΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ
7. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
8. ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
9. ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
10. ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
12.ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
13. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
14.ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
15. ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

16. ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
17. ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
18. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
19.ΧΙΟΝΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
20. ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
21.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΜΥΛΩΝΑΣ 
22.ΧΑΤΖΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ
23.ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
24. ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
25.ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
26.ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

Και
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίν ει την  Γ’ Καταν ομή
Κ.Α.Π., Οικον ομικού έτους 2022,
για την  κάλυψη  των  λειτουρ-
γικών  δαπαν ών , των  σχολικών
μον άδων  του Δήμου Ασπροπύρ-
γου, η οποία αν έρχεται στο ποσό
των  76.270,00€.
Σύμφ ων α με την  υπ΄αριθμ.
04/2015 Απόφ αση της Δημοτι-
κής Επιτροπής Παιδείας, ορίζε-
ται ποσοστό καταν ομής 40%
στη Σχολική Επιτροπή μον άδων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
και 60%  στη Σχολική Επιτροπή
μον άδων  Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης.

Κατόπιν  των  αν ωτέρω, η κατα-
ν ομή θα γίν ει ως εξής:

Σχολική Επιτροπή μον άδων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:
ποσό 30.508,00€  
Σχολική Επιτροπή μον άδων
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης:
ποσό 45.762,00€

Αφ ού  συν τάχθηκε  και  αν αγ-
ν ώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό,
υπογράφ εται  ως  κατωτέρω,
πήρε δε αύξον τα  αριθμό 165.    

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές  Αν τίγραφ ο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Γ. ΤΣΟΚΑΣ
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Σας ενημερώνουμε πως για τον μήνα Οκτώβριο
το Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβου-
λευτικής Εργαζομένων του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, για θέματα

εργατικού δικαίου (συμβάσεις, αποδοχές, άδειες
κλπ.) και σε θέματα δικαίου κοινωνικής ασφάλι-

σης (θεμελίωση και κατοχύρωση συνταξιοδοτικού
δικαιώματος, συντάξεις χηρείας, συντάξεις αναπ-

ηρίας, πλήρεις και μειωμένες συντάξεις,
απασχόληση συνταξιούχων κλπ), 

θα βρίσκεται στο Εργατικό Κέντρο   την πρώτη
και τρίτη  Πέμπτη  του μήνα, δηλαδή στις  6 και

20 Οκτωβρίου  2022, κατά τις ώρες 12:00 έως
16:00 (οδός Χαριλάου – αρ. 28 - 1ος όροφος).

Για πληροφορίες καλείτε στα τηλέφωνα: 210
5546321 και 210 0102809.-

Για τη Διοίκηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΑΓΓ. ΛΙΓΓΟΣ        ΑΡ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Άκυρη η μοριοδότηση των
ήδη εργαζομένων 

στο «Βοήθεια στο Σπίτι» 
από το ΣτΕ

Ά
κυρη κρίθηκε από το ΣτΕ η μοτιοδότηση
των  ήδη εργαζομέν ων  στο «Βοήθεια στο
Σπίτι» για το 50% των  θέσεων , σύμφων α με

αν ακοίν ωση του Παν ελλήν ιου Συν τον ιστικού
Οργάν ου Συλλόγων  και Σωματείων  “Βοήθεια στο
Σπίτι».

Συγκεκριμέν α, με την  υπ’ αριθμ. 1548/2022
Απόφαση του Γ΄ Τμήματος του ΣτΕ, ακυρών εται η
4Κ/2020/13.5.2020 προκήρυξη του ΑΣΕΠ, κατά το
μέρος που προβλέπει ότι η “ειδική εμπειρία”… λαμ-
βάν εται υπόψη και για τις θέσεις για τις οποίες η
εμπειρία δεν  λαμβάν εται υπόψη ως κριτήριο κατά-
ταξης».

Να σημειωθεί ότι οι οριστικοί πίν ακες για τους ΤΕ,
ΔΕ και ΥΕ εκδόθηκαν  από το ΑΣΕΠ μόλις τον  περ-
ασμέν ο Ιούλιο και είχ αν  μείν ει εκτός διορισμού 163
εργαζόμεν οι. Μετά την  εφαρμογή της απόφασης του
ΣτΕ υπολογίζεται ότι ο αριθμός των  ήδη εργαζομέ-
ν ων  στο πρόγραμμα έως και 20 συν απτά έτη, που
θα μείν ουν  εκτός ν α αν έλθει περίπου στους 1100.

Στην  αν ακοίν ωσή του το Παν ελλήν ιο Συν τον ι-
στικό Όργαν ο Συλλόγων  και Σωματείων  “Βοήθεια
στο Σπίτι» χ αρακτηρίζει την  απόφαση του ΣτΕ
«τραγική και απαράδεκτη» καθώς επίσης ότι «δεν
υπολογίζει την  κοιν ων ική δικαιοσύν η και παίζει
ρουλέτα τις ζωές των  εργαζομέν ων ».

Εν ημερών ει επίσης «κυβέρν ηση, αρμόδιους φορ-
είς, ΚΕΔΕ, βουλευτές, κόμματα και ΑΣΕΠ ότι οι
εργαζόμεν οι δεν  πρόκειται ν α κάν ουν  αποδεκτή
αυτή την  απόφαση τη στιγμή μάλιστα που έχ ουν
ήδη βγει τα οριστικά αποτελέσματα». Τέλος προει-
δοποιεί «την  Κυβέρν ηση και τον  ΑΣΕΠ ότι δεν  θα
αν εχ τούμε ν α χ αθεί καμία θέση των  εργαζομέ-
ν ων », εν ώ ήδη έχ ει δρομολογήσει συν αν τήσεις στη
Βουλή για όλα τα θέματα.

Η αν τιμετώπιση του θέματος είν αι πλέον  στην
αρμοδιότητα του υπουργείου Εσωτερικών , το οποίο
καλείται ν α αποφασίσει αν  θα εκδοθούν  ν έοι πίν α-
κες, λαμβάν ον τας όμως υπόψη προηγούμεν η σχ ε-
τική πρόταση του ΑΣΕΠ, ν α υπάρξει δηλαδή
ν ομοθετική ρύθμιση έτσι ώστε στους ν έους οριστι-
κούς πίν ακες ν α συμπεριλαμβάν ον ται και εκείν οι
που περιλαμβάν ον ται στους σημεριν ούς οριστικούς
πίν ακες, δεδομέν ου ότι, όπως αν αφέρεται σε
απόφαση της Ολομέλειας του ΑΣΕΠ, ήταν  δικαιο-
λογημέν η η εμπιστοσύν η τους στο σχ ετικό ν όμο
που προέβλεπε αυξημέν η μοριoδότηση στην  ειδική
εμπειρία.

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

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

Για γυναίκες 40 έως 69 ετών 
Ψηφιακή μαστογραφία από το ΚΕΠ Υγείας του

Δήμου Αχαρνών και τη ΔΗΚΕΑ 

Τ
η δυν ατότητα προληπτικού
ελέγχ ου για τον  καρκίν ο
του μαστού μέσω ψηφιακής

μαστογραφίας, σε γυν αίκες ηλικίας
40 έως 69 ετών , προσφέρουν  για
ακόμα μια φορά τα ΚΕΠ Υγείας,
του Δήμου Αχ αρν ών  και η ΔΗΚΕΑ
θέτον τας σε προτεραιότητα την
υγεία της σύγχ ρον ης γυν αίκας.

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί
την  Πέμπτη 6 Οκτωβρίου και την
Παρασκευή 4 Νοεμβρίου στο Κέν -
τρο Μαστού, στα Άν ω Πατήσια
(Τίρυν θου2) .

Η μετακίν ηση προς και από το
κέν τρο εξέτασης θα γίν ει με
πούλμαν  που θα αν αχ ωρήσουν
στις 08:30 από το πάρκιν γκ στη
συμβολή των  οδών  Αρχ αίου
Θεάτρου και Λιοσίων .

Κάθε φορά, θα υπάρχ ει
δυν ατότητα εξέτασης δεκαπέν τε
γυν αικών  εν ώ τα έσοδα από την
συμβολική χ ρηματική συν εισφορά
των  πέν τε ευρώ, θα διατεθούν
υπέρ του Συλλόγου Φίλων  του
Γεν ικού Ογκολογικού Νοσοκο-
μείου «Οι Άγιοι Αν άργυροι» το
οποίο θα αν αλάβει την  εκτύπωση
και την  αποστολή των  αποτελε-

σμάτων .
Το πρόγραμμα εξέτασης ακολο-

υθεί τα επίσημα πρωτόκολλα του
Παγκόσμιου Οργαν ισμού Υγείας,
σύμφων α με τα οποία, απαρ-
αίτητη προϋπόθεση είν αι ν α έχ ει
παρέλθει έν α έτος από την  διεξα-
γωγή της τελευταίας μαστογραφίας.
Η πρόσκληση για ψηφιακή μαστο-
γραφία δεν  απευθύν εται σε
γυν αίκες που ήδη πάσχ ουν  ή
έχ ουν  εμφαν ίσει στο παρελθόν
καρκίν ο μαστού.

Οι εξεταζόμεν ες θα πρέπει ν α
έχ ουν  μαζί τους την  παλιά μαστο-
γραφία τους και ν α φορούν  μάσκα
προστασίας από τον  κορων οϊό.
Επιπρόσθετα, θα πρέπει ν α

γν ωρίζουν  τον  ΑΜΚΑ τους και ν α
μη ξεχ άσουν  την  αστυν ομική
τους ταυτότητα. Η αν άγκη επαν ε-
ξέτασης προσδιορίζεται στους 18-
24 μήν ες.

Η πρόληψη σώζει ζωές: 
Ο καρκίν ος του μαστού είν αι σε

πολύ μεγάλο ποσοστό ιάσιμος εάν
διαγν ωστεί και εν τοπιστεί εγκαίρ-
ως. Ο Δήμος Αχ αρν ών  στέκεται
πάν τα στο πλευρό των  γυν αικών
και στοχ εύει στη εξασφάλιση
όλων  των  απαραίτητων  μέσων  για
τη διασφάλιση της υγείας τους.

Οι εν διαφερόμεν ες μπορούν  ν α
αν αζητήσουν  πληροφορίες στα
τηλέφων α:210-2400850, 210-
2478507.

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
Ενημέρωση εργαζομένων για θέματα εργατικού δικαίου στις  6 και 20 Οκτωβρίου  
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ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ ΓΙΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ 2η

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ 

ΠΠρροοσσφφέέρρεειιςς  ααίίµµαα  ––  ∆∆ίίννεειιςς  ζζωωήή!!!!!!!!!!
Οι δύσκολοι καιροί που ζούµε , δυστυχώς έχουν φέρει

πολλά προβλήµατα σε συνανθρώπους µας που αντιµε-
τωπίζουν ιδιαίτερα θέµατα υγείας. Ένα από αυτά είναι και
η έλλειψη  αίµατος. Το αίµα δεν παράγεται, ούτε αντι-
καθίσταται από φάρµακα, ούτε πωλείται. Το αίµα δωρίζε-
ται!! Είναι αλτρουιστική πράξη υψίστης σηµασίας και
ανεκτίµητης αξίας!!!!

Καλούµε λοιπόν για 2η
φορά, ,  όλους τους εθε-
λοντές αιµοδότες
παλιούς και νέους, τα
µέλη και τους φίλους του
Συλλόγου µας, όλες τις
συλλογικότητες της
πόλης µας  να στηρίξουν,
αυτή την κοινή µας προ-
σπάθεια  για την δια-
τήρηση και ενίσχυση της
Τράπεζας αίµατος που
δηµιουργήσαµε στο
Σύλλογο µας  και   µας
έδωσε την ευκαιρία να
βοηθήσουµε πολλούς
συµπολίτες µας.

Μαζί µε τη Μονάδα Αιµοδοσίας του Θριασίου Νοσοκο-
µείου θα χαρούµε πολύ να ανταποκριθείτε στο κάλεσµα
µας και να σας υποδεχθούµε όλους, την Τετάρτη 5 Οκτω-
βρίου 2022   και ώρα 9:00 π.µ. έως 13:30 µ.µ. στα γραφεία
του Συλλόγου µας  επί της οδού Ν.Νέζη 34 και Ιεράς Οδού
( Αποθήκες  Ελαιουργικής). 

Η  προσπάθεια µας υποστηρίζεται από τον Σύλλογο Μικρ-
ασιατών Ελευσίνας , από την  - ΠΕΡΙΠΟΛΙΑ ΖΩΗΣ- , από
το - Τae Kwon Do Ελευσινας -,  τον ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟ
Α.Π.Ο. – Στίβος , τους ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΥΣ ΗΡΑΚΛΗ -ΠΑΟ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, τις Εταιρείες  ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΗΣ  ,  JAS4U ,
άλλους φορείς  και τους µεµονωµένους  αιµοδότες της Τρά-
πεζας µας. 

Εθελοντής αιµοδότης µπορεί να γίνει κάθε υγιής άνθρω-
πος και  επισηµαίνουµε ότι θα διαχειρίζεται µόνος  το αίµα
του!!!! 

Μην ξεχάσετε να έχετε µαζί σας την αστυνοµική ταυτότ-
ητα και το Α.Μ.Κ.Α. Παρέχονται βεβαιώσεις συµµετοχής
και ταυτότητες αιµοδότη.

Τηλέφωνα επικοινωνίας για πληροφορίες και  για σειρά
προτεραιότητας  λόγω εργασίας : 6974 063696 Μαρία Βασι-
λείου, 6979625252 κ. Μαρία Καρέλου , 6970280785 κ.
Χρίστος ∆εδεηλίας . 

Σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων και ευχόµαστε ολό-
ψυχα υγεία σε όλους µας !!!!

ΤΤοο  ∆∆..ΣΣ..  κκααιι  ηη  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  κκ..  ΜΜααρρίίαα  ΒΒαασσιιλλεείίοουυ

Την τακτική διανομή στους ενταγμένους ωφελούμενους Β’
Εξαμήνου 2022 της Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών  πραγμα-
τοποίησε το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αχαρνών
«Ελένη Σαχσανίδη», την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου.

Γι άλλη μια φορά, το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής με τον αντι-
δήμαρχο Γιώργο Πετάκο “αγκάλιασαν” τους δημότες που έχουν
ανάγκη και είναι εγγεγραμμένοι στο Κοινωνικό Παντοπωλείο.
Τρόφιμα μακράς διαρκείας, φρέσκα και κατεψυγμένα προϊόν-
τα και είδη καθαρισμού προσφέρθηκαν δωρεάν στους δικαι-
ούχους ωφελούμενους .

Αξίζει να σημειωθεί πως μαζί με την τακτική διανομή, πραγ-
ματοποιήθηκε και προσφορά μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης
και υπόδησης καθώς και καινούριων παιδικών παπουτσιών.  Η

δράση της διανομής αγαθών υλοποιήθηκε  στα πλαίσια του
επιχειρησιακού προγράμματος «Αττική 2014-2020» σε μια
δύσκολη οικονομική συγκυρία για όλους μας που η αλληλεγγύη
και η στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων συμπολιτών μας
κρίνεται πιο αναγκαία από ποτέ. Στην προσπάθεια του Δήμου
Αχαρνών πολύτιμη ήταν και η στήριξη εταιρειών που αμέσως
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα για την ενίσχυση του έργου του
Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά για την έμπρακτη στήρ-
ιξή τους, τις παρακάτω εταιρείες που ανταποκρίθηκαν στο
αίτημα για την ενίσχυση του έργου του Κοινωνικού Παντοπω-
λείου Δήμου Αχαρνών:

• Lidl –Hellas ( Λ.Δημοκρατίας  , Αχαρνές )

• Άλφα Ζύμες  (Φιλελλήνων 5, Αχαρνές)
• Υπεραγορά Σκλαβενίτης (Λεωφ. Κωνσταντίνου Καραμανλή,

Αχαρνές)
• Σωπασουδάκης ΙΚΕ (Αγίας Ειρήνης 47 και, Θηβών, Αχαρνές)
• Μέγα ΑΕ ( Δεκελίας 148, Αχαρνές)
• Unilever A.E., (Σχηματάρι Βοιωτίας)
• Κafea Terra Food and Drink AEΒΕ,  ( Παιανία)
• Γαλιτέλ S.A. (Κωνσταντινουπόλεως 441, Αχαρνές )
• Μ.Κ.Ο. Μπορούμε  ( Δίκης 10, Ζωγράφου )
• Φυτά Αικατερίνη ( ιδιώτης )
• MEAT STORIES BY FALLIEROS –

ΚΡΕΑΤΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ  ( Αγίας
Τριάδος 90, Αχαρνές)

Π
άνω από 45.000 δρομείς από την Ελλάδα και 112 χώρες από όλο τον κόσμο
θα λάβουν μέρος στον 39ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, ο οποίος θα
διεξαχθεί στις 12 και 13 Νοεμβρίου 2022 και είναι αφιερωμένος στη μνήμη του

Γρηγόρη Λαμπράκη. Αυτό έγινε γνωστό σήμερα κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης
Συνέντευξης Τύπου η οποία πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή και του περιφε-
ρειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη. 

Τον Μαραθώνιο οργανώνει ο ΣΕΓΑΣ με συνδιοργανωτές
την Περιφέρεια Αττικής, τους Δήμους Αθηναίων και Μαρ-
αθώνα, την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και με μεγάλο
Χορηγό την ΟΠΑΠ ΑΕ. Μάλιστα όπως επισημάνθηκε από το
Γ. Πατούλη, επί θητείας του η Περιφέρεια Αττικής έχει διπλα-
σιάσει το ποσό που διατίθεται για τη  διοργάνωση του Μαρ-
αθώνιου, καθώς θεωρεί ότι αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία
προκειμένου να προβληθεί η Αττικής διεθνώς ως τουριστικός
προορισμός. «Στόχος μας είναι να μετατρέψουμε την Αττική σε
Περιφέρεια-Πρότυπο υγείας, ευεξίας και ευζωίας» επισήμανε
χαρακτηριστικά. 

Να σημειωθεί ότι τα όρια συμμετοχής συγκριτικά με τη διο-
ργάνωση του 2021 έχουν αυξηθεί περίπου κατά 40%. Ενώ
όπως τόνισε η Πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ Σοφία Σακοράφα, θα
αγωνιστούν συνολικά 45.000 δρομείς. Μάλιστα στη φετινή διο-
ργάνωση θα λάβουν μέρος και φοιτητές από 50 πανεπιστήμια
από όλο τον κόσμο, ενώ Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται φέτος στον
οικολογικό χαρακτήρα του 39ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της
Αθήνας. Ο ΣΕΓΑΣ σε συνεργασία με την Polygreen, θα ανα-
λάβει την ανακύκλωση των αποβλήτων από την ιστορική αφετ-
ηρία του Μαραθωνίου, από το Παναθηναϊκό Στάδιο και από
τους χώρους της έκθεσης του κλειστού γυμναστηρίου Παλαιού
Φαλήρου (TaeKwonDo), ενώ θα κατασκευάσει και 50.000
τσάντες για τους δρομείς από 100% ανακυκλωμένο υλικό. Η
γιορτή για τον Μαραθώνιο θα ξεκινήσει με την αφή της μαρ-
αθώνιας φλόγας που θα τελεστεί, όπως κάθε χρόνο, την παρ-
αμονή του μεγάλου αγώνα στον Τύμβο του Μαραθώνα.

Σημαντική η συμβολή του Μαραθώνιου στην

τουριστική προβολή της Αττικής

Ο Περιφερειάρχης κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του επι-
σήμανε μεταξύ άλλων: Η Περιφέρεια Αττικής έχει το προνόμιο
και την τιμή να αποτελεί κάθε χρόνο τον τόπο διεξαγωγής ενός
αθλητικού γεγονότος, ιστορίας, μνήμης και πολιτισμού, με παγ-
κόσμια εμβέλεια. Η συμβολή της κορυφαίας αυτής διοργάνω-
σης στην τουριστική προβολή  της Αττικής, είναι σημαντική
καθώς την καθιστά αθλητικό και πολιτιστικό προορισμό, σε μια
χρονική περίοδο που ο τουρισμός αποτελεί κινητήρια δύναμη
στην αναπτυξιακή  προοπτική  της χώρας.

Η ενίσχυση της υπεραξίας του brand name της Αττικής, που
αποτελεί κεντρικό πυλώνα της δικής μας πολιτικής, μας ωθεί να
στηρίξουμε έναν τόσο εμβληματικό αγώνα. Στο πλαίσιο αυτό επί
των ημερών μας διπλασιάσαμε το ποσό που διαθέτουμε για τον
39ο Μαραθώνιο θέλοντας να επενδύσουμε στα πολλαπλά
οφέλη που προκύπτουν από τα αθλητικά δρώμενα, τα οποία
ενώνουν το παρελθόν με το παρόν. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό
που η διοίκηση του ΣΕΓΑΣ ο οποίος έχει και την ευθύνη της
διοργάνωσης του αυθεντικού Μαραθωνίου, με συνέπεια και
συστηματική δουλειά έχει συμβάλει στην ανάπτυξη μιας ευρύτε-
ρης συνεργασίας φορέων,  (της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης και όλων των εμπλεκομένων φορέων). Αυτή η στενή
συνεργασία αποτελεί άλλωστε και την εγγύηση για αυτή την
κορυφαία διοργάνωση. Ξεκινήσαμε μια νέα εποχή συνερ-
γασίας ανοίγοντας καινούργιους ορίζοντες. Ο Μαραθώνιος
αποτελεί ισχυρό πυλώνα ανάπτυξης Πολιτισμού και Αθλητισμού
και συμβάλλουμε τα μέγιστα για την υλοποίηση αυτού του παγ-
κόσμιου δρομικού γεγονότος. Ο Μαραθώνιος παραμένει για
πολλές γενιές ένα σημείο αναφοράς.  Το παρελθόν συναντά το
μέλλον και ο θρύλος την ιστορία.  Στέλνουμε το διαχρονικό μήν-
υμα ειρήνης και της συναδέλφωσης των λαών, της ανάγκης για
κοινωνική αλληλεγγύη και της πίστης στη δύναμη
της ελεύθερης ανθρώπινης θέλησης. 

Κοινωνικό Παντοπωλείο Δ. Αχαρνων  

ΟΟλλοοκκλληηρρώώθθηηκκεε  ηη  ννέέαα  τταακκττιικκήή  δδιιααννοομμήή  σσττοουυςς
ωωφφεελλοούύμμεεννοουυςς  ττηηςς  ΔΔοομμήήςς  

- Πραγματοποιήθηκε και προσφορά μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης - Πραγματοποιήθηκε και προσφορά μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης 
και υπόδησης καθώς και καινούριων παιδικών παπουτσιώνκαι υπόδησης καθώς και καινούριων παιδικών παπουτσιών

Με τη συνδιοργάνωση και την οικονομική στήριξη της Περιφέρειας
Αττικής ο 39ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας, ο οποίος είναι

αφιερωμένος στη μνήμη του Γρηγόρη Λαμπράκη



Ο
Σύλλογος Εθελοντών

Θριασίου Πεδίου την
Κυριακή 25η Σεπτεμ-

βρίου 2022 υποστήριξε με τα

μέλη του την διοργάνωση του
7ου Ημιμαραθώνιου – Στα ίχνη
της Ιεράς οδού-  με τον οποίο
έκλεισαν οι εκδηλώσεις των  -

Αισχυλείων 2022 . Από νωρίς
το πρωί σε διατεταγμένα σημεία,
μέλη του Συλλόγου μας παρε-
υρέθηκαν   διευκολύνοντας  το

πέρασμα των αθλητών
προκειμένου να διεξαχθ-
ούν  ομαλά ο αγώνες
δρόμου και τους πρόσφ-
εραν νερά.  Μετά το
πέρας των αγώνων  η
Πρόεδρος κ. Μαρία
Βασιλείου  , απένειμε
μετάλλια στους αθλητές
των 5 και 21 χιλιομέτρων

.Παρουσιαστής του αγώνα και
εμψυχωτής των αθλητών ο
Αντιπρόεδρος Β του Συλλόγου

μας και Πρόεδρος του
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ Α.Π.Ο.
κ Χρήστος Δεδεηλίας . Συγχαίρ-
ουμε τους αθλητές , τους διορ-
γανωτές για την άψογη  συνερ-
γασία  και τα μέλη μας που
συμμετείχαν με διάθεση προσφ-
οράς και πολύ κέφι.

Αγαπημένη δράση του Συλλό-
γου,  που με πολύ χαρά κάθε
χρόνο  υποστηρίζουμε γιατί και
ο Αθλητισμός είναι πολιτι-
σμός!!!!
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ΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΡΟΣΕΦΕΡΑΝ ΤΗΝ ΠΟΛΥΤΙΜΗ
ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΕΙΣ

Ο  Σύλλογος Εθελοντών Θριασίου Πεδίου παρών 
στον 7ο Ημιμαραθώνιο – Στα ίχνη της Ιεράς 

Τ
α μικρά προσφυγόσπιτα και τα
αδιέξοδα σοκάκια μαρτυρούν
σιωπηλά τις αν αμν ήσεις του μεγά-

λου ξεριζωμού. Ψηφίδες διηγήσεων
συν θέτουν  το μωσαϊκό της παράστα-
σης, που κιν είται μεταξύ μυθοπλασίας
και τεκμηρίωσης. Η προσωπική μαρτ-
υρία του εν ός γίν εται συν άμα η ιστορία
των  πολλών . Συμμετέχ ον τες και κοιν ό
αν τικρίζουν  την  καταγωγή και την  κληρ-
ον ομιά των  Μικρασιατών  μέσα από
ραδιόφων α, τηλεοράσεις, μουσική και
βίν τεο-ν τοκουμέν τα, που παραμέν ουν
ασίγαστα εδώ και εκατό χ ρόν ια – μια
ζων ταν ή αν αμετάδοση που συν εχ ίζεται
στο διην εκές και μεταλαμπαδεύεται στις
επόμεν ες γεν ιές.

Πίσω από τους ξεφλουδισμέν ους
τοίχ ους, τις εγκαταλελειμμέν ες αυλές και
τα ν εόκτιστα διώροφα, αποκαλύπτεται
μια ν έα εκδοχ ή της ιστορίας που
κατατίθεται για πρώτη φορά, μέσα από
μια πρωτότυπη σκην ική σύν θεση που 

αξιοποιεί εκφραστικά μέσα των  εικα-
στικών  και παραστατικών  τεχ ν ών  αλλά
και της ψηφιακής τεχ ν ολογίας.

Η παράσταση Ε_ΦΥΓΑ Μικρασία παρ-
ουσιάζεται στο πλαίσιο του αφιερώματος
της 2023 Ελευσίς για τα 100 χ ρόν ια από
τη Μικρασιατική Καταστροφή. Παρου-
σιάστηκε για πρώτη φορά στο Φεστιβάλ
Συν οικισμός 2019.

Συν τελεστές

Σύλληψη – Σκην οθεσία: Γιολάν τα Μαρ-
κοπούλου

Δραματουργία: Ιωάν ν α Βαλσαμίδου
Συν εργασία στη Δραματουργία: Θάν ος

Τσακαλίδης
Σχ εδιασμός Βίν τεο: Ερατώ Τζαβάρα &

Γιολάν τα Μαρκοπούλου
Μουσική Σύν θεση: dorόs
Σχ εδιασμός Κοστουμιών : Πάρις Μέξης
Έρευν α: Η ομάδα
Τεχ ν ική Διεύθυν ση: Νίκος Χαραλαμ-

πίδης

Διεύθυν ση Παραγωγής: Βίκυ Στρατάκη
Φωτογραφίες παράστασης: Ελίν α Γιου-

ν αν λή
Εκτέλεση παραγωγής: POLYPLANITY

Productions

Ηθοποιοί: Ιφιγέν εια Καραμήτρου,
Θάν ος Τσακαλίδης

Ζων ταν ή Μουσική: dorόs – Νικόλας
Αγγελόπουλος (λαούτο, πολίτικο
λαούτο), Δημήτρης Μπρέν τας (κλαρίν ο,
ν έυ, καβάλι), Αλέξης Νόν ης (ν ταραμ-
πούκα, μπεν τίρ, στάμν α, cajon,
καλίμπα), Νίκος Σκαφίδας (βιολί), Χρή-
στος Σύγγελος (ούτι)

Συμμετέχ ουν  τα μέλη του Συλλόγου
Μικρασιατών  Ελευσίν ας (αλφαβητικά):
Γρηγόρης Ασημακόπουλος, Βούλα Γέμε-
λα-Καλασκάν η, Γεωργία Γιαγτζόγλου-
Αν των ιάδου, Μαρίν α Δασκάλου, Φρόσω
Καρακίτσου, Μαρία Λιούρα, Μαρίτσα
Μιχ αήλου, Περικλής Μιχ αήλος, Αιμιλία
Μπέλση, Κατερίν α Παλυβού, Καίτη Σαρ-

ιτζιώτη, Βάσω Σφήκα, Βαγγέλης Τσακίρ-
ογλου, Ευγεν ία Τσολάκη και η
αείμν ηστη Αρχ όν τω Γέμελα-Μαρούγκα

Με την  υποστήριξη του Μουσείου
Ιστορίας και Λαογραφίας Συλλόγου Μικρ-
ασιατών  Ελευσίν ας και του mind the
f act.

Πληροφορίες:

Ημέρα: 30 Σεπτεμβρίου & 1, 2, 7, 8, 9
Οκτωβρίου

Τοποθεσία: Συν οικισμός Άν ω Ελευ-
σίν ας

Ώρα έν αρξης: 19.00
Τόπος & ώρα συν άν τησης: Μουσείο

Ιστορίας και Λαογραφίας Συλλόγου Μικρ-
ασιατών  Ελευσίν ας (Λαμψάκου 13) I
18:30

Με αγγλικούς υπέρτιτλους

Είσοδος ελεύθερη

ΜΥΣΤΗΡΙΟ_13
Ε_ΦΥΓΑ ΜΙΚΡΑΣΙΑ

ΜΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΕ
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ
AΝΩ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Η
2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης παρουσιάζει
από τις 30 Σεπτεμβρίου και για έξι μόνο παραστάσεις το Μυστήρ-
ιο_13 Ε_ΦΥΓΑ Μικρασία, σε σκηνοθεσία Γιολάντας Μαρκο-

πούλου. Ένα χρονικό της ιστορίας των Μικρασιατών προσφύγων της Άνω
Ελευσίνας με πρωταγωνιστές τους απογόνους τους, κατοίκους του συνοι-
κισμού, σε μια site-specific περιπατητική παράσταση με ελεύθερη είσο-
δο.
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∆∆ηηµµόόσσιι∆∆ηηµµόόσσιιοο::  ««ΠΠρράάσσιιννοο  φφωωςς»»  γγιιαα  1177..994422    ππρροοσσλλήήψψεειιςςοο::  ««ΠΠρράάσσιιννοο  φφωωςς»»  γγιιαα  1177..994422    ππρροοσσλλήήψψεειιςς
– Τον Μάρτιο του 2023 ο γραπτός διαγωνισµός του ΑΣΕΠ

Σχολικά γεύµατα: 
ΞΞεεκκιιννάάεειι  ηη  δδιιααννοοµµήή  ττηη  22ηη  
εεββδδοοµµάάδδαα  ττοουυ  ΟΟκκττωωββρρίίοουυ

Ηδιανοµή των 210.000 σχολικών γευµάτων θα
ξεκινήσει τη 2η εβδοµάδα του Οκτωβρίου,
όπως διαβεβαίωσε σήµερα η ∆όµνα Μιχα-

ηλίδου από την αίθουσα της Ολοµέλειας της Βουλής.

Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της βουλευτή του
ΚΚΕ, Μαρίας Κοµνηνάκα, η υφυπουργός Εργασίας,
αρµόδια για θέµατα Πρόνοιας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, απέρριψε τη κατηγορία για καθυστερή-
σεις και φέτος
στη διανοµή
σ χ ο λ ι κ ώ ν
γ ε υ µ ά τ ω ν ,
καθώς και τον
ισχυρισµό ότι
το πρόγραµµα
κ α λ ύ π τ ε ι
µόλις το 10%
των µαθητών.

«Υπάρχουν και φέτος καθυστερήσεις στη διανοµή
σχολικών γευµάτων. Μόνο το 10% των µαθητών λαµ-
βάνει σχολικό γεύµα. Τα κονδύλια είναι καθηλωµένα
στα περσινά επίπεδα την ίδια ώρα που για τις λαϊκές
οικογένειες είναι σηµαντικό στήριγµα. Υπάρχει ανάγ-
κη γενίκευσης του προγράµµατος σε όλες τις βαθµίδες
των µαθητών», υποστήριξε η βουλευτής του ΚΚΕ.

«Για πρώτη φορά θα ξεκινήσει τόσο νωρίς το πρόγρ-
αµµα διανοµής 210.000 σχολικών γευµάτων το οποίο,
µε δεδοµένο ότι είναι µισό εκατοµµύριο οι µαθητές,
καλύπτει το 40% των µαθητών και θα δοθούν σε 15%
παραπάνω σχολεία φέτος», απάντησε η υφυπουργός
Εργασίας και συµπλήρωσε: «Τα προηγούµενα χρόνια
ξεκίναγε η διανοµή ακόµα και τον Απρίλιο. Πρώτη
φορά ξεκινά τόσο νωρίς, την ώρα που πρέπει, στην
αρχή της σχολικής χρονιάς, και αυτό είναι µια κατάκ-
τηση του υπουργείου. Ήδη η διαδικασία έχει ξεκινή-
σει».

Τέλος, η κ. Μιχαηλίδου διευκρίνισε ότι δεν µπορ-
ούσε νωρίτερα να ξεκινήσει η διαδικασία, καθώς πρέ-
πει πρώτα να ερωτηθούν οι γονείς αν θέλουν να
συµµετέχουν στο πρόγραµµα και µε βάσει τις απαντή-
σεις καθορίζεται ο ακριβής αριθµός των σχολικών
γευµάτων.

Έρχεται το νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Αστεγίας

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του
υπουργείου Εσωτερικών,
35.540 αιτήµατα προσλήψεων
υπέβαλαν οι φορείς.

Το υπουργικό συµβούλιο ενέκρ-
ινε την πρόσληψη περίπου
17.942 δηµοσίων υπαλλήλων

στο πλαίσιο του προγραµµατισµού προ-
σλήψεων για το 2023. Παράλληλα,
εγκρίθηκε η πρόσληψη 22.407 συµβα-
σιούχων (σχέση εργασίας Ι∆ΟΧ) εκ των
οποίων οι 7.259 αφορούν προσωπικό
καθαριότητας στο υπουργείο Εσωτερ-
ικών και 2.658 προσλήψεις εποχικού
προσωπικού. Πάντως, αξίζει να σηµει-
ωθεί πως εκκρεµεί η υλοποίηση των
προσλήψεων 33.602 ατόµων από τα
προηγούµενα έτη, γεγονός το οποίο ο
υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης
απέδωσε σε καθυστερήσεις από την
πλευρά των φορέων, oι οποίοι θα προ-
σλάβουν τους υπαλλήλους.

– Τον Μάρτιο του 2023 ο γραπτός
διαγωνισµός του ΑΣΕΠ.

Παράλληλα, όπως ανακοινώθηκε
χθες, ο γραπτός διαγωνισµός ΑΣΕΠ για
τις προσλήψεις του 2022 αναµένεται
να πραγµατοποιηθεί τον Μάρτιο του
2023, οπότε σε αυτόν θα συµπεριλαµ-
βάνονται και οι προγραµµατισθείσες
προσλήψεις της διετίας 2022-23. Ο
στόχος της ολοκλήρωσης της διαδι-
κασίας των προσλήψεων για 51.544
άτοµα (εκκρεµείς και νέες προσλήψεις)
κατά τη διάρκεια του 2023 χαρακ-
τηρίστηκε ωστόσο εξαιρετικά αισιόδο-
ξος από τον υπουργό Εσωτερικών
Μάκη Βορίδη σε συνέντευξη Τύπου
που αφορούσε την ανάλυση και περιγρ-
αφή του προγραµµατισµού των προσλή-
ψεων. 

Στην ίδια συνέντευξη ανακοίνωσε
ότι το υπουργείο Εσωτερικών θα δώσει
5 εκατ. ευρώ στους δήµους για την κάλ-
υψη των επιπλέον αναγκών για τον
καθαρισµό των σχολείων, που έχουν
δηµιουργηθεί λόγω της επέκτασης του
ωραρίου του ολοήµερου σχολείου. Σε
συνάντηση του υπουργού µε αντιπρο-
σωπεία της ΚΕ∆Ε (Κεντρική Ενωση 

∆ήµων), συζητήθηκε χθες  το θέµα
της δυνατότητας επιχορήγησης των
δήµων προκειµένου να καλυφθεί το
αυξηµένο κόστος για τη θέρµανση των
σχολικών κτιρίων.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρου-
σίασε ο υπουργός Εσωτερικών, οι φορ-
είς υπέβαλαν 35.540 αιτήµατα προσλή-
ψεων εκ των οποίων εγκρίθηκαν
15.641 προσλήψεις (µε βάση τον
ισχύοντα κανόνα του 1 προς 1, µία πρό-
σληψη για κάθε µία αποχώρηση) στο
υπουργικό συµβούλιο έπειτα από σχε-
τική πρόταση του ΥΠΕΣ. Επίσης,
προβλέπονται και προσλήψεις εκτός
του κανόνα 1 προς 1.

Οι προσλήψεις που έχουν προγραµ-
µατιστεί για το 2023 αφορούν µεταξύ
άλλων το υπουργείο Εθνικής Αµυνας
(3.157 άτοµα – απόφοιτοι παραγωγικών
σχολών, επαγγελµατίες οπλίτες, προ-
σωπικό στα γενικά επιτελεία), το υπο-
υργείο Υγείας, 3.361 άτοµα (350 γιατρ-
οί – 1.000 νοσηλευτές και 1.000 άτοµα
που θα µονιµοποιηθούν λόγω δικα-
στικών αποφάσεων), το υπουργείο Προ-
στασίας του Πολίτη, 1.037 άτοµα
(απόφοιτοι παραγωγικών σχολών και
αξιωµατικοί), το υπουργείο Παιδείας,
907 άτοµα (µέλη ∆ΕΠ – διοικητικό
προσωπικό, προσλήψεις στο Ανοικτό
Πανεπιστήµιο). 

Τον Απρίλιο θα εκτιµηθούν οι ανάγ-
κες πρόσληψης σε εκπαιδευτικούς ανά-
λογα µε τις συνταξιοδοτήσεις.

Το 31% των ατόµων που θα ζητηθούν
για πρόσληψη από το ∆ηµόσιο το 2023 

θα πρέπει να έχουν πανεπιστηµιακό
πτυχίο, το 16% να είναι απόφοιτοι
τεχνολογικής εκπαίδευσης, το 28%
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ενώ οι
υπόλοιπες θέσεις αφορούν διάφορες
εκπαιδευτικές βαθµίδες.

Οσον αφορά τη µονιµοποίηση των
εργαζοµένων στο πρόγραµµα «Βοήθεια
στο σπίτι», οι οποίοι εργάζονται στην
ίδια θέση για περισσότερα από δέκα
χρόνια, ο υπουργός Εσωτερικών ανέφε-
ρε ότι θα εξετάσει τον αριθµό εκείνων
που αφορά η πρόσφατη απόφαση του
ΣτΕ. 

Σύµφωνα µε την απόφαση, στη µορ-
ιοδότηση για την πρόσληψη των συγκε-
κριµένων εργαζοµένων δεν µπορεί να
συνυπολογιστεί ειδική µοριοδότηση
(συγκεκριµένη εµπειρία λόγω εργασίας
στη συγκεκριµένη θέση).

«Θα προσµετρούνται στις προσλή-
ψεις του φορέα όπου εργάζονται»,
ανέφερε ο υπουργός για τους εργαζοµέ-
νους οι οποίοι είχαν προσληφθεί ως
συµβασιούχοι λόγω COVID-19 και
µετά τη λήξη της σύµβασής τους, τον
προηγούµενο Μάιο, προσέφυγαν στα
δικαστήρια, δικαιώθηκαν οπότε και
παραµένουν στις θέσεις τους. Πρόκει-
ται κυρίως για εργαζοµένους σε δήµο-
υς. Στους δήµους, επίσης, αναµένεται
να προσληφθούν 1.367 άτοµα, οι οποίοι
θα εργαστούν στις ανταποδοτικές
υπηρεσίες των δήµων, όπως η καθαρι-
ότητα και ο οδοφωτισµός.

(πηγή: kathimerini.gr)

Ο
γενικός γραμματέας Κοινω-

νικής Αλληλεγγύης και
Καταπολέμησης της Φτώχει-

ας, Γιώργος Σταμάτης, συμμετείχε,
ως μέλος της Ευρωπαϊκής Πλατφ-
όρμας για την Καταπολέμηση της
Αστεγίας, στη συνάντηση του δικ-
τύου EUROCITIES, που πραγματο-
ποιήθηκε στο Γκέτεμποργκ της
Σουηδίας, με αντικείμενο την ανταλ-
λαγή καλών διεθνών πρακτικών για
την αντιμετώπιση της αστεγίας των
νέων.

Στο δίκτυο EUROCITIES συμμε-
τέχουν περισσότερες από 200
πόλεις από 38 χώρες, οι οποίες,
μέσω της ανταλλαγής καλών πρακ-
τικών, έχουν ως στόχο τη βελτίωση
της ποιότητας ζωής των πολιτών της
Ευρώπης.

Στο πλαίσιο της συνάντησης,
όπως αναφέρεται σε σχετική ανα-
κοίνωση, ο κ. Σταμάτης παρουσίασε
το πλέγμα των πολιτικών που σχε-
διάζει και υλοποιεί το υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων για την υποστήριξη των
πολιτών που διαβιούν σε συνθήκες
έλλειψης στέγης και ακραίας φτώχει-
ας, 

Τόνισε δε ότι οι πολιτικές αυτές
θα αποτυπωθούν στο νέο Εθνικό
Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και
την Καταπολέμηση της Αστεγίας.
Ειδικότερα, ο κ. Σταμάτης αναφέρθη-
κε στο πρόγραμμα «Στέγαση και
Εργασία», στο πρόγραμμα «Κάλ-
υψη» και στο πιλοτικό πρόγραμμα
για την κοινωνική κατοικία.



Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022 θριάσιο-9

Επίσημη εν ημέρωση για τη
μεγάλη αστυν ομική επιχ είρηση
την  Τρίτη 27/9 στην
Πολυτεχ ν ειούπολη στου
Ζωγράφου πραγματοποίησε η
Ελλην ική Αστυν ομία, δίν ον τας
συγκεκριμέν α στοιχ εία.

Όπως αν ακοιν ώθηκε, συν ολικά
συν ελήφθησαν  32 άτομα, μέλη
τριών  διαφορετικών  εγκληματικών
οργαν ώσεων  που εμπλέκον ται σε
υποθέσεις διακίν ησης
ν αρκωτικών , ληστειών  – κλοπών
και οπλοκατοχ ής.

Οι συμμορίες αυτές, σύμφων α
με την  εν ημέρωση, διέπραξαν
συν ολικά 29 ληστείες έχ ον τας ως
ορμητήριο τις φοιτητικές εστίες
στην  Πολυτεχ ν ειούπολη.

Συγκεκριμέν α η πρώτη
συμμορία αποτελείτο από 9 μέλη
και είχ ε εμπλοκή σε 80 υποθέσεις
διακίν ησης ν αρκωτικών . Η
δεύτερη συμμορία απαριθμούσε
24 μέλη και είχ ε διαπράξει 27
ληστείες εν ώ η τρίτη συμμορία είχ ε
18 μέλη με τους αστυν ομικούς ν α
αν αζητούν  ακόμα πέν τε άγν ωστα
άτομα.

Όπως διαπιστώθηκε, επίσης,
από τις υποθέσεις διακίν ησης
ν αρκωτικών , οι 28 συν έβησαν
μέσα σε παν επιστημιακό χ ώρο.

Αν άμεσα στους συλληφθέν τες

είν αι αρχ ηγικά μέλη των
συμμοριών , καθώς και ο
σύν τροφός της 22χ ρον ης δοκιμής
αστυν ομικού. Αυτός μάλιστα
φέρεται ν α έχ ει σχ έσεις με δύο
από τις τρεις εγκληματικές
οργαν ώσεις.

Ο 30χ ρον ος Αλβαν ός που
τραυμάτισε με κατσαβίδι την
35χ ρον η αν θυπαστυν όμο πριν
αυτή τον  πυροβολήσει, φέρεται ν α
έχ ει αρχ ηγικό ρόλο σε
τουλάχ ιστον  μία από τις τρεις
εγκληματικές οργαν ώσεις.

Από την  πλευρά της, η δόκιμη
αστυν ομικός που συν ελήφθη
στου Ζωγράφου φέρεται ν α έδιν ε

πληροφορίες στις συμμορίες για τις
εφόδους της ΕΛ.ΑΣ. στην
Πολυτεχ ν ειούπολη. 

Μάλιστα, σε φωτογραφία που
δημοσίευσε ο ΣΚΑΪ, η ίδια
φαίν εται εν τός της φοιτητικής
εστίας ν α ποζάρει με άλλα δύο
άτομα, κρατών τας όπλο.

Οι αστυν ομικοί που
συμμετείχ αν  τις επιχ ειρήσεις
κατάσχ εσαν  τέσσερα αυτοκίν ητα,
δύο πιστόλια, τέσσερις
γεμιστήρες, 67 φυσίγγια, γκλοπ και
σουγιάδες, δύο εργαστήρια για την
παραγωγή κάν ν αβης υδροπον ικής
προέλευσης, 2,7 κιλά

Πώς «ξηλώθηκαν» οι 3 συμμορίες που είχαν
κάνει την Πολυτεχνειούπολη άντρο ανομίας

Είχαν διαπράξει 29 ληστείες με ορμητήριο τις φοιτητικές εστίες - Βρέθηκαν ναρκωτικά και όπλα

Θρίλερ με την εξαφάνιση 25χρονου 
- Βρέθηκε καμένος στην 
περιοχή της Κερατέας

Τραγική κατάληξη για τον 25χρονο που είχε εξα-
φανιστεί από τον Άλιμο από τις πρωινές ωρες
της Κυριακής (25/9), καθώς βρέθηκε καμένος

σε ερημική περιοχή της Κερατέας.
Το χαμόγελο του παιδιού είχε εκδώσει missing alert

και αφού εντοπίστηκε το σήμα του κινητού του στην
περιοχή του Μαρκοπούλου άρχισαν οι έρευνες.

Κάποια στιγμή στις 2.30 ώρα το μεσημέρι της Κυρ-
ιακής, εντοπίστηκε το στίγμα του κινητού του στην
ευρύτερη περιοχή του Μαρκοπούλου.

Μετά την ανακοίνωση του missing alert από το
Χαμόγελο του Παιδιού, υπήρξαν ομάδες αναζήτησης
από τον Δήμο Μακροπόυλου, από την Πολιτική Προ-
στασία, τον Δήμο Σαρωνικού αλλά και από την Πυρο-
σβεστική και την Αστυνομία.

Τελικά, το στίγμα εντοπίστηκε κάπου στο δάσος του
Κουβαρά. Το μεσημέρι της Κυριακής οι Αρχές κατάφε-
ραν να εντοπίσουν το αυτοκίνητο σε ένα ξέφωτο του
βουνού, που από την πίσω πλευρά βρίσκεται η περ-
ιοχή της Κακής Θάλασσας στην Κερατέα.

Εντοπίστηκε το αυτοκίνητό του κλειδωμένο και η
έρευνα απλώθηκε, και το απόγευμα της Τρίτης ο
25χρονος βρέθηκε νεκρός, όντας καμένος, από τη
μέση και κάτω, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν απα-
νθρακωμένος.

ΕΕνναα  ββήήμμαα  ππιιοο  κκοοννττάά  έέρρχχοονν--
ττααιι  τταα  μμέέττρραα  γγιιαα  ττοονν  ««εεννεερρ--
γγεειιαακκόό»»  ΤΤεειιρρεεσσίίαα,,  κκααθθώώςς

χχθθεεςς  ττοο  ππρρωωίί  ππρρααγγμμααττοοπποοιιήήθθηηκκεε
ττηηλλεεδδιιάάσσκκεεψψηη  ααππόό  ττοο  ΥΥΠΠΕΕΝΝ  μμεε
ττοουυςς  ππααρρόόχχοουυςς  εεννέέρργγεειιααςς,,  μμεε  θθέέμμαα
ττιιςς  σσχχεεττιικκέέςς  ααλλλλααγγέέςς  σσττοονν  ΚΚώώδδιικκαα
ΠΠρροομμήήθθεειιααςς..

ΕΕιιδδιικκόόττεερραα,,  σσττοο  εεππίίκκεεννττρροο  εείίννααιι
δδύύοο  κκρρίίσσιιμμαα  άάρρθθρραα  πποουυ  ααφφοορροούύνν
σσττηηνν  ααλλλλααγγήή  ππρροομμηηθθεευυττήή  μμεε  λληηξξιι--
ππρρόόθθεεσσμμεεςς  οοφφεειιλλέέςς  σσττοονν  ππααλλααιιόό
ππάάρροοχχοο  κκααιι  σσττηηνν  ΚΚααθθοολλιικκήή  ΥΥππηηρρ--
εεσσίίαα,,  θθέέμμαατταα  γγιιαα  τταα  οοπποοίίαα  ααννααμμέέ--
ννεεττααιι  κκααιι  ηη  άάπποοψψηη  ττηηςς  ΡΡΑΑΕΕ..

ΟΟ  κκίίννδδυυννοοςς  εεκκττόόξξεευυσσηηςς  ττωωνν
ααννεεξξόόφφλληηττωωνν  οοφφεειιλλώώνν  ααππόό  ττοουυςς
κκααττααννααλλωωττέέςς  πποουυ  κκααττααφφεεύύγγοουυνν
σσττοονν  ««εεννεερργγεειιαακκόό  ττοουυρριισσμμόό»»  γγιιαα
νναα  ααπποοφφύύγγοουυνν  οοφφεειιλλέέςς  κκάάννεειι  ττοο
υυπποουυρργγεείίοο  ΕΕννέέρργγεειιααςς  νναα  λλάάββεειι
μμέέττρραα..

ΤΤοο  ππρρόόββ--
λληημμαα  εείίννααιι
μμεεγγάάλλοο  κκααιι
ααννααμμέέννεεττααιι  νναα
οοξξυυννθθεείί  ττοουυςς
εε ππ όό μμ εε νν οο υυ ςς
μμήήννεεςς..  ΗΗδδηη  οοιι
λλ ηη ξξ ιι ππ ρρ όό θθ εε --
σσμμεεςς  οοφφεειιλλέέςς
κκααττααννααλλωωττώώνν
ππρροοςς  ττοουυςς
ππ αα ρρ όό χχ οο υυ ςς
ξξεεππεερρννοούύνν  ττοο
11  δδιισσ..  εευυρρώώ,,
ττηη  σσττιιγγμμήή  πποουυ  οοιι  ππάάρροοχχοοιι  χχρρεειιάά--
ζζοοννττααιι  ττεερράάσσττιιαα  κκεεφφάάλλααιιαα  ρρεευυ--
σσττόόττηηττααςς  γγιιαα  νναα  ααννττεεππεεξξέέλλθθοουυνν
σσττιιςς  ααγγοορρέέςς  εεννέέρργγεειιααςς..
ΟΟιι  ππρροομμηηθθεευυττέέςς  εεννέέρργγεειιααςς  έέχχοουυνν

ήήδδηη,,  μμέέσσωω  ττοουυ  ΣΣυυννδδέέσσμμοουυ  ττηηςς
ΕΕΣΣΠΠΕΕΝΝ,,  θθέέσσεειι  ττοο  θθέέμμαα  σσττοο  ΥΥΠΠΕΕΝΝ
σσεε  ππρροοηηγγοούύμμεεννηη  ττηηλλεεδδιιάάσσκκεεψψηη,,
ττοοννίίζζοοννττααςς  ττηηνν  ααννάάγγκκηη  γγιιαα  ττηη  δδρροο--
μμοολλόόγγηησσηη  εεννόόςς  φφοορρέέαα  ττύύπποουυ  ««εεννεε--
ρργγεειιαακκοούύ»»  ΤΤεειιρρεεσσίίαα  κκααιι  ππλλέέοονν  ηη

ααννττίίδδρραασσηη  ττοουυ  υυπποουυρργγεείίοουυ  εείίννααιι
θθεεττιικκήή..

ΤΤιι  λλέέεειι  ηη  ΡΡΑΑΕΕ
ΣΣεε  ππρροοηηγγοούύμμεεννηη  ππρρόότταασσήή  ττηηςς  ηη

ΡΡΑΑΕΕ  εείίχχεε  εειισσηηγγηηθθεείί  ττηηνν  κκααθθιιέέρρωωσσηη
εεννόόςς  σσυυσσττήήμμααττοοςς  ««DDeebbtt
FFllaaggggiinngg»»,,  πποουυ  θθαα  ττηηρρεείί  οο
ΔΔΕΕΔΔΔΔΗΗΕΕ  κκααιι  μμεε  ββάάσσηη  ττιιςς  εεννττοολλέέςς
ττωωνν  ππρροομμηηθθεευυττώώνν  ρρεεύύμμααττοοςς  οοιι
ππεελλάάττεεςς  θθαα  εεππιισσηημμααίίννοοννττααιι  μμεε
««κκόόκκκκιιννηη»»  έέννδδεειιξξηη  εεφφόόσσοονν  έέχχοουυνν  

χχρρέέηη  κκααιι  μμεε  ««ππρράάσσιιννηη»»  ααυυττοοίί  πποουυ
έέχχοουυνν  εεξξοοφφλλήήσσεειι  ήή  έέχχοουυνν  δδιιαακκαα--
ννοοννίίσσεειι  ττιιςς  οοφφεειιλλέέςς  ττοουυςς..
ΠΠιιοο  σσυυγγκκεεκκρριιμμέένναα,,  ηη  ΡΡΑΑΕΕ  ππρροο--

ττεείίννεειι  σσττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  ππααρρέέ--
λλθθεειι  άάππρραακκττηη  κκααιι  ηη  δδεεύύττεερρηη  κκααττάά
σσεειιρράά  ππρροοθθεεσσμμίίαα  εεξξόόφφλληησσηηςς  λλοογγαα--
ρριιαασσμμοούύ  ρρεεύύμμααττοοςς,,  ττόόττεε  οο  ππρροομμηηθθ--
εευυττήήςς  ηηλλεεκκττρριικκήήςς  εεννέέρργγεειιααςς  μμπποορρ--
εείί  νναα  δδώώσσεειι  σσττοονν  ΔΔιιααχχεειιρριισσττήή  εεννττοο--
λλήή  γγιιαα  ττηηνν  ααππεεννεερργγοοπποοίίηησσηη  ττοουυ
μμεεττρρηηττήή  φφοορρττίίοουυ  λλόόγγωω  λληηξξιιππρρόόθθεε--
σσμμωωνν  οοφφεειιλλώώνν..

ΗΗ  υυπποοββοολλήή  εεννττοολλήήςς  ααππεεννεερργγοο--
πποοίίηησσηηςς  σσυυννεεππάάγγεεττααιι  σσεε  κκάάθθεε
ππεερρίίππττωωσσηη  ττηηνν  εεππιισσήήμμααννσσηη  ττοουυ
ππεελλάάττηη--οοφφεειιλλέέττηη  ωωςς  υυππεερρήήμμεερροουυ
σσττοο  ππλληηρροοφφοορριιαακκόό  σσύύσσττηημμαα  ττοουυ
ΔΔιιααχχεειιρριισσττήή  ((ddeebbtt  ffllaaggggiinngg)),,
σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττηη  ΡΡΑΑΕΕ..

ΑΑνν  οο  ππεελλάάττηηςς,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττηηνν
ππρρόότταασσηη  ττηηςς  ΡΡΑΑΕΕ,,  εεξξοοφφλλήήσσεειι  όόλλοο
ττοο  πποοσσόό  ττηηςς  οοφφεειιλλήήςς  ήή  αανν  ττηη  δδιιαα--
κκααννοοννίίσσεειι,,  ττόόττεε  οο  ππρροομμηηθθεευυττήήςς
οοφφεείίλλεειι  νναα  ππρροοχχωωρρήήσσεειι  σσττηηνν  ααππεε--
ννεερργγοοπποοίίηησσηη  ττηηςς  εεννττοολλήήςς  δδιιαακκοο--
ππήήςς  ττοουυ  φφοορρττίίοουυ  κκααιι  νναα  εεππιισσηημμάά--
ννεειι  μμεε  ««ππρράάσσιιννηη»»  έέννδδεειιξξηη  ττοονν
ππεελλάάττηη..  ΤΤόόττεε  οο  ττεελλεευυττααίίοοςς  ααπποοκκττάά
ττοο  δδιικκααίίωωμμαα  ααλλλλααγγήήςς  ππρροομμηηθθεευυττήή..

ΛΛΑΑΜΜΒΒΑΑΝΝΕΕΙΙ  ΜΜΕΕΤΤΡΡΑΑ  ΤΤΟΟ  ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙΙΟΟ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΚΚΑΑΚΚΟΟΠΠΛΛΗΗΡΡΩΩΤΤΕΕΣΣ

ΕΕνναα  ββήήμμαα  ππιιοο  κκοοννττάά  τταα  μμέέττρραα  
γγιιαα  ττοονν  ««εεννεερργγεειιαακκόό»»  ΤΤεειιρρεεσσίίαα
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Η εταιρεία Tileorganosi αναζητά
άμεσα να καλύψει 2 θέσεις γραμμα-
τέων.

Προσόντα:
- Καλή γνώση αγγλικών σε προφ-
ορικό και γραπτό επίπεδο
- Πολύ καλή χρήση Η/Υ - ταχύτητα
στην πληκτρολόγηση
- Γνώση υπολογιστών
- Ευχέρεια λόγου
- Ευγένεια
- 6ωρη εργασία με προοπτική για
ταχεία αναβάθμιση σε 8ωρη
Περιοχή Εργασίας: Ελευσίνα
Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφι-
κά στο 
info@tileorganosi.gr

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

" 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 " 

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

ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του
Δήμου Ελευσίνας, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα διανείμει σχολικά είδη σε παιδιά οικογενειών
που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα.

Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθυνθούν στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, στην οδό Ρήγα Φεραίου 70
και να υποβάλουν αίτηση.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφής του κάθε μαθητή.
Όσοι δεν είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου μας, θα προσκομίσουν επιπλέον το

πρόσφατο Ε1 και εκκαθαριστικό.Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα
2131601433 και 2131601417.
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Ελληνικό: 
Π α ρ α χ ω ρ ο ύ ν τα ι
στους όμορους
δήμους 235 
στρέμματα και 50 
ακίνητα

Υ
πεγράφη από το ΥΠ.ΟΙΚ. η
διανομή των εκτάσεων-
κοινωφελών χώρων στο

Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού
προς τους Δήμους Ελληνικού-
Αργυρούπολης, Αλίμου, Γλυφάδας –
Χρ. Σταϊκούρας: Σημαντική ημέρα
για την κυβέρνηση, τους όμορους
δήμους και την επένδυση

Στα 235 στρέμματα φθάνει η
συνολική έκταση και 50 τα ακίνητα
πολλαπλών μελλοντικών χρήσεων
για υπηρεσίες διοίκησης, πρόνοιας,
πολιτισμού, αθλητισμού,
προσχολικής και σχολικής
εκπαίδευσης, καθώς και για αστικές
υποδομές, που παραχωρεί το
Δημόσιο στους όμορους δήμους του
Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού –
Αγίου Κοσμά, με υπουργική
απόφαση που υπεγράφη την Τρίτη
στο υπουργείο Οικονομικών.

Χρειάστηκε ένα μεγάλο χρονικό
διάστημα (περίπου 18 μηνών)
μαραθώνιων διαβουλεύσεων αλλά
και αντιπαραθέσεων σε πολιτικό και
τοπικό επίπεδο, προκειμένου να
φθάσουμε σήμερα στην τελική
κατανομή (ανά ΚΑΕΚ ακινήτου) των
χώρων που θα λάβουν οι Δήμοι
Ελληνικού-Αργυρούπολης, Αλίμου
και Γλυφάδας.

Η σχετική υπουργική απόφαση
αφορά τη διανομή των κοινωφελών
χώρων και χώρων κοινωνικής
ανταποδοτικότητας που εμπίπτουν
στον Μητροπολιτικό Πόλο, με την
οποία καθορίζονται οι εν λόγω χώροι
που μπορούν να παραχωρηθούν
χωρίς αντάλλαγμα και κατά
κυριότητα από το ελληνικό Δημόσιο

στους τρεις όμορους δήμους.
Στην τοποθέτησή του ο υπουργός

Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας,
κατά τη διάρκεια της υπογραφής της
υπουργικής απόφασης για την
κατανομή των κοινωφελών χώρων
και χώρων κοινωνικής
ανταποδοτικότητας που εμπίπτουν
εντός του Μητροπολιτικού Πόλου
Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, επισήμανε
ότι σήμερα είναι μια ιδιαίτερα
σημαντική ημέρα για τους κατοίκους
των όμορων δήμων του
Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού –
Αγίου Κοσμά.

«Ένα μεγάλο, χρονίζον πρόβλημα
αξιοποίησης χώρων στον
Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού –
Αγίου Κοσμά, επ’ αμοιβαία ωφελεία
των τοπικών κοινωνιών, επιλύεται.
Ένα πρόβλημα που φάνταζε άλυτο,
και δημιουργούσε – πολλές φορές –
έντονες αντιπαραθέσεις σε τοπικό
επίπεδο, βρίσκει λύση», ανέφερε
χαρακτηριστικά ο κ. Σταϊκούρας, ο
οποίος εξήρε τη συμβολή των
βουλευτών της περιοχής (Νότιος
Τομέας), ενώ παράλληλα
ευχαρίστησε και τους τρεις
δημάρχους της περιοχής, για την
πραγματική διάθεση επίλυσης του
προβλήματος της διανομής
κοινωφελών χώρων και την
υπευθυνότητα που επέδειξαν.

Σημειώνεται ότι το υπουργείο
Οικονομικών, την προηγούμενη
εβδομάδα, με τη διάταξη του άρθρου
128 του ν. 4972/2022, θέσπισε τη
δυνατότητα του ελληνικού Δημοσίου

να παραχωρεί, χωρίς αντάλλαγμα
και κατά κυριότητα, στους όμορους
δήμους του Μητροπολιτικού Πόλου
Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, δηλαδή
στους Δήμους Αλίμου, Γλυφάδας και
Ελληνικού – Αργυρούπολης,
εδαφικούς χώρους που εμπίπτουν
εντός του εν λόγω πόλου, οι οποίοι
κατά τις οικείες πολεοδομικές
διατάξεις χαρακτηρίζονται ως
κοινωφελείς χώροι ή χώροι
κοινωνικής ανταποδοτικότητας.

Η πραγματοποίηση της
παραχώρησης, κατά την ανωτέρω
διάταξη, συντελέστηκε σε δύο
στάδια:

• Κατά το πρώτο στάδιο, με
απόφαση-πλαίσιο του υπουργείου
Οικονομικών και της πολιτικής
ηγεσίας αυτού, γίνεται διανομή
μεταξύ των προαναφερόμενων
δήμων, των δυναμένων να
παραχωρηθούν – ως άνω – χώρων.
Κατά την προετοιμασία και
κατάρτιση της εν λόγω απόφασης
συνεκτιμήθηκαν και τα επιμέρους
αιτήματα και οι ιδιαιτερότητες των
ενδιαφερόμενων δήμων, τα οποία,
πρόσφατα και από κοινού,
συμφωνήθηκαν. Σημειώνεται δε ότι
ορισμένα εξ αυτών διαθέτουν
χαρακτηριστικά κοινωφέλειας
υπερτοπικής, και όχι μόνο δημοτικής
εμβέλειας.

• Κατά το δεύτερο στάδιο, με βάση
την ως άνω απόφαση διανομής,

εκδίδεται από τον αρμόδιο γενικό
διευθυντή Δημόσιας Περιουσίας και
Κοινωφελών Περιουσιών της γενικής
γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής
και Δημόσιας Περιουσίας του
υπουργείου Οικονομικών, η
απόφαση παραχώρησης ενός
εκάστου κοινωφελούς χώρου ή
χώρου κοινωνικής
ανταποδοτικότητας, προς κάθε έναν
από τους δήμους που υπέβαλαν
σχετικά αιτήματα.

Με τη μεταγραφή κάθε απόφασης
παραχώρησης και την καταχώρησή
της στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο
και Κτηματολογικό Γραφείο,
αντίστοιχα, ολοκληρώνεται η
διαδικασία της παραχώρησης, και
κάθε δήμος μπορεί να
χρησιμοποιήσει ελεύθερα, στο
πλαίσιο της κοινωφέλειας, τους
παραχωρούμενους χώρους για τις
ανάγκες της τοπικής κοινωνίας,
όπως τόνισε ο υπουργός
Οικονομικών.

Η υπογραφή της υπουργικής
απόφασης πραγματοποιήθηκε την
Τρίτη (27/9) σε ειδική εκδήλωση στο
υπουργείο Οικονομικών, στην οποία
έλαβαν μέρος οι δήμαρχοι Αλίμου,
Ανδρέας Κονδύλης, Γλυφάδας,
Γιώργος Παπανικολάου και
Ελληνικού-Αργυρούπολης, Γιάννης
Κωνσταντάτος. Παρευρέθηκαν
ακόμα, ο υπουργός Προστασίας του
Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, η
υφυπουργός Μετανάστευσης &
Ασύλου, Σοφία Βούλτεψη, ο
υφυπουργός Οικονομικών,
Απόστολος Βεσυρόπουλος, οι
βουλευτές Νοτίου Τομέα Αθηνών της
ΝΔ Διονύσης Χατζηδάκης, Χάρης
Θεοχάρης, Άννα Καραμανλή,
Μπάμπης Παπαδημητρίου, Βασίλης
Σπανάκης, του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Γιάννης
Μπαλάφας, του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ
Τόνια Αντωνίου, ο γενικός
γραμματέας Φορολογικής Πολιτικής
και Δημόσιας Περιουσίας
Εμμανουήλ Μαστρομανώλης,
υπηρεσιακοί παράγοντες του
υπουργείου Οικονομικών και στελέχη
της Lamda Development.

ΓΓεεννιικκήή  ααππεερργγίίαα  
σσττοουυςς  ΟΟΤΤΑΑ

Κάλεσµα συµµετοχής στη ΓΕΝΙΚΗ
ΑΠΕΡΓΙΑ της ΤΕΤΑΡΤΗΣ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
2022, που γίνεται µαζί µε τους εργαζόµενο-
υς στον υπόλοιπο ∆ηµόσιο Τοµέα και στον
Ιδιωτικό Τοµέα, έχει ως στόχο να θέσει
τέρµα σε αυτή την πολιτική, καλεί τους
εργαζοµένους στους ΟΤΑ, η ΠΟΕ ΟΤΑ.

Στην ανακοίνωση της, µεταξύ άλλων
σηµειώνει:

Οι εργαζόµενοι στο ∆ηµόσιο και την Τοπι-
κή Αυτοδιοίκηση, δώδεκα (12) χρόνια
ΤΩΡΑ, όχι µόνο δεν είδαµε καµία αύξηση
στο µισθό µας, αλλά αντίθετα είχαµε περι-
κοπές που έφτασαν µέχρι και 40%. Μειώθη-
καν δραµατικά οι αποδοχές µας, καταργήθη-
κε ο 13ος και 14ος µισθός, πάγωσε η διετία
2016- 2017 για τη µισθολογική εξέλιξη,
µειώθηκε το αφορολόγητο.

Κι αυτά είναι µόνο λίγα από τα µνηµονια-

κά και νεοφιλελεύθερα µέτρα που µας
στέρησαν την αξιοπρέπεια και µία ζωή µε
όνειρα. Τώρα, την ώρα που η κυβέρνηση
πανηγυρίζει για την δήθεν έξοδο από την
ενισχυµένη εποπτεία και τα µνηµόνια, όχι
µόνο δεν προβλέπεται καµία αύξηση στους
µισθούς των ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, από 1
Ιανουαρίου 2023, αλλά ο πληθωρισµός που
έχει ξεπεράσει το 11% και η ακρίβεια εξα-
νεµίζουν ότι από το εισόδηµα µας έχει απο-
µείνει.

Η κυβέρνηση της Ν.∆. τρία (3) χρόνια
τώρα όχι µόνο δεν συζητά αυξήσεις στους
µισθούς µας, αλλά προσπαθεί µε ψέµατα να
παραπλανήσει την κοινωνία ότι δήθεν η
κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης και
στο ∆ηµόσιο από 1-1-2023 συνεπάγεται
αυξήσεις στους µισθούς των εργαζοµένων.
∆εν υπάρχει µεγαλύτερο ψέµα από αυτό,
αφού είναι γνωστό ότι οι εργαζόµενοι που
έχουν εισόδηµα µέχρι 12.000 € τον χρόνο
δεν θα πάρουν ούτε ένα (1) ευρώ αύξηση, ενώ
όσοι έχουν εισόδηµα από 12.000 € µέχρι
20.000 € θα πάρουν αύξηση από 1,83 € τον
µήνα µέχρι 14,66 €!!!

∆ιεκδικούµε:
• Γενναίες αυξήσεις στους µισθούς και

στις συντάξεις, άµεσα, τουλάχιστον ίσες µε
την αύξηση του πληθωρισµού.

• Κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης
από 1-1-2021, όπως έγινε και στον Ιδιωτικό
Τοµέα.

• Ξεπάγωµα µισθολογικά της διετίας
2016-2017.

• Αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ.
• Επαναφορά του 13ου και 14ου µισθού.
• Αύξηση και επέκταση του Επιδόµατος

Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας.
Καµία περικοπή του.

• Κατάργηση του Νόµου Χατζηδάκη
(Ν.4808/2021) για τα εργασιακά, καθώς και
κατάργηση όλων των Νόµων που ιδιωτικο-
ποιούν την Κοινωνική Ασφάλιση.

• Προσλήψεις µόνιµου προσωπικού για
να καλυφθούν τα χιλιάδες οργανικά κενά
που υπάρχουν στους Ο.Τ.Α. και στο ∆ηµό-
σιο, ιδιαίτερα στους τοµείς της Υγείας, της
Παιδείας, της Κοινωνικής Ασφάλισης κ.α.

• Ταυτόχρονα, λέµε όχι στις ιδιωτικοποι
ήσεις ∆ηµόσιων Οργανισµών και Φορέων.

Κατάργηση κάθε σχετικής διάταξης για την
ίδρυση και λειτουργία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθµού.\
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Ο Απόλλωνας
Ποντίων 2-2 στο

Κερατσίνι
Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας που
διεξήχθει στο γήπεδο σχιστού ο
Απόλλωνας Ποντίων Ασπροπύργου
αναδείχθηκε ισόπαλος 2-2 με το
Κερατσίνι. Τα τέρματα της ομάδας
του Γιώργου Αδάκτυλου σημείωσαν
οι
Αθανασιάδης, Τσουτσάνης.
Την Κυριακή ο Απόλλωνας θα
δώσει νέο φιλικό στο γήπεδο της
παραλίας με τον Αίαντα Ασπροπύρ-
γου.

Oι εγγραφές 
συνεχίζονται στην 
ακαδημία της 
Δύναμης 
Ασπροπύργου
Οι εγγραφές στην  ακαδημία
μας συν εχίζον ται!

Δωρεάν  Εγγραφή &
Εκπτώσεις έως και 70% για
αδέλφια.
Σε κάθε παιδί κάν ουμε ΔΩΡΕΑΝ εγγραφή, έκπτωση κάθε μήν α -50%

στο 2ο αδερφάκι του & -70% στο 3ο!
ΔΩΡΕΑΝ συν δρομή σε όσους και όσες έχουν  γεν ν ηθεί το 2017-2018!
Δύν αμη Ασπροπύργου | Μαζί, παίζουμε καλύτερα
� 697 2606571  Αγίου Ραφαήλ, Γήπεδο Δύν αμης Ασπροπύργου

EΠITYXHMENO TO ΣEMINAPIO
ΠPOΠONHTΩN

ME MEΓAΛH EΠITYXIA OΛOKΛHPΩΘHKE TO
ΔIHMEPO ΣEMINAPIO ΠPOΠONHTΩN TOY ΔIKTYOY
ΣXOΛΩN ΠOΔOΣΦAIPOY TOY OΛYMΠIAKOY, TO
ΣABBATOKYPIAKO 24 KAI 25 ΣEΠTEMBPIOY ΣTO
ΓHΠEΔO Γ. KAPAIΣKAKHΣ ΣTO PENTH.

? ΣYMMETEIXAN KAI OI ΔIKOI MAΣ ΠPOΠONHTEΣ
OΠOY AΠOKOMIΣAN ΠOΛYTIMEΣ ΓNΩΣEIΣ, ΠOY ΘA
TOYΣ BOHΘHΣOYN ΣTHN EKΠAIΔEYΣH TΩN
ΠAIΔIΩN THΣ AKAΔHMIAΣ MAΣ.

?? ΣTO ΣEMINAPIO EΔΩΣE TO ΠAPON O
ΓYMNAΣTHΣ THΣ ΠPΩTHΣ OMAΔAΣ K. MOYPIKHΣ
KAΘΩΣ KAI OΛOI OI ΠPOΠONHTEΣ THΣ AKAΔHMIAΣ
TOY OΛYMΠIAKOY.

?? ME OΠΛO THN ΓNΩΣH, ΠPOXΩPAME ΓIA THN
KATAKTHΣH TΩN MEΓAΛΩN ΣTOXΩN ΠOY ΔEN
EINAI AΛΛOI AΠO TO NA ΔINOYME XAPA KAI
ΠAIXNIΔI ΣTA ΠAIΔIA MAΣ.

«European Week of Sport
2022» Ευρωπαική ομάδα

αθλητισμού

Ο Παν ελλήν ιος σύν δεσμος
γυμν αστηρίων  και ο Σύλλογος
Ιδιοκτητών  γυμν αστηρίων  Αττικής
στα πλαίσια  της Ευρωπαϊκής
Εβδομάδας Αθλητισμού - «European
Week of  Sport 2022»και της ημέρας
μαζικής άθλησης National Fitness
Day  - «Be Activ e Day  2022»
διοργάν ωσαν    ποδοσφαιρικό αγών α
μεταξύ  ομάδας   Βουλευτών  και
βετεράν ων  ποδοσφαιριστών    και της
ποδοσφαιρικής ομάδας της UNESCO
Νοτίων  Προαστίων  στην  οποία
συμμετείχ αν  βετεράν οι πρώην
επαγγελματίες  ποδοσφαιριστές και
δημοσιογράφοι-αθλητικογράφοι.

Σκοπός του αγών α, η διάδοση του

μην ύματος προς όλους τους πολίτες
για τακτική συμμετοχ ή σε
προγράμματα άθλησης και σωματικής
δραστηριότητας.

Στον  αγών α συμμετείχ αν  οι
βουλευτές Κώστας Καραγκούν ης,
Κώστας Κυραν άκης, Παυλος
Χρηστίδης, ο εκπροσωπος τυπου της
Ν.Δ, Τάσος Γαιτάν ης, οι βετεράν οι
ποδοσφαιριστες Νίκος Σαργκάν ης,
Νίκος Βαμβακούλας, Αν δρέας
Μπον όβας και πολλοί άλλοι βετεράν οι
πρώην  επαγγελματίες
ποδοσφαιριστές.

Οικοδεσπότης του αγών α ο
Δήμαρχ ος Βάρης-Βούλας-
Βουλιαγμέν ης Γρηγόρης
Κων σταν τέλος, καθώς ο αγών ας
τελέστηκε στο δημοτικό στάδιο της
Βάρης, ο οποίος απέν ειμε και τα
αν αμν ηστικά κύπελλα στις ομάδες.

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΑΟ: 
Απέκτησε το δικό του 
Λεωφορείο.Στοχεύει
ψηλά με σχέδιο και
οργάνωση

Η ομάδα του ΑΟ Μανδραικός  και
όλος ο όμιλος έχουν το δικό τους λεω-
φορείο! Το πρώτο... γιατί ακολουθεί κι
άλλο! Τα όνειρά μας πλέον μπορούν να
ταξιδεύουν κυριολεκτικώς!

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανα-
κοινώσουμε την παραχώρηση από τον
χορηγό μας, την εταιρεία MMBS και την
πρόεδρό της κα Μαρία Μπούκα, ενός
λεωφορείου.

Είναι ήδη ντυμένο με τα χρώματα της
ομάδας και του χορηγού και σε λίγες
ημέρες θα είναι έτοιμο να μεταφέρει
τους ποδοσφαιριστές μας καθώς και
όλους τους αθλητές και τις  αθλήτριες

του Ομίλου.
Ευχαριστούμε από καρδιάς την κα

Μπούκα, που πίστεψε στα όνειρά μας,
που εμπιστεύτηκε τα σχέδιά μας, που
στηρίζει  απλόχερα την προσπάθειά
μας. Διοίκηση, προπονητές, αθλητές,
γονείς, στέλνουμε θερμές ευχαριστίες
και ευχές.

Έχουμε ένα βασικό κοινό, χορηγός
και όμιλος: Στοχεύουμε ψηλά με σχέδιο,
οργάνωση και δουλειά. Στο χώρο των
επιχειρήσεων και του αθλητισμού αυτά
επιβραβεύονται.

Πάμε δυνατά!
Το ταξίδι μας συνεχίζεται πιο όμορ-

φο!

Παλαίμαχοι Βύζα
Μεγάρων:

Συλλυπητήρια...

Ο Σύνδεσμος μας
εκφράζει τα θερμά

συλλυπητήρια στους
συναδέλφους Κυριάκο
και Λεωνίδα Μιχα για

την απώλεια του
πατέρα τους.

Ο Θεός να ανα-
παύσει την ψυχή του.

Εκ μέρους του ΔΣ.
Ο Πρόεδρος 

Μαργέτης Ιερ.

Γ.Γραμματέας
Γιαννακάρης Κων.

MANDRAIKOS GYM
WOMEN
ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ
3 ΟΚΤΩΒΡIΟΥ
Ώρες τμημάτων  : Δευτέρα Τετάρτη
Παρασκευή στο Κλειστό Γήπεδο
08:45 - 09:45 και Τρίτη Πέμπτη
Παρασκευή 19:30 - 20:30 στο
Πολιτιστικό Κέν τρο
Ο Μαν δραϊκός Αθλητικός Όμιλος
και η προπον ήτρια κα Τζέν η
Χατζηλαμπριν ού, σας περιμέν ουμε.
Φέτος με χαρά αν ακοιν ών ουμε ότι
θα συν εργαστούμε και με την
εξαίρετη διατροφολόγο κα
Anastasia Gerogianni
Κάθε Παρασκευή για τον  μήν α
Οκτώβριο θα επικεν τρων όμαστε με
το πρόγραμμα μας σε καύση
λίπους ❗❗
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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.

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

ZΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
Η εταιρία ανταλλακτικών

αυτοκινήτου Lagios Parts
αναζητά κοπέλα υπάλληλο
γραφείου για την περιοχή

του Ασπροπύργου .
Επικοινωνία στο

6951959360
lagiosparts@gmail.com4488
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ΕΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

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

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

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

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλείται μονοκατοικία
διώροφη στα Νεόκτιστα
Ασπροπύργου σε άριστη
κατάσταση σε περιφραγ-
μένο χώρο 1 στρεμμάτων
Τηλ: 6949897678

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Πωλείται Οικόπεδο 350
τ.μ. (20μ. Πρόσοψη x 17,5
μ. Βάθος) στην οδό  Ηρακ-
λείου – Άνω Ελευσίνα. Τιμή
150.000 ευρώ Τηλ.
6973221912 &
6977650730          

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή κατά-
σταση γκαρσονιέρα 35 τ.μ.,
ισόγεια, 1 υ/δ, κατασκευή '08,
μπάνιο, επιπλωμένη, θέρ-
μανση: αυτόνομη θέρμανση
με κεντρική εγκατάσταση, μέ-
σο θέρμανσης: πετρέλαιο,
νυχτερινό ρεύμα, χωρίς
κοινόχρηστα, ελεύθερη, ιδα-
νική για φοιτητές, τιμή 400€
6948750875

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητο δια-
μέρισμα 63 τ.μ., 4ου, 1 υ/δ,
κατασκευή '10, μπάνιο, ενε-
ργ. κλ. Α+, ζώνη οικιστική, τι-
μή 410€, 09:00-21:00
6908419263

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατάσταση
οροφοδιαμέρισμα 90 τ.μ.,
ισόγειο, προσόψεως, 2 υ/δ,
κατασκευή '97, μπάνιο, σε
οικόπεδο 650 τ.μ., θέρμαν-
ση: αυτόνομη θέρμανση με
ατομική εγκατάσταση, μέσο
θέρμανσης: πετρέλαιο, τζάκι,
πάρκιν πιλοτής, κουφώματα
αλουμινίου, χωρίς ασανσέρ,
ζώνη οικιστική, δάπεδα: μάρ-
μαρο, πολύ καλή κατοικία με
δύο μεγάλα υπνοδωμάτια,
σαλόνι ,κουζίνα με καθιστικό
και τζάκι και μεγάλο κήπο, τι-
μή 480€, συζητήσιμη. SYN-
THESIS S.R.E.CON,
2105541126, 09:00-20:00

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη γκαρ-
σονιέρα 45 τ.μ., ισόγεια,
διαμπερής, 1 υ/δ, αυτόνομη
θέρμανση, πόρτα ασφα-
λείας, ηλιακός, ανοικτό πάρ-
κιν, κήπος, χωρίς ασανσέρ,
χωρίς κοινόχρηστα, όχι
μεσίτες, είναι ένας μεγάλος
χώρος με κουζίνα και 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 θ-

έρμανση με κεντρική εγκατά-
σταση, πόρτα ασφαλείας,
ηλιακός, χωρίς κοινόχρηστα,
ενεργ. κλ. Ε, ///Μαγούλα, ορ-
οφοδιαμέρισμα 170 τ.μ., 1ου
ορόφου κατασκευής 1980,
προσόψεως και διαμπερές.
Διαθέτει 3 υ/δ, σαλόνι μεγά-
λο, κουζίνα, μπάνιο, 2 wc,
πόρτα ασφαλείας, αυτ. θέρ-
μανση πετρελαίου και λέ-
βητας, ηλιακό. Κοντά στο
κέντρο της πόλης. 6/5/2022
10:36 πμ, τιμή 600€ (e-a-
gents1327401). ASPIS RE-
AL ESTATE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ,
2111084220

ΕΛΕΥΣΙΝΑ οικία 110 τ.μ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή '79,
2 μπάνια, ανακαινισμένη, α-
νακαίνιση '20, τιμή 450€,
09:00-21:00
6945153906

ΜΑΝΔΡΑ Μακρυάμμος, μο-
νοκατοικία 72 τ.μ., υπερυψω-
μένη ισόγεια, 1 υ/δ, ενεργ. κλ.
Γ, ανακαινισμένη, τιμή 300€
6946983366

ΟΙΝΟΗ νεόδμητη μονοκα-
τοικία 60 τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ,
μπάνιο, ανακαίνιση '10, τιμή
250€, 07:00-22:00

6945605024

ΒΙΛΙΑ μονοκατοικία 135 τ.μ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, 2 μπάνια, τζά-
κι, κήπος, ανακαινισμένη,
σαλονοτραπεζαρία, κουζίνα,
1 ξύλινη σοφίτα, 2 αυλές, κα-
λοριφέρ, χωρίς σκάλες, κα-
τάλληλη και για ηλικιωμένους
και άτομα με κινητικά προβ-
λήματα, δεκτά κατοικίδια, τι-
μή 500€ 6944461852

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή κατά-
σταση μονοκατοικία 72 τ.μ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, επί της λεωφ-
όρου Θρασυβούλου και Βαγ-
γέλη Περπινιάδη, Άνω
Φούσα, με αυλή, κοντά σε
προαστιακό, στάση λεωφορ-
είου και αγορά., τιμή
420€6973222212

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ανακαινι-
σμένο διαμέρισμα 50 τ.μ., 1
επίπεδο, 1ου, 1 υ/δ, κατασκε-
υή '90, μπάνιο, κλιματισμός,
ενεργ. κλ. Δ, ανακαίνιση '00,
3 δωμάτια, 1 κουζίνα/ες, κου-
ζίνα (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 θέρμαν-
ση, ενεργ. κλ. Ζ, ανακαίνιση
'00, 3 δωμάτια, 1 κουζίνα/ες,
6/5/2022 11:43 πμ, τιμή 300€
(e-agents1066075). ASPIS
REAL ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220

Διαμέρισμα
Ασπρόπυργος
380 € 60 τ.μ.
Υπνοδωμάτια: 1 Μπάνια: 1
Όροφος: 1ος Κατάσταση:
Ανακαινισμένο
Έτος κατασκευής: 1990
Έτος ανακαίνισης: 2022
Ενεργειακή Κλάση: Δ
Ηλιακός θερμοσίφωνας
Ζώνη: Οικιστική
Δάπεδα: Μωσαϊκό
Ενοίκιο περιλαμβάνει:
Κοινόχρηστα Κεντρική θέρ-
μανση
Μέσο θέρμανσης: Πετρέλαιο
δίπλα στην 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

Ζ Η Τ Ε Ι Τ Α Ι
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ζητούνται πωλήτριες σε
αρτοζαχαροπλαστείο στην 
περιοχή του Ασπροπύρ-
γου για πλήρη απασχόλ-
ηση. Η προϋπηρεσία θα
ήταν  επιθυμητή.  
Επικοινωνιακές δεξιότητες
-Ομαδικότητα

- Ευελιξία ωραρίου
Παρέχεται πλήρης ασφάλι-
ση.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6937427107 
Κα Κωνσταντίνα. 
Ωράριο επικοινωνίας:
06:00-18:00.

Κυρία ζητά 24ωρη
εργασία στην περιοχή
του Θριάσιου για
φύλαξη ηλικιωμένου
Τηλ 6995524143 κα
Τόνια

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

Κύριες αρμοδιότητες και καθή-
κον τα

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

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

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

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

ZHTEITAI  
ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
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ΟΟ  ΔΔήήμμοοςς  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  σσυυμμμμεεττέέχχεειι  σσττηη  δδρράάσσηη  ««ΜΜΑΑΖΖΙΙ
ΠΠΙΙΟΟ  ΔΔΥΥΝΝΑΑΤΤΟΟΙΙ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟΝΝ  ΚΚΑΑΡΡΚΚΙΙΝΝΟΟ  ΤΤΟΟΥΥ  ΜΜΑΑΣΣΤΤΟΟΥΥ»»  

ΟΔήμος Ασπροπύργου μέσω του Οργανισμού Άθλησης και
Φροντίδας, Νεολαίας και Τρίτης Ηλικίας στηρίζει για μια ακόμη
χρονιά τη δράση RACE FOR THE CURE του Πανελλήνιου

Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ»  - ΜΑΖΙ ΠΙΟ
ΔΥΝΑΤΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ, που θα πραγματοποιηθεί
την Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2022 στο Ζάππειο.  

Για το λόγο αυτό, προσφέρει σε 50 γυναίκες της πόλης ΔΩΡΕΑΝ
μετακίνηση και συμμετοχή στη δράση και συγκεκριμένα στον περίπατο
των 2 χιλιομέτρων, με σκοπό να ενισχύσει το σπουδαίο έργο του συλλό-
γου.

Για περισσότερες πληροφορίες και  δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να
επικοινωνείτε έως τις 22/9  στα τηλέφωνα  210-5577862 (εσωτ: 2) και
6936275205 (Μαρία Γκούμα). Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

Συνεχίζεται το πρόγραμμα δακοκτονίας σε ελαιοκαλλιέργειες 
από την Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής

Διευκρινίσεις & Οδηγίες προς τους παραγωγούς της περιοχής

Σ
τα πλαίσια της εφαρμογής προγράμματος
δακοκτον ίας έτους 2022 κατά το χ ρον ικό διά-
στημα από 03/10/2022 έως 12/10/2022 πρόκει-

ται ν α πραγματοποιηθεί από την  Περιφερειακή Εν ότ-
ητα Δυτικής Αττικής, με συν τον ισμό του Αν τιπεριφε-
ρειάρχ η Δυτικής Αττικής Λευτέρη Κοσμόπουλου, ο
τρίτος κατά σειρά ψεκασμός δακοκτον ίας στους
ελαιών ες της περιοχ ής για προστασία από το δάκο.

Σχ ετικά, η αρμόδια Διεύθυν ση Αγροτικής Οικο-
ν ομίας και Κτην ιατρικής Περιφερειακής Εν ότητας
Δυτικής Αττικής διευκριν ίζει και συν ιστά τα παρακά-
τω.

Διευκριν ίσεις & Οδηγίες προς τους παραγωγούς

Οι ψεκασμοί αυτοί είν αι δολωματικοί από εδάφους με
το φυτοπροστατευτικό FORZA ZEON 10 CS στις
ελαιοκομικές περιοχ ές του Δήμου Μεγαρέων  (Δημοτι-
κής Κοιν ότητας Μεγάρων  και Νέας Περάμου), στις
ελαιοκομικές περιοχ ές του Δήμου Μάν δρας Ειδυλλίας
και της Δημοτικής Κοιν ότητας Βιλίων , καθώς και της
Δημοτικής Κοιν ότητας Μάν δρας και Οιν όης.

Έχ ει τη μικρότερη δυν ατή επιβάρυν ση στο περι-
βάλλον  παρόλα αυτά είν αι απαραίτητο ν α λαμβάν ον -
ται τα αν αγκαία και προληπτικά μέτρα:

Άτομα που δεν  έχ ουν  σχ έση με τους ψεκασμούς
ν α μην  πλησιάζουν  στα συν εργεία των  ψεκασμών .

Οι μελισσοκόμοι ν α εμποδίζουν  τις πρωιν ές ώρες
την  κυκλοφορία μελισσοσμην ών  που είν αι κον τά σε
ελαιών ες.

Οι κτην οτρόφοι ν α μην  επιτρέπουν  την  ελεύθερη

βόσκηση στους ψεκασμέν ους ελαιών ες.
Οι βιοκαλλιεργητές ν α σημάν ουν  τα κτήματά τους

καθώς και ν α επικοιν ων ήσουν  με την  Διεύθυν ση
Αγροτικής Οικον ομίας και Κτην ιατρικής Περιφερειακής
Εν ότητας Δυτικής Αττικής.

Οι ελαιοκαλλιεργητές με περιφραγμέν α κτήματα ν α
φρον τίσουν  για τη δυν ατότητα πρόσβασης των  συν ε-
ργείων  ψεκασμού.

Οι ελαιών ες που θα εν ταχ θούν  στο πρόγραμμα
σύμφων α με το σχ ετικό έγγραφο του Υπουργείου
Περιβάλλον τος & Εν έργειας πρέπει ν α είν αι:

Συγκροτημέν οι, συν εχ όμεν οι και αμιγείς (δεν  θα
εφαρμοσθεί  σε συγκαλλιεργούμεν α ελαιοκτήματα).

Μακριά από κατοικημέν ες περιοχ ές.
Χωρίς την  παρεμβολή βιολογικής καλλιέργειας

ελαιών ων  ή ακαλλιέργητων  και κλειστών  ελαιών ων .
Τα ποσοστά καρποφορίας τους ν α είν αι πάν ω από

το 25% μιας πλήρους καρποφορίας για τις ελαιοποιή-
σιμες ελιές και πάν ω από 20% για τις βρώσιμες. Μικρές
κηλίδες της τάξεως των  1.000 έως 10.000 ελαιοδέν τρ-
ων  έστω και με μικρό ποσοστό καρποφορίας θα πρέ-
πει ν α εν τάσσον ται λόγω του προληπτικού χ αρακ-
τήρα της εφαρμοζόμεν ης μεθόδου.

Δεδομέν ου ότι στην  περιοχ ή των  Μεγάρων
υπάρχ ει εκτεταμέν η συγκαλλιέργεια ελιάς και κηπευ-
τικών  ή στην  καλύτερη περίπτωση γειτν ίαση των  καλ-
λιεργειών  αυτών  τον ίζουμε ότι οι συν θήκες αυτές
δημιουργούν  μεγάλο πρόβλημα στην  ορθή χ ρήση των
φυτοπροστατευτικών  προϊόν των  είτε προϊόν των  είτε
εξ αν άγκης είτε από άγν οια των  αλληλοεπικαλύψεων
που προκύπτουν .

Η συγκαλλιέργεια κηπευτικών  και ελιάς απαιτεί:

Περιορισμέν η χ ρήση φυτοπροστατευτικών  ουσιών .
Συγκεκριμέν α επιτρέπει μόν ο αυτά τα προστατευτι-

κά προϊόν τα που έχ ουν  έγκριση και για τις δύο καλλι-
έργειες. Στην  επιλογή που θα γίν ει θα πρέπει ν α
συν εκτιμηθούν  οι απαιτούμεν ες δόσεις εφαρμογής
καθώς και η μέθοδος και τα μέσα εφαρμογής.

Επισημαίν εται ότι η ετικέτα των  σκευασμάτων  καθ-
ορίζει το χ ρον ικό διάστημα μεταξύ της τελευταίας
επέμβασης με αυτά και της συγκομιδής των  προϊόν -
των  οπότε εξετάζον ται και οι αν αμεν όμεν ες ημερομ-
ην ίες συγκομιδής και των  δύο καλλιεργειών .

Στην  περίπτωση γειτν ίασης των  καλλιεργειών , επι-
λέγον ται για την  κάθε καλλιέργεια τα εγκεκριμέν α
φυτοπροστατευτικά προϊόν τα και τηρούν ται αυστηρά
τα επί της συσκευασίας αν αγραφόμεν α.

Επιλέγεται η μέθοδος και τα μέσα εφαρμογής που
περιορίζουν  την  διασπορά του φυτοπροστατευτικού
προϊόν τος και εξετάζον ται προσεκτικά οι καιρικές
συν θήκες και ιδιαίτερα η έν ταξη και κατεύθυν ση του
αν έμου.


