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O Αστέρας Μαγούλας 3-0 στη Θήβα

Ο Μανδραϊκός 4-2 τον Κριό
στην παραλία

Ήττα του Πανελευσινιακού
από τον ΑΟ Υπάτου

Θύμα ηλεκτροπληξίας
μαθητής

στον Ασπρόπυργο
Πέρασε δίπλα από μία κολώνα φωτισμού

όπου εξείχαν γυμνά καλώδια ρεύματος

Ρομά επιτέθηκαν
και λήστεψαν

γυναίκα στο κέντρο
των Αχαρνών

σσεελλ..  1133

Επίδομα θέρμανσης:
Πόσα δωρεάν λίτρα

καλύπτει
Διευρύνεται ο αριθμός των δικαιούχων,

λόγω αύξησης των εισοδηματικών ορίων.

«ΜΑΖΕΥΟΥΜΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΙΑΤΙ…… 
ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ»

Μεγάλη η ανταπόκριση των δημοτών Ασπροπύργου 
στη συγκέντρωση σχολικών ειδών 

ΥΥπποοττρροοφφίίεεςς  σσεε  δδηημμόόττεεςς  ΦΦυυλλήήςς  
για μεταπτυχιακές σπουδές, 

εξ αποστάσεως, στο Ευρωπαϊκό 
Πανεπ ιστήμιο Κύπρου

σσεελλ..  77

ΜΕ ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο Γιώργος 
Κουρούνης νέος 
πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου
Ελευσίνας σσεελλ..  22 σσεελλ..  22

ΣΣεελλ..  22--44

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
Απόδοση

Εσόδων από
ΚΑΠ σε
Δήμους

σσεελλ..33σσεελλ..  33

ΣΣεελλ..  77

σσεελλ..  33

«Μεγάλος 
κερδισμένος 

η ελληνική οικονομία, 
οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις του 

Πειραιά και της Δυτικής
Αττικής,

το βιομηχανικό μας
οικοσύστημα και φυσικά
οι εργαζόμενοι» είπε ο

πρόεδρος και διευθύνων
σύμβουλος του ομίλου

της ONEX
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος

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

Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν:
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
Διον ύσιος, Διον ύσης, Νιόν ιος, Νύσης, 

Ντέν ης, Διον υσία, Διον υσούλα, 

Νύσα, Σίσσυ, Ντεν ίζ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΓΑΒΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ-ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

Αχαρνών 7,2105576029

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΠΕΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

Ηρώων Πολυτεχνείου 63, 2105546250

MANΔΡΑ

Μαρτζέλης Χρήστος Ι.
Στρατηγού Ρόκκα 56, 2105555550

ΆΝΩ  ΛΙΟΣΙΑ 
Δεληστάθη Μαρία Σ.

28ης Οκτωβρίου 21, Ζεφύρι, 2102322141

ΑΧΑΡΝΕΣ
Παγώνας Σπυρίδων Χ.

Πλατεία Αγίου Νικολάου 8, 2102467156

«Μεγάλος κερδισμέ-
νος η ελληνική οικο-
νομία, οι μικρομεσαίες
επιχειρήσεις του Πειρ-
αιά και της Δυτικής
Αττικής, το βιομηχα-
νικό μας οικοσύστημα
και φυσικά οι εργαζό-
μενοι» είπε ο πρόεδρος
και διευθύνων σύμβου-
λος του ομίλου της
ONEX

ΟΠ ά ν ο ς
Ξ ε ν ο κ ώ σ τ α ς ,
πρόεδρος και

διευθύνων σύμβουλος του
ομίλου της ONEX, μίλησε στο
«business stories» και μεταξύ
των άλλων αναφέρθηκε στις
συνεργασίες που μπορούν να
αναπτυχθούν στα δύο ναυπηγεία
τα οποία βρίσκονται στην ιδιοκ-
τησία του, αυτά του Νεωρίου και
της Ελευσίνας.

“Τα Ναυπηγεία Σύρου και Ελευ-
σίνας ανήκουν στον ίδιο όμιλο, ο
οποίος διακατέχεται από την ίδια
κουλτούρα, φιλοσοφία και

όραμα. Όμως για έναν όμιλο ο
οποίος αναπτύσσεται ραγδαία, οι
προκλήσεις είναι αρκετές. Συνέρ-
γειες θα υπάρξουν πολλές.
Οριζόντιες και σε κάποιες περι-
πτώσεις καθετοποιημένες. Αλλά η
επιχειρηματική μας δομή προβλέ-
πει ανεξάρτητους επιχειρησιακά
οργανισμούς οι οποίοι ανα-
πτύσσονται αυτόνομα”, είπε ο κ.
Ξενοκώστας για να συμπληρώσει:

“Το μόνο βέβαιο είναι πως η 

παράλληλη λειτουργία Νεωρίου
και Ελευσίνας θα έχει εν τέλει
πολλαπλασιαστικά οφέλη και για
τα δύο, και μεγάλο κερδισμένο
την ελληνική οικονομία, τις μικρ-
ομεσαίες επιχειρήσεις του Πειραιά
και της Δυτικής Αττικής, το βιομ-
ηχανικό μας οικοσύστημα και
φυσικά τους εργαζομένους, τον
άνθρωπο δηλαδή, που είναι και η
πεμπτουσία του δημιουργικού
επιχειρείν”.

Π. Ξενοκώστας: «Η παράλληλη λειτουργία
Ελευσίνας και Νεωρίου 

θα έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη και για 
τα 2 ναυπηγεία 

«Νέος Πρόεδρος Δημοτικού
Συμβουλίου, με ομόφωνη
απόφαση, ο Γιώργος Κουρούνης.»
ανακοίνωσε με δημοσίευση του ο
δήμαρχος Ελευσίνας Αργύρης
Οικονόμου:
«Ένας άνθρωπος, που είμαι

βέβαιος πως θα υπηρετήσει με
σοβαρότητα και υπευθυνότητα
τον θεσμό, τόσο με την
καθημερινή του παρουσία όσο και
με την πολιτική του επάρκεια.
Φίλε Γιώργο, καλή επιτυχία!»
Θυμίζουμε ότι ο πρώην πρέοδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου είχε
παραιτηθεί για λόγους ηθικής

ΜΕ ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Γιώργος Κουρούνης νέος πρόεδρος 
Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας
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Ρομά επιτέθηκαν 
και λήστεψαν γυναίκα στο 
κέντρο των Αχαρνών
Ρομά επιτέθηκαν και λήστεψαν γυναίκα επί της οδού Αρχαίου Θεάτρου

και Τσίγκου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άντρες που επέβαιναν σε όχημα

Toyota χρώματος ασημί επιτέθηκαν και λήστεψαν τη γυναίκα η οποία
βρισκόταν στην ανωτέρω οδό. Στη συνέχεια κινήθηκαν με μεγάλη
ταχύτητα και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.
Το περιστατικό είδαν κάτοικοι της περιοχής οι οποίοι ανησύχησαν με

όσα διαδραματίστηκαν μπροστά στα μάτια τους.

Θύμα ηλεκτροπληξίας μαθητής στον Ασπρόπυργο

Περνώντας δίπλα από μία κολώνα 
φωτισμού στην οποία εξείχαν 
γυμνά καλώδια ρεύματος

Θ
ύμα ηλεκτροπληξίας έπεσε μαθητής σε
Γυμνάσιο του Ασπροπύργου κατα τη διάρ-
κεια εκδηλώσεων την περασμένη Παρασκε-

υή.
Το παιδί χτυπήθηκε από ρεύμα εισερχόμενο στον

χώρο της εξέδρας των θεατών, περνώντας δίπλα
από μία κολώνα φωτισμού στην οποία εξείχαν
γυμνά καλώδια ρεύματος.

Ο μαθητής, ο οποίος μεταφέρθηκε αμέσως στο
Γενικό Kρατικό Νίκαιας, είναι καλά στην υγεία του.

Μ
ε διπλή
π αρέμβασ η
στο επίδομα

θέρμαν σης και
έκπτωση στην  τιμή
πώλησης του
π ε τ ρ ε λ α ί ο υ
θέρμαν σης επιχ ειρεί
η κυβέρν ηση ν α
ζεστάν ει τα
ν οικοκυριά, τον
δύσκολο χ ειμών α
που έρχ εται,
δίν ον τας κίν ητρα
στους πολίτες ν α
μειώσουν  την
κ α τ α ν ά λ ω σ η
ρεύματος και
φυσικού αερίου, αλλά
και κίν ητρα για
όσους είν αι εφικτό
ν α επιστρέψουν  στο
πετρέλαιο θέρμαν σης.

Όσον  αφορά στο πετρέλαιο θέρμαν σης, όσοι έλαβαν
πέρυσι επίδομα θέρμαν σης και προμηθευτούν
πετρέλαιο θέρμαν σης, θα δουν  φέτος περισσότερα
χ ρήματα στον  τραπεζικό λογαριασμό τους καθώς το
επίδομα για τους περσιν ούς δικαιούχ ους αυξάν εται.
Την  ίδια ώρα όμως διευρύν εται και ο αριθμός των
δικαιούχ ων , λόγω αύξησης των  εισοδηματικών  ορίων .

Μάλιστα όλοι οι ν έοι δικαιούχ οι που θα αγοράσουν  

πετρέλαιο θέρμαν σης, θα λάβουν  διπλάσιο ποσό
επιδόματος θέρμαν σης.

Διπλό επίδομα θα εισπράξουν  τόσο τα ν οικοκυριά
που θα εγκαταλείψουν  το κλιματιστικό ή το φυσικό
αέριο και θα χ ρησιμοποιήσουν  πετρέλαιο θέρμαν σης
για ν α ζεσταθούν  το χ ειμών α όσο και τα ν οικοκυριά
που δικαιούν ται για πρώτη φορά επίδομα θέρμαν σης
λόγω αύξησης των  εισοδηματικών  κριτηρίων .

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
Απόδοση Εσόδων από

ΚΑΠ σε Δήμους

Εκδόθηκαν οι με αρ. πρωτ. 63358/28-09-
2022, 63389/28-09-2022 και 64065/30-09-
2022 αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουρ-

γού Εσωτερικών, Στέλιου Πέτσα, σύμφωνα με τις
οποίες αποδίδονται στους Δήμους της χώρας
έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για
την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών
δαπανών τους ή/και την υλοποίηση έργων και
επενδυτικών τους δραστηριοτήτων.

Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Δυτι-
κής Αττικής, Θανάσης Μπούρας, βρίσκεται σε δια-
ρκή συνεργασία με τον κ. Πέτσα και τον ευχαριστεί
για τις χρηματοδοτήσεις που απολαμβάνουν  και οι
πέντε Δήμοι της Δυτικής Αττικής με σημαντικά
ποσά. 
Συγκεκριμένα, από τις τρεις αυτές αποφά-

σεις ο Δήμος Ασπροπύργου θα λάβει το ποσό
των 236.727,93 ευρώ, ο Δήμος Ελευσίνας
292.649,85 ευρώ, ο Δήμος Μάνδρας-Ειδ-
υλλίας 174.308,76 ευρώ, ο Δήμος Μεγαρέων
301.301,67 ευρώ και ο Δήμος Φυλής
351.882,79 ευρώ. 
Η Κυβέρνηση για άλλη μια φορά αποδεικνύει ότι

στέκεται στο πλευρό τόσο των πολιτών όσο και
των Τοπικών Αυτοδιοικήσεων αντιλαμβανόμενη τις
δυσκολίες που έχουν δημιουργηθεί από την ενερ-
γειακή κρίση, ανταποκρινόμενη έμπρακτα στις
ανάγκες που δημιουργούνται για την κάλυψη των
αναγκών τους.

Επίδομα θέρμανσης: Πόσα δωρεάν λίτρα καλύπτει
Διευρύνεται ο αριθμός των δικαιούχων, λόγω αύξησης των εισοδηματικών ορίων.

συνεχίζεται στη σελ. 4
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Πετρέλαιο Θέρ-
μανσης

Έναρξη χορήγ-
ησης: 15 Οκτω-
βρίου 2022

Σ υ ν ο λ ι κ ή
επιδότηση: 300
εκατ. € (από 174
εκατ. € πέρυσι)

Τιμή έναρξης:
1,32 – 1,35 €/lt

Βασικό επίδο-
μα: 350 € (από
300 € πέρυσι)

Διπλασιασμός
επιδόματος στα
700 ευρώ

Π ρ ο σα ύξη ση
20%: Για κάθε
τέκνο

Επιδοτούνται:
Πετρέλαιο θέρ-
μανσης, φυσικό
αέριο, υγραέριο,
καυσόξυλα, pel-
let

Αιτήσεις: Νοέμ-
βριος – Δεκέμβρ-
ιος 2022

Ετήσια εισοδ-
ηματικά & περ-
ιουσιακά κριτήρ-
ια:

– Άγαμοι: Έως
16.000 € (από
14.000 €)

– Έγγαμοι
χωρίς παιδιά:
Έως 24.000 €
(από 20.000 €)

– Με 1 παιδί:
27.000 € (από
23.000 €)

– Με 2 παιδιά:
30.000 € (από
26.000 €)

– Επιπλέον
παιδί: + 3.000 €

– Μονογονεϊ-
κές: Έως 27.000
€ συν 3.000
€/παιδί

Ακίνητη περ-
ιουσία:

Ά γ α μ ο ι :
180.000 €

Έ γ γ α μ ο ι :
300.000 €

Πόσα δωρεάν
λίτρα καλύπτει το
επίδομα θέρμαν-
σης

Αθήνα
Άγαμος – Έγγα-

μος χωρίς παι-
διά

Επίδομα: 150
ευρώ

Δωρεάν: 110
λίτρα

Έγγαμος με 2
παιδιά

Επίδομα: 211
ευρώ

Δωρεάν: 156
λίτρα

Νέος δικαι-
ούχος

Επίδομα: 422
ευρώ

Δωρεάν: 312
λίτρα

Θεσσαλονίκη
Άγαμος – έγγα-

μος νέος δικαι-
ούχος χωρίς
παιδιά

Επίδομα: 249
ευρώ

Δω ρ ε ά ν : 1 8 4
λίτρα

Έγγαμος με 2
παιδιά

Επίδομα: 348
ευρώ

Δωρεάν: 258
λίτρα

Νέος δικαι-
ούχος

Επίδομα: 696
ευρώ

Δωρεάν: 596
λίτρα

Πειραιάς
Άγαμος – Έγγα-

μος χωρίς παι-
διά

Επίδομα: 115,5
ευρώ

Δωρεάν: 85,5
λίτρα

Έγγαμος με 2
παιδιά

Επίδομα: 168
ευρώ

Δωρεάν: 124,5
λίτρα

Νέος δικαι-
ούχος

Επίδομα: 336
ευρώ

Δωρεάν: 249
λίτρα

Συνεχίζεται από τη σελ. 3

Αποχή διαρκείας
προκηρύσσουν οι 
εργαζόμενοι στα ΚΕΠ

Η
Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων
Εργαζομένων στα Κ.Ε.Π
(Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.) προκηρύσσει

ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ από την Τρίτη
04/10/2022, από τα καθήκοντα που σχετίζονται
με την υποβολή και καταχώριση αιτήσεων
πιστοποίησης αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) των ατό-
μων με αναπηρίες.

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου:
«ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ για την ένταξη της

νέας διαδικασίας χωρίς καμιά προηγούμενη
εξοικείωση, ενημέρωση και οργάνωση διότιμε
την υπάρχουσα διάρθρωση, χωρίς κανένα
διαχωρισμό του χώρου και τήρηση αποστά-
σεων δεν διασφαλίζεται η ιδιωτικότητα και η
προστασία των ευαίσθητων προσωπικών
δεδομένων,

τα ΚΕΠ αναλαμβάνουν πλήθος άλλων
υποθέσεων και δεν είναι συνετό με αυτό τον
τρόπο να ανατίθεται μια εξειδικευμένη, χρο-
νοβόρα διαδικασία που χρήζει ιδιαίτερης προ-
σοχής, πολύ περισσότερο όταν δεν υπάρχει η
γνώση που απαιτείται για να απαντηθούν όλες
οι απορίες των πολιτών και να ολοκληρωθεί η
διαδικασία,

δεν προβλέπεται προγραμματισμένο ραν-
τεβού όπως συμβαίνει στις γραμματείες των
ΚΕΠΑ ώστε να μη δημιουργείται δυσφορία
στους πολίτες και πίεση στους εργαζόμενους,

ένα τυπικό εγχειρίδιο δεν είναι αρκετό για
να ικανοποιήσει τις ιδιαιτερότητες των περι-
πτώσεων και ανατρέχοντας στην τηλεφωνική
επικοινωνία για διευκρινίσεις, δημιουργούνται
καθυστερήσεις που δυσχεραίνουν το έργο των
υπαλλήλων,

σε πολλές περιπτώσεις που τις έχουμε
αναφέρει, παραπέμπονται οι πολίτες ΜΟΝΟ
στα ΚΕΠ , με διάφορες αιτιολογίες ( μη ύπα-
ρξη κωδικών δημόσιας διοίκησης, αδυναμία
σύνδεσης ή δικτύου κ.α. ) ,

μετατρέποντας τα σε αποκλειστικό σημείο
υποδοχής των αιτήσεων, σε αρκετά ΚΕΠ
υπάρχουν ελλείψεις σε υποδομές προσβα-
σιμότητας

ΖΗΤΑΜΕ
1. Την αναστολή της διαδικασίας υποβολής

αίτησης ΚΕ.Π.Α έως την επαρκή εκπαίδευση
και εξοικείωση του προσωπικού προς αυτή.

2. 2. Τον εξορθολογισμό των υπηρεσιών των
ΚΕΠ, με τρόπο που να διασφαλίζονται οι
κατάλληλες υποδομές προσβασιμότητας για
πολίτες με αναπηρία.

3. 3. Την δημιουργία συνθηκών εμπιστευ-
τικότητας, ώστε να εγγυηθεί το απόρρητο των
προσωπικών δεδομένων των ατόμων ΑΜΕΑ.

Η ευθύνη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακ-
υβέρνησης δεν τελειώνει με την παρουσίαση
μιας πλατφόρμας, ιδιαίτερα όταν δεν αφορά
απλά μια διεκπεραιωτική αίτηση. 

Τα άτομα με αναπηρίες πρέπει να διευ-
κολύνονται στο μέγιστο δυνατό βαθμό και γι'
αυτό απαιτείται προγραμματισμός, απαρ-
αίτητες προϋποθέσεις πρόσβασης, αναμονής
και εμπιστευτικότητας, έγκαιρη και επαρκής
εκπαίδευση. 

Έτσι μόνο θα μπορούν οι υπάλληλοι να
ασκήσουν τα καθήκοντά τους με συνέπεια και
ηρεμία αλλά και η ομάδα αυτή των πολτών να
εξυπηρετηθεί με τον ανάλογο σεβασμό.
Υποχρέωση του κράτους είναι να τα διασφ-
αλίσει και υποχρέωση δική μας να τα διεκδική-
σουμε.

Καταγγέλλουμε την ασυλλόγιστη και ανο-
ργάνωτη ανάθεση της διαδικασίας.

Διεκδικούμε τις κατάλληλες συνθήκες
εργασίας και τις απαραίτητες προϋποθέσεις
που απαιτούνται ώστε να ανταποκρινόμαστε
με επάρκεια και υπευθυνότητα στις ανάγκες
των συμπολιτών μας αλλά και να συνεχίσουμε
να τους παρέχουμε αξιόπιστες υπηρεσίες
χωρίς να υποβαθμίζεται η υπηρεσία μας.»
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Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΣΤΟΝ GREECE RACE FOR THE CURE® 

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

ΟΟ
μ ή ν α ςμ ή ν α ς
Ο κ τώ βρι οςΟ κ τώ βρι ος
είναι  έναςείναι  ένας

μήνας με ιδιαί τερομήνας με ιδιαί τερο
συμβολισμό για τουςσυμβολισμό για τους
κοινωνικούς  σκοκοινωνικούς  σκο--
πούς του Συλλόγουπούς του Συλλόγου
Εθελοντών ΘριασίουΕθελοντών Θριασίου
Πεδίου, γ ιατί  είναιΠεδίου, γ ιατί  είναι
αφι ερωμένος στηναφιερωμένος στην
ε υ α ι σ θ η τ ο π ο ί η σ ηε υ α ι σ θ η τ ο π ο ί η σ η
και  ενημέρωση γιακαι  ενημέρωση για
τον καρκ ίνο τουτον καρκ ίνο του
μαστού.μαστού.

Ο Σύλλογος μας , από την Ελευσίνα την Πολιτι-
στική Πρωτεύουσα του 2023, ενώνει τη φωνή του
με άλλες και στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα στην
Ελλάδα και στην Ευρώπη για την πρόληψη, τη
θεραπεία και τη στήριξη  όσων είχαν   εμπειρία
καρκίνου μαστού  με τις παρακάτω δράσεις :

Έτσι συμμετείχε  και φέτος στον GREECE
RACE FOR THE CURE® που διοργανώνεται
από το Άλμα Ζωής, τον   Πανελλήνιο Σύλλογο
Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού ,την Κυριακή
2 Οκτώβρη 2022 το πρωί στο Ζάππειο  . Έναν
από τους πιο δημοφιλείς αγώνες δρόμου και
συμβολικό περίπατο στην Ευρώπη με στόχο την
ενημέρωση για τον καρκίνο του μαστού και το
μεγαλύτερο αθλητικό event με κοινωνικό σκοπό
στην Ελλάδα από το 2009.

Το πρωί του Σαββατου 1/10/2022 έγινε η καθ-
ιερωμένη φωτογράφιση στον Αρχαιολογικό
Χώρο της Ελευσίνας από εθελόντριες/ντες του
Συλλόγου για τη διάδοση του μηνύματος.

Επίσης θα  φωτίσουμε  με ροζ χρώμα ένα
δημόσιο κτίριο της πόλης μας εντός του
Οκτώβρη για τον σκοπό αυτό.

Με σύνθημα το - ΜΑΖΙ πιο δυνατοί από τον
καρκίνο του μαστού - , γυναίκες, άνδρες και παι-
διά ενώνονται στον αγώνα κατά του καρκίνου του
μαστού .

Εκ μέρους του Δ.Σ. 
του Συλλόγου

Η Πρόεδρος
Μαρία Βασιλείου

Γ. Κώτσηρας: 
«Η Κυβέρνηση παραμένει στο

πλευρό της Αυτοδιοίκησης και των
τοπικών κοινωνιών, με στόχο τη

βελτίωση της καθημερινότητας των
συμπολιτών μας»

Ν
έα έκτακτη χ ρηματοδότηση, συν ολικού
ύψους 64 εκατομμυρίων  ευρώ, προς τους
Δήμους και τις Σχ ολικές Επιτροπές, για την

αν τιμετώπιση του αυξημέν ου εν εργειακού κόστους
και την  κάλυψη δαπαν ών  για τη θέρμαν ση στα σχ ο-
λεία, υπέγραψε ο Αν απληρωτής Υπουργός Εσωτερ-
ικών , κ. Στέλιος Πέτσας.

Στην  έκτακτη πρόσθετη επιχ ορήγηση, από τους
Κεν τρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ),  περιλαμβά-
ν ον ται και οι πέν τε Δήμοι της Δυτικής Αττικής, οι
οποίοι θα λάβουν  συν ολικά το ποσό των
892.613,50 ευρώ.

Υπεν θυμίζεται ότι έχ ει ήδη προηγηθεί, φέτος, η
εν ίσχ υση όλων  των  Δήμων  της χ ώρας με έκτακτη
χ ρηματοδότηση συν ολικού ύψους 218 εκατομ-
μυρίων  ευρώ για την  αν τιμετώπιση του εν εργειακού
κόστους καθώς και των  Σχ ολικών  Επιτροπών  τους
για τις δαπάν ες θέρμαν σης των  σχ ολείων .

Με αφορμή τη ν έα έκτακτη επιχ ορήγηση από το
Υπουργείο Εσωτερικών  προς τους Οργαν ισμούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χ ώρας, ο Υφυπουργός
Δικαιοσύν ης και Βουλευτής Δυτικής Αττικής της
Ν.Δ., κ. Γιώργος Κώτσηρας, δήλωσε:

«Η Κυβέρν ηση συν εχ ίζει ν α στηρίζει εμπράκτως
το δύσκολο και απαιτητικό έργο της Αυτοδιοίκησης,
παραμέν ον τας αδιαλείπτως στο πλευρό των
τοπικών  κοιν ων ιών , με στόχ ο τον  περιορισμό των
επιπτώσεων  από την  εν εργειακή κρίση και τη
βελτίωση της καθημεριν ότητας των  συμπολιτών
μας».
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Στα σηµαντικά οφέλη της Γραµµής 4 του
Μετρό που θα προκύψουν για όλους τους
κατοίκους της Αθήνας αλλά και για το

περιβάλλον, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός
Υποδοµών και Μεταφορών κ. Γιώργος
Καραγιάννης, ενώ προανήγγειλε, µιλώντας στην
ΕΡΤ1 και τους δηµοσιογράφους Κώστα
Παπαχλιµίντζο και Χριστίνα Βίδου, ότι τις
επόµενες ηµέρες θα δοθεί σε λειτουργία η
επέκταση της Γραµµής 3 στον Πειραιά.

Η είδηση που «πέρασε στα ψιλά» από την
συνέντευξη όµως είναι η αναφορά  του µου
Καράγιαννη στη ∆υτική Αττική και
συγκεκριµένα στον σχεδιασµό επέκτασης της
Γραµµής 2  προς Ζεφύρι και Μενίδι

Ως το τέλος της χρονιάς ο διαγωνισµός για την
επέκταση προς Ίλιον, ακολουθούν Μενίδι-
Ζεφύρι

Όπως έκανε γνωστό ο κ. Καραγιάννης, έως το
τέλος του 2022 θα προκηρυχθεί και το έργο της
επέκτασης της Γραµµής 2 προς Ίλιον για να
ακολουθήσουν σε επόµενη φάση, οι επεκτάσεις
προς Μενίδι και Ζεφύρι.

Εκτίµησε ότι οι κάτοικοι του ευρύτερου
κέντρου της Αθήνας αντιλαµβάνονται πόσο
αναγκαίο είναι το Μετρό, ένα Μέσο που όπως
είπε «απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, είναι
το πιο φιλοπεριβαλλοντικό, το πιο λαϊκό,
κοινωνικό και οικονοµικό µέσο µετακίνησης».

Ως προς το χρονοδιάγραµµα, ο κ. Καραγιάννης
τόνισε ότι «ο ορίζοντας ολοκλήρωσης της
Γραµµής 4 είναι τα 7 χρόνια, στο τέλος, δηλαδή,
του 2029» και πρόσθεσε ότι «για την κατασκευή
της χρησιµοποιούµε σε µεγάλο βαθµό υπόγεια
εκσκαφή για να περιορίσουµε την όχληση, κάτι
που γίνεται για πρώτη φορά».

Σοκ: Χτύπησε και
κλώτσησε το 2χρονο
εγγονάκι του μέσα σε
ζαχαροπλαστείο

Μία νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας με
θύμα ένα 2χρονο κοριτσάκι ερευνούν τις τελευ-
ταίες ώρες οι αρχές της Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα
συνέβησαν χθες το μεσημέρι όταν ένας 50χρονος
παππούς βρισκόταν με το 2χρονο εγγονάκι του
σε ζαχαροπλαστείο των Χανίων.

Κάποια στιγμή οι θαμώνες του καταστήματος 

βλέπουν τον 50χρονο να χτυπάει και να κλωτσά
ει το μόλις 2 χρονών κοριτσάκι με αποτέλεσμα

να ειδοποιήσουν την αστυνομία.
Στο σημείο έσπευσαν οι αστυνομικοί που συνέ-

λαβαν τον 50χρονο ο οποίος πλέον βρίσκεται
αντιμέτωπος με τις αρχές.

Το Μετρό «πιάνει» Ζεφύρι και Μενίδι
ΈΈωωςς  ττοο  ττέέλλοοςς  ττηηςς  χχρροοννιιάάςς  οο  δδιιααγγωωννιισσµµόόςς  γγιιαα  ττηηνν  εεππέέκκτταασσηη  
ππρροοςς  ΊΊλλιιοονν,,  αακκοολλοουυθθοούύνν  ΜΜεεννίίδδιι  κκααιι  ΖΖεεφφύύρριι

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Απολύσεις στην εταιρεία

ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ

Το Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας καταγγέλλει την
εταιρεία ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ για τις απολύσεις δύο
συναδέλφων, του Προέδρου του σωματείου των
εργαζομένων στην ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ και  του
Προέδρου του σωματείου των εργαζομένων
πολιτών – οδηγών.
Είναι απαράδεκτες και καταχρηστικές και εκδικ-
ητικές οι απολύσεις των δύο συναδέλφων.
Η διοίκηση της εταιρείας ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ με
αφορμή τον Νόμο Χατζηδάκη θέλει να επιβάλει
συνθήκες « γαλέρας» στους εργαζόμενους.
Καλούμε την εταιρεία να ανακαλέσει  τις
απολύσεις των δύο συναδέλφων και να σταματή-
σει τις διώξεις των συνδικαλιστών.
Αυτού του είδους οι εργοδοτικές πρακτικές δεν
εκφοβίζουν και δεν φιμώνουν το συνδικαλιστικό
κίνημα.
Το ΕΚΕ-ΔΑ συμπαραστέκεται στους συναδέλφ-

ους απεργούς στην ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ.

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥΣ ΘΑ ΔΙΚΑΙΩΘΕΙ

Για τη Διοίκηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΓΓ. ΛΙΓΓΟΣ      ΑΡΙΣΤ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Σύλλογος Εκπ/κών Π.Ε. «Ηρώ Κωνσταντοπούλου» 
Ε.Λ.Μ.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – ΖΕΦΥΡΙΟΥ – ΦΥΛΗΣ

Τετάρτη 5/10 στις 2μμ ΟΛΟΙ/ΟΛΕΣ συγκέντρωση στο
Δημαρχείο 

Ο Σύλλογος Εκπ/κών Π.Ε. «Ηρώ Κωνσταντοπούλου» και η ΕΛΜΕ Άνω Λιοσίων-Ζεφυρίου-Φυλής σε
συνέχεια του αιτήματος που καταθέσαμε (και δε λάβαμε
ουδεμία απάντηση) για άμεση συνάντηση με τον δήμαρχο
και κάθε εμπλεκόμενο με τα ζητήματα παιδείας στο Δήμο
Φυλής προκειμένου να συζητηθούν όλα τα ζητήματα που
αφορούν στη λειτουργία των σχολείων μας τη νέα σχολική
χρονιά που ξεκινά, καλούν σε παράσταση διαμαρτυρίας
την Τετάρτη 5/10 στις 2μμ στο Δημαρχείο. Καλούμε σε
κοινό βηματισμό και ανάληψη δράσεων και την Ένωση
Γονέων Δήμου Φυλής.

Η νέα σχολική χρονιά βρίσκει τα σχολεία μας ΚΑΙ ΠΑΛΙ αντιμέτωπα με σοβαρά προβλήματα υπο-
δομών, υλικοτεχνικού εξοπλισμού και καθαριότητας. ΥΠΑΙΘ, κυβέρνηση (τωρινή και προηγούμενες)
και Δήμος θεωρούν ότι τα σχολεία μπορούν να λειτουργούν χωρίς χρηματοδότηση, σε κτίρια και υπο-
δομές που δεν εξυπηρετούν σε ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ τη δημόσια δωρεάν εκπαίδευση και τις μορφωτι-
κές ανάγκες των παιδιών μας, ρίχνοντας τα βάρη των ελλείψεων σε εκπαιδευτικούς και γονείς.



Τ
ην πρώτη τους «Λευκή Νύχτα»
έζησαν οι Αχαρνές από το βράδυ της
Παρασκευής 30 Σεπτεμβρίου μέχρι και

τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Η διο-
ργάνωση του Δήμου Αχαρνών και της
ΔΗΚΕΑ ξεπέρασε κάθε προσδοκία: Εκατον-
τάδες κόσμου κατέκλυσαν το εμπορικό κέντρο
της πόλης μας και η πλατεία του Αγίου Βλασίου
γέμισε με προσφορές, μουσική, κέφι και χαρά.

Μια μεγάλη γιορτή που μας έφερε πιο
κοντά και τόνωσε την τοπική αγορά
των Αχαρνών δίνοντας παράλληλα την
ευκαιρία στους δημότες μας και τους
επισκέπτες να επωφεληθούν των
μεγάλων προσφορών, σε μια δύσκολη
για όλους μας οικονομική συγκυρία.

Τα καταστήματα του εμπορικού κέν-
τρου άνοιξαν τις πόρτες τους από

νωρίς, το απόγευμα της
Παρασκευής ενώ στην κεντρική πλα-
τεία και τους δρόμους οι εκπλήξεις δε
σταματούσαν:  Μουσική από Dj’s αλλά
και μια ξεχωριστή συναυλία με το
συγκρότημα 48 ώρες ξεσήκωσε τον
κόσμο.

Ξυλοπόδαροι, face painting και
πολλά ακόμα events σκόρπισαν τη
χαρά σε μικρούς και μεγάλους. Η επό-
μενη ημέρα βρήκε τόσο τους κατανα-
λωτές όσο και τον επιχειρηματικό
κόσμο των Αχαρνών παραπάνω από
ικανοποιημένους από τη «Λευκή
Νύχτα». 

Η πρωτοβουλία του Δήμου Αχαρνών
που υλοποιήθηκε με τη συνεργασία
πολλών καταστηματαρχών κατάφερε 

να δώσει μια ανάσα στην τοπική

αγορά και απέδειξε με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο πως όχι μόνο θέλουμε
αλλά και μπορούμε έμπρακτα να
στηρίξουμε την πόλη μας.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών, Σπύρος
Βρεττός ευχαρίστησε όλους τους δημό-
τες και τους καταστηματάρχες για τη
συμμετοχή τους στην πρώτη «Λευκή
Νύχτα» των Αχαρνών και τόνισε  τη
σημασία που έχει για την πόλη μας μια
τέτοια διοργάνωση: «Δίνουμε χρώμα
και ζωή στην πόλη μας με την 1η
Λευκή Νύχτα στις Αχαρνές. Είναι μια
ακόμη ευκαιρία να στηρίξουμε την
τοπική αγορά και να δώσουμε σε
όλους τους συνδημότες μας τη δυνατότ-
ητα να διασκεδάσουν και να περάσουν
όμορφα».
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Την πρώτη τους «Λευκή Νύχτα» έζησαν οι Αχαρνές
Εκατοντάδες κόσμου κατέκλυσαν το εμπορικό κέντρο 

Γ
ια τρίτη συνεχή χρονιά η Διεύθυνση Κοινω-
νικής Προστασίας του Δήμου Ασπροπύρ-
γου σε συνεργασία με το «Όλοι Μαζί Μπο-

ρούμε» πραγματοποίησαν δράση με στόχο τη
συγκέντρωση ποικίλης ύλης σχολικών ειδών για
τους μαθητές της πόλης που το έχουν ανάγκη.
Την Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία
Δημαρχείου της πόλης, με βασικό σύνθημα,
«ΜΑΖΕΥΟΥΜΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΙΑΤΙ…… ΤΟ ΠΑΙΔΙ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ», οι δημότες του Ασπρ-
οπύργου έδωσαν ηχηρό παρόν, συγκεντρώνον-
τας όσο το δυνατόν περισσότερα σχολικά είδη.
Αποτέλεσμα της συντονισμένης αυτής προσπάθ-
ειας είναι η νέα μαθητική χρονιά να υποδεχτεί
τους μαθητές με τον επαρκή υλικό εξοπλισμό,
δίνοντας τους κατάλληλα κίνητρα για καλές επιδό-
σεις.

Ο Δήμαρχος Ασπρόπυργου, κ. Νικόλαος
Μελετίου, ευχαρίστησε τόσο το πρόγραμμα
«Όλοι Μαζί Μπορούμε» όσο και την  Αντιδήμα-

ρχο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτι-
σμού και Νεολαίας, κ. Σοφία Μαυρίδη, για τον
όλο συντονισμό της δράσης, ενώ δήλωσε «Προ-
σπαθούμε μέσω πολλών καναλιών να εφοδιάσο-
υμε τα παιδιά μας  με τα απαραίτητα σχολικά είδη
για τη χρονιά που έρχεται. Στόχος μας είναι να
συνδράμουμε  όλα τα παιδιά ώστε να τους δώσο-
υμε την ώθηση που χρειάζονται για μια δημιουρ-
γική χρονιά.»  

Με τη σειρά της, η Αντιδήμαρχος, κ. Σοφία
Μαυρίδη δήλωσε: «Προσπαθούμε να αναδείξο-
υμε την αξία της προσφοράς και της αλληλεγγύης,
σε αυτούς που το έχουν ανάγκη. Εδώ, όλοι μαζί,
στην πρώτη γραμμή, μαζί με τα στελέχη της Κοι-
νωνικής Υπηρεσίας μοιράζουμε τα σχολικά είδη
που έχουν συγκεντρωθεί από την στήριξη των
δημοτών και των τοπικών επιχειρήσεων στη
δράση. 

Βρισκόμαστε στην υπηρεσία του δημότη, σε
κάθε ευκαιρία και με κάθε μέσο.»

ΥΥπποοττρροοφφίίεεςς  
σσεε  δδηημμόόττεεςς  ΦΦυυλλήήςς
για μεταπτυχιακές σπουδές, εξ
αποστάσεως, στο Ευρωπαϊκό

Πανεπιστήμιο Κύπρου

Τ
ο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου,
προσφέρει σε δημότες Φυλής, 15 υποτρο-
φίες (που ισοδυναμούν με έκπτωση 50%

στο σύνολο των διδάκτρων), για το πανεπι-
στημιακό έτος 2022-2023, σε, εξ αποστάσεως,
μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, στα εξής
γνωστικά αντικείμενα:

Ασφάλεια Κυβερνοχώρου (Cybersecurity)
Δημόσια Διοίκηση
Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
Ελληνικές Σπουδές
Νομική: Δημόσιο Δίκαιο
Νομική: Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο
Νομική: Ποινικό Δίκαιο
Τεχνητή νοημοσύνη (Artificial intell igence)
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν

αίτηση, στο Γραφείο Δημάρχου, μέχρι 05-10-
2022, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά:

1. Πτυχίο Ανώτατης Σχολής
2. Αστυνομική Ταυτότητα
3. Πιστοποιητικό Γέννησης, από το οποίο να

προκύπτει ότι είναι δημότες Φυλής 
Τα δικαιολογητικά θα προωθηθούν, από το

Δήμο Φυλής, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο
Κύπρου, το οποίο θα επικοινωνήσει μαζί τους
για τα περαιτέρω. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να
απευθύνονται στο Πανεπιστήμιο (κος Θεοδοσ-
σίου Στέφανος, τηλ. 00357-22713000 και email:
s.theodossiou@euc.ac.cy)

*Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο του Ευρω-
παϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου προς το Δήμο
Φυλής

«ΜΑΖΕΥΟΥΜΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΙΑΤΙ…… ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ»

Μεγάλη η αν ταπόκριση των  δημοτών  Ασπροπύργου στη συγκέν τρωση σχολικών  ειδών  
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ΠΠααννηηγγυυρριικκήή  ιιδδρρυυττιικκήή  σσυυννέέλλεευυσσηη  γγιιαα  ττηηνν  ίίδδρρυυσσηη  
µµεελλιισσσσοοκκοοµµιικκοούύ  σσυυλλλλόόγγοουυ  σσττηη  ΦΦυυλλήή
Ενώνουν τις δυνάµεις τους οι µελισσοκόµοι, για την ανάπτυξη της µελισσοκοµίας στο ∆ήµο Φυλής.

Η
αύξηση στις
συντάξεις θα
κυμανθεί  στο

7% από το 2023, ενώ
έρχεται  και  τρίτη
αύξηση του κατώτατου
μισθού, ανέφερε
μεταξύ άλλων το πρωί
του Σαββάτου ο υπο-
υργός Οικονομικών,
Χρήστος Σταϊκούρας.

Πιο αναλυτικά, ο κ.
Σταϊκούρας, μιλώντας
στον ΣΚΑΪ το πρωί του
Σαββάτου, ανέφερε ότι
αύξηση στις συντάξεις
αφορά 1,5 εκατομμύρ-
ιο συνταξιούχους, ενώ 

η αύξηση στον
κατώτατο μισθό θα
έρθει από τον Μάιο
του 2023.

Στη συνέχεια, τόνισε
πως ακόμα 1 εκατ.
συνταξιούχοι θα ωφελ-
ηθούν και  θα δουν
αύξηση από την
κατάργηση της έκτακτης
εισφοράς. «Συνολικά
το κόστος από τις
αυξήσεις στις συντά-
ξεις θα φτάσει το 1,1
δισ. ευρώ και  θα
αφορά σε μόνιμη 

βελτίωση από το
2023»,σημείωσε.

Αναφορικά με την
επιταγή ακρίβειας των
250 ευρώ, επανέλαβε
πως θα δοθεί  το
Δεκέμβριο σε χαμηλο-
συνταξιούχους, ΑμεΑ,
μακροχρόνια ανέργο-
υς.

Τέλος, αναφερόμε-
νος στο ρεύμα, είπε
πως η κυβέρνηση θα
μπορεί  να επιδοτεί
μέχρι τον Αύγυστο του
2023.

Για το σκοπό αυτό, πάνω από είκοσι µελισ-
σοκόµοι ενέκριναν, το βράδυ της Τετάρτ-
ης 28 Σεπτεµβρίου 2022, στο ∆ηµαρχείο

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΣ τις διατάξεις του καταστα-
τικού του υπό σύσταση «Μελισσοκοµικού Συλλό-
γου Πάρνηθας».  

Σύµφωνα µε το καταστατικό που ανέγνωσε ο
δικηγόρος Γιάννης Αντωνόπουλος, ο υπό σύστα

ση φορέας, µε έδρα το ∆ήµο Φυλής, θα συνεργα
στεί µε την Πολιτεία και το ∆ήµο για να

εκσυγχρονιστούν οι µελισσοκοµικές υποδοµές
και να εκπαιδευτούν οι παραγωγοί, µε στόχο την
αύξηση της ποιότητας και της ποσότητας του
παραγόµενου µελιού στην περιοχή. Το Σύλλογο
θα διοικεί επταµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε
θητεία τριών ετών. 

Στους καταστατικούς σκοπούς του εντάχθηκε η
πολιτιστική διάσταση της σχέσης του µελιού µε
την περιοχή και η διαχρονική σηµασία του
προϊόντος για την ελληνική οικονοµία.

Στη διάρκεια της ιδρυτικής συνέλευσης , που
είχε πανηγυρικό χαρακτήρα, οι µελισσοκόµοι
εξέλεξαν επταµελή ∆ιοικούσα Επιτροπή που θα
προωθήσει τις διαδικασίες δηµοσίευσης του
καταστατικού στο αρµόδιο δικαστήριο και θα
προκηρύξει τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των
µελών του πρώτου ∆ιοικητικού Συµβουλίου και
της Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

Στο πλαίσιο της κοινής προσπάθειας για την
ανάπτυξη της µελισσοκοµίας, την οποία συνδρά-
µει ο ∆ήµος Φυλής, στην ιδρυτική συνέλευση
παρευρέθηκε ο Αντιπρόεδρος της Βουλής Θανά-
σης Μπούρας, ο οποίος, απευθύνοντας χαιρετι-
σµό, έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση του ∆ήµου
και των µελισσοκόµων για την ευόδωση της προ-
σπάθειας. 

Επίσης ο ∆ήµαρχος Χρήστος Παππούς, οι Αντι-
δήµαρχοι Ελένη Λιάκου και Γιώργος Αβράµης
και ο Πρόεδρος του Συλλόγου του Βιοτεχνικού
Πάρκου Λευτέρης Παντελάκης, ο οποίος δρα-
στηριοποιείται επαγγελµατικά στο χώρο της
µελισσοκοµίας. 

Σταϊκούρας: Αυξήσεις 7% στις συντάξεις,
νέα αύξηση και στον κατώτατο μισθό

Μ. Συρεγγέλα:
Δωρεάν 
δικηγόρος 
για κάθε 
κακοπ ο ιημέ νη
γυναίκα

Δ
ωρεάν  ν ομική
βοήθεια προσφέρ-
εται στις γυν αίκες-

θύματα βίας που απε-
υθύν ον ται στα Συμβου-
λευτικά Κέν τρα του Δικ-
τύου Δομών  της Γεν ικής
Γραμματείας Δημογραφι-
κής και Οικογεν ειακής
Πολιτικής και Ισότητας
των  Φύλων  (ΓΓΔΟΠΙΦ).

Σύμφων α με αν ακοίν ω-
ση του υπουργείου
Εργασίας και Κοιν ων ικών
Υποθέσεων , οι ν ομικές
υπηρεσίες προσφέρον -
ται χ ωρίς εισοδηματικά
κριτήρια, προκειμέν ου οι
γυν αίκες ν α προσφ-
εύγουν  στις αρμόδιες
Αρχ ές και στα αρμόδια
δικαστήρια για την  προ-
στασία τους από τον
κακοποιητή και ν α διεκ-

δικούν  τα ν όμιμα
δικαιώματά τους.

«Η ν ομική υποστήριξη
και εκπροσώπηση είν αι
καίριος παράγον τας για
ν α μπορέσει μία γυν αίκα
ν α ξεφύγει από το κακο-
ποιητικό περιβάλλον  και
ν α οδηγήσει τον  θύτη
στη Δικαιοσύν η, εν ώ
είν αι ιδιαίτερα σημαν τικό
το γεγον ός ότι η υπηρ-
εσία παρέχ εται σε όλες
τις γυν αίκες, αν εξαρτή-
τως οικον ομικού εισοδή-
ματος», αν έφερε η υφυ-
πουργός Εργασίας και
Κοιν ων ικών  Υποθέ-
σεων , αρμόδια για θέματα
Δημογραφικής και Οικογε-
ν ειακής Πολιτικής και
Ισότητας των  Φύλων ,
Μαρία Συρεγγέλα, μετά τη
συν άν τηση που είχ ε  με
τον  πρόεδρο του Δικηγο-
ρικού Συλλόγου Αθην ών
(ΔΣΑ), Δημήτρη Βερβεσό
και το μέλος του ΔΣ του
ΔΣΑ Χριστίν α Τσαγκλή.

Σημειών εται πως στο
επίκεν τρο της συν άν -
τησης βρέθηκε το πρωτό-
κολλο συν εργασίας που
έχ ουν  υπογράψει ο ΔΣΑ,
η Γεν ική Γραμματεία
Δημογραφικής και Οικογε-
ν ειακής Πολιτικής και
Ισότητας των  Φύλων
(ΓΓΔΟΠΙΦ) και το Κέν -
τρο Ερευν ών  για Θέματα
Ισότητας (ΚΕΘΙ), για την
παροχ ή ν ομικής βοήθει-
ας σε γυν αίκες-θύματα

έμφυλης και εν δοοικογε-
ν ειακής βίας.

Κατά τη διάρκεια της
συν άν τησης συζητήθη-
καν  οι δυν ατότητες
διεύρυν σης και εμβάθυ-
ν σης της αν ωτέρω συν ε-
ργασίας, η υλοποίηση
εκπαιδευτικών  προγραμ-
μάτων  για τους δικηγόρο-
υς-ν ομικούς παραστάτες
των  θυμάτων , η συμμε-
τοχ ή του ΔΣΑ σε εκστρ-
ατεία εν ημέρωσης και
ευαισθητοποίησης για τα
δικαιώματα των  θυμάτων
και η προώθηση αν άλογ-
ης μορφής συν εργασίας
σε όλους τους δικηγορι-
κούς συλλόγους της
χ ώρας.

Μετά το πέρας της
συν άν τησης, η κ. Συρεγ-
γέλα ευχ αρίστησε τον  κ.
Βερβεσό και την  κ. Τσαγ-
κλή για τη συν εργασία και
τόν ισε: «Είμαστε δίπλα
σε όλα τα θύματα βίας και
τους προσφέρουμε
ουσιαστική βοήθεια για
ν α μπορέσουν  ν α
εν δυν αμωθούν  και ν α
αυτον ομηθούν ».

Υπεν θυμίζεται, ότι στα
συμβουλευτικά κέν τρα
που αν ήκουν  στο Δίκτυο
Δομών  της ΓΓΔΟΠΙΦ
παρέχ εται εκτός από
ν ομική συμβουλευτική
και ψυχ ολογική, κοιν ων ι-
κή και εργασιακή στήρ-
ιξη.
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Μ
ήνας γεμάτος θέατρο,
εικαστικά, σύνθετες δρά-
σεις τέχνης υπό το φως

της πανσελήνου, εκπαιδευτικά
προγράμματα για τους μικρούς
φίλους και ανοιχτές προσκλή-
σεις σε καλλιτεχνικές δράσεις,
θα είναι ο Οκτώβριος στην
Ελευσίνα. Η 2023 Ελευσίς Πολι-
τιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης διοργανώνει στην
πόλη ένα πλούσιο πρόγραμμα
ανοιχτό σε όλες τις ηλικίες, ενώ
παράλληλα εγκαινιάζει μια
μεγάλη Έκθεση για την Ελευσίνα
στο Μουσείο Μπενάκη / Πειρ-
αιώς 138.

Ο
Οκτώβριος ξεκιν ά με έν α
Αφιέρωμα για τα 100 χ ρό-
ν ια από τη Μικρασιατική

Καταστροφή, που περιλαμβάν ει
τρεις θεατρικές παραστάσεις και
μία σύν θετη δράση τέχ ν ης.
Συγκεκριμέν α, από τις 30 Σεπτεμ-
βρίου και για έξι μόν ο παραστά-
σεις, το Μυστήριο_13 E_ΦΥΓΑ
Μικρασία, σε σκην οθεσία Γιολάν -
τας Μαρκοπούλου παρουσιάζεται
στον  Συν οικισμό της Άν ω Ελευ-
σίν ας με πρωταγων ιστές απογό-
ν ους των  Μικρασιατών  προ-
σφύγων  της ιστορικής γειτον ιάς.
Στις 12 Οκτωβρίου επιστρέφει το
Μυστήριο_5 Λόγια των  τοίχ ων  - η
πόλη ως αν άγν ωσμα, με τοίχ ους
της πόλης ν α μετατρέπον ται σε
σελίδες βιβλίου μέσα από προβο-
λές σύν τομων  κειμέν ων  εμπν ευ-
σμέν ων  από τη Μικρασιατική
Καταστροφή. Ακολουθεί στις 22
Οκτωβρίου το Μυστήριο_82
REBETIKO, στο X - Bowling Art
Center, μια ωδή στην  ιστορία της
Μικρασίας μέσα από την  τέχ ν η
του κουκλοθέατρου, από τη γαλλι-
κή ομάδα Anima Theatre, σε
σκην οθεσία Γιώργου Καρακάν τζα.
Στο πλαίσιο του Αφιερώματος
παρουσιάζεται, επίσης, το
Μυστήριο_153 

Τα τετράδια της Αν ζέλ Κουρτιάν ,
μια παράσταση - μαρτυρία για τη
Γεν οκτον ία των  Αρμεν ίων  και τη
Μικρασιατική Καταστροφή, βασι-
σμέν η στο ομότιτλο βιβλίο της
ηρωίδας.

Το Μυστήριο_62 Νύχ τες
Βραδύτητας – Ομιλίες για τον
Χρόν ο θα πραγματοποιηθεί στις 9
Οκτωβρίου υπό τη σκην οθετική
επιμέλεια του Γιάν ν η Λεον τάρη,
στο προαύλιο του Αγίου Νικολάου,
στον  αρχ αιολογικό χ ώρο της
πόλης, με πρωτότυπες δράσεις
πάν ω στον  κιν ηματογράφο του
Bela Tarr, συν αυλία του Mihaly
Vig κι εν διαφέρουσες ομιλίες διακε-
κριμέν ων  προσκεκλημέν ων , υπό
το φως της παν σελήν ου.

Από τις 13 Οκτωβρίου έως τις 27
Νοεμβρίου θα φιλοξεν ηθεί η Έκθε-
ση Μυστήριο_29 Ελευσίν α – Ωμό
Μουσείο της 2023 Ελευσίς στο
Μουσείο Μπεν άκη / Πειραιώς 138.
Έν α εμβληματικό έργο της διοργά-
ν ωσης υπό την  επιμέλεια της
αρχ ι τ έκ τ ον ος-μου σ ε ιολόγου
Ερατώς Κουτσουδάκη, για τη
σύγχ ρον η αλλά και άγν ωστη ιστο-
ρία της πόλης. Μια διαδρομή στη
μον αδικότητα και τα Μυστήριά της
μέσα από ομιλούν τα πορτρέτα
Ελευσίν ιων  και άλλων  προσώπων
που έχ ουν  συν δέσει τη ζωή τους
μαζί της, καθώς και την  παρουσία-
ση αν τικειμέν ων  από το 455 π.Χ.
έως σήμερα, μέρος των  οποίων
εκτίθεται για πρώτη φορά στο
κοιν ό. Μια συν διοργάν ωση της
2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρω-
τεύουσα της Ευρώπης με το Μου-
σείο Μπεν άκη.

Έργο παρακαταθήκης της εικα-
στικής έκθεσης Μυστήριο_77
Πίσω από το Θέατρο του Αν δρέα
Λόλη, που συν διοργάν ωσε την
περασμέν η χ ρον ιά η 2023 Ελευ-
σίς με το Φεστιβάλ Αισχ ύλεια, η
εικαστική σύν θεση των  μαρμάρι-

ν ων  καλαμιών  που φέρει τον  τίτλο
«Το απέν αν τι του εμπρός» κοσμεί
πλέον  τη μικρή αυλή του Παλαιού
Δημαρχ είου της Ελευσίν ας.

Στις 23 Οκτωβρίου ολοκληρών ε-
ται η γλυπτική εγκατάσταση
Μυστήριο_22 Στάχ υα πέφτουν  σε
τσιμεν τέν ια δάπεδα του διακεκρι-
μέν ου εικαστικού Κωστή Βελών η,
στον  χ ώρο «Πίσω από το θέατρο»
του Παλαιού Ελαιουργείου Ελευ-
σίν ας. Έν α σύγχ ρον ο εικαστικό
οικοσύστημα που αν τλεί έμπν ευ-
ση από τη μυθολογική και ιστορική
παράδοση της Ελευσίν ας και αν α-
πτύσσεται σε τρία μέρη: «Αν εμο-
δείκτης», «Οι μηροί της Δήμητρ-
ας», «Η Περσεφόν η σκόν ταψε».
Μια συν διοργάν ωση της 2023
Ελευσίς και του Φεστιβάλ
Αισχ ύλεια.

Έως τις 30 Οκτωβρίου θα έχ ουν
τη δυν ατότητα ν α υποβάλουν
συμμετοχ ή εικαστικοί φωτογράφοι
στην  Αν οιχ τή Πρόσκληση του
προγράμματος Μυστήριο_8 Με το
βλέμμα στην  Ιαπων ία. Η δράση,
που πραγματοποιείται σε συν ερ-
γασία με το EU Japan Fest, υπό
την  καλλιτεχ ν ική επιμέλεια της
Mikiko Kikuta, περιλαμβάν ει την
καλλιτεχ ν ική φιλοξεν ία εν ός
Έλλην α φωτογράφου στην  Οσάκα
και στη συν έχ εια στην  Ελευσίν α.
Οι πρωτότυπες φωτογραφίες –
καρποί των  παραπάν ω φιλοξε-
ν ιών , θα εκδοθούν  και θα εκτεθ-
ούν  στην  Ελευσίν α.

Επιπλέον , τον  Οκτώβριο ξεκιν ά
για τους μικρούς φίλους η εκπαι-
δευτική δράση Μυστήριο_52
My stikit Ελευσίν α - Εκπαιδευτική
Βαλίτσα, σε σχ ολεία της Ελλάδας
και όλης της Ευρώπης, με τους
μαθητές Α’ βαθμιας και Β’ βάθμιας
εκπαίδευσης, ν α έρχ ον ται σε
επαφή με το όραμα και τους
στόχ ους της 2023 Ελευσίς Πολιτι-
στική Πρωτεύουσα της Ευρώπης.
Την  ίδια περίοδο, εγκαιν ιάζεται το
Μυστήριο_54 Κιν ητό Εργαστήριο,
έν α ακόμη σημαν τικό εκπαιδευ-
τικό πρόγραμμα της διοργάν ωσης
σε συν εργασία με την  ομάδα Sy n
Fan Lab, που αφορά σε εργαστήρ-
ια γν ωριμίας με τις ν έες τεχ ν ο-
λογίες κατασκευής για παιδιά Α’
Δημοτικού στις αυλές των  σχ ο-
λείων  της Ελευσίν ας.

ΟΟΚΚΤΤΩΩΒΒΡΡΙΙΟΟΣΣ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑ
ΕΝΑ ΠΛΟΥΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΑΠΟ ΤΗΝ 2023 ΕΛΕΥΣΙΣ

Συνεχίζονται απρόσκοπτα 
οι εργασίες αναβάθμισης των

σχολικών μονάδων 
σε Ελευσίνα & Μαγούλα

Συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς οι εργασίες
αναβάθμισης, επισκευής και συντήρησης των σχο-
λικών μονάδων σε Ελευσίνα και Μαγούλα.\

Με τη συνδρομή της Τεχνικής Υπηρεσίας και των Σχο-
λικών Επιτροπών του Δήμου Ελευσίνας, η Δημοτική Αρχή
φιλοδοξεί, με υπομονή και επιμονή, να δημιουργήσει ένα
φιλικό και σύγχρονο περιβάλλον για τους μαθητές του
Δήμου μας.

Σημειώνεται, πως τους τελευταίους μήνες εκτελέστηκαν
εργασίες επισκευής και συντήρησης σε όλα τα σχολικά
κτήρια, προκειμένου η νέα σχολική χρονιά να βρει τους
μαθητές σε ανανεωμένο περιβάλλον.

Πρόσφατα, παραδόθηκαν προς χρήση και οι πλήρως
ανακαινισμένες τουαλέτες του Γυμνασίου – Λυκείου
Μαγούλας, μετά τις εργασίες που πραγματοποίησε η
Β/Βάθμια Σχολική Επιτροπή, υπό την Πρόεδρο Κατερίνα
Τζιγκιτζέλα.

Οι εν λόγω χώροι ανακατασκευάστηκαν πλήρως, με
εργασίες που συνέβαλαν τόσο στη λειτουργική όσο και στην
αισθητική τους αναβάθμιση.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών, ο Δήμαρχος Ελευ-
σίνας Αργύρης Οικονόμου, δήλωσε σχετικά: «Αυτά είναι τα
αποτελέσματα όταν δουλεύεις με σοβαρότητα και αγάπη γι'
αυτό που κάνεις!  Οι φωτογραφίες είναι από τις πλήρως
ανακαινισμένες τουαλέτες στο Γυμνάσιο - Λύκειο
Μαγούλας, που δεν θυμίζουν σε τίποτα την προηγούμενη
κατάσταση. Όπως βλέπετε και έχετε ήδη διαπιστώσει από
προηγούμενες εργασίες, δεν κάνουμε μόνο τα "τυπικά"
αλλά δημιουργούμε, με υπομονή, επιμονή και διάθεση, ένα
σύγχρονο περιβάλλον για τους μαθητές.  Ευχαριστώ τις
Προέδρους των Σχολικών Επιτροπών, Κατερίνα Τζιγκιτζέλα
και Στέλλα Κάβουρα, για την όρεξη, την προσπάθεια και τη
δουλειά τους, δείγμα της προσφοράς τους στην πόλη και τα
παιδιά!  Φυσικά, οι παρεμβάσεις συνεχίζονται και στα υπό-
λοιπα σχολεία».
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Ενοικιάζεται μονοκατοικία στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου 

Ενοικιάζεται αυτόνομη
μονοκατοικία στα

Νεόκτιστα Ασπροπύρ-
γου πίσω από το 6ο

Δημοτικό σχολείο
απέναντι από την

ΤΕΚΑΤ Κατασκευαστι-
κή. 60m2. Υπνοδωμά-

τιο , Καθιστικό , 
Κουζίνα και μπάνιο.Εντοιχισμένες οικοσκευές ψυγείο , κουζίνα

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

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

ΕΕΣ- ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

∆∆ΩΩΡΡΕΕΑΑΝΝ  
ΥΥππηηρρεεσσίίεεςς  

ΠΠρρωωττοοββάάθθµµιιααςς
ΦΦρροοννττίίδδααςς  ΥΥγγεείίααςς
σσττοουυςς  κκααττοοίίκκοουυςς

ττοουυ  δδήήµµοουυ  

Ο Εκπαιδευτικός Υγειονοµικός
Σταθµός του Ελληνικού Ερυθρού
Σταυρού στο ∆ήµο Φυλής παρέχει
∆ΩΡΕΑΝ Υπηρεσίες Πρωτοβάθµιας
Φροντίδας Υγείας, στους δηµότες
και κατοίκους του δήµου, µε τη λει-

τουργία ιατρείων και νοσηλευτικού
σταθµού.

Ειδικότητες 
Παιδίατρος
Ορθοπεδικός
Μαιευτήρας – Γυναικολόγος
Παθολόγος
Οφθαλµίατρος
Τα ιατρεία και ο νοσηλευτικός

σταθµός λειτουργούν:
∆ευτέρα – Παρασκευή 8:00πµ –

14:00µµ
Τηλέφωνα επικοινωνίας για πληρ-

οφορίες και προγραµµατισµό ραντε-
βού:2102473194                 

2102471244

Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος 140 τμ 
στον Ασπρόπυργο επί της Λεωφόρου

Δημοκρατίας με 50 τμ πατάρι και χώρος 
στάθμευσης 150 τμ περίπου. 
Επικοινωνία στο 6981788414
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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

ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ &MEΓΑΡΙΔΟΣ
‘’ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ‘’
ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ & Ν.ΝΑSH ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΤΚ 10200 ΤΗΛ:2105562030 -6977915966

Η Κερκυραϊκή Έν ωση Ελευσίν ας ‘Άγιος
Σπυρίδων  ‘’,σας προσκαλεί ν α συμμετέχετε
στην  καθιερωμέν η 4ημερη εκδρομή στο ν ησί
των  Φαιάκων , την  Κέρκυρα ,στις 4,5,6,7, οεμ-
βρίου.

Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια
του εορτασμού του Πρωτοκύριακου, σε αν άμ-
ν ηση του θαύματος του Αγίου.

Η περιήγηση στο ν ησί, εκτός από το ιερό
προσκύν ημα και τη συμμετοχή μας στη λιτα-
ν εία, παρουσία όλων  των  φιλαρμον ικών  της 

πόλης, θα περιλαμβάν ει  επισκέψεις σε
πολλά αξιοθέατα του ν ησιού.

Τιμή συμμετοχής 185 ευρώ/άτομο σε δίκλι-
ν ο ή τρίκλιν ο δωμάτιο. Δυν ατότητα μον όκλι-
ν ου  με επιπλέον  20 ευρώ.

Στην  τιμή περιλαμβάν εται:
-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ
-ΕΙΣΙΤΗΡΕΙΟ FERRY BOAT  HΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

–ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ
-ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ 4ΑΣΤΕΡΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΕ

ΠΡΩΙΝΟ ΚΑΙ  ΕΝΑ ΓΕΥΜΑ
-ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ

ΝΗΣΙΟΥ

Περιορισμέν ος αριθμός θέσεων .
Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι την  Κυριακή

16  Οκτωβρίου
στα τηλέφων α: 6977915966 & 6972534123
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Ο Λευτέρης Αυγενάκης κατέθεσε
στη Βουλή την τροπολογία «βοήθει-
ας» των σωματείων για το μητρώο
και η Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ
αποφάσισε τη διακοπή όλων των
ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων.

Με αφορμή το θέμα του μητρώου η
ΕΠΟ κλήθηκε να ψηφίσει τρία διαφ-
ορετικά σκέλη. Το πρώτο ήταν η δια-
κοπή των ερασιτεχνικών πρωταθλ-
ημάτων. Το δεύτερο η παροχή εξου-
σιοδότησης στη Γ.Σ. της ΕΠΟ ώστε
εάν αλλάξουν τα δεδομένα με το
μητρώο, να συνεχιστούν. Η τρίτη
πρόταση ήταν η αναστολή ιδιότητας
μέλους σε όποια ΕΠΣ πάει αντίθετα
στην πλειοψηφία.

Άπαντες ψήφισαν θετικά εκτός από
πέντε ομάδες και  τρεις ΕΠΣ.
Επίσης, η ΕΠΣ Σάλας ψήφισε ναι,
αλλά με την υποσημείωση να γίνουν
κανονικά τα δικά της πρωταθλήματα.
Ο τελικός απολογισμός ήταν 57 ναι,
4 όχι, 4 λευκά.

Αναλυτικά ποιοι  είχαν αντίθετη
άποψη με τις προτάσεις της ΕΠΟ:

Αστέρας Τρίπολης: Λευκό

Βόλος: Λευκό

Ιωνικός: Λευκό

Λαμία: Λευκό

Ολυμπιακός: Όχι

ΕΠΣ Ηλείας: Όχι στο πρώτο και
αποχή στα άλλα δύο

ΕΠΣ Λακωνίας: Όχι

ΕΠΣ Πειραιά: Όχι

ΕΠΣ Σάλας: Ναι αλλά με αίτημα
εξαίρεσης των δικών της Πρωταθλ-
ημάτων.

H ανακοίνωση της ΕΠΟ: «Η Έκτακ-
τη Γενική Συνέλευση των Ενώσεων-

Μελών της Ελληνικής Ποδοσφαιρι-
κής Ομοσπονδίας που διεξήχθη
σήμερα στην Αθήνα, έλαβε τις ακό-
λουθες αποφάσεις.

Με 57 ψήφους υπέρ, 4 κατά και 4
λευκά, να διακοπούν όλα τα Πανελ-
λήνια και Τοπικά Ερασιτεχνικά Πρω-
ταθλήματα της χώρας, εκφράζοντας
την αντίθεση της Ομοσπονδίας στην
εφαρμογή του νόμου που απαγορ-
εύει τη συμμετοχή σωματείων στα
πρωταθλήματα εάν δεν εγγραφούν
στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της
ΕΠΟ να αναστείλει την ιδιότητα μέλο-
υς όποιας Ένωσης δεν εφαρμόσει
την παραπάνω απόφαση και δεν
διακόψει τα πρωταθλήματά της.

Η ΕΠΟ να καταθέσει πρόσθετη
παρέμβαση στο Συμβούλιο της Επι-
κρατείας υπέρ των τεσσάρων σωμα-
τείων της ΕΠΣ Δωδεκανήσου που
έχουν προσφύγει σε αυτό για την
συνταγματικότητα των διατάξεων που
αφορούν στο Μητρώο Αθλητικών
Σωματείων.

Ηττα του 
Πανελευσινια-

κού από τον ΑΟ
Υπάτου

Σε παιχνίδι  φιλικού
προπονητικού χαρακ-
τήρα που διεξήχθη το
απόγευμα του Σαββάτου
στο δημοτικό γήπεδο
Μαγούλας ο ΑΟ Υπάτου
επικράτησε με 2-1 του
Πανελευσινιακού. Τα
τέρματα σημείωσαν οι
Ποτουρίδης και Μητάκ-
ης.

Οι  δύο προπονητές
Ανδρέας Σκέντζος και
Γιώργος Αντωνόπου-
λος χρησιμοποίησαν
όσους παίκτες είχαν
στην διάθεσή τους και
έβγαλαν χρήσιμα
συμπεράσματα.

Από τους σταχυοφόρο-
υς δεν αγωνίστηκαν οι
Βοσνακίδης, Σερέ-
π α ς , Τ ε γ ο ύ σ η ς ,
Γκλώτσος.

ΑΝ.ΤΣ.

Λουκέτο μέσω της Γενικής Συνέλευσης 
της Ομοσπονδίας λόγω του μητρώου

ΕΣΚΑΝΑ ΚΥΠΕΛΛΟ
ΑΝΔΡΩΝ ΦΑΣΗ ΤΩΝ “32”

ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ-Α.Ε.
ΡΕΝΤΗ 71-77 Β ΠΑΡΑΤΑΣΗ (59-59,69-69)

Διαιτητές Γερουλάν ος-Πέππας Δ.
Δεκάλεπτα 24-10, 34-32(ημ) , 48-48, 59-59,69-69,71-

77.

ΟΚΕ (Στεφάν ου) : Φωτιάδης 17(4), Ρόκας 2, Κον τός
1, Δούκας 2, Μαλιξάρης Α. , Λιαδάκης 16(2), Στεφάν ου
20 (2), Λάζαρης 4, Δασκαλακης 3, Μαξιλάρης Β. 4,
Ναλν τι 2.

Α. Ε. ΡΕΝΤΗ ( Αν των ουσάκης, Αλεξόπουλος) :
Βλαχ άκης 23(5), Μπακάλης 2, Ρεν ιέρης 2, Δαλμυράς
2, Κορκοσούρας 19(1), Ορφαν ίδης, Σαμαράς, Καζάζης
5, Λίτσος 11, Σαπουν τζάκης 9, Πετράκης 4, Πετρίδης.

ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΝΩΣΗ
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 49 77

Διαιτητές : Κον ταράτος , Χριστόπουλος
Δεκάλεπτα : 14-24, 24-47, 32-62, 49-77
ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (Ξαγοράρης, Οικον όμου):

Τρίμχ ος 2, Σαββουλίδης 17(2), Σέτι 2, Βγοτζάς 2, Ζευ-
γώλης 10 (3), Σκιν όπουλος 3(1), Ταν τής, Μαύρος 4,
Κουρκούλης 2, Χαλκιάς 5(1), Σπαν ουδάκης 2.

ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΑΜΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ (Αράπης): , Καραϊ-
σκος 20 (4), Τσέλιος 15(1), Αν τιπάτης 14(1), Στεφά-
ν ου 12π. (1τρ. 10 Ριμπάουν τ, 10 Ασίστ), Μπούρας 5,
Γαβαλάς 5(1), Σάλτας 5(1), Παπαδόπουλος.

ΘΡΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ-ΑΟ ΒΑΡΗΣ «Ο
ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ» 55-74

H φάση των  16

ΚΛ ΔΑΚ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ -
ΛΕΩΝ ΜΟΣΧ Η ΤΑΤΑΥΛΑ

ΚΛ ΑΛΙΜΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ
ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ

ΚΛ ΝΕΟ ΒΑΡΗΣ ΑΟ ΒΑΡΗΣ «Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ»
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΚΛ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΜΗΤ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛ ΣΕΦ
Γ ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΟ ΔΑΣ
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ U23 Η ΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ –
ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΑΣ

ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ Η ΦΑΡΟΣ ΚΕΡ. – ΕΡΜΗΣ
ΠΕΙΡΑΙΑ Η ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ Η ΕΥΡΥΑΛΗ

1ο ΚΛ Ν ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΕ ΡΕΝΤΗ ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟΥ
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Οι Παλαίμαχοι 
του Βύζαντα σήμερα με
την Δάφνη Ερυθρών

Σήμερα και ώρα 19:30 στο δημοτικό στάδιο
Μεγάρων  οι Παλαίμαχοι του Βύζαν τα θα
δώσουν  φιλικό αγών α με τους ομολόγους της
Δάφν ης Ερυθρών .

Ο αγιασμός στον ΑΟ
Ζωφριάς
Πραγματοποιήθηκε στο γήπεδο του Καματε-
ρού ο αγιασμός των τμημάτων υποδομής
και της Αντρικής ομάδας του Αθλητικού
Ομίλου Ζωφριάς.
Παρόντες στην εκδήλωση ήταν ο Α’ επι-
λαχών Βουλευτής Δυτικής Αττικής, Σταμάτ-
ης Πουλής που αναφέρθηκε στην πρόθεσή
του να σταθεί στο πλευρό μας, ο Γιάννης
Κυριακού, εκπρόσωπος του υφυπουργού
Δικαιοσύνης και βουλευτή Δ. Αττικής Γ.
Κώτσηρα, η Χρ. Μπαβέλα από το γραφείο του
Γραμματέα της Βουλής και βουλευτή Δ. Αττικής,
Ευ. Λιάκου, ενώ τις θερμότερες ευχές για την
καλύτερη δυνατή σεζόν απέστειλε, τηλεφωνικά
και ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευ-
τής Δ. Αττικής, Θανάσης Μπούρας. Επίσης,
παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της δημοτικής
Αρχής και του Δημοτικού Συμβουλίου Φυλής,
φορείς της πόλης μας, από το Δ.Σ. του Συλλό-

γου Γονέων και Κηδεμόνων του 4ου Γυμνασίου
και του 3ου Δημοτικού Σχολείου, σύσσωμο το
Διοικητικό Συμβούλιο, η ποδοσφαιρική μας
ομάδα καθώς και μικροί αθλητές με τους γονείς
και κηδεμόνες τους που είχαν όλοι προσκληθεί!
Το 11μελες Δ.Σ. του Αθλητικού Ομίλου Ζωφριάς,
η ποδοσφαιρική ομάδα, οι ακαδημίες και οι
προπονητές μας θέλουμε να πούμε ένα μεγάλο
ευχαριστώ για το γεγονός ότι από χθες αισθανό-
μαστε ότι είμαστε πολλοί περισσότεροι!

Οι Παλαίμαχοι του Εθνικού 
Πανοράματος με τον Ηλυσιακό

Την Δευτέρα 3/10 οι Παλαίμαχοι του Εθνικού
Πανοράματος θα υποδεχτούν στο γήπεδό τους
την ομάδα του Ηλυσιακού. Το παιχνίδι θα ξεκινή-
σει στις 20:30.

Ο Μανδραικός 4-2 τον Κριό στην παραλία
Σε φιλικό αγώνα που διεξήχθει στο
γήπεδο παραλίας ο Μανδραικός
επικράτησε με 4-2 του Κριού Ασπρ-
οπύργου. Τα τέρματα της ομάδας
του Γιώργου Σωτήρχου σημείωσαν
οι Λόλι 3, Ταμπουράκης.

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΑΟ: ΚΑΖΑΝΤΖΊΔΗΣ,
Μ Π Α Κ Α Τ Σ Έ Λ Ο Σ ,
ΣΚΑΜΑΝΤΖΟΥΡΑΣ, ΒΑΣΑ,
ΠΕΤΣΙΤΗΣ, ΒΟΓΚΑΣ, ΔΟΥΔΕΣΗΣ,

ΑΠΑΖΙΔΗΣ, ΛΟΛΙ, ΤΣΕΚΑΣ, ΧΑΜΗΛΑΚΗΣ.
Αγωνίστηκαν και οι: ΤΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ, ΚΑΡΙΩΤΗΣ, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΆΟΥ, ΚΑΝΑΚΗΣ,
ΚΑΤΣΙΛΗΣ, ΠΑΛΛΙΓΓΙΝΗΣ.

O Αστέρας Μαγούλας 3-0
στη Θήβα

Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας που διεξήχει στο Δημοτικό
Στάδιο Θήβας ο Αστέρας Μαγούλας επικράτησε με 3-0 του ΑΟ
Θήβα.

ΦΑΕΙΣ ΚΑΙ ΓΚΟΛ:

Στο 9′ ο Οικονομόπουλος Χ βγήκε στην κόντρα με πλασέ 0-1
Στο 17′ οριζόντιο δοκάρι ο Αστέρας Μαγούλας με τον

Οικονομοπουλο Χ.
Στο 56′ ο Χιονίδης 0-2. Στο 85′ ο Οικονομόπουλος από 30

μέτρα με σουτ 0-3.
Διαιτητής Παναγιώτης Τσακανίκας. Βοηθοί: Γιώργος

Χριστοδούλου- Χαράλαμπος Κολυμπίρης.
ΑΟ ΘΗΒΑ(προπονητής Ιωάννης Καραμπάς):

Κωνσταντόπουλος, Κολιόπουλος, Τσάμης, Γεωργίου, Κανάρης,
Κοτώρος,Κουράντος, Μέρμηγκας, Μπεσού, Ζαχαριάς,
Τσιώλης, Κ.

ΠΑΓΚΟΣ: Τσαγγαρογιάν, Πέρρας, Παπαδόπουλος,
Κατσαμπλέκης, Στάντζος, Τσιώλης Λ, Ρόκκας, Γεωργίου,

Νικήτας, Μακρυπούλας, Σιγκ, Μπούτσικος, Νάσκος,
Ζωγράφος, Μπότσης.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ(προπονητής Δημοσθένης Ρόκκας):
Κατσανεβάκης, Φυσαράκης, Χιονίδης,Λογοθέτης Φ. Λογοθέτης
Α, Γουβαλάρης, Μπέχλης, Οικονομόπουλος, Τσιανάκας,
Μπάλα, Παπακωνσταντίνου.

ΠΑΓΚΟΣ: Τεπετόφ, Λάσκος, Χωραβάτης, Μυρσίνιας,
Οικονομόπουλος Μ, Αγγελακόπουλος, Παπαβασιλείου,
Τσουμάνης, Τσιφρίκας.

Ο Πανελευσινιακός τον Έσπερο
Καλλιθέας 89-70

Ο Παν ελευσιν ιακός ΑΟΚ επικράτησε στο Τάκης
Βογιατζής του Εσπέρου Καλλιθέας με 89-70 και ν α
πάρει έν α εισιτήριο για την  1η στροφή της Β’ Φάσης
του θεσμού.
Οι σταχ υοφόροι θα αν τιμετωπίσουν  στην  1η αγων ι-

στικής της Β’ Φάσης του τουρν ουά τον  ν ικητή του
ζευγαριού ΚΑΠ – ΑΟ Τρίκαλα.
Διαιτητές: Ορφαν ός Ιορδ.-Κούλης Χα.-Λεβεν τάκος

(Αλετράς)
Δεκάλεπτα: 21-20, 40-35, 67-50, 89-70

Παν ελευσιν ιακός ΑΟΚ(Βούλγαρης): Νίκου 14 (4),
Μπουρίτης 2, Καρακατσάν ης 5 (1), Ντακούλιας 4,
Μαν ωλάτος 2, Κρασάκης 7, Σταμέλος 10 (2), Λεκκάκ-
ης 4, Παπαφλωράτος, Ρεκουν ιώτης 26 (10ρ.),
Μακρής 11, Δεν δριν ός 4 (1).
Έσπερος Καλλιθέας (Δάγλας): Δεμερτζής, Σαραν τό-

πουλος 2, Αδαμόπουλος 21, Αγγελόπουλος 6, Κρεμ-
μύδας 3 (1), Χατζηασημιάδης 4, Κρηζέας 5 (1),
Λιούν ης 2, Κατσουλάκος 10 (2), Γκαγκαλούδης 17
(1).
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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

Κυρία, στην περιοχή της

Ελευσίνας, άνεργη, αναζητά

απογευματινή εργασία σε γρα-

φείο, ιατρείο,

διαγνωστικό κέντρο, υπο-

δοχή- γραμματειακή

υποστήριξη, σε κατάστημα

λιανικής, φροντιστήριο.

Απόφοιτη Αμερικανικού Κολ-

λεγίου, Proficiency, ECDL.

ΤΗΛ:  693 724 39384488
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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

Πωλείται κτήμα 5 στρεμμά-
των στην Πύλη Δερβε-
νοχωρίων, πολύ κοντά σε
σχολεία.
Εναλλακτικά ανταλλάσσε-
ται με οικόπεδο στον
Ασπρόπυργο ή με οικία
εντός σχεδίου.
Επικοινωνία: 6988342861

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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