
Μαραθώνιος… ταλαιπωρίας
με τις γονικές παροχές

Για να μπορέσει
κάποιος, σήμερα,

να δώσει με γονική παροχή
ένα ακίνητο στα παιδιά του

θα πρέπει
να μη χρωστάει ούτε ένα

ευρώ στην Εφορία,
να έχει πληρώσει όλους

τους φόρους (δηλαδή και
όσους δεν έχουν λήξει)

και να μη βρίσκεται
σε κάποιο καθεστώς
ρύθμισης οφειλών.
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Η Ένωση Πανασπροπυργιακού
3-1 τον Άγιο Ιερόθεο

‘’Λευκή’’ ισοπαλία στα Μέγαρα για
Βύζας-Μοσχάτο

Τα αποτελέσματα των φιλικών
αγώνων στην Δυτική Αττική

Ο Δήμος Ασπροπύργου
τίμησε την Τρίτη Ηλικία

Ν. Μελετίου : Αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της
κοινότητάς μας και όλοι μας έχουμε καθήκον να

τους δείξουμε τον σεβασμό που τους αξίζει

Η Ελευσίνα τιμά τον μεγάλο
συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη

Μεγάλη συναυλία
την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου στο Παλαιό

Ελαιουργείο Ελευσίνας

σσεελλ..  1133

Κόρινθος: 
Απήγαγε, βίασε και 
επιχείρησε να κάψει την 
πρώην σύζυγό του

ΜΕ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ 
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φορτηγά στον Ασπρόπυργο
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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: Αραιή συννεφιά 

Η θερμοκρασία από 18  έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
3,7,11,15,19,23,27,31

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Βερίνα, Βερίνη, Βέρα, Βερούλα, Βερούλη

Καλλισθένης, Καλλισθένη
Παγκόσμια Ημέρα Κατοικίας
Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων

Παγκόσμια Ημέρα Αρχιτεκτονικής

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Καμπόλης Γεώργιος Δ.

Ειρήνης 30, 2105574683

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΓΚΟΛΕΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Χατζηδάκη 40 & Παγκάλου, 2105546444

MANΔΡΑ

ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
Δήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη, 2105551232

ΆΝΩ  ΛΙΟΣΙΑ 
Καμπόλη Αικατερίνη Ι., Μητροπόλεως 52

& Κανελλοπούλου 2, 2102475608

ΑΧΑΡΝΕΣ
Γκίκα Σοφία - Ακριβή Κ.

Αριστοτέλους 309, 6972633576

Δωρεάν Rapid Test για όλους
αύριο  5 Οκτωβρίου 2022 στο

Δημαρχείο Άνω Λιοσίων

Η Κοινωνική Υπηρεσία ενημερώνει ότι κλιμάκιο
του ΕΟΔΥ σε συνεργασία με τον Δήμο Φυλής θα
βρίσκεται την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου  2022 από
τις 9:30 έως τις 15:00 στην Αίθουσα “Μελίνα

Μερκούρη” για δωρεάν Rapid Test για την
ανίχνευση Covid – 19.

Τα Rapid Test θα γίνονται σε όλους ανεξαιρέ-
τως. Σε εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν το

ΑΜΚΑ τους.

«Τσουνάμι» καταγγελιών για ηλεκτρονι-
κές απάτες που σχετίζονται με επιδόματα
και εφορία – Τι να προσέχουν οι πολίτες

Με τις περισσότερες πλέον συναλλαγές αλλά και
υπηρεσίες, όπως συμπλήρωση αιτήσεων για
επιδόματα στο πλαίσιο της στήριξης των

πολιτών, να παρέχονται πλέον σχεδόν αποκλειστικά ψηφ-
ιακά, οι πολίτες θα πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί
σε μηνύματα αλλά και κλήσεις που δέχονται από τρίτους
με σκοπό την «δήθεν» εξυπηρέτηση τους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, περιστατικά όπου δικαι-
ούχοι επιδομάτων Power Pass ή Fuel Pass δέχονται mail,
sms ακόμη και τηλεφωνικές κλήσεις από «δήθεν» λογι-
στές, εφοριακούς ή υπαλλήλους διαφόρων οργανισμών,
προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία.

Στο πλαίσιο αυτό η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ),
που συμμετέχει από το περασμένο έτος στην καμπάνια
ενημέρωσης κατά της ηλεκτρονικής απάτης, επικαιρο-
ποίησε στην ιστοσελίδα της την ενότητα «Συχνές Ερωτή-
σεις και Απαντήσεις αναφορικά με τις τυπολογίες απάτης
στις ηλεκτρονικές πληρωμές και επενδύσεις». 

Ερώτηση: Πρόσφατα δέχομαι τηλεφωνικές κλήσεις από
άγνωστους αριθμούς ή ακόμη και emails/SMS και αυτοί
που επικοινωνούν μαζί μου ισχυρίζονται ότι καλούν σχε-
τικά με επιδόματα Power Pass ή Fuel Pass ή την φορολο-
ταρία ή για την επιστροφή φόρου, κ.λπ.. Μάλιστα
ισχυρίζονται ότι είναι λογιστές ή υπάλληλοι/εκπρόσωποι
της Εφορίας, του gov.gr, του ΔΕΔΔΗΕ, του ΕΦΚΑ, του
ΟΠΕΚΑ, του ΟΑΕΔ, κ.λπ. και μου ζητούν διάφορα
στοιχεία που σχετίζονται με τους τραπεζικούς μου λογαρ-
ιασμούς. Δεν πίστεψα αυτούς που μου τηλεφώνησαν

ούτε έκανα κλικ στους συνδέσμους που ήταν μέσα στα
emails και στα SMS, και δεν έδωσα κανένα στοιχείο μου.
Καλά έκανα;

Απάντηση: Ναι, πολύ καλά έκανες. Πρόκειται για προ-
σπάθειες εξαπάτησης. Αν συνέχιζες θα σου ζητούσε τους
κωδικούς σύνδεσής σου στο e-Banking και θα προσπαθ-
ούσε ο απατεώνας να κάνει μεταφορές χρημάτων από
τους λογαριασμούς σου. Θα πρέπει να είσαι εξαιρετικά
καχύποπτος και να μην αποκαλύπτεις ποτέ τους κωδικούς
σου στο e-Βanking ή τα στοιχεία της κάρτας σου ή τυχόν
κωδικούς μίας χρήσης (OTP).

Γενικότερα όπως έχει επισημανθεί στο πλαίσιο της σχε-
τικής ενημερωτικής καμπάνιας οι απατεώνες επικεν-
τρώνονται κυρίως σε νέους τρόπους ώστε να ξεγελάσουν
και να εξαπατήσουν τους πολίτες αποσπώντας τους προ-
σωπικά στοιχεία λογαριασμών (pin, κωδικοί πρόσβασης,
κ.λπ) καθώς και σε απάτες αναφορικά με επενδυτικά
προϊόντα που εξασφαλίζουν – όπως τονίζουν οι απα-
τεώνες- υψηλές αποδόσεις.

Φωτιά ξέσπασε σε 2 φορτηγά
στην οδό Μεγαρίδος στο
Ασπρόπυργο Αττικής.
Το συμβάν έγινε γύρω στις 2 τα

ξημερώματα της Δευτέρας 3/10
υπό άγνωστες μέχρι στιγμής
αιτίες
Επι τόπου έσπευσαν δυνάμεις

της πυροσβεστικής για να μην
επεκταθεί η πυρκαγιά.
Συγκεκριμένα επιχείρησαν 8
πυροσβέστες με 3 οχήματα

Στις φλόγες τυλίχθηκαν 
φορτηγά στον Ασπρόπυργο

συνεχίζεται στη σελ. 13
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Αχαρνές: Συνελήφθη 56χρονος για παράνομη 
οπλοκατοχή

Α
πό το Τμήμα Ασφάλειας
Αχαρνών συνελήφθη
56χρονος για παράνομη

οπλοκατοχή. Η έρευνα των
Αστυνομικών του Τμήματος Ασφ-
άλειας Αχαρνών, είχε ως αποτέ-
λεσμα τη σύλληψη ενός 56χρο-
νου άνδρα, σε βάρος του οποίου
σχηματίσθηκε δικογραφία για
παράνομη οπλοκατοχή.

Συγκεκριμένα ομάδα αστυνο-
μικών του Τμήματος Ασφάλειας
Αχαρνών, μετά από παρακο-
λούθηση, πραγματοποίησαν
έρευνα στην οικία του άνδρα με
την συνοδεία Εισαγγελέα, όπου
και βρήκαν ένα μίνι οπλοστάσιο.

Οι άνδρες της Ασφάλειας Αχαρνών κατάσχεσαν: 3 πιστόλια, 2 περίστροφα και 500 περίπου σφαίρες
διαφόρων διαμετρημάτων, καθώς και διάφορα εξαρτήματα οπλισμού. Ο 56χρονος οδηγήθηκε στον
Εισαγγελέα.

«Πρέπει να βρεθεί λύση με το τέλος ταφής. Κατα-
λαβαίνουμε ότι είναι αιρεσιμότητα στο Ταμείο
Ανάκαμψης, πρέπει όμως να γίνει κατανοητό ότι
τα ποσά αυτά δεν μπορούν να πληρωθούν ούτε
από τους Δήμους ούτε από τους πολίτες αυτήν τη
στιγμή»

Στην  έδρα της ΠΕΔ Κεν τρικής Μακεδον ίας διεξήχ θη
το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, στο οποίο παρέ-
στη και ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρν ησης
Θοδωρής Λιβάν ιος, ο οποίος αρχ ικά έδωσε συγχ αρη-
τήρια στην  ΚΕΔΕ για την  συν διοργάν ωση της έκθεσης
Bey ond που μεταξύ άλλων  καταδεικν ύει τη μεγάλη
πρόοδο των  Δήμων  ως προς την  ψηφιακή τους μετά-
βαση με σκοπό την  καλύτερη εξυπηρέτηση του
πολίτη. Στην  σύν τομη τοποθέτησή του αν αφέρθηκε
στην  αν αγκαιότητα δημιουργίας εν ός αυτοματοποιημέ-
ν ου ολοκληρωμέν ου συστήματος καταγραφής κατα-
ν αλώσεων , χ ρεώσεων  και πληρωμών  ώστε τόσο οι
πολίτες όσο και οι Δήμοι ν α έχ ουν  πλήρη εικόν α για
τους λογαριασμούς εν έργειας στη σχ έση τους με τους
παρόχ ους και ν α μην  υπάρχ ει απώλεια εσόδων  της
Αυτοδιοίκησης. Ο σχ εδιασμός του συστήματος βαίν ει
προς ολοκλήρωση όπως διαμήν υσε ο υφυπουργός. Ο
Θοδωρής Λιβάν ιος κάλεσε τους Δήμους ν α σπεύσουν
ν α αξιοποιήσουν  τα χ ρηματοδοτικά εργαλεία που
υπάρχ ουν  έτσι ώστε ν α επιτύχ ουν  την  μετάβαση
τους στις «έξυπν ες πόλεις». Τέλος, τόν ισε, πως οι
ΔΕΥΑ θα αν αβαθμιστούν  τεχ ν ολογικά έτσι ώστε ν α
ψηφιοποιηθούν  οι υπηρεσίες τους, ν α ελέγχ εται η ποι-
ότητα των  υδάτων  και ν α έχ ουμε πλήρη χ αρτογράφη-
ση των  δικτύων .

Ο πρόεδρος της ΠΕΔ Κεν τρικής Μακεδον ίας και
Δήμαρχ ος Πυλαίας – Χορτιάτη, Ιγν άτιος Καϊτεζίδης
αφού καλωσόρισε τους σύν εδρους τόν ισε: «Η αυτο-
διοίκηση στάθηκε όρθια παρά τις δυσμεν είς συν θήκες
που δημιούργησε η παν δημία και η εν εργειακή κρίση.

Επιτρέψτε εν  συν τομία ν α θέσω κάποια ζητήματα
στο προεδρείο της ΚΕΔΕ.

Για το τέλος ταφής δεν  μπορεί ν α τεθεί καν  συζήτ-
ηση διότι δεν  χ ωράει στους προϋπολογισμούς των
Δήμων .

Αν  από την
άν οιξη του 2023
όπως πληροφορ-
ούμαστε, δεν  θα
μπορούμε ν α προ-
σλάβουμε 8μην α
από τον  ΟΑΕΔ θα
δ η μ ι ο υ ρ γη θ ο ύ ν
πολλαπλά προβλή-
ματα στην  λειτο-
υργία των  Δήμων .

Κάποια στιγμή
πρέπει ν α λυθεί το
ζήτημα με τους
παρόχ ους εν έργειας, διότι η διαρκής προσφυγή στη
δικαιοσύν η για ν α μας αποδοθούν  τα χ ρήματα που
δικαιούμαστε είν αι ατέρμον η».

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και Δήμαρχ ος Τρικκαίων
Δημήτρης Παπαστεργίου, ευχ αρίστησε θερμά την  ΠΕΔ
Κεν τρικής Μακεδον ίας για την  φιλοξεν ία και παρότρυ-
ν ε άπαν τες ν α επισκεφτούν  την  πολύ πετυχ ημέν η
έκθεση Bey ond διότι εκτός των  καταξιωμέν ων  λύσεων
μεγάλων  εταιριών , υπάρχ ουν  εταιρίες «μικρά διαμάν -
τια» όπως τις χ αρακτήρισε με εκπληκτικές λύσεις
πληροφορικής.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, αν αφέρθηκε στα αποτελέ-
σματα της ευρείας σύσκεψης μελών  του προεδρείου
της ΚΕΔΕ που πραγματοποιήθηκε την  Τετάρτη 28
Σεπτεμβρίου 2022 στο Υπουργείο Εσωτερικών , παρ-
όν τος του Υπουργού Εσωτερικών  Μάκη Βορίδη, του
αν απληρωτή Υπουργού Οικον ομίας Θεόδωρου Σκυλα-
κάκη, του Αν απληρωτή Υπουργού Εσωτερικών  Στέ-
λιου Πέτσα και του Γεν ικού Γραμματέα του ΥΠΕΣ,
Μιχ άλη Σταυριαν ουδάκη.

Ο κ. Παπαστεργίου αν αφέρθηκε στη συμφων ία που
υπήρξε για ν α δοθούν  στους Δήμους 50 και 14 εκ.
ευρώ εν ώ άλλα 50 εκ. ευρώ θα δοθούν  ως το τέλος του
χ ρόν ου, με την  προϋπόθεση οι Δήμοι ν α καταβάλουν
κάθε δυν ατή προσπάθεια προκειμέν ου ν α πετύχ ουν
τους στόχ ους για την  εξοικον όμηση εν έργειας. Δεν
τίθεται πλέον  θέμα κλεισίματος φώτων  στους δρόμους. 

Ο Δήμος Ασπροπύργου
τίμησε την Τρίτη Ηλικία 

Μήνυμα ΔημάρχουΜήνυμα Δημάρχου
Ασπροπύργου για την ΠαγκόσμιαΑσπροπύργου για την Παγκόσμια

Ημέρα των ΗλικιωμένωνΗμέρα των Ηλικιωμένων

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων -
1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ο Δήμος Ασπροπύργου με τον
Οργανισμό Άθλησης και Φροντίδας, Νεολαίας

και Τρίτης Ηλικίας πραγματοποίησαν εκδήλωση για να
τιμήσουν την Τρίτη Ηλικία.

Μέλη και των τριών ΚΑΠΗ της πόλης συγκεντρώθηκαν
και μέσα σε ευχάριστο κλίμα αντάλλαξαν τα νέα τους και
διασκέδασαν με τη ψυχή τους. Τη γιορτή χαιρέτησε ο
Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου και ο
Πρόεδρος του ΟΑΦΝΤΗ, κ. Ιωάννης Κατσαρός τονίζον-
τας τη σπουδαιότητα της τρίτης ηλικίας και κυρίως την
προσφορά της στη ζωή όλων μας. 

Στη συνέχεια, μέλη του ΟΑΦΝΤΗ και συγκεκριμένα οι
κ.κ. Σπυριδούλα Μαυράκη, Βασιλική Παπαϊωάννου, Αικα-
τερίνη Τσίγκου, Ελευθερία Σοφού, Ελένη Παπαπολυχρ-
ονίου, Φανή Σταύρου, Αιμιλία Πετρόγιαννου καθώς και ο
κ. Χαρίτων Σοφός παρουσίασαν υπό την καθοδήγηση
της Καθηγήτριας Φυσικής Αγωγής, κ. Ευαγγελίας Φωτο-
πούλου και της Προϊσταμένης του Τμήματος Άσκησης
Κοινωνικής Πολιτικής, κ. Βασιλικής Παπαϊωάννου ένα
χορευτικό  αποσπώντας το πιο θερμό χειροκρότημα
όλων. 

Ν. Μελετίου : Αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της
κοινότητάς μας και όλοι μας έχουμε καθήκον να

τους δείξουμε τον σεβασμό που τους αξίζει.

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου κ. Νικόλαος Μελετίου ανέφ-
ερε τα εξής: 

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποσχεθώ την υπο-
στήριξή μου για την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων.
Αποτελούν πραγματικά τη ραχοκοκαλιά της κοινότητάς
μας και όλοι μας έχουμε καθήκον να τους δείξουμε τον
σεβασμό που τους αξίζει. Είναι σημαντικοί για κάθε κοι-
νωνία και έθνος, αλλά η συνεισφορά τους μπορεί να
πραγματοποιηθεί πλήρως μόνο εάν διατηρήσουν την
υγεία τους και εάν καταρριφθούν τα εμπόδια που
εμποδίζουν τη συμμετοχή τους στην οικογενειακή και
κοινοτική ζωή. Φυσικά, κάθε φορά που στηρίζουμε τους
ηλικιωμένους, ταυτόχρονα στηρίζουμε και την Υγιή, την
Θετική και Ενεργό Γήρανση – αλλιώς η στήριξη αυτή δεν
θα είχε κανένα απολύτως νόημα.

Σε φιλοσοφικό επίπεδο, πρέπει να σκεφτούμε πως δεν
αποτελούμε τίποτε παραπάνω από μια βιολογική
συνέχεια των προηγούμενων γενεών. Οι παλιοί, δηλαδή,
είμαστε, στην ουσία.. εμείς ! Και όπως και εμείς θα γερά-
σουμε μια μέρα, και τα παιδιά μας θα γεράσουν, και ο
προορισμός του ανθρώπου, είναι η Τρίτη Ηλικία, θα πρέ-
πει να σεβαστούμε, λοιπόν, αυτήν την περίοδο της ανθ-
ρώπινης ζωής, όσο κάθε άλλη: την βρεφική, την εφηβι-
κή, την ενήλικη, την μέση ηλικία.  

Σε επίπεδο δημόσιας υγείας, όπως είπαμε προηγουμέ-
νως, η γήρανση δεν έχει καμία αξία αν δεν είναι βιώσιμη.
Και ενώ τα γονίδια παίζουν τον σημαντικότερο ρόλο,
επίσης σημαντικό παίζει και η υγιής στάση ζωής, η προλ-
ηπτική ιατρική και οι υποστηρικτικές υπηρεσίες. 

Συνεχίζεται στη σελ. 10

Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ
«Πρέπει να βρεθεί λύση με το τέλος ταφής »

συνεχίζεται στη σελ. 4
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Διακηρύσσει
Αν οικτό Ηλεκτρον ικό Διαγω-

ν ισμό κάτω των  ορίων  με τίτλο
«Συν τήρηση Και Επισκευή
Δημοτικού Κολυμβητηρίου και
Προμήθεια Χημικού Υλικού για τα
έτη 2022-2024» 

Ο συν ολικός προϋπολογι-
σμός, αν έρχεται στο ποσόν
των  201.472,53€ συμπεριλαμβα-
ν ομέν ου ΦΠΑ 24%  (προϋπολο-
γισμός χωρίς ΦΠΑ:
162.477,85€, ΦΠΑ 24% :
38.994,68€) και περιλαμβάν ει: 

Αντικείμενο της σύμβασης
είναι η υλοποίηση εργασιών
Συντηρήσεων και Επισκευών, oι
οποίες είναι απαραίτητες για την
ομαλή λειτουργία του συνόλου
των ηλεκτρομηχανολογικών
εγκαταστάσεων καθώς και των
συστημάτων χημικής απολύμαν-
σης του Κολυμβητηρίου και την
ποιοτική διατήρηση του νερού
στις κολυμβητικές δεξαμενές.

ΤΜΗΜΑ 1 : «Υπηρεσίες
συντήρησης και επισκευής Κολ-
υμβητηρίου», εκτιμώμενης αξίας
ενενήντα επτά χιλιάδων επτα-
κοσίων ευρώ και πέντε λεπτά
(97.700,05€), πλέον ΦΠΑ 24%,
είκοσι τρείς χιλιάδες τετρακόσια 

σαράντα οκτώ ευρώ και ένα
λεπτό(23.448,01€)

ΤΜΗΜΑ 2 : «Προμήθεια
Χημικών Υλικών», εκτιμώμενης
αξίας εξήντα τέσσερεις χιλιάδες
επτακόσια εβδομήντα επτά ευρώ
και ογδόντα λεπτά (64.777,80€),
πλέον ΦΠΑ 24%, δεκαπέντε
χιλιάδες πεντακόσια σαράντα έξι
ευρώ και εξήντα επτά λεπτά
(15.546,67€)

Προσφ ορές υποβάλλον ται για
έν α ή περισσότερα τμήματα,
όπως αυτά περιγράφ ον ται παρ-
απάν ω και για το σύν ολο των
ειδών  κάθε ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Απόρρ-
ιψη ειδών  ΤΜΗΜΑΤΟΣ επιφ έρει
αυτόματα και την  απόρριψη της
προσφ οράς.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζε-
ται σε εικοσιτέσσερις (25) μήνες,
με δυνατότητα παράτασης έως έξι
(6) μήνες χωρίς υπέρβαση του
οικονομικού αντικειμένου. 

Η υλοποίηση της παρούσας,
θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο Ν.4412/2016
όπως ισχύει, καθώς και στο
πλαίσιο της με αριθ. πρωτ.
58035/30-09-2022 Διακήρυξης
και των υπ. αρ. 21 και 22/2022
Μελετών της Δ/νσης Αθλητισμού
Παιδείας & Πολιτισμού.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το
κριτήριο της πλέον συμφέρουσας
από οικονομική άποψη προσφο-
ράς, βάσει Τιμής.

Η διαδικασία δημοπράτησης
θα διενεργηθεί με χρήση του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρο-
νικών Δημόσιων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρ-
εσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικ-
τυακή Πύλη
www.promitheus.gov.gr), με Αρ.
Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 173177 και
η καταληκτική ημερομηνία ηλεκ

τρονικής υποβολής των προ-
σφορών είναι η 17/10/2022 και
ώρα 15:00 μ.μ. 

Η ηλεκτρον ική αποσφ ράγιση
των  προσφ ορών  θα γίν ει την
21/10/2022 και ώρα 14:00 μ.μ.

Οι προσφορές ισχύουν και
δεσμεύουν τους οικονομικούς
φορείς για διάστημα οκτώ (8)
μην ών από την επόμενη της
καταληκτικής ημερομηνίας υπο-
βολής προσφορών. Αντιπροσφο-
ρές δεν γίνονται δεκτές.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη
διαδικασία σύναψης της παρ-
ούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς
φορείς (προσφέροντες), εγγυητι-
κή επιστολή συμμετοχής υπολο-
γιζόμενη σε ποσοστό 2% επί της
εκτιμώμενης αξίας εκτός ΦΠΑ για
κάθε Τμήμα.

Τα έγγραφα της σύμβασης
είναι διαθέσιμα για ελεύθερη,
πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρο-
νική πρόσβαση μέσω της διαδικ-
τυακής πύλης
(www.promitheus.gov.gr) του
ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Κάθε είδους επι-
κοινωνία και ανταλλαγή πληρο-
φοριών πραγματοποιείται μέσω
του ΕΣΗΔΗΣ. Περαιτέρω πληρο-
φορίες είναι διαθέσιμες στην ιστο-
σελίδα της Αναθέτουσας Αρχής
www.haidari.gr. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
για οποιαδήποτε διευκρίνιση να
επικοινωνούν τις εργάσιμες ημέρ-
ες και ώρες με το Τμήμα Προμηθ-
ειών, Στρ. Καραϊσκάκη 138 &
Επαύλεως, Τ.Κ. 12461, 2ος όρο-
φος, τηλ. 2132047330 -317.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ

Συνεχίζεται από τη σελ. 3

«Το ν α αν άψουμε ή ν α σβήσουμε τα φώτα στους δρόμους μισή ώρα μετά ή πριν
είν αι κάτι που ίσως είν αι εφικτό ν α γίν ει»

Επισήμαν ε επίσης πως παρά το γεγον ός ότι μέχ ρι σήμερα έχ ουν  δοθεί 28 εκ. για
την  κάλυψη του επιπλέον  εν εργειακού κόστους των  σχ ολείων , τα χ ρήματα αυτά
δεν  επαρκούν . «Όμως το κόστος λειτουργίας των  σχ ολείων  είν αι ευθύν η του Κρά-
τους και όχ ι των  Δήμων , για το λόγο αυτό όποιο επιπλέον  κόστος προκύψει, θα
δοθεί απολογιστικά, όπως συμφων ήθηκε με τους Υπουργούς» δήλωσε χ αρακτηρι-
στικά ο κ. Παπαστεργίου.

Τέλος αν αφέρθηκε στην  παραδοχ ή των  αρμοδίων  Υπουργείων  πως οι ΔΕΥΑ
πρέπει ν α βοηθηθούν ε. Αυτό αποτελούσε άλλωστε πάγια θέση της ΚΕΔΕ, επιμέ-
ν ον τας πως πρέπει ν α εν ταχ θούν  σε έν α διαφορετικό μον τέλο επιδότησης κάτι
που αν αμέν εται ν α συμβεί με βάση πιθαν ότατα τα στοιχ εία καταν άλωσης της εκά-
στοτε ΔΕΥΑ.

Αν αφορικά με το τέλος ταφής, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ επισήμαν ε πως δεν  είν αι
δυν ατόν  από τα χ ρήματα που λαμβάν ουμε για την  αν τιμετώπιση του εν εργειακού
κόστους ν α πρέπει ν α δώσουμε 80 εκ. ευρώ για το τέλος ταφής.

Για το πρόγραμμα Αν τών ης Τρίτσης ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ είπε πως πολλοί Δήμοι
μεταφέρουν  προτάσεις σε άλλα πακέτα χ ρηματοδοτικά, κυρίως στο ΕΣΠΑ, με απο-
τέλεσμα ν α δημιουργείται χ ώρος για ν έες εν τάξεις προτάσεων  από Δήμους με χ αμ-
ηλά ποσοστά αν άλωσης. Αυτή τη στιγμή υπολογίζεται πως έχ ουν  αλλάξει πρόγραμ-
μα προτάσεις προϋπολογισμού περίπου 130 εκατ. ευρώ, εν ώ αν αμέν εται ν α υπάρ-
ξει συν έχ εια.

Ο κ. Παπαστεργίου εν ημέρωσε πως θα επιδιώξει άμεσα συν άν τηση με το Υπο-
υργείο Εργασίας προκειμέν ου ν α λυθεί το θέμα με την  δυν ατότητα πρόσληψης
8μην ων  υπαλλήλων , καθώς χ ωρίς την  πολύτιμη βοήθεια τους, οι Δήμοι θα υπολει-
τουργήσουν  και ειδικά σε προεκλογική χ ρον ιά που οι αν άγκες πολλαπλασιάζον ται.

Αν αφορικά με το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ είπε
πως η πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ σίγουρα δημιουργεί ν έα δεδομέν α. Είν αι ν ωρίς
ν α πει κάποιος τί πρόκειται ν α γίν ει, είν αι σαφές παρόλα αυτά πως το πρόγραμμα
πρέπει ν α συν εχ ιστεί εν ώ οι επί 20 σχ εδόν  χ ρόν ια εργαζόμεν οι, είχ αν  αποκτήσει
δυσαν απλήρωτη εμπειρία.

Τέλος, για τους παρόχ ους εν έργειας η διαρκής λύση δεν  μπορεί ν α είν αι τα εξώδι-
κα. Η λύση πρέπει ν α είν αι ν α υπάρχ ει έν ας μόν ιμος μηχ αν ισμός, μια ψηφιακή
πλατφόρμα από την  οποία θα προκύπτουν  άμεσα τα ποσά των  δημοτικών  τελών
που κάθε πολίτης πληρών ει αλλά και τα ποσά εκείν α με τα οποία χ ρεών εται.
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Παπαστράτος: Νέες θέσεις εργασίας για Παπαστράτος: Νέες θέσεις εργασίας για 
προσωπικό 4 ειδικοτήτων στον Ασπρόπυργοπροσωπικό 4 ειδικοτήτων στον Ασπρόπυργο
Προσόντα και φόρμα υποβολής βιογραφικού

Η καπνοβιομηχανία
Παπαστράτος επιλέγει υπαλλήλους
τεσσάρων ειδικοτήτων στον
Ασπρόπυργο.

Η καπνοβιομηχανία
Παπαστράτος, θυγατρική της Philip
Morris International Inc, αποτελεί
έναν από τους μεγαλύτερους
παραγωγούς και διανομείς
τσιγάρων στην Ελλάδα.

Αυτό το διάστημα επιλέγει
υπαλλήλους τεσσάρων ειδικοτήτων
στον Ασπρόπυργο.

Συγκεκριμένα ζητούνται:

Batch Record Reviewer
(Ασπρόπυργος)

– Πτυχίο Χημικού Μηχανικού, 

εμπειρία 2 – 5 χρόνων σε
παρόμοια θέση, γνώση MS Office,
άριστη γνώση Αγγλικών,
αναλυτική σκέψη, εκπληρωμένες
στρατιωτικές υποχρεώσεις

Equipment Owner Digital
Printing – (Ασπρόπυργος)

– Πτυχίο ΑΤΕΙ Μηχανολόγου
Μηχανικού/Αυτοματιστή/Ηλεκτρολό
γου Μηχανικού, άριστη γνώση
Αγγλικών, εκπληρωμένες
στρατιωτικές υποχρεώσεις

Mechanical Technicians
(Ασπρόπυργος)

– Πτυχίο ΑΤΕΙ Μηχανολόγου

Μηχανικού, άδεια τεχνικού, εμπει

ρία 3 χρόνων σε τεχνικό τομέα ή
σε βιομηχανικό περιβάλλον,
εμπειρία στη λειτουργία μηχανών
συνεργείου και καλή γνώση
πνευματικών συστημάτων και
εξοπλισμού μεταφοράς προϊόντων,
γνώση CAD και ERP, άριστη
γνώση Αγγλικών, καλή γνώση
Η/Υ (MS Office)

Process Technician
(Ασπρόπυργος)

– Πτυχίο ΤΕΙ Μηχανολόγου
Μηχανικού ή Αυτοματιστή ή
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού,
εμπειρία σε βιομηχανικό
περιβάλλον, καλή γνώση

Ο Σταμάτης Πουλής 
για τη συμφωνία εξυγίανσης των

Ναυπηγείων Ελευσίνας

Mε την επαναλειτουργία 
των ναυπηγείων θα αλλάξει ριζικά η

οικονομική και κοινωνική ζωή, όχι μόνο
στην Ελευσίνα, αλλά σε  ολόκληρη τη

Δυτική Αττική και τη χώρα.

Την  Κυριακή 2
Οκτωβρίου, ο Α’
επιλαχ ών  βουλευ-
τής της Ν.Δ. Δυτι-
κής Αττικής, Στα-
μάτης Πουλής,
βρέθηκε προσκεκ-
λημέν ος του δημο-
σιογράφου Γιάν ν η
Παπαγιάν ν η, στην
εκπομπή «Πρωιν ό
Μαγκαζίν ο» του Real FM 97.8, στην  οποία μίλησε
διεξοδικά για την  μεγάλη επιτυχ ία της Κυβέρν ησης
που αφορά στη συμφων ία εξυγίαν σης των  Ναυ-
πηγείων  Ελευσίν ας.

O κ. Πουλής, τόν ισε πως η συμφων ία αποτελεί μια
μεγάλη επιτυχ ία, όχ ι μόν ο τοπικού, αλλά και εθν ικού
χ αρακτήρα, καθώς θα έχ ει ισχ υρό αν απτυξιακό
αποτύπωμα, θα αν αστήσει τη ν αυπηγοεπισκευαστι-
κή βιομηχ αν ία, αλλά θα συμβάλει και στην  εν ίσχ υση
τής άμυν ας τής χ ώρας με σημαν τικό έργο για το
πολεμικό ν αυτικό.

Σε ό,τι αφορά στην  αν άπτυξη, ο κ. Πουλής σημείω-
σε ότι με με την  επαν αλειτουργία των  ν αυπηγείων
θα αλλάξει ριζικά η οικον ομική και κοιν ων ική ζωή, όχ ι
μόν ο στην  Ελευσίν α, αλλά σε ολόκληρη τη Δυτική
Αττική και τη χ ώρα. Πιο συγκεκριμέν α, σημείωσε ότι
πέραν  των  600 εργαζομέν ων  που βγαίν ουν  πλέον
από το καθεστώς «ομηρίας», στο οποίο είχ αν  περιέ-
λθει τα τελευταία δώδεκα χ ρόν ια και οι οποίοι διατηρ-
ούν  τις δουλειές τους και θα λάβουν  δεδουλευμέν α
ύψους 42 εκατ. ευρώ, μέσα στα επόμεν α χ ρόν ια ο
κύκλος εργασιών  στην  οικον ομία εκτιμάται στα 1,6
δισ. ευρώ, εν ώ 1,1 δισ. ευρώ θα είν αι τα έσοδα του
ελλην ικού κράτους από τη λειτουργεία των  ν αυ-
πηγείων .

Με το σχ έδιο εξυγίαν σης διασφαλίζεται ότι έρχ εται
έν α μεγάλο επεν δυτικό σχ ήμα, που αποτελείται από
την  ONEX Shipy ards & Technologies, μια ελλην ική
εταιρεία με σχ ετική εμπειρία, που αν έλαβε τα Ναυ-
πηγεία Σύρου -όπου οι εργαζόμεν οι είν αι πλέον
ευτυχ ισμέν οι και η τοπική κοιν ων ία αν θίζει- καθώς
και δύο κολοσσούς, από τις ΗΠΑ και την  Ιταλία, που
θα επεν δύσουν  170 εκατομμύρια.

Απαν τών τας σε σχ ετική ερώτηση αν αφορικά με τα
επόμεν α βήματα, ο κ. Πουλής σημείωσε ότι σε
περίπου έξι μήν ες από την  επικύρωση της συμφ-
ων ίας από την  Δικαιοσύν η, θα έχ ει ολοκληρωθεί ο
εκσυγχ ρον ισμός και θα ξεκιν ήσει η λειτουργεία των
ν αυπηγείων , εν ώ πέραν  από τους 600 εργαζόμεν ο-
υς, μέσα στα επόμεν α τρία χ ρόν ια, θα γίν ουν  άλλες
1.400 προσλήψεις, που σημαίν ει, ν έες, ποιοτικές
θέσεις εργασίας για τους αν θρώπους της περιοχ ής
και μείωση της αν εργίας στη Δυτική Αττική.

Επιπλέον , ο κ. Πουλής αν αφέρθηκε επίσης στη
σημασία της συμβολής της τοπικής κοιν ων ίας,
τον ίζον τας την  στήριξη της συμφων ίας εξυγίαν σης
από τους ίδιους τους εργαζόμεν ους, σε ποσοστό
99,7%, καθώς και την  μεγάλη προσπάθεια από τον
Δήμαρχ ο Ελευσίν ας κ. Αργύρη Οικον όμου, που σε
συν εργασία με τον  Υπουργό Αν άπτυξης και Επεν -
δύσεων  κ. Άδων ι Γεωργιάδη, συν έβαλε τα μέγιστα
στο στο ν α ξεπεραστούν  εμπόδια και εξασφαλισθεί η
μέγιστη δυν ατή αποδοχ ή και στήριξη την  τοπική κοι-
ν ων ία.

Ε
υρεία σύσκεψη στο δημοτικό κατάστημα της
Κινέτας πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυρια-
κής, μεταξύ εκπροσώπων της κυβέρνησης,

αρμόδιων τοπικών φορέων και της Ομοσπονδίας
των Συλλόγων και των προέδρων, όπου τέθηκαν επί
τάπητος όλα τα ανοικτά ζητήματα της περιοχής.

Στη σύσκεψη έδωσαν το παρών ο δήμαρχος
Μεγαρέων Γρηγόρης Σταμούλης, ο υφυπο-
υργός Δικαιοσύνης και βουλευτής Δυτικής Αττι-
κής της Ν.Δ. Γιώργος Κώτσηρας, ο γ’ αντιπρόε-
δρος της Βουλής και βουλευτής Δυτικής Αττι-
κής της Ν.Δ. Θανάσης Μπούρας και ο αντιπερ-
ιφερειάρχης Δυτικής Αττικής Λευτέρης Κοσμό-
πουλος.
Παρόντες ήταν ακόμα οι αντιδήμαρχοι Μεγα-

ρέων Ιερόθεος Πολυχρόνης, Κωνσταντίνος
Φυλακτός και Σταύρος Φωτίου.

Ευρεία σύσκεψη στο δημοτικό κατάστημα της
Κινέτας για τα προβλήματα στην περιοχή
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Στη διανοµή αθλητικού υλικού στα ∆ηµοτικά,
Γυµνάσια και Λύκεια προχωρά, για 13η συνεχή χρο-
νιά, ο ∆ήµος Ιλίου, µε κύριο σκοπό την προώθηση της
σωµατικής άσκησης και του αθλητισµού µέσω του µαθ-
ήµατος της φυσικής αγωγής.

Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και, συνολικά, θα
διανεµηθούν πεντακόσιες (500) µπάλες ποδοσφαίρου
µπάσκετ, βόλεϊ και χάντµπολ, στο πλαίσιο ευρύτερης
παράδοσης αθλητικού υλικού στα σχολεία, την οποία
πραγµατοποιεί ανά τακτά διαστήµατα το Αθλητικό
Τµήµα του ∆ήµου.

Ο ∆ήµαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος τόνισε σχετικά:

«Ο Αθλητισµός αποτελεί για εµάς προτεραιότητα,
ιδιαίτερα όταν απευθύνεται σε παιδιά, καθώς αποτελεί
ένα ισχυρό µέσο για εκπαίδευση και κοινωνικοποίηση,
ενώ ταυτόχρονα τους δίνει σηµαντικά µαθήµατα σεβα-
σµού, συνεργασίας και ευγενούς άµιλλας. Στον ∆ήµο
Ιλίου εξασφαλίζουµε τους κατάλληλους χώρους άθλ-
ησης, στηρίζουµε τον αθλητισµό στα σχολεία και τους
Συλλόγους ώστε να µένουν τα παιδιά µακριά από επιβ-
λαβείς ενασχολήσεις και ενισχύουµε διαρκώς τον
θεσµό “Άθληση για Όλους”. 

∆ηµιουργούµε τις προϋποθέσεις για έναν Αθλητισµό
που απευθύνεται στους πολλούς και κυρίως στις επό-
µενες γενιές».

Τ
ο Περιφερειακό Συμβούλιο
Αττικής, κατόπιν πρόσ-
κλησης του Προέδρου του,

Χρ. Θεοδωρόπουλου, πρόκειται να
συνεδριάσει  την Τετάρτη, 5-10-
2022 και ώρα 15:30. Η συνεδρίαση
θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσ-
κεψη, μέσω της υπηρεσίας e:
Presence.gov.gr. 

1.. Επερώτηση του ανεξάρτητου
Περιφερειακού Συμβούλου κ. Π.
Ασημακόπουλου για τη δίκη αναφο-
ρικά με τις πλημμύρες στην Μάνδρα
Αττικής το Νοέμβριο του 2017, την
έφεση και την πορεία της νέας δίκης. 

2. Επερώτηση των Περιφερειακών
Συμβούλων της παράταξης «Δύναμη
Ζωής»  κ.κ. Χρ. Καραμάνου, Σπ.
Αγγέλη, Β. Βερελή, Α. Κατρανίδου, Αικ.
Λογοθέτη, Γ. Μπαλάφα, αναφορικά με
τη δημοπράτηση του Δημόσιου Οικολογι-
κού Πάρκου στον Φαληρικό Όρμο και
γενικότερα την πορεία του έργου στο
Φαληρικό Όρμο.

3. Επερώτηση της Περιφερειακής
Συμβούλου της παράταξης "Δύναμη
Ζωής" κ. Π. Παππά αναφορικά με την
αντικατάσταση του εκπροσώπου του
Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γ.
Γεωργόπουλου, κατόπιν παραίτησής
του, στο Διοικητικό Συμβούλιο
της«Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευ-
σίνας» με δ.τ. «ELEUSIS 2023».

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Απαλλαγή από το ημερήσιο ανταπο-
δοτικό τέλος των παραγωγών πωλητών
λαϊκών αγορών του Αγροτικού Συλλό-
γου Μαραθώνα.

(Συνεισηγητέςο Αντιπεριφερειάρχης κ.
Ν. Πέππας και ο Εντεταλμένος Περιφερ-

ειακός Σύμβουλος κ. Στ. Μελάς)
2. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης

απονομής βραβείου σε μαθητή του Πειρ-
αματικού Μουσικού Σχολείου Παλλήνης
από την Περιφερειακή Ενότητα Ανατολι-
κής Αττικής.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α.
Αυγερινός)

3. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης
για την συμμετοχή πέντε (5) υπαλλήλων
της Δ/νσης Αγροτικής και Κτηνιατρικής
ΠΕ Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, στο
15ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο,
που θα διεξαχθεί από 4-11-2022 έως 6-
11-2022, στην Αθήνα.

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Β.
Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη)

4. 2η τροποποίηση της υπ’  αριθμ.
143/2021 απόφασης Περιφερειακού
Συμβουλίου Αττικής ως προς την έκθεση
«SialMiddle East» και την αντικατάσταση
της με τη Διεθνή Έκθεση AbuDhabi
International FoodΕxhibition (ADIFE). 

(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερει-
ακός Σύμβουλος κ. Στ. Βοϊδονικόλας)

5. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης
για το πρόγραμμα δράσεων προβολής
και προώθησης προϊόντων του αγροδια-
τροφικού τομέα της Περιφέρειας Αττικής
για το έτος 2023. 

(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερει-
ακός Σύμβουλος κ. Στ. Βοϊδονικόλας)

6. Καθορισμός τέλους δραστηριο-
ποίησης πλανοδίου εμπορίου. 

(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερει-
ακός Σύμβουλος κ. Στ. Μελάς)

7. Απόφαση για άδεια μερικής κατάλ-
ηψης οδοστρώματος της οδού Ελευθε-
ρίου Βενιζέλου (Θησέως) στο Δήμο Καλ-
λιθέας, για τη διεξαγωγή του Αγώνα
δρόμου 6o KallitheaHalf Marathon
2022, στις 15 Οκτωβρίου 2022. 

(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερει-
ακός Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης)

8. Έγκριση λήψης προσωρινών μέτρ-
ων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας στον
κόμβο Λ. Κηφισού – Λ.Αθηνών, στο
πλαίσιο της εκτέλεσης των προβλεπόμε-

νων εργασιών της Σύμβασης παροχής
Υπηρεσιών: «Προμήθεια & Εγκατάσταση
Φωτιστικών Σωμάτων Τεχνολογίας LED
για τον Φωτισμό και την Ανάδειξη Γεφ-
υρών του Οδικού Δικτύου της Περιφέρ-
ειας Αττικής». 

(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερει-
ακός Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης)

9. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περι-
βαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη
διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών
όρων που αφορά το έργο «Κέντρο
Αποθήκευσης και Διανομής Διαφόρων
Ειδών» στη θέση Μελίσσια ή Ρουπάκι
(εκτός σχεδίου) του Δήμου Ασπροπύρ-
γου Ν. Αττικής.

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβου-
λος κ. Ν. Παπαδάκης)

10. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περ-
ιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Αθλ-
ητικών Εγκαταστάσεων του Δημοτικού
Σταδίου του Δήμου Αιγάλεω «ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ» (ΠΕΤ:
2110640626).

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβου-
λος κ. Ν. Παπαδάκης)

11. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περ-
ιβαλλοντικών Επιπτώσεων  (ΜΠΕ) του
έργου «Αποχέτευση και Εγκατάσταση
Επεξεργασίας Λυμάτων Νοτίου Τμήμα-
τος Ν. Κυθήρων» του Δήμου Κυθήρων.

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβου-
λος κ. Ν. Παπαδάκης)

12. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περ-
ιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το
έργο: νεωλκείο – καρνάγιο,ιδιοκτησίας
Παναγιώτη Θ. Μπελέση,στην περιοχή
Παλαιό Λιμάνι Σπετσών (Θ.Ν.3) του
Δήμου Σπετσών, στην Περιφέρεια Αττι-
κής. 

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβου-
λος κ. Ν. Παπαδάκης)

13. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περ-
ιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)στο
πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης περι-
βαλλοντικών όρων, για τη λειτουργία

νεωλκείου (καρνάγιου), ιδιοκτησίας
Παντελή Κοράκη του Κωνσταντίνου,
που χωροθετείται εντός Χερσαίας Ζώνης
Παλιού Λιμένα Σπετσών (Μπάλτιζα).

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβου-
λος κ. Ν. Παπαδάκης)

14. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περ-
ιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το
έργο: νεωλκείο – καρνάγιο,ιδιοκτησίας
Ευαγγελίας Β. Δελημήτρου, στην περ-
ιοχή Παλαιό Λιμάνι Σπετσών (Θ.Ν.5) του
Δήμου Σπετσών, στην Περιφέρεια Αττι-
κής.

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβου-
λος κ. Ν. Παπαδάκης)

15. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περ-
ιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του
έργου «Μελέτη Αντιπλημμυρικής Προ-
στασίας Ασωπού Ποταμού» της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ανατολικής
Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.  

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβου-
λος κ. Ν. Παπαδάκης)

16. Γνωμοδότησηεπί της Μελέτης Περ-
ιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)για τη
λειτουργία του υφιστάμενου Κέντρου
Θαλασσοθεραπείας “DIVANI THALAS-
SO”, το οποίο βρίσκεται στην εντός
σχεδίου περιοχή «Καβούρι», Δήμου
Βάρης Βουλιαγμένης, Περιφέρειας Αττι-
κής, ιδιοκτησίας της εταιρείας
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΡΑΒΕΛ Α.Ε.

(Εισηγητήςο Περιφερειακός Σύμβουλος
κ. Ν. Παπαδάκης)

ΑΑθθλληηττιικκόό  υυλλιικκόό  δδιιααννέέµµεειι  κκααιι  φφέέττοοςς  
σστταα  σσχχοολλεείίαα  οο  ∆∆ήήµµοοςς  ΙΙλλίίοουυ

Νέα Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής την Τετάρτη 

Δυο επερωτήσεις για δίκη - πλημμύρες Μάνδρας και 
«Δημοτική Ανώνυμη Εταιρείας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 
Ελευσίνας» με δ.τ. «ELEUSIS 2023»



Σ
ύγχρονες και ασφαλείς παιδικές χαρές, με πιστοποιημένα όργανα
παιχνιδιού, απέκτησαν δώδεκα (12) νηπιαγωγεία του Δήμου Αχα-
ρνών με τη δωρεά της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας Πολι-

τιστικού και Κοινωφελούς Έργου ΑΙΓΕΑ, του κ. Αθανάσιου Μαρτίνου.
Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες χορηγίες προς τα σχολεία της πόλης
με άμεση και θετική συνέπεια στην καθημερινότητα των μικρών μαθητών οι
οποίοι μπορούν να παίζουν στα καινούργια όργανα κατά τον ελεύθερο χρόνο
τους.

Τη σημαντική προσφορά της ΑΙΓΕΑ ΑΜΚΕ χαιρέτισε ο
Δήμαρχος Αχαρνών, Σπύρος Βρεττός ο οποίος ευχαρίστησε
τον κ.Αθ.Μαρτίνο για το συνεχές ενδιαφέρον του για την
πόλη. «Ο Δήμος Αχαρνών κι εγώ προσωπικά ευχαριστούμε
την εταιρεία «Αιγέας» και τον εφοπλιστή κ. Αθανάσιο Μαρτίνο
που για ακόμα μια φορά αποδεικνύουν στην πράξη το ενδια-
φέρον τους για την πόλη και διαχρονικά στέκονται δίπλα μας,
στην συνεχή προσπάθειά μας για πόλη φιλική και ανθρώπινη
για τα παιδιά του δήμου μας.

Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και οι παιδικές χαρές των
νηπιαγωγείων είναι έτοιμες για να προσφέρουν χαρά, δημιο-
υργικό και ασφαλές παιχνίδι».

Ειδικότερα, οι σχολικές μονάδες που απέκτησαν παι-
δικές χαρές είναι:

Το 4ο Νηπιαγωγείο (οδός Αθανασίου Διάκου),
το 6ο Νηπιαγωγείο (Μιαούλη και Κατάρα),
το 9ο Νηπιαγωγείο (11η στάση Αγ. Άννα),
το 15o Νηπιαγωγείο (Κορίνθου 4, Λεωφόρος Θρακο-

μακεδόνων ),
το 26ο Νηπιαγωγείο (Μονεμβασιάς Λαθέα),
το 27ο Νηπιαγωγείο (Πτολεμαΐδος  50),
το 28ο Νηπιαγωγείο (Θεσσαλίας 3),
το 29ο (Μπινη Ταιγανίδη στο Ολυμπιακό χωριό ,
το 30ο Νηπιαγωγείο (Κακλαμανάκη- Ολυμπιακό

χωριό),
το 31ο Νηπιαγωγείο (Κων/νου Κεντέρη Ολυμπιακό

χωριό),
το 34ο Νηπιαγωγείο (Δανιήλ Βρεττού) και το
2ο Νηπιαγωγείο Θρακομακεδόνων.
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ΜΕ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ 
ΣΣύύγγχχρροοννεεςς  κκααιι  αασσφφααλλεείίςς  ππααιιδδιικκέέςς  χχααρρέέςς  
σσεε  1122  ννηηππιιααγγωωγγεείίαα  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑχχααρρννώώνν

Στο πλαίσιο της φιλίας που συνδέει το
Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών-
Οινόης και τον ουκρανικό λαό, η

Δημοτική Αρχή υποδέχθηκε την Παρασκευή
30 Σεπτεμβρίου 2022 τον πρώην Δήμαρχο
της Μαριούπολης, Μιχαήλ Ποζιβάνοβ.

Η Μαριούπολη δοκιμάζεται στο μέτωπο των
επιχειρήσεων στην Ουκρανία, έχοντας περά-
σει πλέον στην κατοχή των ρωσικών στρα-
τιωτικών δυνάμεων.

Με επικεφαλής το Δήμαρχο Χρήστο Ε.
Στάθη, η Δημοτική Αρχή επίσης υποδέχθηκε

τον Ουκρανό ποιητή Βασίλ Στεπανένκο
καθώς και το Γενικό Γραμματέα του Ελληνο-
ουκρανικού Επιμελητηρίου Γεράσιμο Μπου-
γά.

Στη συνάντηση οι δύο πλευρές αντάλλαξαν
απόψεις για τη δύσκολη κατάσταση στην
Ουκρανία και τις ανάγκες των πολύπαθων
πόλεων που τις συνδέουν ισχυροί δεσμοί
φιλίας.

Ο Χρήστος Στάθης κατέθεσε στεφάνι στο
μνημείο του Ουκρανού ποιητή, εθνολόγου
και ζωγράφου Ταράς Σεβτσένκο που υπάρχει
στη Δημοτική Ενότητα Μάνδρας, ενώ χάρισε
αναμνηστικές τιμητικές πλακέτες στους φιλο-
ξενούμενους.

ΠΠΟΟΤΤΕΕ  ΞΞΕΕΚΚΙΙΝΝΑΑ  ΤΤΟΟ  ΕΕΡΡΓΓΟΟ

ΈΈππεεσσαανν  οοιι  υυπποογγρρααφφέέςς  
γγιιαα  ττηηνν  ααννάάππλλαασσηη  ττηηςς  2288ηηςς

ΟΟκκττωωββρρίίοουυ  σστταα  ΜΜέέγγααρραα

ΑΑνναακκοοίίννωωσσηη  ττοουυ  δδηημμάάρρχχοουυ  ΜΜεεγγαα--
ρρέέωωνν,,  ΓΓρρηηγγόόρρηη  ΣΣττααμμοούύλληη  γγννωωσσττοοπποοιιεείί
όόττιι  ««υυππεεγγρράάφφηη  ηη  σσύύμμββαασσηη  μμεε  ττοονν
υυππεεύύθθυυννοο  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  κκ..  ΑΑννααγγννωω--
σσττάάκκηη  ΔΔηημμήήττρρηη  γγιιαα  ττηηνν  κκαατταασσκκεευυήή  ττοουυ
έέρργγοουυ  ««ΑΑννάάππλλαασσηη  κκααιι  ααιισσθθηηττιικκήή  αανναα--
ββάάθθμμιισσηη  ττωωνν  ππεεζζοοδδρροομμίίωωνν  κκααιι  ττωωνν  κκοοιι--
ννοοχχρρήήσσττωωνν  χχώώρρωωνν  ττηηςς  2288ηηςς  ΟΟκκττωω--
ββρρίίοουυ,,  ααππόό  ττοο  γγήήππεεδδοο  ππρροοςς  ττηηνν  ππααρρααλλίίαα
ΜΜεεγγάάρρωωνν  ((ββααρρέέαα))..  
ΤΤοο  έέρργγοο  ξξεεκκιιννάάεειι  μμέέσσαα  σσττοονν

ΟΟκκττώώββρρηη»»..

Χαϊδάρι: Αναβάθμιση δύο σημαντικών αθλητικών εγκαταστάσεων 
Υπογράφηκε η σύμβαση του Δήμου με τον ανάδοχο

Υ
πογράφηκε η σύμβαση με την  εταιρεία
MA.CON.STRUCTION για την  υλοποίηση της αν α-
βάθμισης και συν τήρησης του 1ου Κλειστού Γυμν α-

στήριου «Χρήστος Αγγουράκης» στο Αθλητικό Κέν τρο του
ΔάσουςΧαϊδαρίου, ώστε ν α γίν ει πιο λειτουργικό και ασφα-
λές. Επίσης θα γίν ει πλήρης λειτουργική αν ακατασκευή
των  γηπέδων  5Χ5 δίπλα στο Αττικό Νοσοκομείο, στην
οδό Ρίμιν ι.

Οι παρεμβάσεις στο Κλειστό, θα επιλύσουν  τα σοβαρά
προβλήματα στη θέρμαν ση και την  υγρομόν ωση, αλλά και
τις γεν ικότερες φθορές που έχ ουν  παρουσιαστεί εδώ και
αρκετά χ ρόν ια στο Γυμν αστήριο. Πιο συγκεκριμέν α περι-
λαμβάν ουν  την  αν τικατάσταση της οροφής του αγων ιστι-
κού χ ώρου, την  εγκατάσταση ν έων  κεν τρικών  κλιματι-
στικών  μον άδων  και αν τλίας θερμότητας, τη μόν ωση των
δωμάτων , την  αν τικατάσταση των  φωτιστικών  σωμάτων
με LED, την  τοποθέτηση κουφωμάτων  με εν εργειακούς
υαλοπίν ακες.

Το κόστος του έργου αν έρχ εται στα 699.300 ευρώ (συμπεριλαμβαν ομέν ου του ΦΠΑ) και η χ ρηματοδότηση
προέρχ εται από το Πρόγραμμα «Φιλόδημος».

Επίσκεψη του πρώην Δημάρχου  
Μαριούπολης στον Δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας 

Τις δύο πόλεις συνδέουν ισχυροί δεσμοί φιλίας
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ΜΜααρρααθθώώννιιοοςς……  ττααλλααιιππωωρρίίααςς  µµεε  ττιιςς  γγοοννιικκέέςς  ππααρροοχχέέςς
ΓΓιιαα  νναα  µµπποορρέέσσεειι  κκάάπποοιιοοςς,,  σσήήµµεερραα,,  νναα  δδώώσσεειι  µµεε  γγοοννιικκήή  ππααρροοχχήή  έένναα  αακκίίννηηττοο  σστταα  ππααιιδδιιάά  ττοουυ  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  µµηη  χχρρωωσσττάάεειι  οούύττεε  έένναα  εευυρρώώ  σσττηηνν

ΕΕφφοορρίίαα,,  νναα  έέχχεειι  ππλληηρρώώσσεειι  όόλλοουυςς  ττοουυςς  φφόόρροουυςς  ((δδηηλλααδδήή  κκααιι  όόσσοουυςς  δδεενν  έέχχοουυνν  λλήήξξεειι))  κκααιι  νναα  µµηη  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσεε  κκάάπποοιιοο  κκααθθεεσσττώώςς  ρρύύθθµµιισσηηςς  οοφφεειιλλώώνν..

Για να µπορέσει κάποιος, σήµερα, να
δώσει µε γονική παροχή ένα ακίνητο
στα παιδιά του θα πρέπει να µη χρω-
στάει ούτε ένα ευρώ στην Εφορία, να
έχει πληρώσει όλους τους φόρους (δηλα-
δή και όσους δεν έχουν λήξει), να µην
έχει αφήσει απλήρωτη κλήση στη ∆ηµο-
τική Αστυνοµία και να µη βρίσκεται σε
κάποιο καθεστώς ρύθµισης οφειλών.

Βάσει των ισχυουσών διατάξεων, οι
φορολογούµενοι µε ληξιπρόθεσµες
οφειλές προς την Εφορία, ακόµη και αν
έχουν υπαγάγει τις οφειλές τους αυτές
σε ρυθµίσεις τµηµατικής καταβολής και
πληρώνουν κανονικά τις δόσεις, δεν
µπορούν να λάβουν αποδεικτικό φορο-
λογικής ενηµερότητας. Ετσι µπλοκάρε-
ται κάθε διαδικασία µεταβίβασης των
περιουσιακών τους στοιχείων. ∆ηλαδή
ουσιαστικά δεν τους επιτρέπεται να
µεταβιβάσουν τις περιουσίες τους στα
παιδιά τους ή σε άλλους στενούς συγγε-
νείς τους. Με άλλα λόγια, µόνο όσοι
µπορούν να πάρουν φορολογική ενηµε-
ρότητα µπορούν να εκµεταλλευτούν τις
νέες ευνοϊκές διατάξεις που ισχύουν
για τις γονικές παροχές και να µεταβι-
βάσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία
στα παιδιά ή σε άλλους στενούς συγγε-
νείς τους χωρίς να επιβαρυνθούν µε
φόρους.

ΧΧιιλλιιάάδδεεςς  φφοορροολλοογγοούύµµεεννοοιι  µµεε
ααννεεξξόόφφλληηττεεςς  λληηξξιιππρρόόθθεεσσµµεεςς  οοφφεειιλλέέςς
ππρροοςς  ττηηνν  ΕΕφφοορρίίαα  πποουυ  εεππιιθθυυµµοούύνν  νναα
ππρροοχχωωρρήήσσοουυνν  σσεε  γγοοννιικκέέςς  ππααρροοχχέέςς  ήή
δδωωρρεεέέςς  αακκιιννήήττωωνν  ββρρίίσσκκοοννττααιι,,  αακκόόµµαα  κκααιι
σσήήµµεερραα,,  ααννττιιµµέέττωωπποοιι  µµεε  ααννυυππέέρρββλληητταα
εεµµππόόδδιιαα,,  πποουυ  ξξεεκκιιννοούύνν  ααππόό  ττηηνν  ΕΕφφοορρίίαα
κκααιι  φφττάάννοουυνν  σσττοουυςς  δδήήµµοουυςς  κκααιι  ττηηνν
πποολλεεοοδδοοµµίίαα..

Η µόνη διέξοδος για όσους χρωστούν
ή ρυθµίζουν χρέη στην Εφορία είναι η
διασφάλιση των οφειλών µε το να
βάλουν σε υποθήκη ένα ή περισσότερα
ακίνητά τους. Οµως µια τέτοια διαδι-
κασία, πέραν του ότι είναι πολύπλοκη,
γραφειοκρατική και πολυέξοδη, λειτο-
υργεί ως ένα επιπλέον εµπόδιο για την
πραγµατοποίηση των µεταβιβάσεων. Κι
αυτό διότι συνήθως οι φορολογούµενοι
αυτοί είτε επιθυµούν να µεταβιβάσουν
όλα τα ακίνητά τους, οπότε δεν αποµέ-
νει σ’ αυτούς κάποιο ακίνητο για να το
βάλουν σε υποθήκη, είτε µεταβιβάζουν
ένα και µοναδικό ακίνητο που έχουν,
οπότε και πάλι δεν τους αποµένει τίπο-
τε για να το βάλουν σε υποθήκη.

Ετσι όλες αυτές οι επιθυµητές µετα-
βιβάσεις δεν µπορούν να πραγµατοποι-
ηθούν επειδή, σύµφωνα µε την ισχύου-
σα νοµοθεσία, οι οφειλές των προσώπων
που επιθυµούν να τις προχωρήσουν
παραµένουν µη διασφαλισµένες. Και τα
προβλήµατα προκύπτουν για τους
συµβολαιογράφους που αναλαµβάνουν
τις µεταβιβάσεις καθώς, στη συνέχεια,
βρίσκονται αντιµέτωποι µε δύο σηµαν-
τικά εµπόδια:

■ Το ότι, πλέον, είναι υποχρεωτική η
λεγόµενη «ηλεκτρονική ταυτότητα
κτιρίου», η οποία συνεπάγεται υπέρµε-
τρη γραφειοκρατία, χρονοτριβή για την
εξεύρεση των πάµπολλων απαιτούµε-
νων εγγράφων και στοιχείων, αλλά και
απροσδιόριστο κόστος σύνταξής της. Το
πιο… «απλό», αλλά χαρακτηριστικό
πρόβληµα είναι η αναζήτηση της οικο-
δοµικής άδειας του ακινήτου, που ειδι-
κά σε περιπτώσεις διαµερισµάτων είναι
σχεδόν αδύνατο να βρεθεί. Ο µηχανικός 

καλείται να την αναζητήσει στην
πολεοδοµία (και αν τη βρει) χάνοντας
χρόνο, µε αποτέλεσµα να λήγει η ισχύς
για άλλα που έχουν εκδοθεί (π.χ. η
επίπονη φορολογική ενηµερότητα).

■ Το ότι η πλατφόρµα δήλωσης αδή-
λωτων εµβαδών ακινήτων στους δήµους
της χώρας είναι κλειστή και η ρύθµισή
τους ανενεργή. Οι πολίτες διαπι-
στώνουν εκ των πραγµάτων την ανάγκη
δήλωσής τους. Οι δήµοι όµως τους
ζητούν αναδροµικά τέλη έως και 13
ετών, µε προσαυξήσεις που φθάνουν έως
και το 200%! Επιπροσθέτως δεν εφα-
ρµόζουν όλοι οι δήµοι της χώρας το νέο
µοντέλο για τη βεβαίωση ΤΑΠ (άµεση
έκδοση έναντι εγγύησης που επιστρέφε-
ται), µε αποτέλεσµα να εµφανίζεται και
εκεί το τέρας της γραφειοκρατίας!

Και το… κερασάκι στην τούρτα είναι
το πρόβληµα µε τις οριζόντιες ιδιοκ-
τησίες. Συγκεκριµένα, η αδυναµία των
ιδιοκτητών να προχωρούν σε µονοµερή
τροποποίηση της οριζόντιας ιδιοκ-
τησίας όταν υπάρχει διαφορά στην
επιφάνεια, υπέρ ή εις βάρος όµορης
οριζόντιας ιδιοκτησίας ακόµα και εάν η
αλλαγή δεν θίγει άλλους συνιδιοκτήτες 

άλλων ορόφων, ούτε κοινόχρηστους
χώρους της οικοδοµής!

Το µόνο «ευχάριστο» σε όλα αυτά
είναι πως, άµα και όποτε καταφέρει ο
συµβολαιογράφος να µαζέψει όλα τα
αναγκαία έγγραφα (και να είναι όλα σε
ισχύ) µπορεί να υποβάλει εύκολα και
ψηφιακά τη δήλωση φόρου για τη γονι-
κή παροχή. Με τη νέα, ψηφιακή διαδι-
κασία των γονικών παροχών και δωρ-
εών, όλα διενεργούνται στα γραφεία του
συµβολαιογράφου και µέσω του
myPROPERTY.

Οι δηλώσεις γονικής παροχής – δωρε-
άς ακινήτου υποβάλλονται µε τα εξής
βήµατα:

■ Ο συµβολαιογράφος συντάσσει τη
δήλωση για λογαριασµό δωρητή και
δωρεοδόχου.

■ Η δήλωση αποστέλλεται στη θυρίδα
δωρητή και δωρεοδόχου στο myAADE.

■ O δωρητής και ο δωρεοδόχος απο-
δέχονται τη δήλωση.

■ Η δήλωση υποβάλλεται αυτόµατα
και σε περίπτωση που προκύπτει φόρος
βεβαιώνεται.

■ Ο συµβολαιογράφος ενηµερώνεται
αυτόµατα για την υποβολή της δήλω-
σης.

■ Εάν προκύπτει πληρωµή φόρου ο
δωρεοδόχος πληρώνει τον φόρο ψηφια-
κά (µε κάρτα ή web banking).

■ Το TAXIS ενηµερώνεται για την
πληρωµή του φόρου.

■ Το αποδεικτικό καταβολής αναρτά-
ται στο myPROPERTY για συµβολαιο-
γράφο και δωρεοδόχο.

■ Ο συµβολαιογράφος αναρτά το
συµβόλαιο στo myPROPERTY.

Η Ελευσίνα τιμά τον μεγάλο συνθέτη,
Μίκη Θεοδωράκη 
Μεγάλη συναυλία την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου στο
Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας

Η
Ελευσίν α τιμά τον  μεγάλο συν θέτη, δημιουργό αλλά και επίτιμο Δημότη της, Μίκη Θεοδωράκη, με μία
μεγάλη συν αυλία την  Τετάρτη 5 Οκτωβρίου στην   Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίν ας, ώρα έν αρξης 20:30.
Η είσοδος είν αι ελεύθερη.

“Νύχ τα Μαγικιά” με τη Λαϊκή Ορχ ήστρα “Μίκης Θεοδωράκης” και τους Βασίλη Λέκκα, Αργυρώ Καπαρού,
Παν αγιώτη Πετράκη, Άγγελο Θεοδωράκη.

Ο μουσικός κόσμος του Μίκη Θεοδωράκη είν αι άρρηκτα δεμέν ος με την  ποίηση.
Ο ίδιος έχ ει επαν ειλημμέν α δηλώσει πως με τη μουσική του επιδίωκε πάν τα ν α υπηρετεί τον  ποιητικό

λόγο.
Όμως είν αι εξίσου αλήθεια ότι εν τός αυτής της δύσκολης διαλεκτικής μέλους και λόγου και η ποίηση «υπηρ-

ετεί» τη μουσική του. Πράγμα απόλυτα φυσικό αν  αν αλογιστεί καν είς τη στιβαρότητα της μουσικής αρχ ιτεκ-
τον ικής, τη συν άν τηση της δυτικής μουσικής παράδοσης σε όλες της τις εκφάν σεις με τους λαϊκούς δρόμο-
υς, το βυζαν τιν ό μέλος, το δημοτικό και το επαν αστατικό τραγούδι σ’ έν α καιν οτόμο αποτέλεσμα.

Υπάρχ ουν  ποιητικά έργα που δεν  μπορούμε πια ν α τα διαβάσουμε δίχως ν α αν αδυθεί αβίαστα εν τός μας
και ν α κυλήσει γρήγορα από το ν ου στα χ είλη η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη έτσι που αυτός ο τόπος
συν άν τησης ν α γίν εται θεμέλιος λίθος της συλλογικής μας μν ήμης και αυτογν ωσίας.

Πρόκειται για έν α πρόγραμμα με την  Αν εξάρτητη Λαϊκή Ορχ ήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» αφιερωμέν ο στα
πιο αγαπημέν α και γν ωστά λαϊκά αλλά και λυρικά τραγούδια του συν θέτη.

Τα τραγούδια της συν αυλίας ερμην εύουν  ο Βασίλης Λέκκας, η Αργυρώ Καπαρού, ο Παν αγιώτης Πετράκης
και ο Άγγελος Θεοδωράκης.
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Κόρινθος: 
Απήγαγε, βίασε και 
επιχείρησε να 
κάψει την πρώην 
σύζυγό του

Ανδρας 33 ετών προχώρησε
την περασμένη Τετάρτη σε
απαγωγή και βιασμό της
28χρονης πρώην συζύγου του
ενώ επιχείρησε να την κάψει
ζωντανή.

Ο δράστης είχ ε στήσει καρτέρι
τα ξημερώματα της Τετάρτης έξω
από το σπίτι της πρώην  συζύγου
του στην  Αλμυρή Κοριν θίας και,
μόλις η 28χ ρον η βγήκε, την
επιβίβασε με τη βία στο
αυτοκίν ητό της, κάθισε στη θέση
του οδηγού και κατευθύν θηκε
προς τον  Ισθμό με τις πόρτες κλει-
δωμέν ες, εν ώ συγχ ρόν ως την  

χ τυπούσε με γροθιές στο κεφάλι
και το σώμα.

Οπως αν αφέρει το Korinthostv
ο 33χ ρον ος σταμάτησε το
αυτοκίν ητο σε έν αν  ερημικό
δρόμο, όπου την  υποχ ρέωσε ν α
γδυθεί με απειλές για τη ζωή της
και παρολίγον  ν α την  κάψει ζων -
ταν ή, βάζον τας φωτιά στα μαλλιά
της με τον  αν απτήρα του.

Γυμν ή και απροστάτευτη όπως 

ήταν  η άτυχ η γυν αίκα, την  πήγε
στο σπίτι των  γον ιών  του στην
Κόριν θο, όπου την  βίασε και την
έδιωξε κακήν  κακώς.

Η τρομοκρατημέν η 28χ ρον η
κατέφυγε στo Αστυν ομικό Τμήμα
Κορίν θου, οι άν δρες του αν αζήτ-
ησαν  τον  δράστη, που
εν τοπίστηκε λίγη ώρα αργότερα
συλληφθεί και θα οδηγηθεί στον
εισαγγελέα Κορίν θου.

Νωρίτερα από ό,τι αρχικά είχε αποφασισθεί θα
κριθεί η… μοίρα των ανεμβολίαστων υγειονο-
μικών καθώς και η «τύχη» των τεστ για τον κορω-

νοϊό.
Σχετικά με την αναστολή των ανεμβολίαστων υγειονο-

μικών, ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης τόνισε πως ότι
παραμένουν σε αναστολή μέχρι τα τέλη του 2022, όταν
λήγει το μέτρο. Ωστόσο η κυβέρνηση σκοπεύει να εξετάσει
τα επιδημιολογικά δεδομένα του Οκτωβρίου και να λάβει τις
σχετικές αποφάσεις εντός του ίδιου μήνα.

«Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν ότι θα το εξετάσουμε τον
Δεκέμβριο. Με τα δεδομένα που έχουμε τώρα είναι να παρ-
θεί η απόφαση εντός του Οκτωβρίου. Η κατεύθυνση που
έχει πάρει η κυβέρνηση είναι ότι θα εξετάσει τα δεδομένα

της πανδημίας. Εάν τα δεδομένα δεν δικαιολογούν τη
συνέχιση του μέτρου θα επιστρέψουν. Εάν δικαιολογούν τη
συνέχιση του μέτρου θα παραμείνουν σε αναστολή. Η θέση
που έχουμε αποφασίσει κυβερνητικά είναι ότι ακολουθούμε
την πανδημία», δήλωσε ο υπουργός Υγείας.

«Η απόφαση που έχουμε πάρει είναι ότι θα εξετάσουμε
τα επιδημιολογικά δεδομένα του Οκτωβρίου και εντός του
Οκτωβρίου θα παρθεί απόφαση και για τα τεστ τα οποία θα
γίνονται, αν θα συνεχίσουν και σε ποιο βαθμό, καθώς
επίσης και για την τύχη των ανεμβολίαστων υγειονομικών»,
τόνισε ο υπουργός. Απαντώντας σε ερώτηση αν θα υπάρ-
ξουν απολύσεις ανεμβολίαστων υγειονομικών, ο κ. Πλεύρ-
ης υπογράμμισε ότι αυτή ήταν η αρχική του θέση, δηλαδή
ότι οι ανεμβολίαστοι υγειονομικοί δεν πρέπει να παρα-
μείνουν στο σύστημα Υγείας, ωστόσο, η θέση που έχει
αποφασιστεί κυβερνητικά είναι ότι «ακολουθούμε την παν-
δημία».

Ο Θάνος Πλεύρης αναφέρθηκε και στην έλλειψη αναι-
σθησιολόγων, η οποία έχει προκαλέσει καθυστέρηση στις
λίστες χειρουργείων του νοσοκομείου Παίδων. Όπως τόνι-
σε ο ίδιος, έχει γίνει μία εκκαθάριση της λίστας των χειρο-
υργείων και σύμφωνα με τα δεδομένα, περίπου 1.500 χει-
ρουργεία βρίσκονται σε αναστολή λόγω της έλλειψης των
αναισθησιολόγων. «Η πραγματική λύση του προβλήματος
είναι η προκήρυξη που αφορά αναισθησιολόγους και καρ-
διολόγους, ευελπιστούμε ότι θα υπάρξει ενδιαφέρον. Εάν
γίνει αυτό, αυτομάτως πάμε σε ανακούφιση του προβλήμα-
τος, αλλιώς θα υποχρεωθούμε να βρούμε τις επόμενες
λύσεις», δήλωσε ο υπουργός.

Εργαζόταν ως οικιακή 
βοηθός κι έκλεβε ηλικιωμένους

- 210.000 € η λεία της

Στην ταυτοποίηση μίας 46χρονης ελληνικής
καταγωγής, η οποία εκμεταλλευόμενη την
εργασία της ως οικιακή βοηθός, αφαιρούσε

χρήματα και κοσμήματα από ηλικιωμένους είχε ως
αποτέλεσμα η έρευνα αστυνομικών του Τμήματος
Ασφαλείας Λαγκαδά, στη Θεσσαλονίκη.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξιχνιάστηκαν περιπτώσεις
κλοπών από οικίες και σχηματίσθηκε σχετική δικογρα-
φία σε βάρος πέντε εμπλεκομένων ατόμων.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική
έρευνα, η 46χρονη εργαζόμενη ως οικιακή βοηθός σε
σπίτια ηλικιωμένων στην ευρύτερη περιοχή του Λαγ-
καδά και των Συκεών, από τον Φεβρουάριο του 2019
έως τον Ιούλιο του 2022 και με τη βοήθεια τεσσάρων
ακόμη ατόμων, προχώρησε σε κλοπές:

χρηματικών ποσών το συνολικό ύψος των οποίων
ανέρχεται σε 150.000 ευρώ και

κοσμημάτων με εκτιμώμενη αξία 60.000 ευρώ,
σύμφωνα με τους παθόντες.

Χαρακτηριστικό του τρόπου δράσης ήταν η επιτηδε-
υμένη προσέγγιση των ηλικιωμένων υποψήφιων
θυμάτων από τη 46χρονη, η οποία μόλις ξεκινούσε την
εργασία στις οικίες τους, αυτόματα αποκτούσε γνώση
και πρόσβαση στα σημεία όπου εναπόθεταν χρηματι-
κά ποσά και κοσμήματα.

Σε μία περίπτωση μάλιστα, προσέγγισε ηλικιωμένη
γυναίκα το διάστημα που νοσηλευόταν σε νοσοκομείο
και αφού της συστήθηκε ως αποκλειστική βοηθός, την
επισκέφθηκε σε δεύτερο χρόνο στην οικία της, όπου
της απέσπασε πληροφορίες ως προς το σημείο από-
κρυψης των χρημάτων.

Εκμεταλλευόμενη τις συνθήκες και με τη συνέργεια
τεσσάρων ακόμη ατόμων στους οποίους παρείχε
πληροφορίες υποδεικνύοντας ταυτόχρονα πώς να
δράσουν, προχώρησαν σε κλοπές από τέσσερις
κατοικίες.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον
αρμόδιο Εισαγγελέα.

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

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

Ανεμβολίαστοι υγειονομικοί: Εντός Οκτωβρίου η απόφαση 
για την αναστολή και τα τεστ
Νωρίτερα από ό,τι αρχικά είχε αποφασισθεί θα κριθεί η... μοίρα των ανεμβολίαστων υγειονομικών
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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

ΓΑΜΟΣ
Ο ΤΕΓΚΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ Η ΜΟΥΧΑΜΜΑΝΤ ΣΤΕΛΛΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΑΪΝΤ -

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΦΥΛΗΣ

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΙΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος 140 τμ 
στον Ασπρόπυργο επί της Λεωφόρου

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

Στην εκδήλωση έδωσαν το παρόν: ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου, ο Αντι-
πρόεδρος της Βουλής, κ. Αθανάσιος Μπούρας, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, κ. Γεώργιος Κώτσηρ-
ας, ο Γραμματέας της Βουλής, κ. Ευάγγελος Λιάκος, οι Αντιδήμαρχοι, κ.κ. Μιχαήλ Ψωμιάδης, Παν-
τελής Σαββίδης, Αντώνιος Καραμπούλας, Μελέτιος Μπουραντάς, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΑ, κ. Ανα-
στάσιος Παπαδόπουλος, ο Πρόεδρος του ΟΑΦΝΤΗ, κ. Ιωάννης Κατσαρός, ο Πρόεδρος της Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης, κ. Αβραάμ Κωνσταντινίδης, ο Πρόεδρος της ΔΕΠ, κ. Γεώργιος Φίλης, ο
Πρόεδρος του AtticaTV και Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Νέων Κοινωνικών Δομών, κ.
Δημήτριος Καγιάς, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κ.κ. Ηλίας Ιωάννης, Μάρκος Μάμας, Ελένη Τσίγκου –
Μαυράκη, Κρεούζα Αβραάμ, Παύλος Γαβριλιδης, Αλέξανδρος Μυλωνάς, Μιχαήλ Χατζής, Αλέξαν-
δρος Τσοκάνης, Ολυμπία Καμπόλη καθώς και ο πρώτος επιλαχών Βουλευτής της Ν.Δ., κ. Στα-
μάτης Πουλής, ο Πολιτευτής της Ν.Δ., κ. Ανδρέας Τσώκος και ο Αντιπρόεδρος του ΟΑΦΝΤΗ, κ.
Αντώνιος Κοναξής καθώς και τα μέλη του Δ.Σ. του Οργανισμού κ.κ. Σπυριδούλα Μαυράκη, Νικό-
λαος Τερζόγλου, Μαρία Γκούμα και Ευθαλία Μπικάκη. 

Ως Δήμος προσπαθούμε να συνει-
σφέρουμε όσα περισσότερα μπορ-
ούμε μέσω των Τριών ΚΑΠΗ μας.
Δωρεάν εξετάσεις, δωρεάν συνταγο-
γράφηση φαρμάκων, φυσιοθερα-
πείες, μα και ημερίδες, εκδρομές και
ταξίδια αναψυχής. 

Γιατί η υγεία δεν περιορίζεται μόνο στο
σώμα, αλλά και στην ψυχή. Υποστήριξη
όμως προσφέρουμε και μέσω των Κοινω-
νικών Δομών μας και του Προγράμματος
Βοήθεια στο Σπίτι. 

Μέσω συναφών διαλέξεων του Ανοικτού
μας Πανεπιστημίου.  Μέσω συνεργασιών,
με το ΕΔΔΥΠΠΥ, πανελληνίων δικτύων
όπως την Ελληνική Εταιρεία Άνοιας, μα και
ιδιωτικών ιατρικών κέντρων, προσπαθ-
ούμε να προσφέρουμε αυτό το κάτι παρα-
πάνω, που θα απαλλάξει τους ηλικιωμένο-
υς και τις οικογένειες τους, από περιττά
έξοδα, ανακουφίζοντας τους λίγο περισσό-
τερο, αλλά και δίνοντας λύσεις μέσω της 

καταφυγής στην επιστήμη. 
Είναι αυτά αρκετά; Όχι ! Ποτέ τίποτα δεν

είναι αρκετό για την ανθρώπινη υγεία. Για
αυτό και πιέζουμε εδώ και χρόνια το Υπο-
υργείο Υγείας για μια Πρωτοβάθμια Μονά-
δα Υγείας στον Ασπρόπυργο, με εξειδικε-
υμένη πτέρυγα Γηριατρικής. 

Η κεντρική κυβέρνηση κωφεύει στις δια-
ρκείς επιστολές και παραστάσεις μας, μα
ποτέ δεν θα πάψουμε να διεκδικούμε
αυτό που δικαιούμαστε. Πιο πρακτικά
μιλώντας, γι’ αυτό και όλα τα στελέχη της
Δημοτικής Αρχής, προσπαθούν να εξεύρ-
ουν νέες συνεργασίες με ιδιωτικούς παρ-
όχους υγείας, επί τη βάσει της κοινωνικής
εταιρικής ευθύνης, και να προσφέρουμε
στους ηλικιωμένους μας περισσότερες
προληπτικές και διαγνωστικές εξετάσεις,
δωρεάν. 

Κατά τη διάρκεια των προσπαθειών μας
αυτών, γερνάμε και εμείς, και μαζί μας και
τα παιδιά μας. Ελπίζουμε, με τις προσπάθ-
ειες μας, να αφήσουμε πίσω έναν καλύτε-
ρο κόσμο, για όλους μας.»
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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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Σε φιλικό προετοιμασίας που διεξήχ ει
στο δημοτικό στάδιο η Εν ωση Παν α-
σπροπυργιακού επικράτησε του Αγίου
Ιεροθέου που αγων ίζεται στην  Γ΄Εθν ική
με 3-1.

Τα τέρματα της ομάδας του Κυριάκου
Μίχ α σημείωσαν  οι Νταφόπουλος,
Μακρίδης, Ηλιόπουλος. Για λογαριασμό
του Αγιου της ομάδας του Γιώργου
Αρχ ον τάκη σκόραραρε ο Λαμτσελάρι.

ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΥ:
Αν δριόλας, Δημακάκος, Βουρν άζος,

Μπαν ούσης, Νταφίπουλος, Ηλιόπου-
λος, Ντιέγκο, Τσαγιάν ν ης, Μακρίδης,
Κον τούλης και Τύρπος.

ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ: Σαμαράς, Καρβέλ-
ης, Σιμάκου, Καρδάμης, Ρόππας,
Κοτσερίδης, Γκολφιν όπουλος, Ασημάκ-
ης, Κοτόβ, Σίλβα, Σελμαν άι

Αγων ίστηκαν , επίσης, οι Μαν ωλικίδης,
Αλεξαν δρόπουλος, Κωστής, υπό δοκι-
μή, Κακούσιος, Λαμτσελάρι, Χολέβας,
Δράκος, Παπαθαν άσης, Τσαπούρας.

Η ΝΕ Μεγαρίδας ευχαριστεί...

Η Νεανική Εστία Μεγαρίδος θα ήθελε να ευχαρ-
ιστήσει τον Α.Ο. Μυκόνου για την υπέροχη φιλο-
ξενία και τις δυο δυνατές αναμετρήσεις. Οι φιλίες
που δημιουργήθηκαν από την παραμονή μας στο
νησί των ανέμων είναι ότι πιο σημαντικό και ο
οργανισμός της ΝΕΜ ελπίζει να ανταποδώσει στο
μέλλον.

Ολοκληρώθηκαν τα φιλικά προετοιμασίας της
ΝΕΜ η οποία επέστρεψωε στα Μέγαρα.

Ήττα για την Μεγαρίδα από τον ΑΟ Μυκόνου
(79-53)  στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας της
ομάδας σε λίγες μέρες μετά το ισόπαλο αποτέλε-
σμα που είχε συμβεί στο πρώτο παιχνίδι μεταξύ
των δύο ομάδων.

Ο προπονητής της ΝΕΜ, Γιώργος Μάνταλος
δεν ήταν καθόλου ικανοποιημένος με την εικόνα
της ομάδας αλλά και την έκταση της ήττας και
δήλωσε με νόημα:

«Ήταν ένα πολύ μεγάλο μάθημα για μας το 2ο
παιχνίδι απέναντι στον Α.Ο. Μυκόνου. Τίποτα
στο μπάσκετ δεν είναι δεδομένο. Εάν δεν είσαι
έτοιμος ψυχολογικά για κάθε ενδεχόμενο, έρχεται
η τιμωρία και είναι και σκληρή. Αυτό ακριβώς
έγινε και μ’ εμάς. Ελπίζω να μαζέψουμε τα κομ-
μάτια μας και να παρουσιαστούμε έστω ανταγωνι-
στικοί στο πρώτο παιχνίδι με το Μαρούσι γιατί
χρόνος για μεγάλες παρεμβάσεις δεν υπάρχει».

Η Ένωση Πανασπροπυργιακού νίκησε
τον Άγιο Ιερόθεο 3-1

Β'ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ -
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ ΑΟΚ:
Νίκη πρόκριση στην επόμενη
φάση του Κυπέλλου

Το ροζ φύλλο αγώνα κατέκτησε στον πρώτο
επίσημο αγώνα η Αναπτυξιακή Β’ του ΑΟΚ
Πανελευσινιακού για τον θεσμό του Κυπέλλου
ΕΣΚΑΝΑ , απέναντι στην ΑΕ Καλλιθέας (ομάδα
Β ΕΣΚΑΝΑ) με τελικό σκορ  72-56!

ΑΟΚ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ:  Βούλγαρης:  Πούρ-
ης 10, Δενδρινός 4, Κεφάλας 8(2), Λοτματίντζε ,
Μανωλάτος 21(3), Μπουρντένης 7(1), Κατσανε-
βάκης 2, Κωνσταντόπουλος 1, Πατρίκης 2,
Παπαϊωάννου 2.

...Ξεκίνημα με το δεξί για τους Παίδες του
ΑΟΚΠ με αντίπαλο την ομάδα του ΑΟΦ Πορφύρ-
ας με σκορ 68-46
Συγχαρητήρια στα παιδιά και στον προπονητή
τους!
Συνεχίζουμε την καλή δουλειά!

Τα αποτελέσματα των φιλικών αγώνων στην Δυτική Αττική
Βύζας Μεγάρων -Μοσχάτο 0-0
Αίας Παραλίας-Απόλλωνας Ποντίων 2-4
Λαμπερή Ελευσίνας-Βύζας Μεγάρων Β’ 2-2
Ηρακλής Ελευσίνας-Ευκλείδης Μεγάρ-
ων(ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ)
Πανελευσινιακός-ΑΟ Υπάτου Βοιωτίας 1-2
Κριός-Μανδραικός 2-4
ΑΟ Θήβα-Αστέρας Μαγούλας 1-2
Πυρρίχιος-Εθνικός Πανοράματος 1-0
Ακράτητος-Ικαρος Νεοκτίστων 3-1
Μεγαρικός-Αττικός 5-2
Ενωση Ασπροπύργου-Αγιος Ιερόθεος 3-1

ΑΝ.ΤΣ.
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‘’Λευκή’’ ισοπαλία στα
Μέγαρα για τους Βύζας-
Μοσχάτο

Δεν ανέδειξε νικητή το φιλικό τέστ προ-
ετοιμασίας στα Μέγαρα ανάμεσα του
Βύζαντα και του Μοσχάτου που τελείωσε
χωρίς τέρματα.Και οι δύο ομάδες θα
αγωνίζονται στην Γ΄Εθνική.
Ισορροπημένο παιχνίδι στο πρώτο
ημίχρονο. 
Στο δεύτερο ημίχρονο ο Βύζαντας έπαι-

ξε την ομάδα του Μοσχάτου στο μισό
γήπεδο.
Στο 57′ είχε δοκάρι με τον Άμπου Τουρέ

και παρά πολλές χαμένες ευκαιρίες δεν
κατάφερε όμως να σκοράρει.

Οι δύο προπονητές Δημήτρης Καλύκας
και Σωτήρης Τζουμερκιώτης χρησιμο-
ποίησαν τους παίκτες που είχαν στην
διάθεσή τους.

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ:Χαλκίδης
(Σκλιάς),Μουσκάι, Φυσαράκης,
Δρυμούσης, Μύρκος, Λίγδας Κωνσταν-
τίνου, Σαχόλι, Φλέγκας, Μπουντόπου-
λος, Στρατιδάκης. Δεν έπαιξαν οι Ζέρβας,
Καραγιάννης, Κενδριστάκης, Κωνσταν-
τινίδης.
Χρησιμοποιήθηκαν όλοι οι υπόλοιποι
ποδοσφαιριστές του πάγκου.
Επόμενο φιλικό παιχνίδι είναι με το Κερ-

ατσίνι.
ΑΝ.ΤΣ.

Στο πλαίσιο αυτό ξεκίνησε στο τέλος του 2021 η
εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του
κοινού για τις ηλεκτρονικές απάτες που με τη
συνεργασία των δυνάμεων του υπουργείου Προ-
στασίας του Πολίτη, της Τραπέζης της Ελλάδος,
της Ελληνικής Αστυνομίας και της Ελληνικής Ένω-
σης Τραπεζών (ΕΕΤ) έχει συμβάλει καθοριστικά
στην κάμψη του αριθμού περιστατικών ηλεκτρονι-
κής απάτης για πρώτη φορά μετά από την συνεχή
άνοδο που γνώρισε τους τελευταίους μήνες,
γεγονός που δημιουργεί αισιοδοξία, αλλά δεν αφή-
νει περιθώρια εφησυχασμού.

Στην ιστοσελίδα της ΕΕΤ έχουν μεταξύ άλλων
αναρτηθεί τους τελευταίους μήνες με αφορμή την
τελευταία εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητο-
ποίησης του κοινού για θέματα κυβερνοασφάλει-
ας, ενημερωτικά βίντεο και infographics με οδηγίες
αναγνώρισης και προστασίας από διάφορους τύπο-
υς ηλεκτρονικής απάτης στον κυβερνοχώρo όπως:

απατηλές τηλεφωνικές κλήσεις (vishing), απατ-
ηλά μηνύματα SMS (smishing), απατηλά μηνύματα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (phishing),

απάτη του CEO (CEO Fraud),
απάτη μέσω τιμολογίων και λοιπών παραστα-

τικών (invoice Fraud),

απατηλές ιστοσελίδες τραπεζών (spoofed bank
websites),

απάτη μέσω διαδικτυακών ραντεβού (romance
scam),

κλοπή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (per-
sonal data theft),

απάτες σχετιζόμενες με επενδύσεις (investment
scams),

απάτες σε αγορές μέσω διαδικτύου (online shop-
ping scams),

απάτες υποτιθέμενης τεχνικής υποστήριξης, , και
απάτες μέσω αλλαγής κάρτας SIM (SIM

Swapping).

Η συν έχεια από τη σελ. 2

Ολοκληρώθηκε το 7ο Πανελλήνιο πρωτάθλημα
ομαδικής αισθητικής γυμναστικής που διεξήχθη
στην πόλη της Λαμίας το διήμερο 1 και 2 Οκτω-
βρίου.Περίπου 300 αθλήτριες από όλη την Ελλά-
δα πήραν μέρος και παρουσίασαν πολύ όμορφα
προγράμματα

.Ο ΟΦΑΦΑ ΜΕΓΑΡΩΝ συμμετείχε στο πρωτά-
θλημα με 3 ομάδες και 12 αθλήτριες και κατέκτησε
στην κατηγορία 12-14 ετών την δεύτερη θέση και
το Ασημένιο μετάλλιο και στις κατηγορίες 8-10 &

10-12 ετών την 5η θέση.
Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στις αθλήτριες

και την προπονήτρια του συλλόγου Μαρία Κων-
σταντίνου για τις διακρίσεις τους όπως επίσης
αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και σε όλες τις
αθλήτριες που αγωνίστηκαν.Η διοργάνωση ήταν
άψογη και σξίζουν επίσης συγχαρητήρια στους
διοργανωτές για την άψογη αυτή αθλητική διο-
ργάνωση η οποία αποτέλεσε μεγάλη διαφήμιση
για το άθλημα.

ΟΦΑΦΑ ΜΕΓΑΡΩΝ: Την 2η και 5η θέση στο 7ο
Πανελλήνιο πρωτάθλημα γυμναστικής
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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 3938
4488

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

Άν ω Λιόσια: 28/9/2022
Αριθμ. Πρωτ.:33182

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ'
αριθμ. ΣΟΧ  3/2022για τη
σύν αψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ωρομίσθιου προσωπικού

Ο Δήμαρχος Φυλής, έχοντας
υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 48

του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α)
«Εκδημοκρατισμός της
Διοίκησης – Καταπολέμηση Γρα-
φειοκρατίας και Ηλεκτρονική
Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση
αδικιών και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 14,
παρ. 2, εδ. η του Ν. 2190/1994
«Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για
την επιλογή προσωπικού και
ρύθμιση θεμάτων διοίκησης»
(ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροπο-
ποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυα-
σμό με τις διατάξεις της παρ. 9
του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016
(ΦΕΚ 224 Α).

3. Τις διατάξεις του Ν.
3812/2009 καθώς και αυτές του
π.δ. 524/1980

4. Τις διατάξεις του
Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονι-
κή της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ
87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί
και ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του άρθρου ένα-
του του Ν. 4057/2012 «Πειθα-
ρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολι-
τικών Διοικητικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων Νομικών
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου»
(ΦΕΚ 54 Α).

6. Την υπ  ́ αριθμ.396/2022 και
436/2022   αποφάσεις Ο.Ε (ΑΔΑ:
Ω Ν Κ Ε Ω Η Τ - Α 3 1 κ α ι
ΑΔΑ:6ΙΔΦΩΗΤ-92Ι ).

7. Τον Οργανισμό Εσωτερικής
Υπηρεσίας (ΦΕΚ 3161/Β /́2011).

8. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του
Τμήματος Ωδείου της Δ/νσης Κοι-
νωνικής Προστασίας, Παιδείας
και Πολιτισμού 
Ανακοινώνει

Την  πρόσληψη, με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σμέν ου χρόν ου ωρομίσθιου
προσωπικού , συν ολικά  έξι (6)

ατόμων  για την  κάλυψη
εποχικών  ή παροδικών  αν αγ-
κών  του Τμήματος Ωδείου της
Δ/ν σης Κοιν ων ικής Προ-
στασίας, Παιδείας  & Πολιτι-

σμού  που εδρεύει στην  Πλατεία
Ηρώων , και συγκεκριμέν α
τους  εξής, αν ά υπηρεσία, έδρα,
ειδικότητα και διάρκεια σύμβα-
σης, αριθμού ατόμων

(βλ. ΠΙΝΑΚΑ  Α), με τα
αν τίστοιχα απαιτούμεν α (τυπι-
κά και τυχόν  πρόσθετα)
προσόν τα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Γεν ικά προσόν τα πρόσληψης:
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι

ηλικίας από 18 έως 65 ετών
2. Να έχουν την υγεία και τη

φυσική καταλληλόλητα που
τους επιτρέπει την εκτέλεση τω
καθηκόντων της ειδικότητας που
επιλέγουν
3. Να µην έχουν κώλυμα κατά

το άρθρο 8 του Υπαλληλικού
Κώδικα (καταδίκη, υποδικία,
δικαστική συμπαράσταση), µε
την επιφύλαξη την επόμενης
εξαίρεσης.

Οι    ενδιαφερόμενοι θα πρέπει
να υποβάλλουν  υποχρεωτικώς
τα κάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση.
2. Φωτοαντίγραφο (διπλής

όψεως) Αστυνομικής Ταυτότητας.
3. Φωτοαντίγραφο Τίτλου

Σπουδών.
4. Φωτοαντίγραφο διπλώματος

ή  πτυχίου της αν άλ ογ ης
ειδικότητας, ιδρύματος της ημε-
δαπής, ή ισότιμου αναγνωρισμέ-
νου στην Ελλάδα    τίτλου της
αλλοδαπής, συνοδευόμενα από
την απαραίτητη υπεύθυνη δήλω-
ση για τη γνησιότητά τους.
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής

κατάστασης πρόσφατης έκδοσης.
6. Έγγραφα που αποδεικνύουν

την προϋπηρεσία, όπως
βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά
στοιχεία του κύριου φορέα ασφ-
αλιστικής κάλυψης (µμισθολογι-
κές καταστάσεις ΙΚΑ ή άλλων
ασφαλιστικών ταμείων),ή
βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά
στοιχεία φορολογικού χαρακ-
τήρα (αποδείξεις παροχής υπηρ-
εσιών, κλπ.), ή πιστοποιητικά
προϋπηρεσίας θεωρημένα από
την Επιθεώρηση Εργασίας.
7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.

1599/86 στην οποία να δηλώνε-
ται:
α) Η εκπλήρωση των στρατιω-

τικών υποχρεώσεων (µόνο για
άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή
και η αιτία απαλλαγής. β) Ότι δεν
τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστι-
κή αντίληψη ποινική καταδίκη,
στερητική ή επικουρική δικαστι-
κή συμπαράσταση και δεν παρα-
πέμφθηκε µε τελεσίδικο βούλε-
υμα για κάποιο από τα εγκλήμα-
τα που αναφέρονται στο αριθ.
22 του Π∆ 611/77 (άρθρο 8 του
Ν. 3528/2007, Κώδικας  Κατά-
στασης δημοσίων πολιτικών
διοικητικών υπαλλήλων και
υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆.) έστω και
αν δεν επακολούθησε ποινική
δίκη λόγω παραγραφής, όπως
και αν εκκρεμεί εναντίον του
κατηγορία για οποιοδήποτε
πλημμέλημα ή κακούργημα.

8. Αναλυτικό Βιογραφικό
Σημείωμα, όπου θα αναφέρεται η
σχετική εκπαίδευση, η γενική 

προϋπηρεσία στο δημόσιο
ή/και Ιδιωτικό Τομέα (σε χρόνια
και µμήνες).
9 Έγγραφα που να αποδεικ-

νύουν συμμετοχή  σε καλλιτεχνι-
κές δράσεις (βεβαιώσεις  σεμινα-
ρίων, κλπ.) για την ειδικότητα
που απαιτείται.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάθε υποψήφιος

μπορεί να υποβάλλει αίτηση
µόνο  για ένα (1) κωδικό ειδικότ-
ητας σύμφωνα µε τον πίνακα.
Υποβολή αίτησης για περισσότε-
ρους του ενός (1) κωδικού
σημαίνει αυτόματα αποκλεισμός
από τη διαδικασία επιλογής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβο-
λή αιτήσεων  συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται 
να συμπληρώσουν την αίτηση

και να την υποβάλουν, είτε
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτούς
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότ-
ηση φέρει την υπογραφή τους
θεωρημένη από δημόσια αρχή,
είτε ταχυδρομικά με συστημένη
επιστολή, στα γραφεία της υπηρ-
εσίας μας στην ακόλουθη διεύθυ-
νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΑ Τ.Κ. 133.41, απευθύνον-
τάς την στην Δ/νση Διοικητικών
Υπηρεσιών, υπόψιν κ. Κον-
τούλα Ευθυμίας (τηλ. επικοι-
νωνίας: 213 2042 703 και 213
2042 745). Στην περίπτωση απο-
στολής των αιτήσεων ταχυδρο-
μικώς το εμπρόθεσμο των αιτή-
σεων κρίνεται με βάση την ημερ-
ομηνία που φέρει ο φάκελος
αποστολής, ο οποίος μετά την
αποσφράγισή του επισυνάπτεται
στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των
αιτήσεων  είν αι δέκα (10) ημέρες
(υπολογιζόμεν ες ημερολογιακά)
και αρχίζει από την  επόμεν η
ημέρα της τελευταίας δημοσίευ-
σης της παρούσας σε τοπικές
εφ ημερίδες ή της αν άρτησής
της στο κατάστημα της υπηρ-
εσίας μας και στο χώρο αν α-
κοιν ώσεων  του δημοτικού
καταστήματος, εφ όσον  η
αν άρτηση είν αι τυχόν  μεταγεν έ-
στερη της δημοσίευσης στις
εφ ημερίδες. Η αν ωτέρω προθε-
σμία λήγει με την  παρέλευση
ολόκληρης της τελευταίας ημέρ-
ας και  εάν  αυτή είν αι, κατά
ν όμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία)
ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της
προθεσμίας μετατίθεται την
επόμεν η εργάσιμη ημέρα. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ

Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

100 Δ/νση Κοινωνι-
κής Προστασίας,
Παιδείας &
Πολιτισμού

ΠΛ. ΗΡΩΩΝ Καθηγητής
μονωδίας

Από την υπογρ-
αφή της εως
30/6/2023

1

101 Δ/νση Κοινωνι-
κής Προστασίας,
Παιδείας &
Πολιτισμού

ΠΛ. ΗΡΩΩΝ Καθηγητής πιά-
νου 

Από την υπογρ-
αφή της εως
30/6/2023

1

102 Δ/νση Κοινωνι-
κής Προστασίας,
Παιδείας &
Πολιτισμού

ΠΛ. ΗΡΩΩΝ Καθηγητής
Κλασσικής Κιθ-
άρας

Από την υπογρ-
αφή της εως
30/6/2023

1

103 Δ/νση Κοινωνι-
κής Προστασίας,
Παιδείας &
Πολιτισμού

ΠΛ. ΗΡΩΩΝ Καθηγητής θεω-
ρητικών Μου-
σικών Σπουδών
με Πτυχίο
Αρμονίας

Από την υπογρ-
αφή της εως
30/6/2023

1

104 Δ/νση Κοινωνι-
κής Προστασίας,
Παιδείας &
Πολιτισμού

ΠΛ. ΗΡΩΩΝ Εκπαιδευτής
Λαϊκής  Κιθάρας

Από την υπογρ-
αφή της εως
30/6/2023

2

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (αν ά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

100 ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Πτυχίο ή Δίπλωμα ειδίκευσης μονωδίας από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το Κράτος  Ειδίκευση στη
μονωδία με καλλιτεχνική δραστηριότητα ως μαέστρος και συνοδός πιάνου σε χορ-
ωδιακά σχήματα (παιδικά η ενηλίκων) σε αντίστοιχα μουσικά ιδρύματα (Ωδεία ή
Μουσικές Σχολές) αποδεδειγμένη με αντίστοιχα προγράμματα συναυλιών ή και
οπτικοακουστικό υλικό.

101 ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης πιάνου από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της

ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος, συναφή πτυχία και Διπ-
λώματα.

102 ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Πτυχίο ή Δίπλωμα ειδίκευσης Κλασσικής Κιθάρας από μη πανεπιστημιακό μου-
σικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το Κράτος

103 ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης αρμονίας από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα

της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος, συναφή πτυχία και
Διπλώματα.

104 ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
Εκπαιδευτή Λαϊκής Κιθάρας και Μπουζουκιού  όσοι/ες που εχουν διδάξει παραδο-
σιακή μουσική επί μια τουλάχιστον  πενταετία σε αναγνωρισμένα Μουσικά Εκπαι-
δευτήρια ή εναλλακτικά όσοι/ες  διαθέτουν τουλάχιστον δεκαετή καλλιτεχνική στα-
διοδρομία στην παραδοσιακή μουσική, που αποδεικνύεται με έγγραφα, που αφορ-
ούν συμμέτοχη τους σε συναυλίες και άλλες δημοσιές μουσικές εμφανίσεις, δισκο-
γραφία, δημοσιευμένο ερευνητικό ή συνθετικό έργο.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (αν ά κωδικό θέσης)
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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 180 τμ σε
άριστη κατάσταση σε περ-
ιφραγμένο χώρο 1 στρεμ-
μάτων 
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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Ο εξηλεκτρισμός της οικονομίας,
αναγκαία προϋπόθεση για την ενερ-
γειακή επάρκεια και τη βιώσιμη ανά-
πτυξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Ο ΑΔΜΗΕ ένας από τους μεγαλύτερους
ενεργειακούς επενδυτές στη χώρα με πρό-
γραμμα έργων ύψους 5 δισ. ευρώ μέχρι το
2030

Τ
ην άποψη ότι η ενεργειακή μετάβαση
αναδεικνύεται σήμερα στον πιο κρίσι-
μο παράγοντα για την ανθεκτικότητα

και τη βιώσιμη ανάπτυξη της Ευρώπης, εξέφ-
ρασε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
του ΑΔΜΗΕ κ. Μάνος Μανουσάκης, κατά την
ομιλία που απηύθυνε σε πρόσφατη Ημερίδα
για επίκαιρα ενεργειακά θέματα, που διο-
ργάνωσε η Επιτροπή Ενέργειας της Ακαδ-
ημίας Αθηνών. 

Ο κ. Μανουσάκης τόνισε ότι ο εξηλεκτρι-
σμός της ευρωπαϊκής οικονομίας, μέσα από
τη δημιουργία ισχυρών πράσινων δικτύων,
είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να διαχει-
ριστούμε αποτελεσματικά τις διαδοχικές,
αλληλένδετες και συνεχιζόμενες κρίσεις, με
τις οποίες είναι αντιμέτωπος ο ενεργειακός
κλάδος. Χρειαζόμαστε το συντομότερο
δυνατόν, όπως εξήγησε, μία νέα αρχιτεκτονι-
κή στα δίκτυά μας που θα επιτρέψει τη διαφο-
ροποίηση των πηγών εφοδιασμού και θα πολ-
λαπλασιάσει τις διασυνοριακές ανταλλαγές
καθαρής ενέργειας. Προς αυτή την κατεύθυ-
νση, είναι απαραίτητη η επιτάχυνση των
επενδύσεων και η ισχυρή ευρωπαϊκή χρημα-
τοδοτική στήριξη σε νέα έργα ηλεκτρικών δια-
συνδέσεων. 

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα ηλεκτρ-
ικών διασυνδέσεων του Διαχειριστή, ο κ.
Μανουσάκης επεσήμανε ότι ο ΑΔΜΗΕ είναι
ένας από τους μεγαλύτερους ενεργειακούς
επενδυτές στη χώρα, δεδομένου ότι από τα 30
δισ. ευρώ επενδυτικών κεφαλαίων που ανα-
μένεται να εισρεύσουν στην Ελλάδα για έργα
ΑΠΕ και δικτύων μέχρι το 2030, τα 5 δισ. ευρώ
αφορούν σε έργα ανάπτυξης του Συστήματος
Μεταφοράς. Πρόσθεσε ότι για να διατηρηθεί
το εξαιρετικά υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον
για νέες ΑΠΕ στη χώρα μας, απαιτείται, με τις
κατάλληλες ρυθμιστικές παρεμβάσεις, να
απελευθερωθεί ηλεκτρικός χώρος για νέες
και βιώσιμες επενδύσεις πράσινης ενέργει-
ας, να αξιοποιηθούν οι τεχνολογίες αποθήκευ-
σης και να δημιουργηθούν υπεράκτια αιολικά
πάρκα.

Ακολουθούν τα κύρια σημεία της ομιλίας του
κ. Μανουσάκη:

Ενεργειακή μετάβαση και εξηλεκτρισμός
της οικονομίας για βιώσιμη ανάπτυξη στην

Ευρώπη

Η ενεργειακή μετάβαση αναδεικνύεται
ίσως στον πιο κρίσιμο παράγοντα για την
ανθεκτικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη της
Ευρώπης συνολικά. Εν μέσω πολλαπλών και
αλληλένδετων κρίσεων, οι οποίες επι-
δεινώνονται από την ολοένα εντεινόμενη κλι-
ματική κρίση, όλοι οι Ευρωπαίοι Διαχειριστές
είμαστε επιφορτισμένοι να διασφαλίσουμε
την ενεργειακή επάρκεια και να οδηγήσουμε
την Ευρώπη στην ταχύτερη δυνατή απεξάρτ-
ηση από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, επι-
σπεύδοντας τον ενεργειακό μετασχηματισμό. 

Χρειάζεται να εξηλεκτρίσουμε την ευρω-
παϊκή οικονομία δημιουργώντας ισχυρά και
ανθεκτικά πράσινα δίκτυα. Αυτό είναι απαρ-
αίτητο ώστε να εξασφαλίσουμε επαρκή ενέρ-
γεια, περιβαλλοντικά φιλική και οικονομικά
προσιτή για τους Ευρωπαίους καταναλωτές,
που σήμερα σηκώνουν ένα δυσβάσταχτο ενε-
ργειακό κόστος. Η εξοικονόμηση που θα
προκύψει από τις ευρωπαϊκές διασυνδέσεις
τα επόμενα χρόνια εκτιμάται σε έως και 9 δισ.
ευρώ σε ετήσια βάση. 

Απαραίτητη η επιτάχυνση των διακρατικών
ηλεκτρικών διασυνδέσεων

Σήμερα η Ευρώπη διαθέτει 400 περίπου
ηλεκτρικές διασυνδέσεις που εξυπηρετούν
συνολικά 600 εκατ. καταναλωτές. Έγκυροι
αναλυτές εκτιμούν ότι μέσα στην επόμενη
οκταετία, το υφιστάμενο δίκτυο θα πρέπει να
διπλασιαστεί προκειμένου να παραμείνουμε
στις ράγες για τον μεγάλο στόχο του “Net
Zero” το 2050. Για να γίνει αυτό, χρειαζόμαστε
μία νέα αρχιτεκτονική στα δίκτυά μας, ώστε
να διαφοροποιήσουμε τις πηγές εφοδιασμού
και να πολλαπλασιάσουμε τις διασυνοριακές
ανταλλαγές καθαρής ενέργειας. 

Πρέπει να εμβαθύνουμε την περιφερειακή
ενεργειακή συνεργασία αυξάνοντας τα έργα
διεθνών ηλεκτρικών διασυνδέσεων με νέους
ενεργειακούς γείτονες. Για όλα αυτά τα έργα
χρειάζεται ισχυρή χρηματοδοτική στήριξη
από ευρωπαϊκά εργαλεία. To Connecting
Europe Facility ενέκρινε πρόσφατα την
χρηματοδότηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης 

Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ που θα λάβει 657
εκατ. ευρώ. Ο νεοσύστατος μηχανισμός
REPowerEU θα στηρίξει με 29 δισ. ευρώ νέα
έργα διασυνδέσεων σε όλη την Ευρώπη. Τα
παραπάνω συγχρηματοδοτούμενα έργα
καλύπτουν το 75% των αναγκών της Ευρω-
παϊκής Ένωσης σε υποδομές δικτύων για την
περίοδο 2025-2030. 

Σε παγκόσμια κλίμακα, το International
Energy Agency επισημαίνει ότι απαιτούνται
επενδύσεις 820 δισ. δολαρίων κάθε χρόνο
μέχρι το 2030 -από 260 δισ. δολάρια το 2020-
αν θέλουμε να συγκρατήσουμε την αύξηση της
θερμοκρασίας του πλανήτη σε 1,5 βαθμό Κελ-
σίου στο τέλος της δεκαετίας. Αυτό σημαίνει
ότι χρειαζόμαστε άμεσα ακόμη περισσότερα
νέα έργα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο ΑΔΜΗΕ ένας από τους μεγαλύτερους
ενεργειακούς επενδυτές στη χώρα

Μέσα από νέα έργα ανάπτυξης του Συστή-
ματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, ο
ΑΔΜΗΕ, σε συνεργασία με την Πολιτεία,
δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη μεγαλύτε-
ρη δυνατή διείσδυση ΑΠΕ στο παραγωγικό
μας μείγμα και την επιτάχυνση της ενεργεια-
κής μετάβασης της χώρας. Μέχρι το 2030
στην Ελλάδα εκτιμάται ότι θα εισρεύσουν
επενδυτικά κεφάλαια 30 δισ. ευρώ για έργα
ΑΠΕ και δικτύων. Ο ΑΔΜΗΕ είναι ένας από
τους μεγαλύτερους εγχώριους ενεργειακούς
επενδυτές καθώς για την ίδια περίοδο ο
προϋπολογισμός των έργων που θα υλοποιή-
σει ανέρχεται σε 5 δισ. ευρώ. 

Στο τέλος της δεκαετίας, το ελληνικό
Σύστημα Μεταφοράς θα έχει υπερδιπλασια-
στεί σε σχέση με το σημερινό του μέγεθος και 

ο ηλεκτρικός χώρος για την ενσωμάτωση
νέων μονάδων ΑΠΕ θα αυξηθεί από 17 GW
σήμερα σε περίπου 29 GW μέχρι το 2030,
ξεπερνώντας κατά 4 GW τον στόχο των 25
GW που προβλέπει το Εθνικό Σχέδιο για την
Ενέργεια και το Κλίμα για την ίδια περίοδο. 

Οι προϋποθέσεις για ακόμη ταχύτερη ανά-
πτυξη των ΑΠΕ στην Ελλάδα

Η στροφή της χώρας προς την καθαρή
ενέργεια βρίσκεται σε εξέλιξη καθώς ως
χώρα, είμαστε έτοιμοι να ξεπεράσουμε το
φράγμα των 10 GW εγκατεστημένης ισχύος
ΑΠΕ, αυτό όμως από μόνο του δεν είναι πλέον
αρκετό. Είναι επιτακτική ανάγκη να αποδε-
σμεύσουμε πολύτιμο ηλεκτρικό χώρο που δεν
αξιοποιείται επί σειρά ετών και καταλαμβά-
νεται από λιμνάζοντα έργα ΑΠΕ, τα οποία
δεν προχωρούν σε φάση υλοποίησης. Κι αυτό
γιατί, τα τελευταία χρόνια έχουμε έκρηξη
επενδυτικού ενδιαφέροντος για πράσινα
έργα στη χώρα μας, το οποίο με την παρούσα
κατάσταση κινδυνεύει να μείνει ανεκμετάλ-
λευτο.

Με τις κατάλληλες ρυθμιστικές παρεμβά-
σεις, είναι σημαντικό: να απελευθερώσουμε
ηλεκτρικό χώρο για την απορρόφηση νέων και
βιώσιμων επενδύσεων πράσινης ενέργειας,
να αξιοποιήσουμε τις τεχνολογίες αποθήκευ-
σης από την αγορά αλλά και από το Διαχειρι-
στή, και το επόμενο διάστημα να προωθήσο-
υμε τη δημιουργία υπεράκτιων αιολικών πάρ-
κων ώστε να εκμεταλλευτούμε το σημαντικό
αιολικό δυναμικό των ελληνικών θαλασσών
αλλά και να ενισχύσουμε την εθνική μας κυρ-
ιαρχία με έργα στο Αιγαίο.

Μάνος Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Ισχυρά πράσινα δίκτυα για μία πιο ανθεκτική και βιώσιμη Ευρώπη 


