
Λαθρεμπόριο καυσίμων:
Αποθήκη στον Ασπρόπυργο είχε…
τον δικό της στόλο βυτιοφόρων!
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ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ
ΜΕΛΕΤΗΣ ΛΑΣΚΟΣ - ΕΝΑΡΞΗ 8-9

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Ο Μεγαρικός 5-2 τον Αττικό

ΠANAΣΠPOΠYPΓIAKOΣ- KPIOΣ AΣΠPOΠYPΓOY
ΣΗΜΕΡΑ Ο ΦIΛIKOΣ AΓΩNAΣ ΣTO ΔHMOTIKO

ΣTAΔIO AΣΠPOΠYPΓOY

ΟΟ  ΟΟΑΑΦΦΝΝΤΤΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΥΥ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ΓΓΙΙΟΟΡΡΤΤΑΑΣΣΕΕ
ΤΤΗΗΝΝ  ΗΗΜΜΕΕΡΡΑΑ  ΣΣΧΧΟΟΛΛΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΑΑΘΘΛΛΗΗΤΤΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ

ΝΝ..  ΜΜεελλεεττίίοουυ  ««∆∆ίίννοουυµµεε  µµεεγγάάλληη
έέµµφφαασσηη    σσττοονν  ααθθλληηττιισσµµόό  

ώώσσττεε    νναα  γγίίννεειι  ααννααππόόσσππαασσττοο
κκοοµµµµάάττιι  ττηηςς  ζζωωήήςς  όόλλωωνν..»»    

“ΑΕΝΑΟΣ ΠΛΟΥΣ” 
Τελετή αποκαλυπτηρίων του

γλυπτού που κοσμεί την Χερσαία
Ζώνη Λιμένα Ελευσίνας

σσεελλ..  1133

Τραγικός θάνατος για
38χρονο εργάτη σε

εργοστάσιο στο Μενίδι
Καταπλακώθηκε από βαριά αντικείμενα 

ΥΥππεεγγρράάφφηη  ηη  σσύύμμββαασσηη  γγιιαα  ττηηνν

εεκκππόόννηησσηη  ΣΣχχεεδδίίοουυ  ΑΑσσττιικκήήςς  

ΠΠρροοσσββαασσιιμμόόττηηττααςς  ΔΔήήμμοουυ  ΕΕλλεευυσσίίννααςς

Το Μυστήριο_62  Νύχτες Βραδύτητας
- Ομιλίες για τον Χρόνο επιστρέφει 

την Κυριακή 9 Οκτωβρίου στην Ελευσίνα 
Στο επιβλητικό προαύλιο του Αγίου Νικολάου -

Αρχαιολογικός χώρος σσεελλ..  88

Απίστευτο 
περιστατικό κλοπής
και εκβιασμού στον

Ασπρόπυργο
Δικογραφία για κλοπή και εκβιασμό 

κατά συναυτουργία σε 2 Ρομά 
που εκβίαζαν 27χρονο από τον

οποίο είχαν κλέψει ένα δίκυκλο

σσεελλ..  22

σσεελλ..  66

σσεελλ..  22

ΣΣεελλ..  22

«Μεροκάματο του τρόμου»
καταγγέλουν εκπαιδευτικοί στη

Δυτική Αττική
“Δεν μπορούν να έρχονται στο σχολείο 

και να ανησυχούν αν θα βγουν ζωντανοί”,
λέει ο πρόεδρος της Β’ ΕΛΜΕ 

Δυτικής Αττικής

σσεελλ..  33σσεελλ..  66

σσεελλ..  33
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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
Θωμάς, Θωμαή *Ερωτηίς, Ερωτηίδα

Αγίου Θωμά του Αποστόλου, Μάρτυρος
Ερωτηίδος της παρθέν ου

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Αντωνάρας Δημήτριος Γ.28ης Οκτωβρίου 38,

2105571663

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Σκανδάλη Ειρήνη Δ., Ηρώων Πολυτεχνείου 6,

Μαγούλα, 2105558491

MANΔΡΑ
Γιάννου Γεώργιος Ι.

Κοροπούλη Βαγγέλη 25, 2105555844

ΆΝΩ  ΛΙΟΣΙΑ 
Κεχαγιά Γεωργία Κ.

Λεωφόρος Φυλής 75, 2102411911

ΑΧΑΡΝΕΣ

Σφακιανάκη Φωτεινή Α.

εωφόρος Θρακομακεδόνων 154, Αχαρνές,

2102434055

Ηανακάλυψη παράνομου καυσίμου είναι
ιδιαίτερα δύσκολή, καθώς είναι μη
ανιχνεύσιμο έως και 50%. Καθώς η ενερ-

γειακή κρίση έχει εκτοξεύσει τις τιμές των καυσίμων
με τους πολίτες να τα χρυσοπληρώνουν, το λαθρ-
εμπόριο καυσίμων στην χώρα καλά κρατεί. Σύμφω-
να με ρεπορτάζ του σταθμού ΣΚΑΪ, εντοπίστηκε σε
σημείο στον Ασπρόπυργο μια αποθήκη όπου πραγ-
ματοποιείται νοθεία καυσίμων.

Οι παράνομες ενέργειες αποκαλύφθηκαν έπειτα
από πυρκαγιά που ξέσπασε στην αποθήκη στις 23
Σεπτεμβρίου όπου οι πυροσβέστες εντόπισαν τρία
βυτιοφόρα εκ των οποίων το ένα είχε κλαπεί την
ίδια μέρα καθώς επίσης και χυμένη βενζίνη στο
δάπεδο, στοιχείο που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι
γινόταν παράνομη μετάγγιση πετρελαίου.

«Διαλέγουν περισσότερο περιοχές όπου, αρχικά
θέλουν να βρουν χώρους μεγάλους, αποθήκες
μεγάλες όπου ό,τι γίνεται να γίνεται εσωτερικά, όχι
σε εξωτερικό χώρο» επισημαίνει ο επικεφαλής Ασφ-
άλειας Δυτικής Αττικής, Νίκος Σγουρός.

Εταιρείες – φαντάσματα
Σύμφωνα με την έρευνα συνεχώς «ξεφυ-

τρώνουν» νέες εικονικές εταιρείες. Μέσα σε λιγότε-
ρο από ενάμιση χρόνο κατασχέθηκαν περισσότερα

από 276 χιλιάδες λίτρα λαθραίου καυσίμου, 10
βυτιοφόρα ενώ οι διωκτικές αρχές εντόπισαν και
απενεργοποίησαν 79 εταιρείες – φαντάσματα.Ο επι-
κεφαλής της Οικονομικής Αστυνομίας, Δημήτρης
Λακόπουλος επισημαίνει πως σε τέτοιου είδους
αποθήκες πραγματοποιούνται ολόκληρες επιχειρή-
σεις νοθείας με την εμπλοκή Ελλήνων και αλλο-
δαπών.

«Έρχεται το υλικό στην Ελλάδα από τη Βουλγα-
ρία. Παραστατικά υπάρχουν, αλλά δεν καταλήγουν
στο χώρο που γράφονται στα παραστατικά, αλλά
καταλήγουν σε ορισμένες αποθήκες που είναι παρά-
νομες» επισημαίνει στον σταθμό ΣΚΑΪ ο κ. Λακό-
πουλος και προσθέτει «στήνονται εταιρείες εικονι-
κές οι οποίες έχουν ως δραστηριότητα αντικείμενα
που χρειάζονται χημικούς διαλύτες όπως εμπορία
χρωμάτων, βάζουν ως ιδιοκτήτες αχυρανθρώπους
κι αυτές οι εταιρείες είναι ανύπαρκτες».

Όπως επισημαίνεται στο ρεπορτάζ ενδεικτικό του
τζίρου είναι ότι η ουσία με την οποία γίνεται η νοθ-
εία κοστίζει 0,20 ευρώ/λίτρο στη Βουλγαρία και
πωλείται ως βενζίνη στην Ελλάδα προς 2 ευρώ το
λίτρο.

Ωστόσο, η ανακάλυψη παράνομου καυσίμου είναι
ιδιαίτερα δύσκολή, καθώς είναι μη ανιχνεύσιμο έως
και 50%.

Τραγικός θάνατος εργάτη σε εργοστάσιο στο Μενίδι
Τραγικό θάνατο βρήκε το πρωί της

Τετάρτης ένας εργάτης που καταπ-
λακώθηκε από βαριά αντικείμενα σε
αποθήκη στο Μενίδι.
Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέ-

δωσε η ΕΡΤ το εργατικό δυστύχημα
σημειώθηκε την ώρα που ο 38χρονος
εκτελούσε εργασίες.Κατά τις ίδιες
πληροφορίες, κάποια στιγμή κατά τη
διάρκεια των εργασιών ηλεκτρικά
ράφια υποχώρησαν με αποτέλεσμα τα
βαριά αντικείμενα που βρίσκονταν σε
αυτά να καταπλακώσουν τον άτυχο
εργάτη.
Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Πυροσβεστικής οι οποίοι απεγκλώβισαν χωρίς τις αισθήσεις του τον

38χρονο εργάτη.
Σύμφωνα με πληροφορίες το περιστατικό φέρεται να έγινε σε αποθήκη που βρίσκεται επί της οδού Λου-

τρού ενώ για το περιστατικό έχει προσαχθεί ο υπύθυνός του.

Λαθρεμπόριο καυσίμων: Αποθήκη στον Ασπρόπυργο 
είχε… τον δικό της στόλο βυτιοφόρων!
Σε απομακρυσμένο σημείο στον Ασπρόπυργο εντοπίστηκε αποθήκη όπου γινόταν νοθεία καυσίμων
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Σ
υνελήφθη στο πλαίσιο της
αυτόφωρης διαδικασίας,
πρώτες πρωινές ώρες της 2-

10-2022 στο Περιστέρι, από αστυνο-
μικούς του Τμήματος Δίωξης
Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της
Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής,
31χρονος ημεδαπός μέλος συμμο-
ρίας που προέβαινε συστηματικά σε
διακεκριμένες κλοπές οχημάτων κατ’
επάγγελμα και κατά συνήθεια, για
πλαστογραφία και  παράβαση της
νομοθεσίας περί όπλων.

Όπως προέκυψε από την έρευνα,
ο 31χρονος από κοινού με τα υπό-
λοιπα μέλη της συμμορίας που
αναζητούνται, κινούνταν κατά τις απο-
γευματινές ώρες σε διάφορες περ-
ιοχές της Αττικής και αναζητούσαν
αυτοκίνητα συγκεκριμένης μάρκας,

τα οποία όταν οι συνθήκες θα ήταν
πρόσφορες αφαιρούσαν με συγκε-
κριμένη μεθοδολογία.

Η συμμορία είχε στην κατοχή της
ειδικό υλικοτεχνικό εξοπλισμό για
την αφαίρεση των συγκεκριμένων
οχημάτων, όπως διαγνωστικά που
συνδέονται στη θύρα στο ενσωματω-
μένο σύστημα διάγνωσης του οχή-
ματος, καθώς και αυτοσχέδια εργα-
λεία τύπου «Τ» που χρησιμοποι-
ούνται  για την παραβίαση των
θυρών.

Στη συνέχεια, οδηγούσαν και στάθ-
μευαν προσωρινά, τα αφαιρεθέντα
οχήματα, σε υπόστεγο-χώρο στάθ-
μευσης στην περιοχή του Μενιδίου.

Μετά την έλευση κατάλληλου χρονι-

κού διαστήματος, τα μετέφεραν είτε
στην οικία του 31χρονου, είτε σε
έτερα σημεία «καβάτζες», όπου
σχεδίαζαν την περαιτέρω διάθεση
τους.

Στη συνέχεια, είτε τα αποσυναρμο-
λογούσαν για να επισκευάσουν οχή-
ματα με υλικές ζημιές που είχαν αγο-

ράσει σε προγενέστερο χρόνο, είτε
ακόμη πλαστογραφούσαν τους χαρ-
ακτηριστικούς αριθμούς των οχημά-
των με σκοπό την πώληση τους σε
ανυποψίαστους αγοραστές.

Κατά την επιχείρηση αναζήτησης
του 31χρονου, αρχικά εντοπίστηκε
να οδηγεί ένα αυτοκίνητο που όπως
διαπιστώθηκε είχε αφαιρέσει προ
ολίγου από το Μαρούσι και στη
συνέχεια κατελήφθη να επιβαίνει σε
έτερο αυτοκίνητο της ίδιας μάρκας
όπου και ακινητοποιήθηκε και όπως
εξακριβώθηκε ήταν πλαστογραφημέ-
νο και είχε κλαπεί τον περασμένο
Σεπτέμβριο από το Γαλάτσι.

Από την έρευνα που πραγματοποι-
ήθηκε στην οικία του βρέθηκαν και
κατασχέθηκαν:

ΗΠ α γ κ ό σ μ ι α
Ημέρα Εκπαι-
δευτικών τιμά-

ται καθε χρόνο στις 5
Οκτωβρίου κι όμως
εχθες   ο Θοδωρής
Κ α τ σ ω ν ό π ο υ λ ο ς ,
πρόεδρος της Β’ ΕΛΜΕ
Δυτικής Αττικής καταγ-
γέλει το “μεροκάματο
του τρόμου” λέγοντας
χαρακτηριστικά: 

“Δεν μπορούν να
έρχονται στο σχολείο
και να ανησυχούν αν
θα βγουν ζωντανοί”.

Σε ερώτηση για το
περιστατικό βίας που συνέβη στο 2ο ΕΠΑΛ
Αιγάλεω, το δεύτερο μέσα σε δέκα περίπου
μήνες, είπε ότι ο μαθητής πήρε το κινητό απο
την τσέπη του διευθυντή.

“Προσπάθησαν οι μαθητές να κάνουν μια
κατάληψη. 

Ο μαθητής πήρε το κινητό από την τσέπη του
διευθυντή, ο διευθυντής τον ακολούθησε για να
πάρει το κινητό του”, είπε.

Τα παιδιά ισχυρίστηκαν ότι ο διευθυντής έκανε
κεφαλοκλείδωμα στον μαθητή, κάτι τέτοιο όμως
δεν ισχύει, είπε ο κύριος Κατσωνόπουλος.

“Ο διευθυντής μου είπε ότι δεν έκανε κεφα-
λοκλειδωμα στον μαθητή και κρατείται ακόμη 

στα πλαίσια του αυτοφώρου“.
“Το παιδί έχει κάνει τρία ράμματα. Κόπηκε στο

τζάμι. Του προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες και
στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο“.

“Σήμερα το σωματείο της Β ΕΛΜΕ και ΟΛΜΕ
έχουμε προκηρύξει 3ωρη στάση εργασίας 8-11
και 11-2 από την ΟΛΜΕ στο συγκεκριμένο 2ο
ΕΠΑΛ Αιγάλεω προκειμένου οι συνάδελφοι να
συμπαρασταθούν στην άδικη κράτηση του διε-
υθυντή, αλλά και για να διαμαρτυρηθούν προς
το Υπουργείο που μας έχει αβοήθητους και εκτε-
θειμένους σε ιδιαίτερα δύσκολες και βίαιες
συμπεριφορές”, τόνισε ο πρόεδρος της Β’
ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής.

«Μεροκάματο του τρόμου» καταγγέλουν
εκπαιδευτικοί στη Δυτική Αττική

“Δεν μπορούν να έρχονται στο σχολείο και να ανησυχούν αν θα

βγουν ζωντανοί”, λέει ο πρόεδρος της Β’ ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής

συνεχίζεται στη σελ. 4

ΣΣυυννεελλήήφφθθηη  μμέέλλοοςς  σσυυμμμμοορρίίααςς  μμεε  ......μμααεεσσττρρίίαα  σσττιιςς  κκλλοοππέέςς  
– Τα κλεμμένα οχήματα, τα έκρυβαν σε υπόστεγο-χώρο στο Μενίδι

Απίστευτο περιστατικό 
κλοπής και εκβιασμού στον

Ασπρόπυργο
Δικογραφία για κλοπή και εκβιασμό 

κατά συναυτουργία σε 2 Ρομά 
που εκβίαζαν 27χρονο από τον οποίο είχαν

κλέψει ένα δίκυκλο

Σ
τα κρατητήρια
Α σ π ρ ο π ύ ρ γο υ
οδηγήθηκαν  2

Ρομά οδηγήθηκαν  με
δικογραφία για κλοπή
και εκβιασμό κατά
συν αυτουργία.
Ο πρώτος δράστης είχ ε
βάλει στο μάτι έν α ηλεκ-
τρικό δίκλυκλο εν ός
27χ ρον ου στον  Ασπρ-
όπυργο και κατάφερε
ν α το κλέψει και στη
συν έχ εια έβαλε τον
δεύτερο συλληφθέν τα (μεσάζον τα) ν α τηλεφων ήσει στον
ιδιοκτήτη και απαιτούσε 1000 ευρώ ως λύτρα για ν α του
δώσει το δίκυκλο.

Το χρονικό της υπόθεσης και το «καρτέρι» στη Νέα
Ζωή Ασπροπύργου

Για αρκετές ημέρες γίν ον ταν  διαπραγματεύσεις με τους
Ρομά ώστε ν α πάρει πίσω το δίκυκλο του και τελικά ο
27χ ρον ος αποφάσισε ν α απευθυν θεί στην  αστυν ομία. Οι
αστυν ομικοί του ζήτησαν  ν α καλέσει τον  μεσάζον τα και ν α
κλείσουν  ραν τεβού ώστε ν α δώσει τα χ ρήματα. Κατά τη
διάρκεια του ραν τεβού που έγιν ε στον  καταυλισμό στη Νέα
Ζωή Ασπροπύργου εμφαν ίστηκε ο μεσάζον τας χ ωρίς ν α
ξέρει τί τον  περιμέν ει και οι αστυν ομικοί που είχ αν  ζητήσει
εν ισχ ύσεις τον  ακιν ητοποίησαν .

Του είπαν  ν α καλέσει στο τηλέφων ο τον  άν δρα που είχ ε
κλέψει το δίκυκλο και του έδωσαν  σαφείς οδηγίες ν α μην
μιλήσει τη γλώσσα των  Ρομά παρά μόν ο στα ελλην ικά και
ν α του πει ν α πάει στο σημείο για την  αν ταλλαγή.

Λίγα λεπτά αργότερα ο δράστης, που έχ ει ποιν ικό παρε-
λθόν  και είν αι εκτός φυλακής με περιοριστικούς όρους,
συν ελήφθη και το δίκυκλο βρίσκεται στα χ έρια του ν όμιμου
κατόχ ου.
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Α
νοικτή είναι πλέον  η ηλεκτρο-
νική πλατφόρμα για τα αυθαίρε-
τα σε δάση και δασικές εκτάσεις,

που υπολογίζονται στο ένα εκατομ-
μύριο. Οι ιδιοκτήτες πρέπει να υπο-
βάλλουν αίτηση νομιμοποίησης αυθ-
αιρέτων, αρκεί να πληρώσουν το
απαιτούμενο παράβολο των 250
ευρώ, ώστε να «παγώσουν» πρόστι-
μα και διοικητικές πράξεις κατεδα-
φίσεων. Καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των αιτήσεων έχει οριστεί
η 31η Δεκεμβρίου 2022.

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις,
οι κάτοχοι κτηρίων οικιστικής χρή-
σης σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα,
που εμφανίζουν λειτουργική ενότητα,
έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν
στις ρυθμίσεις των οικιστικών
πυκνώσεων και να τακτοποιήσουν τις
δομημένες επιφάνειες ιδιοκτησίας
τους για 30 χρόνια. 
Κατόπιν της υποβολής αίτησης υπα-

γωγής στις παραπάνω ρυθμίσεις, η
οποία, στην πλειονότητα των περι-
πτώσεων, συνοδεύεται από παράβο-
λο των 250€, παγώνουν οι διοικητι-
κές πράξεις προστίμων και κατεδα-
φίσεων.

Η λειτουργία και η διαδικασία υπο-
βολής αιτήσεων στην πλατφόρμα,
καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογ-
ητικά αναφέρονται  στην ΚΥΑ
ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/68161/3775/21 (Β'
3253) με τίτλο «Όροι και προδιαγρα-
φές λειτουργίας διαδικτυακής πλατφ-
όρμας της παρ. 1 του άρθρου 52 του
ν. 4685/2020».
Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, αρμόδιος για τα δάση,
Γιώργος Αμυράς, δήλωσε: «Μετά
από εξονυχιστική εργασία, ώστε να
συνυπάρξουν αρμονικά και σύμφωνα
με τις επιταγές του νόμου η δασική
προστασία με την ακίνητη περιουσία
των πολιτών, το Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, κλείνει μία
ακόμη μεγάλη εκκρεμότητα».

Η συνέχεια από τη σελ. 3

πλήθος εξαρτημάτων  αυτοκιν ήτων ,
ειδικό εργαλείο χάραξης αριθμών  πλαισίου,
κιν ητήρας οχήματος,
διαγν ωστικό οχημάτων  και
πλήθος κιν ητών  τηλεφών ων  και καρτών  SIM
Από τη μέχρι στιγμής προαν ακριτική έρευν α, έχουν  εξιχν ιαστεί

-11- περιπτώσεις κλοπών  οχημάτων .

Ο 31χρον ος έχει συλληφθεί και στο παρελθόν  για τα ίδια αδική-
ματα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον  κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών
Αθην ών , εν ώ η έρευν α για την  σύλληψη και των  υπολοίπων
μελών  της συμμορίας, αλλά και την  πλήρη εξακρίβωση του εύρο-
υς της εγκληματικής τους δραστηριότητας είν αι σε εξέλιξη.

Αυθαίρετα: Ανοικτή η πλατφόρμα 
για τακτοποίηση 

- Με την αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση, που συνοδεύεται
από παράβολο 250 ευρώ, «παγώνουν» οι διοικητικές

πράξεις προστίμων και κατεδαφίσεων
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ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
Για τους κινδύνους από την αυξημένη κυκλοφορία βαρέων 
οχημάτων στην οδό Μεγαρίδος στον Ασπρόπυργο 
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς το Υπουργείο Υπο-

δομών και  Μεταφορών 

Θέμα: Λήψη μέτρων για τους
κινδύνους που δημιουργεί η
αυξημένη κυκλοφορία βαρέων
οχημάτων εντός του κέντρου
της πόλης του Ασπροπύργου
και πιο συγκεκριμένα στην οδό
Μεγαρίδος 

Σύμφωνα με απόφαση του Υπο-
υργείου Υποδομών και Μεταφο-
ρών (αναφερόμαστε στην υπ᾽
αριθμόν 323009 απόφαση, δημο-
σιευμένη στο δεύτερο τεύχος της
εφημερίδας της κυβερνήσεως στις
02/12/2021 και τροποποιητική της,
υπό στοιχεία ΔΝΣ
γ/οικ.70849/ΦΝ393/2017 με θέμα
«Καθορισμός και σήμανση οδών οι
όποιες χρησιμοποιούνται παραπ-
λεύρως και εναλλακτικά των αυτο-
κινητόδρομων και των οδών
ταχείας κυκλοφορίας και στις οποίες
επιβάλλεται απαγόρευση της κυκλο-
φορίας») αίρεται η απαγόρευση της
κυκλοφορίας φορτηγών άνω των
3,5 τόνων σε όλη την οδό Μεγα-
ρίδος στον Ασπρόπυργο. 

Πρόκειται για ένα δρόμο με καθ-
ημερινή διέλευση μαθητών και
κατοίκων που πλέον λόγω της
κίνησης βαρέων οχημάτων ο
κίνδυνος ατυχημάτων είναι μεγά-
λος.

Μάλιστα το προηγούμενο διά-
στημα ένας εργαζόμενος διανομέας
σκοτώθηκε μετά από σύγκρουση με
φορτηγό στον κυκλικό κόμβο στην
είσοδο του Ασπροπύργου και πιο
συγκεκριμένα στην διασταύρωση
της Μεγαρίδος με την Δημοκρατίας.

Ο Ασπρόπυργος είναι ένας
δήμος που συνυπάρχει  οικιστική
και βιομηχανική περιοχή. Καθημερ-
ινά στην οδό Μεγαρίδος, αλλά και
στους γύρω δρόμους που οδηγούν
στον οικιστικό ιστό, διέρχονται εκα-
τοντάδες φορτηγά οχήματα λόγω
των μεταφορικών εταιρειών και
εταιρειών logistics που δραστηριο-
ποιούνται στην περιοχή. 

Με ευθύνη διαχρονικά όλων των
κυβερνήσεων δεν έχουν κατασκε-
υαστεί  μέχρι σήμερα οι αναγκαίες
υποδομές που θα μπορούσαν να
εξασφαλίσουν την οδική ασφάλεια,
την ακεραιότητα και προστασία των
χιλιάδων κατοίκων που κυκλοφορ-
ούν στην πόλη, καθώς και να
συμβάλλουν στην κυκλοφοριακή

αποσυμφόρηση των ήδη επιβαρ-
υμένων οδών που οδηγούν στην
πόλη του Ασπροπύργου εξαιτίας
της διέλευσης χιλιάδων βαρέων
οχημάτων.

Το πρόβλημα είναι σοβαρό,
καθώς αφορά τη ζωή και την υγεία
χιλιάδων εργαζομένων, κατοίκων
του Ασπροπύργου και μικρών παι-
διών, για αυτό το λόγο επείγει να
ικανοποιηθούν τα αιτήματα των
κατοίκων της περιοχής που δίκαια
αγανακτούν.  

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός, σε
ποιες ενέργειες θα προβεί η
κυβέρνηση έτσι ώστε:

- Να απαγορευτεί η διέλευση
φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στο
τμήμα της οδού Μεγαρίδος από την
αρχή της έως την διασταύρωσή της
με την Ελ. Βενιζέλου, στο ύψος του
δημοτικού κοιμητηρίου.

- Να αποσυμφορηθούν οι δρόμοι
που βρίσκονται μέσα στον οικιστικό
ιστό του Ασπρόπυργου από την
κίνηση βαρέων οχημάτων και να
προστατευτούν οι κάτοικοι και οι
εργαζόμενοι της πόλης που
βρίσκονται συνεχώς σε κίνδυνο.

Οι Βουλευτές
Γκιόκας Γιάννης

Κανέλλη Λιάνα
Κατσώτης Χρήστος    

Μανωλάκου Διαμάντω
Παφίλης Θανάσης

ΕΕΠΠΙΙ  2200  ΧΧΡΡΟΟΝΝΙΙΑΑ  ΗΗΤΤΑΑΝΝΕΕΠΠΙΙ  2200  ΧΧΡΡΟΟΝΝΙΙΑΑ  ΗΗΤΤΑΑΝΝ
ΥΥΠΠΟΟΣΣΤΤΕΕΛΛΕΕΧΧΩΩΜΜΕΕΝΝΕΕΣΣ  ΥΥΠΠΟΟΣΣΤΤΕΕΛΛΕΕΧΧΩΩΜΜΕΕΝΝΕΕΣΣ  

550000  ππρροοσσλλήήψψεειιςς  μμόόννιιμμοουυ  
ππρροοσσωωππιικκοούύ  

σσττιιςς  δδαασσιικκέέςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς

ΤΤοο  ΥΥπποουυρργγιικκόό  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο  ττηηςς  2277ηηςς
ΣΣεεππττεεμμββρρίίοουυ  ττοουυ  22002222  κκααττόόππιινν  εειισσήήγγ--
ηησσηηςς  ττοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΕΕσσωωττεερριικκώώνν,,  σσεε

σσυυννεερργγαασσίίαα  μμεε  ττοο  ΥΥπποουυρργγεείίοο  ΠΠεερριιββάάλλλλοοννττοοςς
κκααιι  ΕΕννέέρργγεειιααςς,,  εεννέέκκρριιννεε  550000  ππρροοσσλλήήψψεειιςς  σσεε
θθέέσσεειιςς  τταακκττιικκοούύ  ππρροοσσωωππιικκοούύ  σσττιιςς  δδαασσιικκέέςς
υυππηηρρεεσσίίεεςς..  
ΟΟιι  ππρροοσσλλήήψψεειιςς  ααφφοορροούύνν,,  κκυυρρίίωωςς  σσεε  εεππιι--

σσττηημμοοννιικκόό  κκααιι  ττεεχχννοολλοογγιικκόό  ππρροοσσωωππιικκόό  κκααιι
εειιδδιικκόόττεερραα  σσεε  θθέέσσεειιςς  ΠΠΕΕ  ΓΓεεωωττεεχχννιικκώώνν  ΔΔαασσοολλόό--
γγωωνν  κκααιι  ΤΤΕΕ  ΔΔαασσοοππόόννωωνν..

ΟΟιι  ππρροοσσλλήήψψεειιςς  ααφφοορροούύνν  σσττηηνν  ααννάάγγκκηη  ααπποοττεε--
λλεεσσμμααττιικκήήςς  σσττεελλέέχχωωσσηηςς  ττωωνν  δδαασσιικκώώνν  υυππηηρρεε--
σσιιώώνν  ττηηςς  χχώώρρααςς,,  ηη  κκάάθθεεττηη  υυππααγγωωγγήή  ττωωνν
οοπποοίίωωνν  σσττοο  ΥΥπποουυρργγεείίοο  ΠΠεερριιββάάλλλλοοννττοοςς  κκααιι
ΕΕννέέρργγεειιααςς,,  οολλοοκκλληηρρώώθθηηκκεε  ππρρόόσσφφαατταα  κκααιι
ππλλέέοονν  λλεειιττοουυρργγοούύνν  ωωςς  ππεερριιφφεερρεειιαακκέέςς  υυππηηρρ--
εεσσίίεεςς  ττοουυ  γγιιαα  ττηηνν  εεννιιααίίαα  κκααιι  ααπποοττεελλεεσσμμααττιικκήή
εεφφααρρμμοογγήή  ττηηςς  δδαασσιικκήήςς  πποολλιιττιικκήήςς,,  ππρροοςς  όόφφεελλοοςς
ττοουυ  φφυυσσιικκοούύ  ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς,,  ττοουυ  κκοοιιννωωννιικκοούύ
σσυυννόόλλοουυ  κκααιι  ττοουυ  δδηημμοοσσίίοουυ  σσυυμμφφέέρροοννττοοςς..

ΤΤοοννίίζζεεττααιι,,  όόττιι  οοιι  ττεελλεευυττααίίεεςς  ππρροοσσλλήήψψεειιςς  μμόόννιι--
μμοουυ  ππρροοσσωωππιικκοούύ  σσττιιςς  δδαασσιικκέέςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς  έέγγιι--
νναανν  ππρριινν  ααππόό  ππεερρίίπποουυ  2200  χχρρόόννιιαα..

ΕΕππιιππλλέέοονν,,  κκααττόόππιινν  σσυυννττοοννιισσμμέέννωωνν  εεννεερργγεειιώώνν
ττοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΠΠεερριιββάάλλλλοοννττοοςς  κκααιι  ΕΕννέέρργγεειιααςς
σσεε  σσυυννεερργγαασσίίαα  μμεε  ττοο  ΥΥπποουυρργγεείίοο  ΕΕρργγαασσίίααςς  κκααιι
ΚΚοοιιννωωννιικκώώνν  ΥΥπποοθθέέσσεεωωνν,,  δδρροομμοολλοογγήήθθηηκκεε  ηη
δδιιααδδιικκαασσίίαα  γγιιαα  ττηηνν  ππρρόόσσλληηψψηη  770000  ωωφφεελλοούύμμεε--
ννωωνν  ααννέέρργγωωνν  μμέέσσωω  ττηηςς  ΔΔηημμόόσσιιααςς  ΥΥππηηρρεεσσίίααςς
ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ((ΔΔ..ΥΥΠΠ..ΑΑ..))  σσττιιςς  δδαασσιικκέέςς  υυππηηρρ--
εεσσίίεεςς..  
ΉΉδδηη  ααππόό  ττιιςς  2299  ΙΙοουυλλίίοουυ  22002222  δδηημμοοσσιιεεύύττηηκκεε

σσττοο  ΦΦΕΕΚΚ  ΒΒ΄́  44000033  ηη  σσχχεεττιικκήή  ΚΚοοιιννήή  ΥΥπποουυρργγιικκήή
ΑΑππόόφφαασσηη  κκααιι  ηη  ααννττίίσσττοοιιχχηη  σσχχεεττιικκήή  ππρροοκκήήρρυυξξηη
ππρρόόκκεειιττααιι  νναα  εεκκδδοοθθεείί  εεννττόόςς  ττωωνν  ααμμέέσσωωςς  εεππόό--
μμεεννωωνν  ηημμεερρώώνν..

ΝΕΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΦΥΛΗΣ-ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Νέα πυρκαγιά ξέσπασε, αργά το
απόγευμα της Τρίτης 4 Οκτω-
βρίου 2022, κάτω από το γήπεδο
Φυλής, στον  επαρχιακό δρόμο
Φυλής-Ασπροπύργου. 
Με τη βοήθεια του ισχυρού αν έ-
μου,εξαπλώθηκε γρήγορα και
κατέκαψε  θαμν ώδεις εκτάσεις. 
Επί τόπου έσπευσαν   πυροσβε-
στικά του Δήμου Φυλής και του
Πυροσβεστικού Σώματος που
κατάφεραν  ν α την  ελέγξουν . 

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

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166
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Το πρωί της  ∆ευτέρας, 3 Οκτωβρίου 2022 το
∆ηµοτικό Στάδιο Ασπροπύργου πληµµύρισε
από παιδικές φωνές µε αφορµή την Πανελλή-

νια και Ευρωπαϊκή Ηµέρα Σχολικού Αθλητισµού.
Μαθητές από όλες τις τάξεις του 1ου ∆ηµοτικού Σχο-
λείου Ασπροπύργου στον αριθµό 240 επισκέφθηκαν
τους αθλητικούς χώρους του Σταδίου και απασχολήθη-
καν σε διάφορα αθλήµατα υπό την καθοδήγηση των
Καθηγητών Φυσικής Αγωγής του Οργανισµού σε συνε-
ργασία µε τους συναδέρφους της σχολική µονάδας. 

Στόχος της συγκεκριµένης δράσης ήταν η ανάδειξη
της ωφελιµότητας της άθλησης στη σωµατική και πνε-
υµατική υγεία του ανθρώπου και κυρίως των παιδιών. 

Οι µαθητές συµµετείχαν σε αγώνες ποδοσφαίρου,
πετοσφαίρισης και κλασσικού αθλητισµού ενώ στο
τέλος της δράσης έλαβαν αναµνηστικό δίπλωµα συµµε-
τοχής από τον Πρόεδρο του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., κ. Ιωάννη
Κατσαρό  και τον Αντιπρόεδρο, κ. Αντώνιο Κοναξή.

Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου
ανέφερε τα εξής: «Αυτή η Ηµέρα είναι αφιερωµένη
στα πολλαπλά οφέλη του Αθλητισµού, τα οποία και
προσπαθούµε να µεταλαµπαδεύσουµε στα παιδιά µας
από µικρή ηλικία, τόσο µέσα στις σχολικές µονάδες

όσο και έξω από αυτές. 
Ο ∆ήµος µας διαθέτει σύγχρονους  αθλητικούς χώρ-

ους  και προγράµµατα, όπου οι µικροί µας δηµότες
µέσα από το παιχνίδι και την ενασχόληση µε οποιοδή-
ποτε άθληµα µπορούν να βελτιώσουν τη φυσική τους 

κατάσταση, να ενδυναµώσουν το µυϊκό τους
σύστηµα, να αποκτήσουν οµαδικό πνεύµα αλλά και να
πετύχουν την οµαλή κοινωνικοποίησή τους. 

∆ίνουµε µεγάλη έµφαση  στον αθλητισµό ώστε  να
γίνει αναπόσπαστο κοµµάτι της ζωής όλων.»  

Μυστήριο_62  Νύχτες
Βραδύτητας – Ομιλίες για
τον Χρόνο

Σύνθετη δράση τέχνης

Συναυλία | Προβολή
Ντοκιμαντέρ | Γλυπτική
Εγκατάσταση | Ηχητική
περφόρμανς |  Συζήτ-
ησηΕπιμέλεια: Γιάννης
Λεοντάρης9 Οκτωβρίου
στις 19.00

Προαύλιο Αγίου Νικολά-
ου, Αρχαιολογικός χώρος

Το Μυστήριο_62
Νύχτες Βραδύτητας -
Ομιλίες για τον Χρόνο
επιστρέφει την Κυριακή 9
Οκτωβρίου στο επιβλητικό
προαύλιο του Αγίου Νικο-
λάου, στον Αρχαιολογικό
χώρο της Ελευσίνας,
πάντα υπό το φως της
πανσελήνου. Μια δράση
της 2023 Ελευσίς Πολιτι-
στική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης, που έρχεται να
μυήσει το κοινό στην
τέχνη της βραδύτητας,
μειώνοντας τους ξέφρενο-
υς ρυθμούς ενός κόσμου
που κινείται πολύ γρήγο-
ρα. Είσοδος ελεύθερη με
προκράτηση θέσης εδώ. 

Η τέταρτη έκδοση της

πρωτότυπης αυτής σειράς
ομιλιών της 2023 Ελευσίς
Πολιτιστική Πρωτεύουσα
της Ευρώπης περιλαμβά-
νει μια σειρά δράσεων,
υπό τη καλλιτεχνική επι-
μέλεια του Γιάννη Λεον-
τάρη: τη συναυλία του διε-
θνούς μουσικοσυνθέτη
Mihaly Vig, συνθέτη της
μουσικής των ταινιών του
Bela Tarr, την προβολή
του ντοκιμαντέρ “Orders
of Time and Motion: The
Shots of Satantango” του
Kevine B. Lee για τη
διαχείριση του χρόνου
στον κινηματογράφο από
τον Ούγγρο σκηνοθέτη,

μία εφήμερη θεματική
γλυπτική εγκατάσταση
από φοιτητές/τριες του
Τμήματος Εικαστικών και
Εφαρμοσμένων Τεχνών
της Φλώρινας, υπό την
επιμέλεια της καθηγήτριας
Αγγελικής Αυγητίδου, και
την ηχητική περφόρμανς
Η Φωνή του Σαλιγκαριού,
εμπνευσμένη από το
μυθιστόρημα του Λουίς
Σεπούλβεδα Η ιστορία
ενός σαλιγκαριού που
ανακάλυψε την σημασία
της βραδύτητας, σε
σκηνοθεσία Μαριλένας
Κατρανίδου. Η βραδιά
ολοκληρώνεται με τη 

συζήτηση Ο ανέκφρα-
στος Χρόνος / H Μουσική
του Σύμπαντος μεταξύ του
Στράτου Θεοδοσίου, Ομό-
τιμου Καθηγητή Πανεπι-
στημίου Αθηνών και
Προέδρου της Ένωσης
Ελλήνων Φυσικών με
τον Δημήτρη Αναγ-
νώστου, σκηνοθέτη και
Διδακτορικό ερευνητή του
έργου του Bela Tarr.
Συντονίζει ο Γιάννης
Λεοντάρης.

ΟΟ  ΟΟΑΑΦΦΝΝΤΤΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΥΥ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ΓΓΙΙΟΟΡΡΤΤΑΑΣΣΕΕ  ΤΤΗΗΝΝ
ΗΗΜΜΕΕΡΡΑΑ  ΣΣΧΧΟΟΛΛΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΑΑΘΘΛΛΗΗΤΤΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ

Ν. Μελετίου «∆ίνουµε µεγάλη έµφαση  στον αθλητισµό ώστε  να γίνει αναπόσπαστο κοµµάτι της ζωής όλων.»  

Το Μυστήριο_62  Νύχτες Βραδύτητας - Ομιλίες για τον Χρόνο 
επιστρέφει την Κυριακή 9 Οκτωβρίου στην Ελευσίνα 

Στο επιβλητικό προαύλιο του Αγίου Νικολάου - Αρχαιολογικός χώρος

Φωτό © Γιάν ν ης Στάθ-
ης

#NigthsOf Slowness
#My stery _62

Με καινούργιο μηχάνημα 
εξοπλίστηκε η Διεύθυνση 
Καθαριότητας του Δ. Αχαρνών

Σ
το πλαίσιο του προγράμματος εκσυγχρο-
νισμού του μηχανολογικού εξοπλισμού
του Δήμου Αχαρνών, παρελήφθη από

την Διεύθυνση Καθαριότητας ένα ακόμη και-
νούργιο μηχάνημα.

Η Δημοτική αρχή, από την πρώτη κιόλας στιγ-
μή, έθεσε το θέμα της καθαριότητας “ψηλά” στην
ατζέντα της, ενώ προσπαθεί να κάνει πιο
εύκολη την δουλειά των υπηρεσιών Καθαριότ-
ητας.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Σπύρος Βρεττός
δήλωσε:

“Ένα ακόμη καινούργιο μηχάνημα για τον
εξοπλισμό της Διεύθυνσης Καθαριότητας των
Αχαρνών.

Ένα νέο μηχάνημα έργου (JCB) που θα
καλύψει ουσιαστικές και λειτουργικές ανάγκες
προστέθηκε στον στόλο του δήμου μας.
Συνεχίζουμε να εξοπλίζουμε τον Δήμο Αχα-
ρνών με σύγχρονα μέσα και να κάνουμε πιο
εύκολη τη δουλειά των υπηρεσιών μας”.



Σ
το Ευρωκοινοβούλιο στις Βρυξέλλες παρευρέθη-
κε ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς στις
26-28 Σεπτεμβρίου 2022, με την ιδιότητα του

Πρεσβευτή για το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα
(EU Climate Pact Ambassador).  

Σε συνέχεια της πρόσκλησης εκ μέρους του δραστήρ-
ιου Ευρωβουλευτή κ. Πέτρου Κόκκαλη,  ο οποίος ανέ-
λαβε εξ’  ολοκλήρου τη πρωτοβουλία διοργάνωσης της
1ης Ελληνικής Αποστολής των Πρεσβευτών του
Συμφώνου για το Κλίμα αλλά και τη φιλοξενία αυτών, ο
Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς είχε την ευκαιρία
να συμμετάσχει σε σημαντικά workshops. 

Στα πλαίσια του προγράμματος συμμετείχε σε ενδιαφ-
έρουσες ομιλίες στο Ευρωκοινοβούλιο για την κλιματική
κρίση, το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα και την
εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας στην
Ελλάδα, με τον Paolo Caridi, Διευθυντή του Γραφείου

Επικοινωνίας και Κοινωνίας των Πολιτών στην Γενική
Διεύθυνση CLIMA της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την
Kasia Balucka – Debska, European Climate Pact Lead
στην DG CLIMA, και την Manuela Gervasi, Senior
Policy Officer για την Βιώσιμη Ανάπτυξη και τη Συμμε-
τοχή των Πολιτών στο European Environmental Bureau. 

Στις επιμέρους εργασίες, αναδείχθηκε ιδιαίτερα ο
ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην δίκαιη πράσινη
μετάβαση που επιδιώκει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Πρε-
σβευτές επεξεργάστηκαν συγκεκριμένες δράσεις που
μπορούν ήδη να ξεκινήσουν να εφαρμόζονται τοπικά
αλλά τα αποτελέσματα των οποίων έχουν υπερτοπικό
χαρακτήρα.  

Η Ελληνική Αποστολή των Πρεσβευτών συντονίστηκε
άρτια από τον Εθνικό Συντονιστή για τo Ευρωπαϊκό
Σύμφωνο για το Κλίμα στην Ελλάδα κ. Κωνσταντίνο
Μαχαίρα, ο οποίος υποστηρίζει ένθερμα τις στοχευμέ-

νες και καινοτόμες δράσεις που επεξεργάστηκαν οι Πρε-
σβευτές. 

“Κάθε πρωτοβουλία που στοχεύει στη μείωση  των επι-
πτώσεων της Κλιματικής αλλαγής που αποτελεί παγκό-
σμια απειλή, θα μας βρίσκει ενεργά παρόντες. Ο Δήμος
Φυλής που πρωτοπορεί σε περιβαλλοντικά προγράμμα-
τα   είναι από τους πρώτους που συμμετέχει  στην Ευρ-
ωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Η προστασία του περιβάλ-
λοντος θέλει πράξεις. Ευχαριστώ θερμά  τον  αγαπητό
Πέτρο Κόκκαλη για την πρόσκληση η οποία αποτελεί
για το Δήμο Φυλής πρόκληση και δέσμευση για ένα
Πράσινο Δήμο.” δήλωσε σχετικά ο Δήμαρχος Φυλής
Χρήστος Παππούς. 

Ο Δήμος Φυλής μετέχει στη συμφωνία των Πράσινων
Πόλεων “Green City Accord” με αντικείμενο την εφαρ-
μογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας σε τοπικό
επίπεδο. Έχει υπογράψει από την Τετάρτη 22 Σεπτεμ-
βρίου 2021, τη Συμφωνία “Πράσινη Πόλη”, στη διάρκεια
διαδικτυακής τελετής που οργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή, σύμφωνα με την οποία Δήμαρχοι 60 Πόλεων
από όλη την Ευρώπη επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους
για βιώσιμη αστική ανάπτυξη. 

# M y W o r l d O u r P l a n e t
#EUClimateAction #EUClimatePact #ClimatePactGR 
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Πρεσβευτής για το Κλίμα με πρόταση του Ευρωβουλευτή 
Πέτρου Κόκκαλη ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς 

Η
Περιφέρεια Αττικής εν τάχ θηκε στο Ευρωπαϊκό
Δίκτυο των  Περιφερειών  για την  Υγεία του Παγ-
κόσμιου Οργαν ισμού Υγείας, όπως επισήμως

αν ακοιν ώθηκε από την  επικεφαλής συν τον ίστρια του
Δικτύου του ΠΟΥ στον  Περιφερειάρχ η Αττικής κ.
Γιώργο Πατούλη, στον  οποίο αν ήκει και η πρωτοβου-
λία και αν άληψη δράσης για τη σημαν τική αυτή διάκρι-
ση της μεγαλύτερης μητροπολιτικής Περιφέρειας της
χ ώρας. 

Με επιστολή που απέστειλε στον  Περιφερειάρχ η
Αττικής κ. Πατούλη στις 21 Σεπτεμβρίου 2022 η Dr
Bettina Menne, Coordinator του WHO Regions f or
Health Network-RHN, καλωσορίζει την  Περιφέρεια
Αττικής στο μεγάλο Δίκτυο των  Περιφερειών  για την
Υγεία της Ευρώπης. Στο Δίκτυο των  Περιφερειών  για
την  Υγεία, είν αι μέλη 39 μεγάλες Περιφέρειες Ευρωπαϊ-
κών  Κρατών .

Ο Περιφερειάρχ ης Αττικής, Γιώργος Πατούλης που
είν αι και Πρόεδρος του Ελλην ικού Δικτύου Υγιών
Πόλεων  του Π.Ο.Υ., είχ ε θέσει ως στρατηγική επιλογή,
ήδη από το προεκλογικό του πρόγραμμα, την  έν ταξή
της Περιφέρειας Αττικής στο δίκτυο Υγιών  Περιφερειών
του Παγκόσμιου Οργαν ισμού Υγείας, με στόχ ο την
αν αβάθμιση των  υπηρεσιών  και δράσεων  υπέρ της
υγείας των  πολιτών  της Αττικής. 

Στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγιών  Πόλεων  του Π.Ο.Υ.
άλλωστε, είν αι πιστοποιημέν ο μέλος και το Ελλην ικό
Δίκτυο Υγιών  Πόλεων  (ΕΔΔΥΠΠΥ), του οποίου μέλος
είν αι και η Περιφέρεια Αττικής, και είν αι έν α από τα 22
μέχ ρι στιγμής Εθν ικά Δίκτυα από τα 32 που έχ ουν  αιτ-

ηθεί. 
Με το ΕΔΔΥΠΠΥ η Περιφ-

έρεια Αττικής έχ ει αν απτύξει
σημαν τικές δράσεις Προα-
γωγής Υγείας όπως τα προ-
γράμματα δωρεάν  προ-
συμπτωματικού ελέγχ ου
των  πολιτών , και τα ΚΕΠ
Υγείας καθώς και προγράμ-
ματα Εν ημέρωσης για την
Υγεία στους Δήμους της Αττικής. 

Ο Περιφερειάρχ ης Αττικής κ. Γιώργος Πατούλης δήλω-
σε: «Στις σύγχ ρον ες κοιν ων ίες η υγεία και η ασφάλεια
των  πολιτών  προάγον ται σε τοπικό επίπεδο, όπως
άλλωστε και η παγκόσμια εμπειρία της παν δημίας κατέ-
δειξε κατά τα αμέσως προηγούμεν α χ ρόν ια. Από την
πρώτη ημέρα της αν άληψης των  καθηκόν των  μας δεν
σταματήσαμε, παρά τις δυσχ έρειες της υγειον ομικής
κρίσης, ν α λειτουργούμε με προσήλωση στο στόχο ν α
καταστήσουμε την  Αττική μας Υγιή Περιφέρεια με εν ε-
ργό ρόλο στο Παγκόσμιο Δίκτυο των  Υγιών  Περιφερ-
ειών  της Ευρώπης.  

Η Υγεία των  πολιτών  και η προστασία της παραμέ-
ν ει βασική επιλογή μας, και εκτιμούμε ότι η εν αρμόν ι-
ση με τα σύγχ ρον α επιστημον ικά δεδομέν α και τις
μεθόδους, τις αξίες και τις αρχ ές του πλέον  αρμόδιου
Παγκόσμιου Οργαν ισμού, δημιουργεί ν έες προοπτικές
για μια καλύτερη υγεία προς όφελος όλων  με τη φρον -
τίδα της Περιφέρειας Αττικής.»

Το Δίκτυο RHN του ΠΟΥ ιδρύθηκε το 1993 και έκτο-

τε έχ ει βοηθήσει τις περιφέρ-
ειες ν α επιταχ ύν ουν  την
παροχ ή βελτιωμέν ης υγείας
του πληθυσμού. Το RHN
έχ ει δεσμευτεί για την  εφαρ-
μογή της Ατζέν τας 2030 και
του Ευρωπαϊκού Προγράμ-
ματος Εργασίας (EPW), 2020
– 2025. 

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Περιφερειών για την Υγεία
( Regions for Health Network-RΗΝ) του Π.Ο.Υ
στοχεύει:

στην  εξασφάλιση καθολικής πρόσβασης σε ποιοτική
περίθαλψη χ ωρίς οικον ομικές δυσκολίες·

στην  προστασία από καταστάσεις έκτακτης αν άγκης
για την  υγεία·

στην  εξασφάλιση καλύτερης υγείας και ευεξίας σε όλες
τις ηλικίες·

σε δίκαιες λύσεις για την  Υγεία και την  αν τιμετώπιση
του Κοιν ων ικού αποκλεισμού  , 

Κατά τη διάρκεια των  δεκαετιών  το RHN έχ ει εξε-
λιχ θεί σε έν α φόρουμ μεταξύ των  Περιφερειών  της
Ευρώπης και του κόσμου που αυξάν ει την  καταν όηση
της λειτουργίας των  περιφερειακών  και τοπικών
συστημάτων  υγείας, εν ισχ ύoν τας τη συν εργασία
μεταξύ περιφερειακών  και τοπικών  παραγόν των  και
διεθν ών  ιδρυμάτων  υγείας, εν ώ παράλληλα  προωθεί
την  αν ταλλαγή εμπειριών  και δημιουργεί συν έργειες με
στόχ ο την  αμοιβαία μάθηση.

Στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Περιφερειών για την Υγεία του Π.Ο.Υ
εντάσσεται η Περιφέρεια Αττικής



Γ
λυπτό με την ονομασία “ΑΕΝΑΟΣ ΠΛΟΥΣ”,
αφιερωμένο στον Άνθρωπο της Θάλασ-
σας, την Ελευσίνα και τον Πολιτισμό της,
κοσμεί τώρα τον χώρο της Χερσαίας
Ζώνης Λιμένος Ελευσίνας, στην θέση

Λιμανάκι Αλιέων, παραπλεύρως του κεντρικού
εμπορικού Λιμένα Ελευσίνας.

Το έργο φιλοτεχ ν ήθηκε με δαπάν η του Οργαν ι-
σμού Λιμέν ος Ελευσίν ας (Ο.Λ.Ε.) ΑΕ από την  κατα-
ξιωμέν η γλύπτρια Ασπασία Σταυροπούλου, μετά από
πρωτοβουλία του Διευθύν ον τος Συμβούλου  κ. Από-
στολου Καμαριν άκη, με σκοπό την  αν άδειξη και καλ-
λιτεχ ν ική αν αμόρφωση εν ός υποβαθμισμέν ου, μέχ ρι
πρότιν ος, σημείου της Χερσαίας Ζών ης Λιμέν α Ελευ-
σίν ας, εν  όψει και της αν ακήρυξης της πόλης ως
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το έτος
2023.

Τα αποκαλυπτήρια του γλυπτού με τον  ιδιαίτερο
συμβολισμό για την  πόλη και τον  Λιμέν α Ελευσίν ας,
πραγματοποιήθηκαν  από τον  κ. Καμαριν άκη και την
κα Σταυροπούλου, το απόγευμα της Δευτέρας, 3
Οκτωβρίου. 

Στην  τελετή παραβρέθηκαν  ο Υφυπουργός Δικαι-
οσύν ης και Βουλευτής Β΄ Δυτικής Αττικής κ. Γεώργιος
Κώτσηρας, ο Αν τιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής
Β΄ Δυτικής Αττικής κ. Αθαν άσιος Μπούρας, ο Α΄
Γραμματέας της Βουλής και Βουλευτής Β΄ Δυτικής
Αττικής κ. Ευάγγελος Λιάκος, μέλη του Δημοτικού και
Κοιν οτικού Συμβουλίου Ελευσίν ας, ο Κεν τρικός Λιμε-
ν άρχ ης Ελευσίν ας Πλοίαρχ ος Λ.Σ. κ. Άγγελος Γραμ-
ματέας, ο Γεν ικός Καλλιτεχ ν ικός Διευθυν τής της 2023
Ελευσίν ας-Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης κ.
Μιχ αήλ Μαρμαριν ός, μέλη του Δ.Σ. του Ο.Λ.Ε. ΑΕ,
εκπρόσωποι τοπικών   Σωματείων  και Συλλόγων  της
Ελευσίν ας κ.α.

Στον  χ αιρετισμό του ο Διευθύν ων  Σύμβουλος του

Ο.Λ.Ε. ΑΕ κ. Απόστολος Καμαριν άκης καλωσόρισε
τους παρευρισκόμεν ους και αν αφέρθηκε
στην  γν ωριμία του με το καλλιτεχ ν ικό
έργο της γλύπτριας Ασπασίας Σταυρο-
πούλου “Άν θρωποι στον  Χρόν ο” στο
Φεστιβάλ Αισχ ύλεια 2020.

“Συμφων ήσαμε με την  γλύπτρια ν α
γίν ει έν α έργο Τέχ ν ης που θα μείν ει για
ν α αν αδείξει έν α σημείο της Χερσαίας
Ζών ης Λιμέν α Ελευσίν ας, το οποίο ήταν
υποβαθμισμέν ο και χ ρησιμοποιούν ταν
ως χ ώρος στάθμευσης φορτηγών , έν α
έργο που θα συν οδοιπορεί με την  πόλη,
το λιμάν ι και την  θάλασσά της. Το
γλυπτό ον ομάζεται “Αέν αος Πλους” και

αποτελεί συν έχ εια των  τεχ ν ικών  έργων  του Ο.Λ.Ε.
ΑΕ για την  αν άδειξη της Χερσαίας Ζών ης Λιμέν ος με
την  ον ομασία “Εύρυθμος Πλους”, που υλοποιήθηκαν
στην  προβλήτα της πρώην  Αμερικαν ικής Βάσης,
μπροστά στον  χ ώρο Πολιτισμού του Ελαιουργείου.
Είν αι έν α έργο που “δέν ει” την  εμπορική δραστηριότ-
ητα του Λιμέν α Ελευσίν ας με τον  Πολιτισμό της
πόλης, η οποία έχ ει αν ακηρυχ θεί ως Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης. Εύχ ομαι ο “Αέν αος
Πλους” ν α πλέει και για την  ίδια την  πόλη της Ελευ-
σίν ας” δήλωσε ο κ. Καμαριν άκης.

Με ιδιαίτερη συγκίν ηση η  γλύπτρια Ασπασία Στα-
υροπούλου αν αφέρθηκε στον  συμβολισμό του έργου
της:

“Το γλυπτό με τίτλο “Αέν αος Πλους” είν αι Άν θρωποι
της Θάλασσας, Θαλασσοπόροι,
Ταξιδευτές. Σώματα σε κίν ηση,
σαν  σε κυματισμό, σαν  ωθούμεν α
από τον  άν εμο όπως τα παν ιά
των  πλοίων , σε μία αέν αη
πλεύση, μεταφέρον τας την  ιστο-
ρία και τον  πολιτισμό της Ελευ-
σίν ας στον  κόσμο, τώρα που η
πόλη θα είν αι Πολιτιστική Πρω-
τεύουσα της Ευρώπης του 2023.
Ευχ αριστώ θερμά τους αν θρώπο-
υς στον  Ο.Λ.Ε. ΑΕ για την  συν ερ-
γασία τους και κυρίως τον  Διε-
υθύν ον τα Σύμβουλο του Οργαν ι-

σμού κ. Απόστολο Καμαριν άκη για την  εμπιστοσύν η
του και την  τιμή που μού έκαν ε”.

Από την  πλευρά του ο Γεν ικός Καλλιτεχ ν ικός Διε-
υθυν τής της 2023 Ελευσίν ας-Πολιτιστικής Πρωτεύου-
σας κ. Μιχ αήλ Μαρμαριν ός σε δηλώσεις του στους
δημοσιογράφους επεσήμαν ε “την  σημασία ν α
υπάρχ ουν  γλυπτά με αισθητική αξία, τα οποία
μέν ουν  στην  Ελευσίν α, με αποτέλεσμα η πόλη ν α
αν ατάσσεται αισθητικά και πολιτιστικά και ν α γίν ει
μία αν οικτή γλυπτοθήκη”.              

Οι μελέτες διαμόρφωσης του χ ώρου και η
επίβλεψη των  εργασιών  τοποθέτησης του γλυπτού
πραγματοποιήθηκαν  από την  Τεχ ν ική Υπηρεσία του
Ο.Λ.Ε. ΑΕ.     
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“ΑΕΝΑΟΣ ΠΛΟΥΣ” 
Τελετή αποκαλυπτηρίων του γλυπτού που κοσμεί 
την Χερσαία Ζώνη Λιμένα Ελευσίνας

Υπεγράφη το πρωί της Τρίτης 4
Οκτωβρίου, η σύμβαση για την
εκπόνηση Σχεδίου Αστικής

Προσβασιμότητας του Δήμου Ελευσίνας,
μεταξύ του Δημάρχου Ελευσίνας Αργύρη
Οικονόμου και του αναδόχου του έργου.

Το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας
(Σ.Α.Π.) αποτελεί το στρατηγικό σχέδιο
των απαιτούμενων διαμορφώσεων,
επεμβάσεων και κατασκευών για την

εξασφάλιση της προσβασιμότ-
ητας που εκπονείται από τους
δήμους για την περιοχή εντός
των διοικητικών τους ορίων.

Στόχος του Σ.Α.Π., τη μελέτη
του οποίου συνέταξε η Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου Ελευ-
σίνας, είναι να προσδιορίσει τα
σημεία των απαιτούμενων δια-
μορφώσεων, επεμβάσεων και
κατασκευών και τις προσβάσι-
μες γραμμικές διαδρομές
μεταξύ αυτών, ώστε να δημιο-
υργείται ένα δίκτυο προσβάσι-
μων μετακινήσεων στην αρχή
της «προσβάσιμης αλυσίδας»
προς βασικές κοινόχρηστες και
κοινωφελείς χρήσεις.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η
αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστα-
σης ως προς την εξασφάλιση της προ-
σβασιμότητας στους υπαίθριους χώρους
και τα δημοτικά κτήρια, καθώς και η
αποτύπωση των κυκλοφοριακών χαρακ-

τηριστικών, σε συνάρτηση με την κίνηση
των πεζών.

Μετά την ανωτέρω καταγραφή, αποτ-
υπώνονται τα σημεία τα οποία χρήζουν
παρεμβάσεων για την εξασφάλιση της
προσβασιμότητας, όπως χώροι
πρασίνου, πεζόδρομοι, διαβάσεις κ.ο.κ.

Αξίζει να σημειωθεί, πως το
εν λόγω έργο χρηματοδο-
τείται από το Πρόγραμμα
«Δράσεις Περιβαλλοντικού
Ισοζυγίου 2021» του Πράσι-
νου Ταμείου/Υπουργείο Περι-
βάλλοντος & Ενέργειας.

Για την υπογραφή της
σύμβασης, ο Δήμαρχος Ελευ-
σίνας Αργύρης Οικονόμου
δήλωσε σχετικά: «Ο Δήμος
συνεχίζει να εκμεταλλεύεται
και να αξιοποιεί χρηματοδο-
τήσεις από χρηματοδοτικά
προγράμματα, προκειμένου
να εξασφαλίζει την αναβάθμι-
ση της ποιότητας ζωής των
κατοίκων. 

Οι παρεμβάσεις, μέσω του Σ.Α.Π.
αποσκοπούν στο να εξασφαλίζεται η
ελεύθερη πρόσβαση των πεζών και
κυρίως των ΑμεΑ, με την ταυτόχρονη
αναβάθμιση του αστικού περιβάλλον-
τος».

Είν αι έν α έργο πουΕίν αι έν α έργο που
“δέν ει” την  εμπορική“δέν ει” την  εμπορική

δραστηριότητα δραστηριότητα 
του Λιμέν α Ελευσίν αςτου Λιμέν α Ελευσίν ας
με τον  Πολιτισμό τηςμε τον  Πολιτισμό της

πόλης, η οποία πόλης, η οποία 
έχει αν ακηρυχθεί ωςέχει αν ακηρυχθεί ως

Πολιτιστική ΠρωτεύουσαΠολιτιστική Πρωτεύουσα
της Ευρώπης.της Ευρώπης.

ΥΥππεεγγρράάφφηη  ηη
σσύύμμββαασσηη  γγιιαα  ττηηνν
εεκκππόόννηησσηη  
ΣΣχχεεδδίίοουυ  ΑΑσσττιικκήήςς  
ΠΠρροοσσββαασσιιμμόόττηηττααςς
ΔΔήήμμοουυ  ΕΕλλεευυσσίίννααςς



Ανακοινώθηκε και
«επίσημα» η επιταγή
ακρίβειας 250 ευρώ, και

σύμφωνα με την υφυπουργό
εργασίας κα. Δόμνα Μιχαηλίδου, η
πληρωμή θα γίνει κοντά στα Χρι-
στούγεννα και συγκεκριμένα
περίπου στις 20 Δεκεμβρίου.

Συγκεκριμένα η Δόμνα Μιχα-
ηλίδου σχετικά με την επιταγή
ακρίβειας είπε πώς: «Όλα τα επιδό-
ματα παλιά μέχρι το 2019 δινόντου-
σαν κάθε μήνα διαφορετική ημέρα.
Τώρα, τα δίνουμε την τελευταία
εργάσιμη του μήνα. Αυτή η έξτρα
ενίσχυση θα δοθεί πριν τις διακο-
πές των Χριστουγέννων, γύρω στις
20 Δεκεμβρίου».

Το επίδομα που θα καταβληθεί
πριν από τις γιορτές των Χριστου-
γέννων, θα λάβουν οι συνταξιούχοι
που λαμβάνουν κάτω από 800
ευρώ το μήνα, οι ανασφάλιστοι
συνταξιούχοι, άτομα με κάθε μορφ-
ής αναπηρία και όσοι λαμβάνουν το
επίδομα παιδιού, θα λάβουν ενάμι-
ση επίδομα.

Νέοι δικαιούχοι συνταξιούχοι
για το έκτακτο επίδομα των 250
ευρώ

Tην επιταγή ακριβείας θα δουν 1
εκατομμύριο συνταξιούχοι (από
634.000 που ίσχυε), με ετήσιο ατο-
μικό φορολογητέο εισόδημα έως
9.600 ευρώ (έναντι 7.200), ετήσιο

οικογενειακό εισόδημα έως 16.800
ευρώ (έναντι 14.400) και ακίνητη
περιουσία έως 300.000 ευρώ
(έναντι 200.000 ευρώ).

Το εισοδηματικό όριο υπολογίζε-
ται με βάση όχι μόνο τα εισοδήματα
από συντάξεις αλλά από κάθε άλλη
πηγή.

Νέοι δικαιούχοι είναι οι συντα-
ξιούχοι των 600-800 ευρώ, που δεν
είχαν ενισχυθεί ούτε πέρσι τα Χρι-
στούγεννα ούτε φέτος το Πάσχα και
θα ενισχυθούν τα Χριστούγεννα για
πρώτη φορά. Έτσι συνταξιούχος
που έχει εισοδήματα μόνο από
συντάξεις και λαμβάνει κύρια και
επικουρική έως 800 ευρώ θα είναι
δικαιούχος της εφάπαξ ενίσχυσης
των 250 ευρώ.

Η σχετική ρύθμιση θα ορίζει:
Δικαιούχοι είναι οι συνταξιούχοι

που έχουν ετήσιο ατομικό φορολογ-
ητέο εισόδημα φορολογικού έτους
2021 έως 9.600 ευρώ (800 ευρώ
μηνιαίως), ετήσιο οικογενειακό
φορολογητέο εισόδημα έως 16.800
ευρώ και η συνολική φορολογητέα
αξία της ακίνητης περιουσίας του
νοικοκυριού δεν υπερβαίνει τα
300.000 ευρώ.

Χορηγείται έκτακτη οικονομική
ενίσχυση σε όσους κατά τον μήνα
Νοέμβριο 2022 λαμβάνουν:

α) οριστική ή προσωρινή κύρια
σύνταξη ή προκαταβολή κύριας

σύνταξης, λόγω γήρατος, αναπ-
ηρίας ή θανάτου,

β) προσυνταξιοδοτική παροχή,

γ) αναπηρικά επιδόματα που
καταβάλλονται από τον Ηλεκτρο-
νικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.),

δ) συνταξιοδοτικές παροχές της
παρ. 3 του άρθρου 4 του ν.
4387/2016 (Α’ 85).

2. Η έκτακτη οικονομική
ενίσχυση χορηγείται, εφόσον
συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθ-
ες προϋποθέσεις:

α) Το ετήσιο ατομικό φορολογ-
ητέο, πραγματικό ή τεκμαρτό,
εισόδημά τους για το φορολογικό
έτος 2020 δεν υπερβαίνει 9.600
ευρώ και το ετήσιο οικογενειακό
φορολογητέο, πραγματικό ή τεκμα-
ρτό, εισόδημά τους δεν υπερβαίνει
τις 16.800 ευρώ.

Ως φορολογητέο οικογενειακό
εισόδημα, για τους σκοπούς εφαρ-
μογής του παρόντος, θεωρείται το
άθροισμα των φορολογητέων
εισοδημάτων του υπόχρεου και-
του/της συζύγου ή μέρους
συμφώνου συμβίωσης που
προκύπτει από τη δήλωση φορο-
λογίας εισοδήματος φυσικών
προσώπων του φορολογικού έτους

2021, η οποία έχει υποβληθεί μέχρι
τη δημοσίευση του παρόντος.

β) Η συνολική αξία της ακίνητης
περιουσίας, όπως αυτή προσδιο-
ρίστηκε για τον υπολογισμό του
συμπληρωματικού Ενιαίου Φόρου
Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), η
οποία προκύπτει από την πράξη
διοικητικού προσδιορισμού
ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2021, του
υπόχρεου, του/της συζύγου ή μέρο-
υς συμφώνου συμβίωσης και των
εξαρτώμενων, κατά τον ν.
4172/2013 (Α’ 167), τέκνων που
αναγράφονται στη δήλωση φορο-
λογίας εισοδήματος του φορολογι-
κού έτους 2020, να μην υπερβαίνει
το ποσό των 300.000 ευρώ.

γ) Κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος είναι φορολογικοί κάτοι-
κοι Ελλάδας, σύμφωνα με τα
στοιχεία που τηρούνται στο μητρώο
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και έχουν υπο-
βάλει, μέχρι την δημοσίευση του
παρόντος, δήλωση φορολογίας
εισοδήματος για το φορολογικό
έτος 2020 ως φορολογικοί κάτοικοι
Ελλάδας.

3. Το ύψος της ενίσχυσης
ανέρχεται ανά δικαιούχο που πληρ-

οί τα κριτήρια στο ποσό των 250
ευρώ, ανεξάρτητα του αριθμού εξα-
ρτώμενων μελών αυτού. Σε
περίπτωση που ο δικαιούχος λαμ-
βάνει σύνταξη και από τον e-
Ε.Φ.Κ.Α. και από το Γενικό Λογι-
στήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), η
ενίσχυση καταβάλλεται από τον e-
Ε.φ.Κ.Α.

Σε περίπτωση που και οι δύο
σύζυγοι ή τα μέρη συμφώνου
συμβίωσης είναι δικαιούχοι της
ενίσχυσης, τότε η ενίσχυση των
250 ευρώ καταβάλλεται και στους
δύο δικαιούχους.

Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση
είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη
στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων,
κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθ-
ετης διάταξης, δεν υπόκειται σε
οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή
εισφορά, συμπεριλαμβανομένης
και της ειδικής εισφοράς αλληλεγ-
γύης του άρθρου 43Α του ν.
4172/2013, δεν δεσμεύεται και δεν
συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη
στη Φορολογική Διοίκηση και στο
υπόλοιπο Δημόσιο, τα ασφαλιστικά
ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και
δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά
όρια για την καταβολή οποιασδή-
ποτε παροχής κοινωνικού ή προ-
νοιακού χαρακτήρα.
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Δόμνα Μιχαηλίδου, η πληρωμή θα γίνει κοντά στα Χριστούγεννα
και συγκεκριμένα περίπου στις 20 Δεκεμβρίου

Δήμος Μεγαρέων

Αναστέλλεται η επιβολή
κυρώσεων και η είσπραξη
προστίμων σε πυρόπληκτα

αυθαίρετα κτήρια

Ανακοίνωση – γνωστοποίηση για τα πρό-
στιμα σε πυρόπληκτα αυθαίρετα κτήρια  εξέ-
δωσε ο Δήμος Μεγαρέων, η οποία αναφέρει:

Γνωστοποιείται σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι
μέχρι την οριστική οριοθέτηση και διευθέτ-
ηση των ρεμάτων των περιοχών που έχουν
χαρακτηριστεί ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ με την υπο-
υργική απόφαση
Δ.Α.Ε.Φ.Κ.Κ.Ε. /8706/Α325/3.8.2018)
Β΄3255) αναστέλλεται η επιβολή κυρώσεων
και η είσπραξη προστίμων σε αυθαίρετα
κτήρια ανεγερθέντα πρό της 28/7/2011 κατά
τις διατάξεις του Τμήματος Δ΄ του Νόμου
4495/2017 (Α΄167).

Τυχόν καταβληθέντα ποσά προστίμων δεν
επιστρέφονται και δεν αναζητούνται.

- ΣΤΟ ΠΟΝΤΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 2022

Με επιτυχία εορτάστηκαν, στο πλαίσιο του προ-
γράμματος του Υπουργείου Πολι-
τισμού, οι «Ευρωπαϊκές Ημέρες

Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΕΗΠΚ) 2022», το Σάββατο, 24
Σεπτεμβρίου 2022, στο Ποντιακό Θέατρο Ασπροπύργου, στην
Γκορυτσά. Εκεί, παρουσιάστηκε το έργο  «Railway Memories - Σιδ-
ηροδρομικές Μνήμες: Η ποντιακή μνήμη ως σημείο
αναφοράς πολιτιστικής κληρονομιάς» σε σύλληψη,
σκηνοθεσία και επιτέλεση της Αιμιλίας Μπουρίτη, το οποίο και
απέσπασε τον  Χάλκινο «Φοίνικα» στο Διεθνές Φεστιβάλ
Καστελόριζου «Πέρα από τα Σύνορα».

Πρόκειται για μία συμμετοχική
βίντεο performance, που πραγματο-
ποιεί η καλλιτέχνης με την Ποντιακή
Κοινότητα Ασπροπύργου. Οι Πόντιες
γυναίκες ξεδιπλώνουν τις οικογενεια-
κές τους ιστορίες για τη βίαιη
μετακίνηση των οικογενειών τους το
1949 από τις πρώην Σοβιετικές Δημο-
κρατίες του Καυκάσου, όπου μετά
από περιπέτειες χρόνων πολλοί από
αυτούς κατέληξαν στον Ασπρόπυργο.

Η ιστορία της εξορίας τους συνδέεται
με την μετακίνηση τους που έγινε
μέσω του αχανούς πρώην σοβιετικού
σιδηροδρομικού δικτύου.

Η καλλιτέχνης συνδέει την αφήγ-
ηση των Ποντίων γυναικών με το
ιδιαίτερο τοπίο του διεθνή, σιδηροδρ-
ομικού, εμπορευματικού σταθμού του
Ασπροπύργου ενώ περνάει σε μία
βιωματική διαδικασία όπου το σώμα
δημιουργεί τις δικές του διαδρομές στο
χώρο των σιδηροδρομικών γραμμών
χαράζοντας ονόματα τόπων, βιώματα
και μνήμες.Το έργο φέρνει σε διάλογο
την αφήγηση, την εικαστική τέχνη, τη
μουσική, το τραγούδι και τον ιδιαίτερο
χώρο του σιδηροδρομικού, εμπορε-
υματικού σταθμού. Για την καλλιτέχνη
οι σιδηροδρομικές γραμμές του εμπο-
ρευματικού σταθμού φαντάζουν ως
νευρώνες ενός σώματος που αντέχει,
συγκρατεί και μεταφέρει ατομικές και

συλλογικές μνήμες.
Όπως δήλωσε και ο Δήμαρχος

Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος
Μελετίου: «Αποτελεί χαρά για εμάς η
συμμετοχή σε ένα ακόμα πολιτιστικό
πρόγραμμα του αρμόδιου Υπουρ-
γείου με ευρωπαϊκή εμβέλεια. Ένα
ευρωπαϊκό πρόγραμμα, όπως οι
Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς
2022, που μας δίνει τη δυνατότητα   να
μοιραζόμαστε πολιτιστικό υλικό και
λαογραφικά αρχεία του Δήμου μας, με
όλους τους ερευνητές και καλλιτέχνες.
Η ιστορία της μετακίνησης των παλιν-
νοστούντων Ελλήνων του Πόντου,
αποτελεί πλέον ένα κομμάτι της
συλλογικής μνήμης του τόπου. 

Ευχαριστώ την Πρόεδρο του Πνε-
υματικού Κέντρου, κ. Γεωργία
Πηλιχού για την υποστήριξη της
συμμετοχής, την Αντιδήμαρχο, Κοινω-
νικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτι-
σμού και Νεολαίας,  κ. Σοφία
Μαυρίδη, που συμμετείχε ενεργά στο
έργο και την καλλιτέχνιδα, κ. Αιμιλία
Μπουρίτη, που εμπνεύστηκε με τους
συνεργάτες της και υλοποίησε την
ιδέα. Είναι τιμή  και υποχρέωσή μας
να συμμετέχουμε αλλά και να εμπλου-
τίζουμε το Πολιτιστικό Κεφάλαιο της
Χώρας μας.» 

Στην εκδήλωση έδωσαν το παρόν:
ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικό-
λαος Μελετίου, οι Αντιδήμαρχοι, κ.κ.

Σοφία Μαυρίδη, Μιχαήλ Ψωμιάδης,
Παντελής Σαββίδης, η Πρόεδρος του
Πνευματικού Κέντρου, κ. Γεωργία
Πηλιχού, ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Α., κ.
Αναστάσιος Παπαδόπουλος και ο
Αντιπρόεδρος του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., κ.
Αντώνιος Κοναξής. 
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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

Δήμος Ιλίου: Ξεκινούν οι συναντήσεις Δήμος Ιλίου: Ξεκινούν οι συναντήσεις 
της Σχολής Γονέωντης Σχολής Γονέων

Ξεκινούν οι συναντήσεις της Σχολής Γονέων του Ψυχοπαιδαγωγικού Κέν-
τρου Παιδιού και Οικογένειας του Δήμου Ιλίου, που σκοπό έχει τη στήριξη
των γονέων, προκειμένου να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και
απαιτητικό ρόλο τους.

Ο δήμος καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να δηλώσει συμμετοχή στην ηλεκτρ-
ονική διεύθυνση kentropaidi.i l ion@gmail.com για τις προγραμματισμένες
θεματικές που θα πραγματοποιηθούν δωρεάν, τις παρακάτω ημερομηνίες:

Πέμπτη 13 Οκτωβρίου
Πέμπτη 27 Οκτωβρίου
Πέμπτη 10 Νοεμβρίου
Πέμπτη 24 Νοεμβρίου
Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου
Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου
Η Σχολή Γονέων του Ψυχοπαιδαγω-

γικού Κέντρου Παιδιού και Οικογένει-
ας λειτουργεί στο πλαίσιο του έργου
«Πολλαπλή Στήριξη του Παιδιού και της Οικογένειας», σε συνεργασία με
τον Κοινωνικό Φορέα ΚΣΔΕΟ «ΕΔΡΑ».

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απε-
υθύνονται στο Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο Παιδιού και Οικογένειας του
Δήμου, τηλ. 2177361020, εργάσιμες ημέρες, Δευτέρα έως Παρασκευή,
ώρες επικοινωνίας13:00 – 20:00.
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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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Η αν δρική ομάδα αν τιμετώπισε σε
φιλικό εν τός έδρας την  ομάδα του Αττι-
κού. Πολύ καλό παιχ ν ίδι απέν αν τι σε
μια ομάδα αν ταγων ιστική όπου ο προ-
πον ητής Ζήσης Ζήκος χ ρησιμοποίησε
όλους τους ποδοσφαιριστές που είxε
στη διάθεσή του. Το σκορ διαμορφώθη-
κε σε 5-2 με δύο γκολ του Καλέμι, δύο
του Χύτα και έν α του Φρυγαν ά.

Η Κ18 του Κώστα Σαμπάν η αν τι-
μετώπισαν  τους Diamonds F.C. στο
γήπεδο της Δύν αμης  Ασπροπύργου,
σε έν α πολύ δυν ατό παιχ ν ίδι με πολλές
διακυμάν σεις στο σκορ που διαμορ-
φώθηκε στο τελικό 3-3. Όλα τα παιδιά
και των  δύο ομάδων  έδωσαν  πάθος
στον  αγων ιστικό χ ώρο και πάλεψαν  για
το αποτέλεσμα.

Η Κ16  έδωσε δύο παιχ ν ίδια έν α με
την  Δύν αμη Ασπροπύργου και έν α με
τον  Πυρρίχ ιο Ασπροπύργου. Συμμε-
τείχ αν  όλα τα παιδιά της πολυπληθούς
αποστολής και το μεν  πρώτο παιχ ν ίδι

με την  Δύν αμη έληξε με ν ίκη του
Μεγαρικού 0-3 το δε παιχ ν ίδι με
τον  Πυρρίχ ιο έληξε με ν ίκη του
Μεγαρικού 2-3 με αν ατροπή.

Η Κ14 επίσης αγων ίστηκε με την
ομάδα της Δύν αμης Ασπροπύργου
στο γήπεδό της και έδωσε πολύ
καλά στοιχ εία στον  αγων ιστικό
χ ώρο με πάθος και την  επιμον ή για
παιχ ν ίδι. Δεν  μπήκε καν έν α γκολ
από τις δύο ομάδες και με σκορ 0-
0 έληξε το πολύ όμορφο ματς των
μικρών  μας.

Η Κ12 αγων ίστηκε με τις ομάδες
της Δύν αμης Ασπροπύργου και με
αυτήν  της Ν. Περάμου στο γήπεδο
Dream Sports. Τα παιδιά και των   τριών
ομάδων  έδωσαν  το πρώτο  παιχ ν ίδι
τους για την  ν έα ποδοσφαιρική περίοδο
και έδειξαν  πολύ καλό ‘’χ αρακτήρα΄’ στο
γήπεδο.

Οι μικροί Κ6-8-10 ‘’πλημμύρισαν ’’ το
γήπεδο Dream Sport με τις φων ές τους
και ίδρωσαν  τη φαν έλα, με αν τιπάλους

τις αν τίστοιχ ες ομάδες της Ν. Περάμου
και της Δύν αμης Ασπροπύργου. Το
σκορ δεν  έχ ει καμία σημασία γιατί ο
στόχ ος μας είν αι η διασκέδαση και το
παιχ ν ίδι και όχ ι το αποτέλεσμα.
⚽�Οι μικροί μας αθλητές, το Σαββα-

τοκύριακο που πέρασε αγων ίστηκαν
υποδειγματικά και με ήθος, υπό την
καθοδήγηση των  προπον ητών  τους
πέρασαν  έν α ευχ άριστο ποδοσφαιρικό
διήμερο.

⚽�Όλοι μαζί Διοικητικό Συμβούλιο, προ-
πον ητές, αθλητές και γον είς προσπαθ-
ούμε ν α δώσουμε  το καλύτερο δυν ατό
στα παιδιά μας.

Ευχ αριστούμε τις ομάδες του Αττικού,
της Δύν αμης Ασπροπύργου, των
Diamonds F.C., του Πυρρίχ ιου Ασπρ-
οπύργου και της Νέας Περάμου για την
άψογη συν εργασία και τους ευχ όμαστε
καλή συν έχ εια στις υποχ ρεώσεις τους.

Ο Μεγαρικός 5-2 τον Αττικό

Kαι τυπικά στο 4ο
γκρουπ η Εθνική στην
κλήρωση των
προκριματικών του
Εuro 2024

Ήταν  γν ωστό πως η Εθν ική θα
βρίσκεται στο 4ο γκρουπ
δυν αμικότητας εν  όψει της
κλήρωσης των  προκριματικών  του
Euro 2024, κάτι που
επισημοποιήθηκε μέσω και της
σχ ετικής εν ημέρωσης της ΕΠΟ.

Η «γαλαν όλευκη», λοιπόν , δεν
θα παίξει σίγουρα με Γεωργία,
Τουρκία, Καζακστάν ,
Λουξεμβούργο, Αζερμπαϊτζάν ,
Κόσοβο, Βουλγαρία, Νησιά Φερόε
και Βόρεια Μακεδον ία και
αν αλυτικά τα γκρουπ είν αι τα
εξής:

1ο: Δαν ία, Πορτογαλία, Βέλγιο,
Ουγγαρία, Ελβετία, Πολων ία, συν
Ολλαν δία, Κροατία, Ισπαν ία,
Ιταλία (ως γκρουπ Nations
League)

2ο: Γαλλία, Αυστρία, Τσεχ ία,
Αγγλία, Ουαλία, Ισραήλ, Βοσν ία,

Σερβία, Σκωτία, Φιν λαν δία

3ο: Ουκραν ία, Ισλαν δία,
Νορβηγία, Σλοβεν ία, Έιρε,
Αλβαν ία, Μαυροβούν ιο, Ρουμαν ία,
Σουηδία, Αρμεν ία

4ο: Γεωργία, Ελλάδα, Τουρκία,
Καζακστάν , Λουξεμβούργο,
Αζερμπαϊτζάν , Κόσοβο,
Βουλγαρία, Νησιά Φερόε, Βόρεια
Μακεδον ία

5ο: Σλοβακία, Βόρεια Ιρλαν δία,
Κύπρος, Λευκορωσία, Λιθουαν ία,
Γιβραλτάρ, Εσθον ία, Λετον ία,
Μολδαβία, Μάλτα

6ο: Αν δόρα, Σαν  Μαρίν ο,
Λιχ τεν στάιν

Η κλήρωση είν αι
προγραμματισμέν η για τις 13.00
της Κυριακής (9/10) στη
Φραν κφούρτη.

Οι αγων ιστικές στα προκριματικά
του EURO 2024

23-25/3/2023: 1η αγων ιστική
προκριματικής φάσης

26-28/3/2023: 2η αγων ιστική
προκριματικής φάσης

16-17/6/2023: 3η αγων ιστική
προκριματικής φάσης

19-20/6/2023: 4η αγων ιστική
προκριματικής φάσης

7-9/9/2023: 5η αγων ιστική
προκριματικής φάσης

10-12/9/2023: 6η αγων ιστική
προκριματικής φάσης

12-14/10/2023: 7η αγων ιστική
προκριματικής φάσης

15-17/10/2023: 8η αγων ιστική
προκριματικής φάσης

16-18/11/2023: 9η αγων ιστική
προκριματικής φάσης

19-21/11/2023: 10η αγων ιστική
προκριματικής φάσης

21/3/2024: ημιτελικοί play -of f s
Nations League

26/3/2024: τελικοί play -of f s
Nations League

*** Η κλήρωση της τελικής φάσης
θα γίν ει τον  Δεκέμβριο του 2023
στο Αμβούργο.

Α.Γ.Σ. ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ: 
Καλές εντυπώσεις η 
αναπτυξιακή Β’

Εξαιρετικές εντυπώσεις άφησαν οι ποδοσφαιρι-
στές της Αναπτυξιακής Ομάδας ΒΥΖΑΣ Β’ στο
δεύτερο συνεχόμενο φιλικό που έδωσαν  αντιμε-
τωπίζοντας στο γήπεδο «Γιώργος Ρουμελιώτης»
την Λαμπερή Ελευσίνας. 
Οι δύο ομάδες έπαιξαν ανοικτό ποδόσφαιρο

απολαμβάνοντας το παιχνίδι, με τους ποδοσφαιρ-
ιστές του Χάρη Κουστέρη να δείχνουν εντός του
αγωνιστικού χώρου όχι μόνο το ταλέντο τους,
αλλά και ότι το μέλλον τους ανήκει. 
Τελικό αποτέλεσμα 2-2 με τα γκολ των κιτρινό-

μαυρων να σημειώνουν οι Κατσάνα και Μαρινέ-
ζος. 
Οι δύο ομάδες θα συναντηθούν ξανά, αυτή την

φορά το Σάββατο 8 Οκτωβρίου και ώρα 
16:30 σε φιλικό αγώνα που θα διεξαχθεί στο
γήπεδο του Βύζαντα. 
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Οι ομάδες που έχουν δηλώσει ήδη την
συμμετοχή τους με τα ηλικιακά τμήμα-
τα Κ8-Κ10-Κ12-Κ14-Κ16

1.ΕΝΩΣΗ ΔΟΞΑΣ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
2.ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΠΑΟΚ
3.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
4.ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
5.ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ
6.ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ
7.ΕΠΟ ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΟΙ
8.SOCCERLAND ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
9.ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
10.ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ
11.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ
12.ΠΕΡΣΕΑΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
13.ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ

14.ΑΟ ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ
15.ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
16.ΔΟΞΑ ΠΟΝΤΙΩΝ

ΕΝΑΡΞΗ 8-9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Κ6-Κ8-Κ10-
Κ12-Κ14-Κ16-Κ18

ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΣΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ
OPEN LEAGUE WEST ATTICA <>

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 1η
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
8 & 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
1)ΕΝΩΣΗ Δ/ΑΣΠΡ-ΠΕΡΣΕΑΣ
ΜΑΝΔΡΑΣ Κ16

2)ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ-SOCCERLAND
K16
3)ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ-DIAMONDS K16
4)OΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ-ΝΕΑ
ΠΕΡΑΜΟΣ Κ16
5) Π ΑΝ ΕΛΕΥΣ ΙΝ ΙΑΚΟΣ - ΒΥΖΑΣ
ΜΕΓΑΡΩΝ Κ16
6)ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ
Π Κ16
1)ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ-DIAMONDS K10
2)ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ-DIAMONDS K12
3)ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ-DIAMONDS K14
1)ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ-ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
BLUE K8
1)OΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΕΓ-ΠΑΟΚ
ΜΑΝΔΡΑΣ Κ14
2)ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΕΓ-ΠΑΟΚ
ΜΑΝΔΡΑΣ Κ10
1)ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΕΓ-ΑΣΤΕΡΑΣ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ Κ12
2)ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΕΓ-ΑΣΤΕΡΑΣ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ Κ8
1)ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡ-ΔΟΞΑ ΠΟΝΤΙΩΝ
Κ12
2)ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡ-ΔΟΞΑ ΠΟΝΤΙΩΝ
Κ10
3)ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡ-ΔΟΞΑ ΠΟΝΤΙΩΝ
Κ8
1)ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΛΕΥΣ-SOCCER-
LAND K14
2)ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΛΕΥΣ-SOCCER-
LAND K12
3)ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΛΕΥΣ-SOCCER-
LAND K10
4)ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΛΕΥΣ-SOCCER-
LAND K8
1)ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΕΓ RED-
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ Κ12
2)ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΕΓ RED-
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ Κ10

1)ΑΠΟΛΛΩΝ Π-ΕΠΟ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΟΙ Κ14
2)ΑΠΟΛΛΩΝ Π-ΕΠΟ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΟΙ Κ12
3)ΑΠΟΛΛΩΝ Π-ΕΠΟ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΟΙ Κ10
4)ΑΠΟΛΛΩΝ Π-ΕΠΟ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΟΙ Κ8
1)ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ-ΕΝΩΣΗ Δ/ΑΣΠΡ
Κ14
2)ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ-ΕΝΩΣΗ Δ/ΑΣΠΡ
Κ8
1)ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ-ΕΝΩΣΗ Δ/ΑΣΠΡ
Κ12
1)ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΛΕΥΣ RED-
ΕΝΩΣΗ Δ/ΑΣΠΡ Κ10
1)ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ-ΒΥΖΑΣ ΜΕΓ
Κ14
2)ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ-ΒΥΖΑΣ ΜΕΓ
Κ12
3)ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ-ΒΥΖΑΣ ΜΕΓ
Κ10
4)ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ-ΒΥΖΑΣ ΜΕΓ
Κ8
ΡΕΠΟ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ
1)ΔΟΞΑ ΠΟΝΤΙΩΝ Κ14
2)ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ Κ14-Κ12
3)ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ…Κ10-Κ8
ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ
ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 20.00ΜΜ ΝΑ
ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΣΤΗΝ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ.
OPEN LEAGUE WEST
ATTICΑ<<ΜΕΛΕΤΗΣ ΛΑΣΚΟΣ>>

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

ΣΤΟΧΟΣ της διοργάνωσης είναι να
τιμήσουμε τον εκλιπόντα <<ΜΕΛΕΤΗ
ΛΑΣΚΟ>> και παράλληλα οι αθλ-

ητές να λάβουν αγωνιστικές εμπει-
ρίες μέσω του τουρνουά και πάνω απ
όλα η ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ των παιδιών
γιατί το ποδόσφαιρο είναι ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Να θυμάστε ότι τα παιδιά παίζουν
ποδόσφαιρο για τη δική τους απόλαυ-
ση, όχι για εκείνο των γονέων τους.

Ενθαρρύνετε τα παιδιά αντί, να τα
εξαναγκάζετε. Ενθαρρύνετε τα παι-
διά να σέβονται πάντα τους κανόνες
του παιχνιδιού.

Ποτέ μην επιπλήξετε ένα παιδί για
ένα τεχνικό λάθος ή για αν χάσει
έναν αγώνα. Να θυμάστε ότι τα παι-
διά μαθαίνουν από το παράδειγμα.
Ενθαρρύνετε και τις δύο ομάδες.
Συγχαρείτε και τις δύο ομάδες ανε-
ξάρτητα από το αποτέλεσμα του
αγώνα. Βοηθήστε για την εξάλειψη
κάθε σωματικής και λεκτικής βίας
από το ποδόσφαιρο.

Να σέβεστε τις αποφάσεις των προ-
πονητών και των διαιτητών και να
διδάξετε στα παιδιά να κάνουν το ίδιο
πράγμα.

Υποστηρίξτε, ενθαρρύνετε και βοηθ-
ήσετε τους προπονητές, διοργανω-
τές, διαιτητές, γιατρούς στην
εργασία τους . Χωρίς αυτούς τα παι-
διά δεν θα έχουν την ευκαιρία να
παίξουν ποδόσφαιρο.
Εξασφαλίστε την ευγενή άμιλλα- fair
play σε όλες τις περιστάσεις.
ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΛΑΣΚΟΣ - ΕΝΑΡΞΗ 8-9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΣAΣ ΠPOΣKAΛOYME THN ΠEMΠTH
6/10/22 & ΩPA 7M.M. ΣTO ΔHMOTIKO
ΣTAΔIO AΣΠPOΠYPΓOY ΣTO ΦIΛIKO

AΓΩNA ΠANAΣΠPOΠYPΓIAKOΣ- KPIOΣ
AΣΠPOΠYPΓOY !!!!!!
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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 Ελευσίν ας 20ο
χιλ ΝΕΟΑΚ, πλήρης απασχόληση.ΔΕΥ-ΠΑΡ 09:00-17:00 ΣΑΒ
08:00-15:00, με έν α ρεπό την  εβδομάδα..Γν ώστης  υπολογιστών ,
επιθυμητή εμπειρία σε αν τίστοιχα 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 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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ΕΕΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΡΡΗΗΤΤΩΩΝΝ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ  
""ΓΓΙΙΟΟΡΡΤΤΗΗ  ΤΤΣΣΙΙΚΚΟΟΥΥΔΔΙΙΑΑΣΣ  22002222""

ΜΜεεττάά  ααππόό  ααπποουυσσίίαα  ττρριιώώνν  χχρρόόννωωνν  ξξααννααννττααμμώώννοουυμμεε  !!!!!!!!
ΕΕκκεείί  σσττοο  ίίδδιιοο  μμέέρροοςς  ττοο  γγννωωσσττόό  !!!!!!!!  ΘΘαα  σσμμίίξξοουυμμεε  μμεε  φφίίλλοο--
υυςς  κκααιι  ""εεδδιικκοούύςς""  !!!!!!!!!!  ΘΘαα  ππιιοούύμμεε......θθαα  χχοορρέέψψοουυμμεε......θθαα

γγίίννοουυμμεε  όόλλοοιι  μμιιαα  ππααρρέέαα......θθαα  ππεερράάσσοουυμμεε  κκααλλάά  !!!!!!
ΗΗ  ααγγκκααλλιιάά  μμααςς  θθαα  εείίννααιι  κκααιι  ππάάλλιι  ααννοοιιχχττήή  νναα  σσααςς  δδεεχχττεείί  κκααιι  νναα

σσααςς  φφιιλλοοξξεεννήήσσεειι  όόππωωςς  μμόόννοο  εεμμεείίςς  οοιι  ΚΚρρήήττεεςς  ξξέέρροουυμμεε!!!!!!  
77  &&  88  ΟΟΚΚΤΤΩΩΒΒΡΡΗΗ
ΤΤοο  κκααζζάάννιι  μμααςς  θθαα  ββγγάάζζεειι  γγιιαα  δδυυοο  μμέέρρεεςς  ΤΤσσιικκοουυδδιιάά....!!!!!!
ΗΗ  κκοουυζζίίνναα  μμααςς  θθαα  ππρροοσσφφέέρρεειι  κκααλλοομμααγγεειιρρεεμμέέννοο  φφααγγηηττόό....!!!!!!
ΗΗ  ττάάββλλαα  μμααςς  θθαα  εείίννααιι  σσττρρωωμμέέννηη  κκααιι  γγιιαα  ττηηνν  δδιιαασσκκέέδδαασσηη  μμααςς  θθαα

έέχχοουυμμεε  μμααζζίί  μμααςς  ττοουυςς  κκααλλλλίίττεερροουυςς....!!!!!!
ΕΕλλάάττεε  νναα  σσεερργγιιααννίίσσοουυμμεε  μμααζζίί  σστταα  μμοοννοοππάάττιιαα  ττηηςς  ΛΛααϊϊκκήήςς  μμααςς

ΠΠααρράάδδοοσσηηςς  ππααρρέέαα  μμεε  ττοονν  ήήχχοο  ττηηςς  ππλλααννεεύύττρρααςς  λλύύρρααςς  !!!!!!
((ΣΣΗΗΜΜ::  ττοο  κκααζζάάννιι  μμααςς  θθαα  λλεειιττοουυρργγεείί  ααππόό  1177..0000  έέωωςς  2211..0000  κκααιι  ττιιςς

δδυυοο  ηημμέέρρεεςς,,ττοο  γγλλέέννττιι  μμααςς  θθαα  ααρρχχίίσσεειι  σσττιιςς  2211..0000  κκααιι  ττιιςς  δδυυοο  ηημμέέρρ--
εεςς  κκααιι  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ββρροοχχήήςς  οο  χχώώρροοςς  μμααςς  σσττεεγγάάζζεεττααιι))  
ΕΕππίίσσηηςς  σσττοονν  χχώώρροο  θθαα  υυππάάρρχχεειι  έέκκττεεθθεειιμμέέννοο  μμέέρροοςς  ττηηςς  σσυυλλλλοογγήήςς

ααννττιικκεειιμμέέννωωνν  λλααϊϊκκήήςς  ππααρράάδδοοσσηηςς  ττοουυ  ΜΜύύρρωωνναα  ΜΜααρρααγγκκάάκκηη--ΕΕππίίττιι--
μμοουυ  ΠΠρροοέέδδρροουυ  ττηηςς  ΕΕΝΝΩΩΣΣΗΗΣΣ  ΚΚΡΡΗΗΤΤΩΩΝΝ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ

Συνεχίζονται οι δράσεις του προγράμματος 
““TTHHEE  GGRREEEENN  CCIITTYY””  σε σημεία της Δυτικής Αττικής

Ε νημερωτικές δράσεις από το
πρόγραμμα της επιβράβευσης
ανακύκλωσης “THE GREEN CITY”

συνεχίζονται σε σημεία της Δυτικής Αττι-
κής, με σκοπό την ευαισθητοποίηση των
πολιτών για την ανακύκλωση αλλά και
την επιβράβευσή τους ενισχύοντας την
ανακύκλωση.

Αυτό το Σάββατο, με πρωτοβουλία του
Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής Λευ-
τέρη Κοσμόπουλου, το πρωτοποριακό
πρόγραμμα που υλοποιούν η Περιφέρεια
Αττικής και ο ΕΔΣΝΑ (Ειδικός Διαβαθμι-
δικός Σύνδεσμος Ν. Αττικής) βρέθηκε
στην πλατεία Ευμολπιδών, στην Ελευ-
σίνα, όπου το ειδικό κλιμάκιο ενημέρωσε
περαστικούς, πολίτες και επισκέπτες της
Ελευσίνας, μικρούς και μεγάλους που
απολάμβαναν την σαββατιάτικη λιακάδα,
για τα οφέλη της ανακύκλωσης καθώς
και για την επιβράβευση που προσφέρει
το “THE GREEN CITY”.

Στην δράση βρέθηκαν ανάμεσα σε
πολίτες, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής
Αττικής Λευτέρης Κοσμόπουλος, ο Αντι-
πρόεδρος της Βουλής Βουλευτής Δυτικής
Αττικής Θανάσης Μπούρας, ο Γραμμα-
τέας της Βουλής Βουλευτής Δυτικής
Αττικής Ευάγγελος Λιάκος, ο Δήμαρχος
Ελευσίνας Αργύρης Οικονόμου, ο Αντι-
πρόεδρος ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητος
Δήμου Ελευσίνας Λεωνίδας Παππάς, ο
Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Μαγούλας Μενέλαος 

Μίχας, ο Πρόεδρος Αθλητικού Ομίλου
Καλαθοσφαίρισης «Πανελευσινιακός»
Γιάννης Φιλίππου και ο Αντιπρόεδρος
Δημήτρης Κριτσίλας, κ.ά.

Όσον αφορά το πρόγραμμα επιβρά-
βευσης ανακύκλωσης, μέσα από ειδική
mobile εφαρμογή και την ιστοσελίδα
www.thegreencity.gr, παρέχεται η
δυνατότητα σε όλους τους κατοίκους, να
ανακυκλώνουν υλικά που έχουν προηγο-
υμένως διαχωρίσει και να επιβραβεύον-
ται γι’αυτό, παραδίνοντας τα σε ένα από
τα 60 κινητά «Πράσινα σημεία» που
κινούνται κοντά στη γειτονιά τους,
εκτελώντας συγκεκριμένο πρόγραμμα

δρομολογίων το οποίο θα είναι αναρτ-
ημένο στις παραπάνω σε σελίδες.

Ιδιαίτερα για παιδιά και μαθητές, η
δράση περιλαμβάνει διαδραστικές ερω-
τοαπαντήσεις, για την ανακύκλωση και

τη σημαντικότητα της. Ακόμη, γίνεται
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση από το
εξειδικευμένο πλήρωμα μας για το Πρό-
γραμμα Επιβράβευσης της Περιφέρειας
Αττικής τονίζοντας τα οφέλη αλλά και τη
δυνατότητα να ανακυκλώνουν τα
διαχωρισμένα υλικά 8 κατηγοριών
(Χαρτί/Χαρτόνι, Πλαστικά, Μεταλλικά
Αντικείμενα, Αλουμίνιο, Γυαλί, Ηλεκτρο-
νικός/Ηλεκτρικός Εξοπλισμός, Βρώσιμα
Έλαια & Λίπη, καθώς και
Ρούχα/Υφάσματα).

Τα παιδιά μετά το τέλος της ενημέρω-
σης, προσκομίζουν τα ανακυκλώσιμα
τους στο όχημα, τα οποία και ζυγίζονται
και οι πόντοι που προκύπτουν, βάσει του
τύπου και βάρους κάθε υλικού,
πιστώνονται σε ένα λογαριασμό του Σχο-
λείου και μπορούν να τους εξαργ-
υρώσουν σε δωροεπιταγές, είτε μέσω
του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων ή
μέσω του Διευθυντή του Σχολείου.

Τέλος, από το ειδικό κλιμάκιο του
GREEN CITY προσφέρεται έντυπο υλικό
με παιχνίδι ανακύκλωσης, καθώς και
υλικό με σκοπό να προωθηθεί και στους
γονείς.

Οι ενημερωτικές δράσεις του προγράμ-
ματος Επιβράβευσης Ανακύκλωσης
Πολιτών της Περιφέρειας Αττικής το
μεγαλύτερο της Ευρώπης The Green
City, συνεχίζονται στα παρακάτω σχολεία
της Δυτικής Αττικής ως εξής, και θα
υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις.


