
“Κλείδωσαν” οι ώρες για τη
μείωση κατανάλωσης ρεύματος
Πώς σχεδιάζεται να εφαρμοστεί η υποχρεωτική

μείωση κατά 5%
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Φιλική ήττα του
Μανδραϊκού στο Λαύριο

Τηναπόκτηση του Στέλιου Σερέπα

ανακοίνωσε η Ενωση Πανασπροπυργιακού

Λευκή ισοπαλία Πανελευσινιακός-
Μικρασιατικός- Εθ. Αστέρας Καισαριανής

ΕΕίίκκοοσσιι  έέξξιι  ννέέοοιι  αασσττυυννοομμιικκοοίί
εεννττάάσσσσοοννττααιι  σσεε  ΑΑσσττυυννοομμιικκάά
ΤΤμμήήμμαατταα  ττηηςς  ΔΔυυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς  

Αθ. Μπουρας: Η ασφάλεια των κατοίκων βρίσκεται
πάντα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας και
συνεχιζουμε να παρεμβαίνουμε όπου χρειάζεται 

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΤΗΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

Παραδόθηκαν 3 καινούργια 
ασφαλή οχήματα σύγχρονων 
προδιαγραφών στη Διεύθυνση

Καθαριότητας

σσεελλ..  1133

Επεισοδιακή καταδίωξη Ρομά
στους δρόμους της Δυτικής Αττικής

Μπήκαν ανάποδα στην Αθηνών – Κορίνθου
στον Ασπρόπυργο με κλεμμένο όχημα ώστε

να αποφύγουν τη σύλληψη

Εκδήλωση της ΝΔ για τον Πολιτισμό στην Ελευσίνα 

Λ. Μενδώνη: Η Ελευσίνα θα αποκτήσει ένα νέο αρχαιολογικό 
μουσείο στον χώρο του παλαιού Ελαιουργείου 

σσεελλ..  33

ΑΣΕΠΑΣΕΠ
Μεγάλες αλλαγές στον

πρώτο μεγάλο πανελλήνιο
γραπτό διαγωνισμό 

Στην πρώτη διαγωνιστική διαδικασία θα
καλυφθούν οι εκκρεμείς προσλήψεις του

2022 και του 2023.

σσεελλ..  22 σσεελλ..  55

ΣΣεελλ..  99

Όρος Αιγάλεω: Φυτεία δενδρυλλίων 
κάνναβης βρέθηκε μέσα σε χαράδρα 

σσεελλ..  33σσεελλ..  33

ΣΣεελλ..  33

Προτροπές 
θα απευθύνονται
και σε οικιακούς 
καταναλωτές και

μικροεπαγγελματίες
ώστε να μην καίνε

άσκοπα ρεύμα 
κατά τις ώρες 

19.00 με 22.00.

Περισσότεροι από δέκα μετασεισμοί
μετά τα 5 Ρίχτερ στον Κορινθιακό 
Σε αναμονή οι σεισμολόγοι

σσεελλ..  88



2-θριάσιο Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022

Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος

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

Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν:
6908604269,6977410968
Συνδρομές Ετήσιες: 20€ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου
Γρηγορίου 4,  19300 ΑσπρόπυργοςΧειρόγρα-
φα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφονται.
Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’

ανάγκη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Αραιή συννεφιά 

Η θερμοκρασία από 18  έως 26 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ευλάμπιος, Λάμπης, Ευλάμπης

Ευλαμπία, Ευλαμπή, Λαμπή, Λαμπία, Λάμπω
Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Θανατικής Ποινής
Αγίων Ευλαμπίου και Ευλαμπίας των αδελφών

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Λιόσης Αναστάσιος Κ.

Ειρήνης 2 & Αγίου Δημητρίου, 2105580218

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Σαμπάνης Σπυρίδων Α.

Περικλέους 40 & Κοντούλη, 2105547581

MANΔΡΑ
Αθανασοπούλου Χρυσάνθη Χ.

Εργατικές Κατοικίες, 2105541721

ΆΝΩ  ΛΙΟΣΙΑ 

Κόκα Ιρένα Π.Αιγαίου Πελάγους 179, 
Άνω Λιόσια, 2102475026

ΑΧΑΡΝΕΣ

ΓΚΑΤΖΙΟΥ ΣΟΦΙΑ

Πάρνηθος 118, 102403004

Νέα δεδομένα στο σύστημα προσλήψεων
στο Δημόσιο φέρνει ο μεγάλος πανελλήνιος
γραπτός διαγωνισμός του ΑΣΕΠ. Πρόθεση

του υπουργείου Εσωτερικών είναι η πρόσκληση να
εκδοθεί εντός του Οκτωβρίου και ο διαγωνισμός να
διεξαχθεί τον Μάρτιο του 2023. Στην πρώτη αυτή
διαγωνιστική διαδικασία θα καλυφθούν οι εκκρεμείς
προσλήψεις του 2022 και του 2023.

Ο γραπτός διαγωνισμός θα είναι ο βασικός τρόπος
πλήρωσης θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσω-
πικού αορίστου χρόνου κατηγοριών Πανεπιστημια-
κής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
(ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) και του Ειδικού Επιστημονικού Προ-
σωπικού (ΕΕΠ).

Με την εισαγωγή αυτής της κεντρικής διαδικασίας
προσλήψεων αναμένεται να εκλείψει ο κατακερμα-
τισμός των διαδικασιών επιλογής με τις ξεχωριστές
προκηρύξεις για κάθε φορέα που ισχύει μέχρι σήμε-
ρα. Εφεξής, θα εκδίδεται μία πρόσκληση η οποία θα
αφορά ευρύτερες κατηγορίες, χωρίς να είναι προσ-
διορισμένη η θέση στην οποία θα προσληφθούν οι
ενδιαφερόμενοι σε περίπτωση που επιτύχουν στον
διαγωνισμό.

Με νομοθετική ρύθμιση που κατέθεσε πρό-
σφατα ο υπουργός Εσωτερικών, Μάκης
Βορίδης δημιουργείται μια μεγάλη «δεξαμε-
νή» υποψηφίων ΠΕ και ΤΕ για κάθε κλάδο και
ειδικότητα από την οποία οι φορείς θα μπορ-
ούν να αντλούν προσωπικό. 

Αυτό αναμένεται να επιταχύνει σημαντικά τις δια-
δικασίες πλήρωσης θέσεων τόσο σε ό,τι αφορά στη
διάρκεια των διαγωνιστικών διαδικασιών όσο και
στη διάθεση διοριστέων/προσληπτέων στους δημό-
σιους φορείς.

ΟΔήμος Ασπροπύρ-
γου παρέλαβε την
Παρασκευή, 7

Οκτωβρίου 2022 τα τρία
πρώτα οχήματα ηλεκτρικού
τύπου, ένα ηλεκτρικό μικρό
φορτηγό με υδραυλικά ανα-
τρεπόμενο κάδο, και δύο
μικρά ηλεκτρικά φορτηγά
ανοικτού τύπου, τα οποία
και θα διατεθούν στις υπηρ-
εσίες της Διεύθυνσης Καθα-
ριότητας, Ανακύκλωσης και
Πρασίνου.  

Στο πλαίσιο της ένταξης
του στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», ο Δήμος
πραγματοποίησε την ανωτέρω επιλογή με γνώμονα
την οικονομία, την προστασία του περιβάλλοντος
και την άμεση ανάγκη να αποκτήσει ο Δήμος Ασπρ-
οπύργου καινούργια ασφαλή οχήματα σύγχρονων
προδιαγραφών στη Διεύθυνση Καθαριότητας.

Κατά την παράδοση τους, παρόντες ήταν ο Δήμα-
ρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου, ο Αντι-
δήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και
Πρασίνου,  κ. Μιχαήλ Ψωμιάδης και ο Διευθυντής
της Υπηρεσίας, κ. Γεώργιος Πέππας. 

συνεχίζεται στη σελ. 4

συνεχίζεται στη σελ. 14

Στο φουλ οι μηχανές Στο φουλ οι μηχανές 
για τον μεγάλο πανελλήνιο γραπτό

διαγωνισμό του ΑΣΕΠ 
Στην πρώτη διαγωνιστική διαδικασία θα καλυφθούν

οι εκκρεμείς προσλήψεις του 2022 και του 2023

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΤΗΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

Παραδόθηκαν 3 καινούργια ασφαλή οχήματα σύγχρονων 
προδιαγραφών στη Διεύθυνση Καθαριότητας
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Είκοσι έξι νέοι αστυνο-
μικοί εντάσσονται σε
Αστυνομικά Τμήματα της
Δυτικής Αττικής, προκει-
μένου να ενισχύσουν
την ασφάλεια της περ-
ιοχής. Ειδικότερα, τρεις
αστυνομικοί θα στε-
λεχώσουν το Αστυνο-
μικό Τμήμα Μεγάρων,
πέντε το Α. Τ. Μάνδρας,
τρεις Αστυνομικοί  το Α.
Τ. Ελευσίνας, πέντε το
Α. Τ. Ασπροπύργου,
εννέα το Α. Τ. Φυλής και
ένας νέος Αστυνομικός
τον Αστυνομικό Σταθμό
των Βιλίων. 

Η πολιτεία δείχνει
έμπρακτα για ακόμη μία
φορά ότι η ασφάλεια
των κατοίκων βρίσκεται
στο επίκεντρο του ενδια-
φέροντός της.

Ο Αντιπρόεδρος της
Βουλής και Βουλευτής
Δυτικής Αττικής, Θανά-
σης Μπούρας, είναι
ιδιαίτερα ευχαριστημέ-
νος με αυτή την εξέλιξη
και θα συνεχίσει να έχει
πάντα ως προτεραιότ-
ητα την ασφάλεια των
κατοίκων, για την οποία
θα παρεμβαίνει όπου
χρειάζεται.

Επεισοδιακή καταδίωξη Ρομά στους 
δρόμους της Δυτικής Αττικής

Μπήκαν ανάποδα στην Αθηνών – Κορίνθου στον Ασπρόπυργο με κλεμμένο
όχημα ώστε να αποφύγουν τη σύλληψη

Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης και της ΟΠΚΕ Δυτικής Αττικής καταδίωκαν ύποπτο όχημα με
επιβαίνοντες δύο Ρομά δράστες κλοπής οχήματος από την περιοχή του Κερατσινίου. Οι Ρομά
δράστες ηλικίας 15χρόνων και 21ετών, παραβίαζαν διαδοχικά ερυθρούς σηματοδότες, και στο

ύψος του Ασπροπύργου, κινήθηκαν στο αντίθετο ρεύμα της Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου, ώστε
να αποφύγουν τη σύλληψη.

Το όχημα στο οποίο επέβαιναν οι δύο Ρομά είχε δοθεί σε αναζητήσεις, καθώς περίοικοι στην οδό
Αγίας Βαρβάρας στο Κερατσίνι, εντόπισαν την παραβίασης του Hyundai Accent, κι ενημέρωσαν την
Άμεση Δράση δίνοντας τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος. Από αναζητήσεις το κλεμμένο όχημα,
εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε στη γέφυρα Σκαραμαγκά στο ύψος του Χαϊδαρίου με τον
21χρονο Ρομά οδηγό να αποφεύγει τη στάση σε σήμα για έλεγχο και ακολούθησε καταδίωξη.

Τα πλήρωμα της Άμεσης Δράσης εντόπισαν το κλεμμένο Hyundai, σε ερημική περιοχή του
Ασπροπύργου και από έρευνα στο χώρο, εντός περιφραγμένου οικοπέδου, μέσα στη πυκνή βλάστηση
εντόπισαν κρυμμένους τους δύο Ρομά τους οποίους συνέλλαβαν.

Κατασχέθηκαν 3 κλειδιά πασπαρτού

Σε έλεγχο στην κατοχή του 21χρονου οδηγού κατασχέθηκαν τρία κλειδιά πασπαρτού που
ξεκλείδωναν αυτοκίνητα για οχήματα την ίδιας μάρκας και τύπου με το κλεμμένο όχημα.

Με την ποινική δικογραφία σε βάρος τους οι δύο Ρομά οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα.

Φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης εντοπίστηκε μέσα σε χαράδρα στο όρος Αιγάλεω

Σ
ε δύσβατη περιοχή, μέσα σε
χαράδρα, στο όρος Αιγάλεω,
εντοπίστηκε φυτεία

δενδρυλλίων κάνναβης, από
αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης
Ασφαλείας Αθηνών, ενώ
συνελήφθη 39χρονος Αλβανός,
κατηγορούμενος για παράβαση της
νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.,
προηγήθηκε διερεύνηση
πληροφοριών σχετικά με άτομο
που δραστηριοποιείται  στην
καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης
και  στη διακίνηση ποσοτήτων
ακατέργαστης κάνναβης. 

Ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε

και πιστοποιήθηκε η εγκληματική 

δράση του.Μετά από έρευνα που
πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του,
βρέθηκε και  κατασχέθηκε
εξοπλισμός που χρησιμοποιείται
για τη φύτευση και  καλλιέργεια
δενδρυλλίων κάνναβης. 

Στη συνέχεια εντοπίστηκε στο
όρος Αιγάλεω και  η φυτεία
δενδρυλλίων κάνναβης. 

Συνολικά εκριζώθηκαν 177
δενδρύλλια, ύψους έως 2 μέτρα,
ενώ κατασχέθηκε Ι.Χ αυτοκίνητο
που χρησιμοποιείτο για τη
διακίνηση των ναρκωτικών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον
εισαγγελέα Πλημμελειοδικών

Είκοσι έξι νέοι 
αστυνομικοί εντάσσονται
σε Αστυνομικά Τμήματα

της Δυτικής Αττικής 

Αθ. Μπουρας: Η ασφάλεια των
κατοίκων βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο
του ενδιαφέροντός μας και συνεχιζουμε

να παρεμβαίνουμε όπου χρειάζεται 
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ΟΔήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαου
Μελετίου, ανέφερε χαρακτηριστικά για την παρ-
αλαβή των νέων ηλεκτρικών οχημάτων: «Ευθυ-

γραμμιζόμαστε με τον Στόχο 11 – Βιώσιμες Πόλεις και
Κοινότητες, της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη,
του ΟΗΕ. Οι σημερινές πόλεις πρέπει να είναι έξυπνες και
ανθεκτικές και τα πλεονεκτήματα της ηλεκτρικής ενέρ-
γειας, εν σχέση με τα ορυκτά καύσιμα, είναι πολλαπλά
και απαράμιλλα.

Έχουμε εξασφαλίσει και άλλα οχήματα από το πρόγρ-
αμμα, και αναμένουμε την παράδοση τους. Με μικρά μα
σταθερά βήματα, δημιουργούμε ένα πιο αειφόρο
«αύριο», σε έναν κόσμο, σε μία πόλη, που αλλάζει». 

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

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

συνεχίζεται απο τη σελ. 2

4488
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Κλειδώνουν οι αποφάσεις της
κυβέρνησης για την εξοικονόμηση
ενέργειας σε ώρες αιχμής. Έτσι

σύμφωνα με πληροφορίες από τις 9 μέχρι
τις 10 το πρωί και από τις 6 έως τις 10 το
βράδυ τσιμεντοβιομηχανίες, εργοστάσια
αλουμινίου και χαλυβουργίες θα κληθούν
υποχρεωτικά να περιορίζουν την κατανά-
λωση ρεύματος.

Προτροπές θα απευθύνονται και σε
οικιακούς καταναλωτές, επαγγελματίες και
μικρές επιχειρήσεις ώστε να μην καίνε
άσκοπα ρεύμα κατά τις ώρες 19.00 με
22.00.

Οι δύο ταχύτητες μέτρων θα ισχύσουν
από την 1η Δεκεμβρίου μέχρι και τις 31
Μαρτίου και τις προαναφερόμενες ώρες,
καθώς τότε, και ιδίως τη χειμερινή περίοδο,
διαπιστώνονται οι αιχμές της κατανάλωσης
ρεύματος. Δηλαδή τα υψηλότερα φορτία
ηλεκτρικής ισχύος. Ή, για να γίνει πιο κατα-
νοητό, στις ώρες αυτές οι καταναλωτές,
μικροί και μεγάλοι, κάνουν τη μεγαλύτερη
χρήση ηλεκτρικών συσκευών.

Πηγές αναφέρουν ότι ο Ανεξάρτητος
Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας (ΑΔΜΗΕ) θα έχει πολύ σύντομα το
σχέδιο εφαρμογής προγράμματος μείωσης

της κατανάλωσης ρεύματος από τις βιομ-
ηχανίες.Ο στόχος που έχει τεθεί με το νέο
Κανονισμό προβλέπει τη μείωση της ζήτ-
ησης κατά 5% κατά τη διάρκεια των ωρών
αιχμής οπότε η κατανάλωση ενέργειας και
οι τιμές που διαμορφώνονται στο Χρηματι-
στήριο (οι οποίες μεταβάλλονται κάθε ώρα)
είναι υψηλότερες. Ο στόχος τίθεται για το
πεντάμηνο Νοεμβρίου - Μαρτίου σε σχέση
με το αντίστοιχο διάστημα των τελευταίων 5
ετών.

Η ενέργεια κατά τις ώρες αιχμής είναι η
ακριβότερη καθώς παράγεται από τις ακρ-
ιβότερες διαθέσιμες μονάδες παραγωγής,
οι οποίες λόγω της διεθνούς κρίσης και της
αύξησης των τιμών του φυσικού αερίου είναι
πλέον οι μονάδες που καταναλώνουν το
συγκεκριμένο καύσιμο.

Από τα στοιχεία του Χρηματιστηρίου
Ενέργειας προκύπτει ότι η μέγιστη τιμή του
ρεύματος στο 5μηνο Νοεμβρίου 2021 με
Μάρτιο 2022 έφθασε στα 600 ευρώ ανά
μεγαβατώρα (στη συνέχεια μέσα στη χρο-
νιά ξεπέρασε και τα 900) ενώ η μέση τιμή
ανά μήνα κινήθηκε μεταξύ 230 και 270 ευρώ
ανά μεγαβατώρα (ομοίως η μέση τιμή
αυξήθηκε το καλοκαίρι υπερβαίνοντας και
τα 430 ευρώ). Το πραγματικό όφελος από
τη μείωση της αιχμής είναι πολλαπλάσιο
καθώς θα οδηγήσει επιπλέον σε υποχώρη-
ση της μέσης τιμής για την ηλεκτρική ενέρ-
γεια αλλά και σε λιγότερες εισαγωγές
φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ,
η αιχμή της ζήτησης παρατηρείται τις
βραδυνές ώρες (6-10 μ.μ.) και διαμορ-
φώνεται κοντά στα 8000 μεγαβάτ.
Συνεπώς ο στόχος της εξοικονόμησης
τοποθετείται κοντά στις 1500 μεγα-
βατώρες ανά ημέρα, ή 225.000 μεγα-
βατώρες για το πεντάμηνο Νοεμβρίου -
Μαρτίου. 

Ωστόσο το διάστημα του 24ώρου στο
οποίο θα εφαρμοστεί το μέτρο απομένει να
καθοριστεί και δεν αποκλείεται να περιλ-
ηφθεί μια ώρα το πρωί ή το μεσημέρι. Ο
λόγος είναι ότι, σύμφωνα με πηγές της
βιομηχανίας, το απόγευμα τα περιθώρια
εξοικονόμησης είναι περιορισμένα καθώς
οι ενεργοβόρες επιχειρήσεις ήδη περιόρι-
ζαν την παραγωγή τους λόγω υψηλών
τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας.

Σημειώνεται ότι το μέτρο θα εφαρμοστεί
με τη διεξαγωγή δημοπρασιών που θα
απευθύνονται σε επιχειρήσεις που ηλεκτρ-
οδοτούνται από τη μέση ή την υψηλή τάση.
Για τα νοικοκυριά δεν υπάρχει ούτε προβ-
λέπεται υποχρεωτικός στόχος εξοικονόμ-
ησης, ισχύει όμως το πρόσθετο μπόνους
έκπτωσης 15 % στα τιμολόγια για όσους
μειώσουν την κατανάλωση κατά 15 % σε
σχέση με πέρυσι.

Στο μεταξύ είναι σε εξέλιξη οι διαπραγ-
ματεύσεις για την επιβολή του πλαφόν στην
τιμή εισαγωγής του φυσι-
κού αερίου, με βάση την
ελληνική πρόταση που
έγινε μεν αποδεκτή από
την Κομισιόν αλλά όχι (του-
λάχιστον ακόμη) από το
σύνολο των χωρών -
μελών. Στόχος, εφόσον
επιβληθεί το μέτρο, είναι
να περιοριστεί το κόστος
για την Ευρώπη που
πληρώνει 

εδώ και μήνες τις υψηλό-
τερες τιμές για το φυσικό
αέριο διεθνώς (και κατ'
επέκταση για την ηλεκτρι-
κή ενέργεια) αλλά χωρίς
ταυτόχρονα να διακιν-
δυνεύσει ο εφοδιασμός της
ΕΕ με φυσικό αέριο και

χωρίς επίσης να δημιουργηθεί κίνητρο για
μεγαλύτερη κατανάλωση φυσικού αερίου.

Στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών διαβου-
λεύσεων είναι μια ακόμη πρόταση ελληνι-
κής έμπνευσης για την αλλαγή της δομής
της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Την
αναγκαιότητα της αλλαγής αποδέχθηκε επι-
σήμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Η ελληνική πρόταση, όπως εξηγεί στο
ΑΠΕ-ΜΠΕ ο καθηγητής Ενεργειακής Οικο-
νομίας και Επιχειρησιακής Έρευνας του
ΕΜΠ Παντελής Κάπρος, αποσκοπεί στην
απεξάρτηση των τιμών της ηλεκτρικής
ενέργειας από την τιμή του φυσικού αερίου
αλλά με τρόπο που να διασφαλίζει ότι οι
επενδύσεις στον τομέα θα παραμείνουν
ελκυστικές και θα εξασφαλίζεται η χρημα-
τοδότησή τους. Η πρόταση έχει τεθεί στο
Συμβούλιο Υπουργών αλλά και στον ευρω-
παϊκό σύνδεσμο των παραγωγών ηλεκτρι-
κής ενέργειας Eurelectric.

Τι ισχύει με τα rapid test των 
ανεμβολίαστων εργαζομένων

Ενα rapid test την εβδομάδα είναι υποχρεωμένοι να
κάνουν όλοι οι εργαζόμενοι στον δημόσιο και τον ιδιω-
τικό τομέα που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι.

Έτσι οι εργαζόμενοι με φυσική παρουσία στον χώρο
εργασίας που δεν έχουν εμβολιαστεί και δεν έχουν
νοσήσει από κορονοϊό το τελευταίο εξάμηνο υποβάλ-
λονται υποχρεωτικά -και με δική τους επιβάρυνση- σε
διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορονοϊό (rapid
test) μια φορά την εβδομάδα. Ο έλεγχος ισχύει μια
εβδομάδα από την ημέρα διενέργειάς του.

Ο διαγνωστικός έλεγχος είναι υποχρεωτικός για τους
ανεμβολίαστους προκειμένου να παρέχουν την εργασία
τους με φυσική παρουσία στον συμφωνημένο στην ατο-
μική τους σύμβαση τόπο εργασίας.

Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό
COVID-19 διενεργείται έναντι αντιτίμου με επιβάρυνση
του ίδιου του εργαζομένου, υποχρεωτικά μία φορά την
εβδομάδα με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου
κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά διαγνω-
στικά εργαστήρια ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία
ή σε ιδιώτες ιατρούς. Στους διαγνωστικούς ελέγχους δεν
προσμετρώνται οι διαγνωστικοί έλεγχοι που διενερ-
γούνται, ως οικειοθελής παροχή του εργοδότη, χωρίς
επιβάρυνση του εργαζόμενου.

Υπενθυμίζεται ότι λήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται:
α) όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον 14 ημε-

ρών τον εμβολιασμό για κορονοϊό COVID-19 και επι-
δεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού με ταυτόχρονο
έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου και

β) όσοι έχουν εμβολιαστεί για κορονοϊό COVID-19 με
την πρώτη δόση του εμβολίου των δύο δόσεων, κατό-
πιν νοσούν από κορονοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν

πιστοποιητικό πλήρους κάλυψης-ανάρρωσης και εμβο-
λιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του
κατόχου.

Στις περιπτώσεις που οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι
στον ιδιωτικό τομέα κληθούν να παραστούν εκτάκτως
στο χώρο εργασίας, ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης,
rapid test, δύναται να διενεργείται και αυθημερόν.

Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορονοϊό
COVID-19 είναι υποχρεωτικός για τους ανεμβολίαστους
εργαζόμενους προκειμένου να παρέχουν την εργασία
τους με φυσική παρουσία στον συμφωνημένο στην ατο-
μική τους σύμβαση τόπο εργασίας.

Οι εργαζόμενοι που εργάζονται μία (1) ημέρα την
εβδομάδα ή δύο (2) ημέρες την εβδομάδα με χρονική
απόσταση μεταξύ αυτών κατά μέγιστο μία (1) ημέρα,
υποχρεούνται, στη διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου
νόσησης, υπό τους ίδιους όρους, μία (1) φορά την
εβδομάδα έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από
την προσέλευση στον χώρο εργασίας.

Στους διαγνωστικούς ελέγχους δεν προσμετρώνται οι
διαγνωστικοί έλεγχοι που διενεργούνται, ως οικειοθε-
λής παροχή του εργοδότη, χωρίς επιβάρυνση του
εργαζόμενου.

Στην τελική ευθεία η
ενεργειακή αναβάθμιση
των δημοτικών κτιρίων

στις Αχαρνές 

Υπέγραψε τη σύμβαση 
ο Σπύρος Βρεττός 

Τη σύμβαση για τις παρεμβάσεις
βελτίωσης της ενεργειακής αποδο-
τικότητας των δημοτικών κτιρίων,

προϋπολογισμού 728 χιλιάδων ευρώ υπέγρ-
αψε ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός
με τον ανάδοχο εργολάβο. 
Οι εργασίες που θα ξεκινήσουν άμεσα,

στοχεύουν στη μείωση της κατανάλωσης
ενέργειας με παρεμβάσεις κυρίως στο εξωτε-
ρικό μέρος των κτιρίων.
Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος κ. Βρεττός με το

συγκεκριμένο έργο προστατεύεται το περι-
βάλλον και εξοικονομούνται ακόμη περισσό-
τεροι απαραίτητοι πόροι εν μέσω της ενερ-
γειακής κρίσης.
«Σε ένα θέμα που μας απασχολεί όλους έχο-

υμε ξεκινήσει εδώ και καιρό να αναζητούμε
τρόπους να συμβάλουμε στην εξοικονόμηση
ενέργειας. 
Με βήματα σταθερά αλλάζουμε διαρκώς

την πόλη μας και την καθημερινότητά μας
και προσαρμοζόμαστε στα σύγχρονα δεδο-
μένα” τονίζει χαρακτηριστικά.

“Κλείδωσαν” οι ώρες για τη μείωση κατανάλωσης ρεύματος
Πώς σχεδιάζεται να εφαρμοστεί η υποχρεωτική μείωση κατά 5%
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Επίσημος Χορηγός του Α.Ο 
“ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ” 
ο Μιχάλης Οικονομάκης 
και η “Αuto Service Οikonomakis”

Επίσημος Χορηγός της Αντρικής Ομάδας του
Αθλητικού Ομίλου “ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ” για την
αγωνιστική περίοδο 2022 -2023 είναι ο Αντι-

δήμαρχος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
Μιχάλης Οικονομάκης μέσω της τοπικής επιχείρησής
του, “auto service oikonomakis”, που διατηρεί εδώ και
χρόνια στα Άνω Λιόσια.

Ο Αντιδήμαρχος, το απόγευμα της Πέμπτης 6 Οκτω-
βρίου 2022 συναντήθηκε στο γήπεδο του
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ με τον Πρόεδρο του Πανλιοσιακού και
Προπονητή της Αντρικής Ομάδας Δημήτρη Πλαβούκο
και τους ποδοσφαιριστές, στους οποίους και παρέδωσε
τις φετινές καλαίσθητες αθλητικές εμφανίσεις τους.

Ο Δημήτρης Πλαβούκος και οι αθλητές ευχαρίστησαν
με θερμά λόγια τον Μιχάλη Οικονομάκη κι εκείνος από
την πλευρά του μαζί με τις ευχές του για μια καλή αθλ-
ητική και νικηφόρα ποδοσφαιρική χρονιά, έδωσε τη
δέσμευση να είναι στο πλευρό τους, θερμός υποστηρ-
ιχτής, της σημαντικής τους, προσπάθειας. 

ΜΜ
εε  σσύύννθθηηµµαα  ¨̈ππρροοσσφφ--
έέρρεειιςς  ααίίµµαα  --  δδίίννεειιςς
ζζωωήή¨̈,,  οο  ΣΣύύλλλλοογγοοςς

ΘΘρριιαασσίίοουυ  ΠΠεεδδίίοουυ  ,,ττηηνν
ΤΤεεττάάρρττηη    55  ΟΟκκττωωββρρίίοουυ  22002222
σστταα  ππλλααίίσσιιαα  ττωωνν  κκοοιιννωωννιικκώώνν
ττοουυ    δδρράάσσεεωωνν  γγιιαα    ττοονν
ΟΟκκττώώββρρηη  ((µµήήνναα  κκααττάά  ττοουυ
κκααρρκκίίννοουυ  ττοουυ  µµαασσττοούύ))  ,,  ππρρααγγ--
µµααττοοπποοίίηησσεε  σστταα  γγρρααφφεείίαα  ττοουυ
γγιιαα  δδεεύύττεερρηη  φφοορράά  ΕΕθθεελλοοννττιικκήή
ααιιµµοοδδοοσσίίαα  µµεε  σσκκοοππόό  ττηηνν
εεννίίσσχχυυσσηη    ττηηςς  ΤΤρράάππεεζζααςς
ΑΑίίµµααττοοςς  πποουυ    έέχχεειι  δδηηµµιιοουυρργγήή--
σσεειι    ααππόό  ττοονν    ΑΑππρρίίλλιιοο  ττοουυ  22002222  ..

ΑΑππόό    ττοο  ππρρωωίί  ππρροοσσήήλλθθαανν  σστταα  γγρρααφφεείίαα  µµααςς  µµέέλληη  κκααιι
φφίίλλοοιι  ττοουυ  ΣΣυυλλλλόόγγοουυ  ,,  ππααλλιιοοίί  κκααιι  ννέέοοιι  ααιιµµοοδδόόττεεςς  ,,  γγιιαα
νναα  ππρροοσσφφέέρροουυνν  ττοο  πποολλυυττιιµµόόττεερροο  ∆∆ώώρροο  ΖΖωωήήςς  --  ττοο  ααίίµµαα
--..  ΜΜεε  ττηηνν  άάρρττιιαα  οορργγάάννωωσσηη  κκααιι  ττηηνν  υυπποοσσττήήρριιξξηη  ααππόό  ττοο
ΤΤµµήήµµαα  ΑΑιιµµοοδδοοσσίίααςς  ττοουυ  ΘΘρριιάάσσιιοουυ  ΓΓεεννιικκοούύ  ΝΝοοσσοοκκοο--
µµεείίοουυ  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  ,,  έέγγιινναανν  όόλλαα  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  όόλλεεςς  ττιιςς
ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  υυγγιιεειιννήήςς  ..

ΟΟ  ΣΣύύλλλλοογγοοςς  µµααςς  δδιιααττηηρρεείί  ΤΤρράάππεεζζαα  ααίίµµααττοοςς  µµεε
σσκκοοππόό  νναα  δδιιεευυκκοολλύύννεειι  ππάάσσχχοοννττεεςς  σσυυµµπποολλίίττεεςς  µµααςς  πποουυ
ττοο  έέχχοουυνν  ααννάάγγκκηη,,  ππάάνντταα  µµεε  ττηηνν  έέγγκκρριισσηη  ττοουυ
ααιιµµοοδδόόττηη..  

ΤΤαα  εεννθθααρρρρυυννττιικκάά  σσχχόόλλιιαα  κκααιι  ηη  πποορρεείίαα  ααυυττήήςς  ττηηςς
δδρράάσσηηςς,,  µµααςς  δδίίννεειι  ττηηνν  δδύύννααµµηη  νναα  σσυυννεεχχίίσσοουυµµεε  ααυυττόό  ττοο
σσπποουυδδααίίοο    ααλλλλάά  κκααιι  δδύύσσκκοολλοο  έέρργγοο..

ΣΣττηηνν  ααιιµµοοδδοοσσίίαα  σσυυµµµµεεττεείίχχαανν    οο  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ΣΣ..∆∆..ΚΚ..  κκ..
ΓΓιιααννννίίκκοοςς  ΓΓιιάάννννηηςς    ,,  οο  ππρρώώηηνν  ∆∆ήήµµααρρχχοοςς  κκ..  ΓΓ..  ΤΤσσοουυ--
κκααλλάάςς  ,,    ηη  ΟΟµµάάδδαα  --  ΠΠεερριιπποολλίίαα  ΖΖωωήήςς--  ((  κκ..  ΣΣωωκκρράάττηηςς
ΒΒαασσιιλλεείίοουυ  )),,    µµεε  µµέέλληη  ττοουυςς  οοιι  ""ΠΠααλλααίίµµααχχοοιι  ττοουυ    ΗΗρραακκ--
λλήή  ΕΕλλεευυσσίίννααςς""  ((ΠΠρρόόεεδδρροοςς  κκ..  ΜΜεελλέέττηηςς  ΑΑδδάάµµ)),,  οο    ααθθλλ--
ηηττιικκόόςς  ΣΣύύλλλλοογγοοςς    --TTaaee  KKwwoonn  DDoo  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  ––  ((  ΠΠρρόόεε--

δδρροοςς  κκ..  ΑΑυυγγέέρρηη  ΕΕλλέέννηη  )),,
οο  ««ΠΠααννεελλεευυσσιιννιιαακκόόςς
ΑΑΠΠΟΟ--ΣΣττίίββοοςς»»  ((  ΠΠρρόόεεδδρρ--
οοςς::  κκ..  ΧΧρρήήσσττοοςς  ∆∆εεδδεε--
ηηλλίίααςς)),,  ,,    ηη  ΥΥππηηρρεεσσίίαα
∆∆όόµµηησσηηςς  ∆∆..  ΕΕ..  ,,  οο  ΣΣύύλλλλοο--
γγοοςς  ΜΜιικκρραασσιιααττώώνν  ΕΕλλεευυ--
σσίίννααςς,,  οοιι  εεττααιιρρεείίεεςς
""JJAASS44UU""  κκααιι
""ΣΣΤΤΕΕΦΦΑΑΝΝΙΙ∆∆ΗΗΣΣ"",,  εεθθεε--
λλοοννττέέςς  ααιιµµοοδδόόττεεςς  κκααιι
δδηηµµόόττεεςς  ττηηςς  ππόόλληηςς  µµααςς..

ΕΕυυχχααρριισσττοούύµµεε  θθεερρµµάά
όόλλοουυςς  όόσσοουυςς  σσττέέκκοοννττααιι

δδίίππλλαα  µµααςς  ,,  όόλλοουυςς  ττοουυςς  ααιιµµοοδδόόττεεςς  κκααιι  ααυυττοούύςς  πποουυ
ααιιµµοοδδόόττηησσαανν  ααλλλλάά  κκααιι  όόσσοουυςς  δδεενν  εείίχχαανν  ττηηνν  δδυυννααττόόττ--
ηητταα  γγιιαα  εειιδδιικκοούύςς  λλόόγγοουυςς  νναα  ααιιµµοοδδοοττήήσσοουυνν,,  αανν  κκααιι  ππρροο--
σσήήλλθθαανν  ..

ΜΜεεγγάάλλοο  εευυχχααρριισσττώώ  σσττοο  ΤΤµµήήµµαα  ΑΑιιµµοοδδοοσσίίααςς  ττοουυ
ΘΘρριιαασσίίοουυ  --  ΓΓεεννιικκοούύ      ΝΝοοσσοοκκοοµµεείίοουυ    ΕΕλλεευυσσίίννααςς  ,,  ττηηνν
γγιιααττρρόό  κκ..  ΠΠααππααδδοοπποούύλλοουυ  ,,  ττιιςς    ννοοσσηηλλεεύύττρριιεεςς  κκααιι    ττοουυςς
ττεεχχννιικκοούύςς,,      ττηηνν  κκ..  ΜΜππάάκκαα  ∆∆//ννττρριιαα  κκααιι  ττηηνν  κκ..  ΨΨωωµµάά
ΕΕππιισσκκέέππττρριιαα  ΥΥγγεείίααςς  γγιιαα  ττηηνν  άάψψοογγηη  σσυυννεερργγαασσίίαα  µµααςς
κκααιι  σσυυµµππεερριιφφοορράά  ττοουυςς    κκααττάά  ττηηνν  εεκκττέέλλεεσσηη  ττηηςς  όόλληηςς
δδιιααδδιικκαασσίίααςς..

ΕΕυυχχααρριισσττοούύµµεε  ττοουυςς  εεθθεελλοοννττέέςς  µµααςς  πποουυ    ππρροοεεττοοίίµµαα--
σσαανν  ττοο  χχώώρροο  κκααιι      ππααρρεευυρρέέθθηηκκαανν  σσττηηνν  ααιιµµοοδδοοσσίίαα..

ΣΣττιιςς  δδύύσσκκοολλεεςς  µµέέρρεεςς    ,,σσττοοχχεεύύοουυµµεε  οοιι  ααννηηφφόόρρεεςς  µµααςς
νναα  γγίίννοουυνν  ππιιοο  οοµµααλλέέςς  µµέέσσαα  ααππόό  ττιιςς  δδυυννααττόόττηηττεεςς  µµααςς
µµεε  ππααρρόόµµοοιιεεςς  δδρράάσσεειιςς  κκααιι  γγιι  ααυυττόό  σσααςς  ππρροοσσκκααλλοούύµµεε
όόλλοουυςς  δδίίππλλαα  µµααςς  ..  

ΗΗ  ΓΓρρααµµµµααττέέααςς                                                ΗΗ  ΠΠρρόόεεδδρροοςς

ΚΚααρρέέλλοουυ    ΜΜααρρίίαα                                      ΒΒαασσιιλλεείίοουυ    ΜΜααρρίίαα

Λαέ της Κινέτας και των Μεγάρων,

Για µια ακόµη φορά βρισκόµαστε στο ίδιο έργο
θεατές….. Φόβος και απελπισία µαυρίζουν τις ψυχές
µας, ενώ κυβέρνηση και ΜΜΕ περιγράφουν τα δεινά
µας ως ένα «φυσικό φαινόµενο»! Και είναι απορίας
άξιο, πώς δεν βρέθηκε µια φορά ένα φυσικό φαινόµενο
να φέρνει τίποτα καλό …..

Στην πολύπαθη Κινέτα, τώρα, στον 21ο αιώνα,
σε µια περιοχή δίπλα στην πρωτεύουσα, ακόµα ψάχνο-
υµε για πόσιµο νερό, για αποχέτευση, για σχολείο, για
Ιατρείο, για δρόµους που να πληρούν τις σύγχρονες
προδιαγραφές, για καθαριότητα. 

Ψάχνουµε και το µόνο που βρίσκουµε είναι οι ανέ-
ξοδες υποσχέσεις και τα λόγια συµπόνιας από κυβέρν-
ηση, Περιφέρεια και ∆ήµο. Κι αλήθεια, πού να βρεθ-
ούν χρήµατα για τέτοιες «λεπτοµέρειες» όταν ο κύριος
όγκος των επιδοτήσεων και των διάφορων έργων υπηρ-
ετούν τις ανάγκες των «µεγάλων συµφερόντων»;  

Έπρεπε να πληγούµε από πυρκαγιές και πληµµύρ-
ες, να κινητοποιηθούµε οι κάτοικοι για να αρχίσουν
να δίνουν κάποια σηµασία, ενόψει βέβαια και των
εκλογών που πλησιάζουν.

Την 1η Απρίλη του 2020 ο Περιφερειάρχης υποσχό-
ταν πως το νερό θα έρθει στην Κινέτα µέχρι το τέλος
του 2022….Τι έχει γίνει;

Εδώ και 3 χρόνια έχουµε σχολείο στην Κινέτα…στα
χαρτιά! Όλο υποσχέσεις και στην πραγµατικότητα δεν 

άλλαξε ούτε καν το οικόπεδο χαρακτηρισµό, από
κοινόχρηστο σε κοινωφελές για να µπορεί να χτιστεί
σχολείο.

Στην παλιά εθνική οδό υπάρχει µια πινακίδα που
αναφέρεται στα έργα αποκατάστασης από τις πληµµύρ-
ες, ύψους 19 εκατοµµυρίων. Αυτό που βλέπουµε είναι
κάποια έργα εντυπωσιασµού (πρόχειρο γεφύρι κλπ.)
ενώ τρία χρόνια µετά οι κατεστραµµένοι δρόµοι παρα-
µένουν. Όπως προκύπτει από ενηµέρωση των υπε-
υθύνων, ούτε το 30% των κατεστραµµένων δεν προβ-
λέπεται να προχωρήσουν.

Το ενδιαφέρον τους για την Υγεία εξαντλείται σε
έναν γιατρό τη βδοµάδα για 2 ώρες ενώ για την αστυνό-
µευση σε έναν αστυνοµικό για 8 ώρες τη µέρα!

Σε ότι αφορά τον παράδροµο της Ολυµπίας οδού και
τα ερωτήµατά µας προς τους υπεύθυνους για διαβάσεις
πεζών και σχάρες στα φρεάτια, εισπράττουµε την
αφοπλιστική απάντηση: πάνω από την εθνική δεν
κατοικούν άνθρωποι! (Αλλά τι; ρωτάµε εµείς)

Έριξαν άσφαλτο στην παλιά Εθνική οδό χωρίς κρά-
σπεδα και διαβάσεις πεζών προφανώς γιατί κι εδώ δεν
κατοικούν άνθρωποι……

Αυτό λοιπόν είναι το ενδιαφέρον των µέχρι τώρα
κυβερνήσεων, της Περιφέρειας και του ∆ήµου για την
περιοχή µας.

Και φτάνουν στο σηµείο να απαξιώνουν τους εκλεγ-
µένους της κοινότητας της Κινέτας, κάτι βέβαια που

έγινε µετά την απαξίωση που και οι ίδιοι οι εκλεγµέ-
νοι έδειξαν στους κατοίκους της περιοχής, στις διαµα-
ρτυρίες και στους αγώνες τους. 

Τους καλούµε για µια ακόµη φορά να αλλάξουν
ρότα, να παύσουν να σπέρνουν τη µοιρολατρία και να
αντιληφθούν πως ό,τι κερδίζεται κερδίζεται µε αγώνες
κι όχι µε παρακάλια και υποκλίσεις!

Είναι επιτακτική ανάγκη πια να σταµατήσουν οι
υπεύθυνοι την κοροϊδία και να προχωρήσουν άµεσα
στην ολοκλήρωση των έργων που έχει ανάγκη η περ-
ιοχή της Κινέτας.

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ! Να βγάλουµε επιτέλους όλοι οι
κάτοικοι της Κινέτας τα συµπεράσµατά µας και να
στείλουµε κάθε κατεργάρη στον πάγκο του.

Έχουµε καθήκον να µην παραιτηθούµε! Να αγωνι-
στούµε γι’ αυτά που µας ανήκουν και µας αξίζουν! Για
τη ζωή µας και την αξιοπρέπειά µας! 

Και σ’ αυτόν τον αγώνα…∆ΕΝ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙ
ΚΑΝΕΙΣ!

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΙΝΕΤΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ  ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ 

Σύλλογος Θριασίου Πεδίου 
ΜΜεεγγάάλληη  ηη  ππρροοσσφφοορράά  σσττηηνν    22ηη  εεθθεελλοοννττιικκήή  ααιιµµοοδδοοσσίίαα  
µµεε  σσκκοοππόό  ττηηνν  εεννίίσσχχυυσσηη  ττηηςς  ΤΤρράάππεεζζααςς    ΑΑίίµµααττοοςς  



Ε
ντυπωσίασε με τις πρακτικές του ο
Δήμος Φυλής, τους εκπροσώπο-
υς των κοινωνικών υπηρεσιών

της Ευρώπης που συμμετείχαν στις 26
και 27 Σεπτεμβρίου στο συνέδριο που
διεξήχθη στο Μπορντώ της Γαλλίας με
θέμα ”Συμπράξεις για την Κοινωνική
Ένταξη – Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδ-
ημα και οι Κοινωνικές Υπηρεσίες” .

Ο Δήμος Φυλής ήταν ο μοναδικός
εκπρόσωπος από την Ελλάδα που παρ-
ουσίασε προτάσεις στο συνέδριο και
συμμετείχε στο πρόγραμμα ομιλιών. Κεν-
τρικός ομιλητής στο συνέδριο ήταν ο
Γιώργος Βέλλης, στενός συνεργάτης του
Αναπληρωτή Δημάρχου Γιώργου
Αντωνόπουλου σε ευρωπαϊκά θέματα.
Ύστερα από πρόσκληση του Ευρωπαϊ-
κού Δικτύου Κοινωνικών Υπηρεσιών
(European Social Network), ο Γιώργος
Βέλλης παρουσίασε στην ομιλία του, τον
τρόπο εφαρμογής του Ελάχιστου
Εγγυημένου Εισοδήματος στην Ελλάδα
αλλά και τις πρακτικές που ακολουθεί η
Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Φυλής
για τη στήριξη των ευάλωτων κοινω-
νικών ομάδων της περιοχής. 

Η παρουσίαση του Δήμου Φυλής τρά-
βηξε το ενδιαφέρον των συνέδρων
καθώς η περιοχή μας αποτελεί πρότυπο
Δήμου για τη λειτουργία των Κέντρων
Κοινότητας, του Κέντρου Ρομά, καθώς
και τη διανομή των προϊόντων ΤΕΒΑ,
ως επικεφαλής της σύμπραξης όλων των
Δήμων της Δυτικής Αττικής. 

Μάλιστα ως προς τη διανομή των
προϊόντων ΤΕΒΑ, η Κοινωνική Υπηρ-
εσία του Δήμου Φυλής, ύστερα από
έλεγχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πήρε
άριστα ως προς την οργάνωση, την
αποθήκη, τη συνέπεια και τις διαδικασίες
που ακολουθούνται. 

Κοινωνικές υπηρεσίες από άλλους

Δήμους της Ευρώπης εξέφρασαν την
επιθυμία τους να επισκεφτούν τον Δήμο
Φυλής ώστε να δουν από κοντά τις καλές
πρακτικές της Κοινωνικής Υπηρεσίας του
Δήμου Φυλής. 

Ο ενεργός ρόλος του Δήμου Φυλής στη
διαμόρφωση κοινωνικών πολιτικών στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, αντικατοπτρίζεται
από το γεγονός πως συμμετέχει ενεργά
στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊ-
κού Δικτύου Κοινωνικών Υπηρεσιών,
ενώ καταθέτει και υλοποιεί κάθε χρόνο
χρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προ-
γράμματα για ευάλωτες ομάδες και για
νέους. “Δεν έχουμε αφήσει και δεν θα
αφήσουμε κανένα χρηματοδοτικό πρόγρ-
αμμα της Ε.Ε. να πάει χαμένο. Απορρο-
φούμε με αποτελεσματικότητα πόρους
από παντού και στηρίζουμε ενεργά, δια-
κριτικά και με διαφάνεια τους οικονομικά
ασθενέστερους συνδημότες μας με κύριο
στόχο την αντιμετώπιση της φτώχειας
στην περιοχή μας” υπογραμμίζει ο Αναπ-
ληρωτής Δημάρχου Κοινωνικής Πολιτι-
κής Γιώργος Αντωνόπουλος. 
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O Δήμος Φυλής στο επίκεντρο του διεθνούς συνεδρίου 
των Κοινωνικών Υπηρεσιών στη Γαλλία

Υ
πεγράφη η σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου
Ελευσίνας Αργύρη Οικονόμου και του
αναδόχου του έργου, που αφορά σε

«Εργασίες συντήρησης του Ανοικτού Γηπέδου
Καλαθοσφαίρισης στο Δημοτικό Γυμναστήριο
Ανδρέας Δασκαλάκης».

Το κλειστό γυμναστήριο Ανδρέας Δασκαλάκης
εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό αθλητών καθημερινά. 

Εξωτερικά του γηπέδου υπάρχει το ανοικτό
γήπεδο καλαθοσφαίρισης που παραμένει ανοικτό
στο κοινό καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. 

Το εξωτερικό γήπεδο αντιμετωπίζει φυσιολογι-
κές φθορές λόγω παρέλευσης πολλών χρόνων
από την κατασκευή του και οι εργασίες συντήρη-
σης και επισκευής κρίνονται αναγκαίες για την
καλύτερη εξυπηρέτηση και ασφάλεια αθλητών και
αθλούμενων.

Οι κυριότερες εργασίες που θα εκτελεστούν,
μετά και τη μελέτη που συνέταξε η Τεχνική Υπηρ-
εσία του Δήμου Ελευσίνας, είναι οι παρακάτω: 
� φρεζάρισμα της επιφανείας του γηπέδου

καθώς και του χώρου στάθμευσης νοτίως του
γηπέδου 
� επίστρωση νέου ασφαλτοτάπητα στην περιοχή

που έχει φρεζαριστεί με ελαφριά διαμόρφωση
ρύσεων 
� επίστρωση νέου ελαστικού δαπέδου στον

χώρο του γηπέδου 
� επισκευή ιστών καλαθοσφαίρισης και ταμπλό

(μπασκέτες)
� τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού (4 παγκάκια)

προς εξυπηρέτηση των αθλούμενων, 
� συντήρηση του πρασίνου και τοποθέτηση 6

νέων δένδρων 
� διαγράμμιση όλων των χώρων στάθμευσης

καθώς και του χώρου διέλευσης των πεζών
Αξίζει να σημειωθεί, πως το παρόν έργο χρημα-

τοδοτείται  από το πρόγραμμα «Αντώνης
Τρίτσης».

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Ελευσίνας Αργύρης
Οικονόμου: «Ο αθλητισμός και η προώθησή του
είναι μια από τις προτεραιότητες που έχουμε
θέσει ως δημοτική αρχή. Και για να γίνει αυτό, να

ενθαρρύνουμε δηλαδή τους νέους να ασχοληθ-
ούν με τον αθλητισμό, πρέπει οι χώροι να είναι
σύγχρονοι και ασφαλείς. 

Με συνολικές παρεμβάσεις στους αθλητικούς
χώρους του Δήμου μας, επιδιώκουμε την αναβά-
θμιση των υποδομών, τον εκσυγχρονισμό τους
και φυσικά την ασφάλεια των αθλητών και των
αθλούμενων. 

Το συγκεκριμένο έργο, είναι ένα από τα πολλά
για τα οποία και έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδο-
τικό πρόγραμμα, χωρίς να επιβαρυνθεί ο δημο-
τικός προϋπολογισμός».

ΕΛΕΥΣΙΝΑΕΛΕΥΣΙΝΑ
Ξεκινούν οι εργασίες  στον αύλειο χώρο Ξεκινούν οι εργασίες  στον αύλειο χώρο 
του Γηπέδου «Ανδρέας Δασκαλάκης»του Γηπέδου «Ανδρέας Δασκαλάκης»

ΤΤοο  εεξξωωττεερριικκόό  γγήήππεεδδοο  
ααννττιιμμεεττωωππίίζζεειι  φφυυσσιιοολλοογγιικκέέςς  φφθθοορρέέςς

λλόόγγωω  ππααρρέέλλεευυσσηηςς  πποολλλλώώνν  χχρρόόννωωνν  ααππόό
ττηηνν  κκαατταασσκκεευυήή  ττοουυ  κκααιι  οοιι  εερργγαασσίίεεςς

σσυυννττήήρρηησσηηςς  κκααιι  εεππιισσκκεευυήήςς  κκρρίίννοοννττααιι
ααννααγγκκααίίεεςς  γγιιαα  ττηηνν  κκααλλύύττεερρηη  εεξξυυππηηρρέέττηησσηη
κκααιι  αασσφφάάλλεειιαα  ααθθλληηττώώνν  κκααιι  ααθθλλοούύμμεεννωωνν..



Π
ερισσότεροι από δέκα μετασει-
σμοί καταγράφηκαν  στον  Κορι-
ν θιακό κόλπο μετά τον  αρχ ικό

ισχ υρό σεισμό μεγέθους 5 βαθμών  της
κλίμακας Ρίχ τερ που σημειώθηκε λίγο
μετά τη μία τα ξημερώματα της Κυρια-
κής.

Ο σεισμός είχ ε εστιακό βάθος 12,7
χ ιλιομέτρων , εν ώ το επίκεν τρό του
ήταν  στη θαλάσσια περιοχ ή του Κορι-
ν θιακού, λίγα χ ιλιόμετρα ν ότια της
Αράχ ωβας και της Δεσφίν ας. Σύμφων α
με τις πρώτες αν αφορές, ο σεισμός
έγιν ε αισθητός στις γύρω περιοχ ές αλλά
και στη Βοιωτία και την  Αττική.

Σύμφων α με την  Πυροσβεστική, δεν
υπήρξε καμία κλήση για βοήθεια ή αν α-
φορά για ζημιές από τον  σεισμό στην
ευρύτερη περιοχ ή της Φωκίδας.

Όπως φαίν εται από την  αν αθεωρ-
ημέν η λύση του Γεωδυν αμικού, οι περ-
ισσότεροι μετασεισμοί ήταν  της τάξης
του 0,9 με 1,3 Ρίχ τερ

Το Γεωδυν αμικό Ιν στιτούτο επισήμα-
ν ε πως οι μετασεισμοί που έχ ουν
σημειωθεί στην  περιοχ ή είν αι αρκετά
ασθεν είς, με αποτέλεσμα ν α μην  κατα-
γράφον ται από το αυτοματοποιημέν ο
σύστημα.

Τσελέν της: «Πρέπει ν α περιμέν ο-
υμε»

Ο καθηγητής Άκης Τσελέν της, διευθυ-
ν τής του Γεωδυν αμικού Ιν στιτούτου
του Αστεροσκοπείου Αθην ών  με
αν άρτησή του γύρω στις τρεις τα ξημε-
ρώματα αν έφερε ότι θα πρέπει «ν α
περιμέν ουμε δυο 24ωρα για ν α δούμε
πώς εξελίσσεται η μετασεισμική ακολο-
υθία», επισημαίν ον τας πώς ο αριθμός
των  μετασεισμών  δεν  είν αι ο απαι-
τούμεν ος για ν α σημάν ει... λήξη συν α-
γερμού.

Αν αλυτικά η αν άρτηση του κ. Τσε-
λέν τη έχ ει ως εξής:

«Σήμερα στις 01:02, είχ αμε μία
ισχ υρή σεισμική δόν ηση ,M=5.0, με
επίκεν τρο 12 Χμ αν ατολικά της
Δεσφίν ας. Το εστιακό βάθος ήταν
13Χμ.Ο σεισμός έγιν ε πολύ αισθητός
στην  Στερεά Ελλάδα και την  Αθήν α
παρότι έγιν ε σε απόσταση 112χ λμ.
δυτικά-βορειοδυτικά της πρωτεύου-
σας.Αυτό οφείλεται στην  κατευθυ-
ν τικότητα των  σεισμικών  κυμάτων ,
επειδή το σεισμικό ρήγμα έχ ει μία κατε-
υθυν τικότητα από τη Δύση προς την
Αν ατολή. Άρα, έχ ουμε έν τον η αισθη-
τότητα στην  Αττική, αλλά και στην
Κόριν θο.

Για ν α πούμε σίγουρα ότι είν αι το
κυρίως γεγον ός πρέπει ν α περιμέν ουμε
δύο 24ωρα για ν α δούμε πως εξελίσσε-
ται η μετασεισμική ακολουθία η οποία
μέχ ρι τώρα δεν  μας έχ ει δώσει τον
απαιτούμεν ο αριθμό μετασεισμών . Θα
περίμεν α λίγο περισσότερους. Μετατό-
πιση προς άλλα μεγάλο γειτον ικά ρήγ-
ματα δε βλέπουμε.Το Γεωδυν αμικό
παρακολουθεί συν εχ ώς την  εξέλιξη του
φαιν ομέν ου με τα δίκτυα του και θα
σας εν ημερών ει.Πρέπει οι κάτοικοι ν α
ακολουθούν  πάν τα τα γν ωστά μέτρα
προφύλαξης από σεισμούς.Μπορείτε
ν α παρακολουθείτε ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ
ΧΡΟΝΟ την  εξέλιξη του φαιν ομέν ου
στην  σελίδα του Γεωδυν αμικού Ιν στι-
τούτου https://www.gein.noa.gr»

Παπαδόπουλος: «Ιδιαίτερη προσοχ ή
στον  Κοριν θιακό»

Από την  πλευρά του, ο καθηγητής
σεισμολογίας Γεράσιμος Παπαδόπου-
λος έγραψε σε αν άρτησή του:
«Δυν ατός σεισμός μεγέθους 5,1 στον
Κοριν θιακό κόλπο στις 1.02 περίπου
12 χ λμ ν ότια της Δεσφίν ας. Έν τον α
αισθητός και στην  Αττική. Η περιοχ ή
του Κοριν θιακού χ ρειάζεται ιδιαίτερη
προσοχ ή. Η εικόν α δε δείχ ν ει επίκεν -
τρα, αλλά τις τοποθεσίες στις οποίες
αν αφέρθηκε ότι έγιν ε αισθητός».
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ΕΥΔΑΠ: Το ΣτΕ ακύρωσε
τον διαγωνισμό που 

παραχωρεί σε ιδιώτες το
δίκτυο υδροδότησης της

Το Συμβούλιο της Επικρατείας με απόφα-
σή του ακύρωσε τον διαγωνισμό που παρ-
αχωρεί σε ιδιώτες το δίκτυο υδροδότησης της
Αττικής. Πρόκεται για την τρίτη κατά σειρά
απόφαση για την ΕΥΔΑΠ και αφορά τον δια-
γωνισμό ΣΔΙΤ για την εκχώρηση με ΣΔΙΤ σε
ιδιώτες του εξωτερικού υδροδοτικού συστή-
ματος της Αθήνας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του dikastiko.gr:
Το ΣτΕ ουσιαστικά αρνείται, θεωρώντας ότι
πρόκειται για ενιαίο σύνολο με την ΕΥΔΑΠ
που προστατεύεται ο δημόσιος χαρακτήρας
της, την εκχώρηση μέσω σύμπραξης με τον
ιδιωτικό τομέα (ΣΔΙΤ) του δικτύου ύδρευσης
και αποχέτευσης της Αθήνας.

Τι αφορά

Όπως αναφέρουν οι δικηγόροι Αλέξανδρος
Σαρηβαλάσης και Αικατερίνη Γεωργιάδου
που χειρίστηκαν την υπόθεση, πρόκειται για
ένα υδροδοτικό σύστημα, που παρέχει πόσι-
μο νερό στον μισό πληθυσμό της Χώρας και
αποτελείται από τις πηγές ύδρευσης, δηλ.
από τρεις τεχνητές λίμνες (Εύηνου, Μόρνου
και Μαραθώνα) και μία φυσική λίμνη (Υλίκης)
και από πλήθος υπόγειων υδατικών πόρων,
από ένα εκτεταμένο σύστημα διασύνδεσης
αυτών σε ακτίνα 495 χλμ και από τις εγκατα-
στάσεις άντλησης, αποθήκευσης, ελέγχου και
ασφαλούς μεταφοράς του νερού έως την
είσοδο των μονάδων επεξεργασίας.

Σε εμπορική
λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α
τίθενται τη

Δευτέρα, 10 Οκτω-
βρίου, στις 2:00 το
μεσημέρι οι τρεις νέοι
σταθμοί του μετρό
«Μανιάτικα», «Πειραι-
άς» και «Δημοτικό
θέατρο», τους οποίους
νωρίτερα θα εγκαινιά-
σει ο Πρωθυπουργός,
Κυριάκος Μητσοτάκ-
ης.

Πρόκειται για τους
τρεις τελευταίους σταθμούς της επέκτασης
της γραμμής 3 στον Πειραιά η έναρξη λειτο-
υργίας των οποίων προβλέπει ημερήσια
αύξηση της συνολικής επιβατικής κίνησης στο
δίκτυο του μετρό κατά 132.000 επιβάτες,
μειώνοντας ημερησίως, τόσο την κυκλοφορία
των Ι.Χ. οχημάτων κατά 23.000, όσο και τις
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 120
τόνους.

Με την επέκταση του δικτύου του μετρό
κατά 3,2 χλμ. η γραμμή 3 «Δημοτικό Θέατρο –
Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο» θα
αριθμεί συνολικά 27 σταθμούς.

Την Τρίτη θα τεθεί σε ισχύ ο ανασχεδιασμός
των λεωφορειακών γραμμών στην ευρύτερη

περιοχή του Πειραιά, που στοχεύει στη διαλει-
τουργικότητα του δικτύου των οδικών συγκοι-
νωνιών με τους νέους σταθμούς του μετρό.

Η συχνότητα των δρομολογίων στο τμήμα
Δημοτικό θέατρο – Δουκίσσης Πλακεντίας τις
ώρες αιχμής, δηλαδή από τις 07.30 έως τις
11.00 και από τις 13:30 έως τις 17:30 θα παρ-
αμείνει στα 4 λεπτά και τις νυχτερινές ώρες,
από τις 22:00 έως τις 00:20, μειώνεται στα 9΄
από 10΄.

Στο τμήμα Αεροδρόμιο – Δημοτικό θέατρο η
συχνότητα διαμορφώνεται στα 36 λεπτά. Το
πρώτο δρομολόγιο από τους σταθμούς Δημο-
τικό θέατρο και Δουκίσσης Πλακεντίας θα ξεκι-
νά στις 05:30. Πρώτα δρομολόγια στις 05:30

θα ξεκινούν και από τους σταθμούς Αιγάλεω
και Μοναστηράκι στην κατεύθυνση προς Δου-
κίσσης Πλακεντίας και από το σταθμό Εθνική
Άμυνα στην κατεύθυνση προς Δημοτικό Θέα-
τρο.

Το τελευταίο δρομολόγιο

από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη και την
Κυριακή, από το Δημοτικό Θέατρο θα πραγ-
ματοποιείται στις 23:59 κ

από τη Δουκίσσης Πλακεντίας στις 00:03.
Παρασκευή και Σάββατο, οπότε και ισχύει η

επέκταση του ωραρίου λειτουργίας, οι τελευ-
ταίοι συρμοί θα αναχωρούν στη 01:06 από το
Δημοτικό Θέατρο και στη 01:10 από τη Δου-
κίσσης Πλακεντίας.

Τελευταίοι συρμοί από το σταθμό Σύνταγμα
προς όλες τις κατευθύνσεις θα αναχωρούν
στις 00:23, από Δευτέρα έως Πέμπτη και Κυρ-
ιακή

και στη 01:30, την Παρασκευή και το Σάβ-
βατο.

Με την έναρξη λειτουργίας των τριών νέων
σταθμών, προβλέπονται άμεσες παρεμβά-
σεις, οι οποίες θα αξιολογηθούν μετά το
πρώτο διάστημα λειτουργίας των σταθμών.
Στη συνέχεια και σε εύλογο χρονικό διάστημα,
θα ακολουθήσει η επόμενη φάση ανασχεδια-
σμού που θα περιλαμβάνει πρόσθετες
συγκοινωνιακές ρυθμίσεις, οι οποίες θα
απαιτηθούν μετά την ολοκληρωμένη λειτο-

υργία της γραμμής 3, κατόπιν εκτίμησης και
αξιολόγησης της διαμορφωθείσας κατάστα-
σης στο συγκοινωνιακό δίκτυο της ευρύτερης
περιοχής

Έχουν σχεδιαστεί οι εξής παρεμβάσεις:

Η λεωφορειακή γραμμή 831 Αιγάλεω – Πει-
ραιάς ενισχύεται με επιπλέον δρομολόγια
καθ΄ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Η λεωφορειακή γραμμή 810 Σχιστό – Κορυ-
δαλλός τροποποιείται σε τροφοδοτική γραμμή
για τον σταθμό του μετρό «Κορυδαλλός» και
θα διασυνδεθεί με την Λεωφόρο Πέτρου
Ράλλη.

Η λεωφορειακή γραμμή 830 Αγία Βαρβάρα
– Πειραιάς τροποποιείται σε τροφοδοτική
γραμμή για τον σταθμό του μετρό «Κορυδαλ-
λός».

Η λεωφορειακή γραμμή 846 Νεάπολη –
Νίκαια – Πειραιάς τροποποιείται σε τροφοδο-
τική γραμμή για τον σταθμό του μετρό
«Νίκαια».

Η λεωφορειακή γραμμή 900, η οποία
δημιουργήθηκε τα τελευταία 2 χρόνια για να
καλύψει την μεταβατική περίοδο μεταξύ της
λειτουργίας των σταθμών μετρό «Κορυδαλ-
λός» και «Νίκαια» και των 3 νέων σταθμών
του «Πειραιά», καταργείται.

Οι αφετηρίες και τέρματα των υφιστάμενων
λεωφορειακών γραμμών παραμένουν ως
έχουν.

Σε  λειτουργία τίθενται από σήμερα οι τρεις νέοι σταθμοί του μετρό 
«Μανιάτικα», «Πειραιάς» και «Δημοτικό θέατρο»

Περισσότεροι από δέκα 
μετασεισμοί μετά τα 5 
Ρίχτερ στον Κορινθιακό 

Σε αναμονή οι σεισμολόγοι

Συνεχίζεται στη σελ. 11
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Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλ-
ητισμού, κατά τη διάρκεια της τοποθ-
έτησής της δήλωσε ότι: «Ο Πολιτι-
σμός είναι δημόσιο αγαθό, είναι
κρίσιμο εργαλείο κοινωνικής
συνοχής, αλλά και ένας στρατηγικός,
αναπτυξιακός πόρος. Αποτελεί τον
τέταρτο πυλώνα της βιώσιμης ανά-
πτυξης. Κύριο μέλημά μας στο Υπο-
υργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
είναι να υλοποιούμε δράσεις ρεαλι-
στικές, κοινωνικά δίκαιες, αναπτυξια-
κές, φιλοεπενδυτικές και μεταρρυθ-
μιστικές. 

Στόχος μας είναι, με τις πολιτικές,
τις δράσεις και τα έργα μας, να
συμβάλλουμε ολοένα και περισσό-
τερο στη μεγέθυνση του ΑΕΠ. Αυτό
απαιτεί ο σύγχρονος πατριωτισμός,
να προσφέρεις ό,τι  περισσότερο
μπορείς στην κοινωνία».

Σε ό,τι αφορά τα έργα Πολιτισμού
στην Ελευσίνα, για την Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης, η Λίνα
Μενδώνη σημείωσε ότι «η δημοτική
αρχή το 2019 παρέλαβε σε υποδο-
μές και πρόγραμμα, το απόλυτο
μηδέν. Ξεκίνησαν όλα από την
αρχή. 

Το Υπουργείο Πολιτισμού και
Αθλητισμού μεριμνά για τον
αρχαιολογικό χώρο και για το
υπάρχον μουσείο, το οποίο
είναι πολύ μικρό για το πολιτι-
στικό απόθεμα της περιοχής.
Σύμφωνα με την προεκλογική
δέσμευση του Πρωθυπουρ-
γού, η Ελευσίνα πρέπει να
αποκτήσει ένα νέο αρχαιολο-
γικό μουσείο στον χώρο του
παλαιού Ελαιουργείου. Την
δέσμευσή του κάνουμε πράξη.
Το Υπουργείο Πολιτισμού απέκ-
τησε τον χώρο. Η Εφορεία Αρχαιοτή-
των θα ετοιμάσει το κτιριολογικό
πρόγραμμα και στις αρχές του 2023
θα ξεκινήσουμε τις μελέτες, ώστε σε
ορατό χρόνο η Ελευσίνα να έχει ένα
νέο μουσείο μαζί με έναν πολιτι-
στικό χώρο για τη σύγχρονη δημιο-
υργία. 

Π α ρ ά λ λ η λ α ,
ολοκληρώνεται η
επανέκθεση του
υπάρχοντος μου-
σείου, στο επό-

μενο εξάμηνο ολοκληρώνεται η απο-
κατάσταση της οικίας Αδάμ, ενώ το
κτήριο του παλιού Δημαρχείου θα
επιστρέψει  στη διαχείριση του
Δήμου». 

Για την  ΠΥΡΚΑΛ, η Λίν α Μεν -
δών η τόν ισε ότι η ηγεσία του
ΥΠΠΟΑ υποστηρίζει σταθερά την
αξιοποίηση του χώρου και την
απόδοσή του στους πολίτες της
Ελευσίν ας.

Μενδώνη: Σήμερα, εκτελούνται
περισσότερα από 600 έργα στον

Πολιτισμό

Κάνοντας έναν συνοπτικό απολογι-
σμό του έργου του ΥΠΠΟΑ, η Υπο-
υργός σημείωσε ότι  «από τον
Ιούλιο του 2019, συγκροτήσαμε ένα
σαφές και οργανωμένο πρόγραμμα
για τον Πολιτισμό. 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενέταξε
για πρώτη φορά το Υπουργείο Πολι-
τισμού και Αθλητισμού στον κύκλο

των παραγωγικών και αναπτυξιακών
υπουργείων. Σκοπός μας ήταν και
είναι  ο Πολιτισμός να είναι
απολύτως προσβάσιμος σε όλους,
με ρεαλιστικές πολιτικές, οι οποίες
θα έχουν απτά αποτελέσματα στην
ποιότητα ζωής των πολιτών, στην
πολιτιστική επιχειρηματικότητα και
στην οικονομική ανάπτυξη. Παραλά-

βαμε σε εξέλιξη 50 έργα σε όλη την
Επικράτεια. Σήμερα, εκτελούνται
περισσότερα από 600, στα οποία
απασχολούνται  πάνω από 4.000
εργαζόμενοι όλων των ειδικοτήτων.
Απορροφούμε το σύνολο των
συγχρηματοδοτούμενων προγραμ-
μάτων, εξασφαλίσαμε περίπου μισό
δις. ευρώ για τον Πολιτισμό από το
Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ οι εργαζό-
μενοι στον Πολιτισμό αυξήθηκαν
κατά 17%, το μεγαλύτερο ποσοστό
σε ευρωπαϊκό επίπεδο».Μεταξύ
των έργων που ολοκληρώθηκαν ή
βρίσκονται σε εξέλιξη από το Υπο-
υργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού,
η Λίνα Μενδώνη ανέφερε την Εθνι-
κή Πινακοθήκη, το Εθνικό Μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης, το Αρχαιολο-
γικό Κτηματολόγιο, την αποκατάστα-
ση του π. βασιλικού κτήματος Τατο-
ϊου, το Μητροπολιτικό-Πολιτιστικό
Πάρκο του Στρατοπέδου Παύλου
Μελά στη Θεσσαλονίκη, την επέκτα-
ση του Εθνικού Αρχαιολογικού
Μουσείου, το Μουσείο Εναλίων
Αρχαιοτήτων στον Πειραιά, το
Μητρώο Επαγγελματιών Πολιτι -
σμού, το θεσμικό πλαίσιο για τον
Οργανισμό Διαχείρισης και  Ανά-

πτυξης Πολιτιστικών Πόρων, τη μετα-
τροπή πέντε μεγάλων μουσείων σε
ΝΠΔΔ, νομοσχέδιο που θα κατατεθ-
εί  τις επόμενες εβδομάδες στη
Βουλή για ψήφιση, όπως και το
νομοσχέδιο για τη δημιουργία του
Ενιαίου Φορέα Βιβλίου, την αναβάθ-
μιση της Καλλιτεχνικής Εκπαίδευ-
σης. Παράλληλα, προωθούνται

πολιτικές, όπως το Εθνικό Σχέδιο
για την Κλιματική Αλλαγή, η Πολιτι-
στική Συνταγογράφηση, η Ασημένια
Οικονομία, η αναβίωση της Χειρο-
τεχνίας.

Χαιρετισμό απεύθυναν, ο Υφυπο-
υργός Πολιτισμού Νικόλας Γιατρο-
μανωλάκης, ο Υφυπουργός Δικαι-
οσύνης και Βουλευτής Δυτικής Αττι-
κής Γιώργος Κώτσηρας, οι βουλευ-
τές Δυτικής Αττικής Αθανάσιος
Μπούρας και Βαγγέλης Λιάκος, ο
Δήμαρχος Ελευσίνας Αργύρης
Οικονόμου, η πρόεδρος της ΔΕΕΠ
Δυτικής Αττικής Κούλα Παραδείση, ο
Πρόεδρος της ΔΗΜΤΟ Ελευσίνας
της ΝΔ Κωνσταντίνος Παπακωνσταν-
τίνου και ο Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ
Δυτικής Αττικής Γιάννης Σωτηρίου.

Στην συζήτηση την οποία συντόνι-
σε η Εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ
αρμόδια για τα Περιφερειακά ΜΜΕ
Έλενα Σώκου, συμμετείχαν εκπρό-
σωποι διάφορων κλάδων του πολιτι-
σμού: το Μέλος Δ.Σ. του Ελληνικού
Κέντρου Κινηματογράφου Ιφιγένεια
Βλαχογιάννη, η Ηθοποιός και Πρόε-
δρος της ΕΚΟ Πολιτισμού της ΝΔ
Αντιγόνη Κανάκη, ο Συγγραφέας,
Κριτικός θεάτρου και  καθηγητής

Κωνσταντίνος Μπούρας και η
χορογράφος Αγγελική Ανα-
ργύρου.

Στην εκδήλωση το παρών
έδωσαν ο Γραμματέας Οργανω-
τικού ΝΔ Στέλιος Κονταδάκης, ο
Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής
Αττικής Λευτέρης Κοσμόπου-
λος, ο Συντονιστής του Διαγρ-
αμματειακού ΝΔ Δημήτρης
Παπαγγελόπουλος, ο πρόεδρ-
ος της ΟΝΝΕΔ Ορφέας Γεω-
ργίου, η Γραμματέας Ποιότητας
Ζωής και Εθελοντισμού Πίστη
Κρυσταλλίδου, ο Γραμματέας
Ατόμων με Αναπηρία ΝΔ

Κώστας Λολίτσας, ο Γραμματέας
Παραγωγικών Τομέων Άκης Μπάφ-
ας, ο πολιτευτής Δυτικής Αττικής
Σταμάτης Πουλής, ο τ. πρόεδρος
ΕΑΓΜΕ Ανδρέας Τσώκος, τα μέλη
της Πολιτικής Επιτροπής Γιώργος
Σακελλαρίου, Μάρθα Σαμαρά, Γιάν-
νης Παπαγεωργίου, Βασίλης Γακό-
πουλος και Δημήτρης Γκουλής.

Εκδήλωση της ΝΔ για τον Πολιτισμό στην Ελευσίνα 
- Λ. Μενδώνη: Η Ελευσίνα θα αποκτήσει ένα νέο αρχαιολογικό μουσείο 

στον χώρο του παλαιού Ελαιουργείου 

Μ
ε επιτυχία πραγματοποιήθηκε μια ακόμα ανοιχτή εκδήλωση- συζήτηση της ΝΔ
στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που πραγματοποιεί το κόμμα με στόχο την ανά-
δειξη του κυβερνητικού έργου με θέμα «Πολιτισμός για όλους: Μια συζήτηση

για όσα έγιναν και όσα πρέπει να γίνουν».Κεντρική ομιλήτρια ήταν η Υπουργός Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, ενώ η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Ελευσίνα
η οποία έχει ανακηρυχθεί ως Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα για το έτος 2023.
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Δήμος Ιλίου: Ξεκ ινούν οι συναντήσεις της Σχολής ΓονέωνΔήμος Ιλίου: Ξεκ ινούν οι συναντήσεις της Σχολής Γονέων
Ξεκιν ούν  οι συν αν τήσεις της Σχ ολής

Γον έων  του Ψυχ οπαιδαγωγικού Κέν τρου
Παιδιού και Οικογέν ειας του Δήμου Ιλίου,
που σκοπό έχ ει τη στήριξη των  γον έων ,
προκειμέν ου ν α αν ταποκριθούν  με επιτ-
υχ ία στο σύν θετο και απαιτητικό ρόλο
τους.

Ο δήμος καλεί κάθε εν διαφερόμεν ο ν α
δηλώσει συμμετοχ ή στην  ηλεκτρον ική
διεύθυν ση kentropaidi.ilion@gmail.com για
τις προγραμματισμέν ες θεματικές που θα
πραγματοποιηθούν  δωρεάν , τις παρακάτω ημερομην ίες:

Πέμπτη 13 Οκτωβρίου  Πέμπτη 27 Οκτωβρίου
Πέμπτη 10 Νοεμβρίου  Πέμπτη 24 Νοεμβρίου
Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου  Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου
Η Σχ ολή Γον έων  του Ψυχ οπαιδαγωγικού Κέν τρου Παιδιού και Οικογέν ειας λειτο-

υργεί στο πλαίσιο του έργου «Πολλαπλή Στήριξη του Παιδιού και της Οικογέν ειας»,
σε συν εργασία με τον  Κοιν ων ικό Φορέα ΚΣΔΕΟ «ΕΔΡΑ».

Για περισσότερες πληροφορίες οι εν διαφερόμεν οι μπορούν  ν α απευθύν ον ται
στο Ψυχ οπαιδαγωγικό Κέν τρο Παιδιού και Οικογέν ειας του Δήμου, τηλ.
2177361020, εργάσιμες ημέρες, Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες επικοιν ων ίας13:00
– 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 

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

Ενοικιάζεται μονοκατοικία στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου 

Ενοικιάζεται αυτόνομη
μονοκατοικία στα Νεόκτι-
στα Ασπροπύργου πίσω
από το 6ο Δημοτικό σχο-
λείο απέναντι από την
ΤΕΚΑΤ Κατασκευαστική.
60m2. Υπνοδωμάτιο ,
Καθιστικό , 
Κουζίνα και μπά-

νιο.Εντοιχισμένες οικοσκευές ψυγείο , κουζίνα και κλιματι-
στικό.Κήπος 120m2 εξαιρετική θέα στον κόλπο του Σκαραμαγ-
κά.Μόνον σοβαρές προτάσεις από Έλληνες. Τηλέφωνο :
6944636483 https://goo.gl/maps/kkWQfjRaYpAocVF16 

" 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 " 

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών είχε
εκδώσει σχετική προκήρυξη για Διαγωνισμό ΣΔΙΤ, ο
οποίος σήμερα ευρίσκεται στο δεύτερο και τελικό στά-
διο, για να αφαιρέσει από την απολύτως εξειδικευμένη
δημόσια επιχείρηση ΕΥΔΑΠ τη διαχείριση του μεγαλύτε-
ρου υδροδοτικού συστήματος της Χώρας (και ενός από
τα πολυπλοκότερα της Ευρώπης) και να την αναθέσει
σε ιδιωτική εταιρεία .

Προσφυγή

Ύστερα από προσφυγή εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ και
πολιτών, που συζητήθηκε τον περασμένο Μάιο, δημο-
σιεύθηκε την Τρίτη 4 Οκτωβρίου η απόφαση 1886/2022
της μείζονος σύνθεσης του Δ’ Τμήματος, η οποία ακύρ-
ωσε τον Διαγωνισμό ως παράνομο και συγκεκριμένα ως
αντίθετο στο ίδιο το άρθρο 114 του ν. 4812/2021 (περί
παραχώρησης της συντήρησης και λειτουργίας του υδρ-
οδοτικού συστήματος με ΣΔΙΤ) αλλά και στις διατάξεις
του ν. 3389/2005 περί ΣΔΙΤ.

Ειδικότερα, η απόφαση, μεταξύ άλλων, δέχθηκε ως
αδιαίρετο σύνολο την ΕΥΔΑΠ και το συστημα υδροδότ-
ησης, συνεπώς προστατεύεται συνταγματικά ο
απολύτως δημόσιος χαρακτήρας του.

Συγκεκριμένα:

(α) η Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ, στην οποία ανήκει το
μεγαλύτερο υδροδοτικό σύστημα της Χώρας (το επονο-
μαζόμενο ως Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύστημα-ΕΥΣ) και
η ΕΥΔΑΠ, που μέχρι σήμερα το διαχειρίζεται, «αποτε-
λούν ενιαίο λειτουργικό σύστημα» που αποσκοπεί στην
παροχή των υπηρεσιών ύδατος στους πολίτες από τις
πηγές έως τις βρύσες,

(β) το ως άνω «ενιαίο λειτουργικό σύστημα» πληροί

τους όρους του Συντάγματος για την αδιάλειπτη και ικα-
νοποιητική από κάθε άποψη παροχή νερού, όπως αυτοί
ερμηνεύθηκαν από τις ΟλΣτΕ 1906/2014 και 190/2022,
δεδομένου ότι αφενός η Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ απο-
τελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και αφετέρου η
ΕΥΔΑΠ ελέγχεται από το Δημόσιο δια της κατοχής της
πλειοψηφίας, τουλάχιστον, του μετοχικού κεφαλαίου
από αυτό [ σύμφωνα με νομικούς : εννοεί η απόφαση
ότι, όσον αφορά στην ΕΥΔΑΠ, έτσι προβλέπεται ότι
πρέπει να είναι βάσει των ως άνω αποφάσεων της
Δικαιοσύνης, αν και στην πραγματικότητα, ως γνωστόν,
δεν έχουν εφαρμοστεί εξαιτίας της τελευταίας νομοθετι-
κής ρύθμισης (άρθρα 114 και 115 του ν. 4964/2022) δια
της οποίας οι ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ παραμένουν στο Υπερ-
ταμείο, αντί να ανήκουν ευθέως στο Ελληνικό Δημόσιο,
κατά παράβαση των αποφάσεων ΟλΣτΕ 190/2022 και
191/2022 ]

(γ) η έννοια του άρθρου 114 του ν. 4812/2021, «κατά
τη σύμφωνη προς το Σύνταγμα ερμηνεία», όπως και του
νόμου περί ΣΔΙΤ, δηλ. του ν. 3389/2005, είναι ότι η παρ-
αχώρηση με ΣΔΙΤ είναι επιτρεπτή μόνο για την εκτέλε-
ση «συγκεκριμένου κάθε φορά έργου ή την παροχή
συγκεκριμένης υπηρεσίας» και όχι, όπως εν προκειμέ-
νω, «για την εν γένει συντήρηση και λειτουργία του ΕΥΣ
στο σύνολό του». Δεν είναι δηλ. επιτρεπτή, ήδη εκ των
ως άνω νόμων, ερμηνευομένων συμφώνως προς το
Σύνταγμα, η ανάθεση της συνολικής διαχείρισης του
υδροδοτικού συστήματος σε ιδιώτες, όπως επιχειρείται
σήμερα με τον εν εξελίξει διαγωνισμό.

Έτσι, η δικαστική απόφαση ακύρωσε όλες τις σχετικές
πράξεις του εν εξελίξει Διαγωνισμού (προκήρυξη,
απόφαση Υπουργού, απόφαση διυπουργικής επιτρο-
πής) ως παράνομες, διότι παραβίασαν τους ίδιους τους
νόμους 4812/2021 και 3389/2005.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 8
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Την απόκτηση του
Στέλιου Σερέπα 

ανακοίνωσε η Ενωση
Πανασπροπυργιακού
Η διοίκηση της Εν ωσης Παν ασπροπ-

υργιακού αν ακοίν ωσε την  έν αρξη της
συν εργασίας της με τον  μεσοεπιθετικό
Στέλιο Σερέπα . Ο 30χ ρον ος επιθετικός
αν αμέν εται ν α συμβάλλει τα μέγιστα
ώστε η ομάδα ν α πετύχ ει τους στόχ ους
της. Έχ ει αγων ιστεί μεταξυ των  άλλων
στους: Θρασύβουλο, Αστέρα Μαγούλας,
Μαν δραικό, Ιων ικό, Ακράτητο, Βύζα, 

Αήττητο Σπάτων , Α.Ο. Μυκόν ου, και
Παν ελευσιν ιακός.

Στέλιο σου ευχ όμαστε υγεία, δύν αμη
και πολλές επιτυχ ίες!

ΑΝ.ΤΣ.

ΜΠΑΣΚΕΤ: Β’Εθνική Ανδρών:
Με το δεξί ο ΑΟΚ 
Πανελευσινιακός

Στην  πρεμιέρα του πρωταθλήματος της
Β΄Εθν ικής μπάσκετ ο ΑΟΚ Παν ελευσι-
ν ιακός ξεκίν ησε με το δεξί τις υποχ ρ-
εώσεις του και επικράτησε στο κλειστό
Τάκης Βογιατζής της ΑΕ Νέας Κηφισιάς
με 81-75.
Δεκάλεπτα : 25-20, 13-21, 23-20, 20-14
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ Βούλγαρης :
Νίκου 18 (6 τριπ, 9assist) Καρακατσάν -
ης 3(1) Ντακούλιας 17 (3 τριπ 5 assist)
Κατσαν εβάκης, Κρασάκης 

10, Σταμέλος, Λεκκάκης, Παπαφλωράτος
10, Ρεκουν ιώτης 13, Μακρής 10 (2),
Δεν δριν ός
ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Λαδικός : Ιωάν ν ου
23(5), Μοσχ οβίτης 9 (1),Μιχ αλάκης, Στε-
ργίου, Πετροδημόπουλος 14(4),
Μαν ούσος 9, Χατζην ικόλας 6, Μοίρας
6(2), Καρακώστας 2, Κασιούμης 6.
Διαιτητές: Αποστολίδης Β.-Φασόλης-
Ναστούλης (Τεφτίκης)
*** Η ν ίκη είν αι αφιερωμέν η απ όλο τον
οργαν ισμού του Παν ελευσιν ιακού στον
αθλητή του ΑΟΚΠ Θαν άση Καράμπελα ,
και του ευχ όμαστε ταχ εία επιστροφή
στα παρκέ.

Λευκή ισοπαλία Πανελευσινιακός-
Μικρασιατικός-Εθ. Αστέρας Καισαριανής

Δεν  αν έδειξε ν ικητή το φιλικό προετοιμασίας που έγιν ε στο ουδέτερο
γήπεδο της Μαγούλας αν άμεσα στον  Παν ελευσιν ιακό και τον  Μικρα-
σιατικό-Εθν ικό Αστέρα Καισαριαν ής που τελείωσε χωρίς τέρματα.

Οι δύο προπον ητές Αν δρέας Σκέν τζος και Νίκος Κωτσοβός χρησιμο-
ποίησαν  όσους παίκτες είχαν  στην  διάθσεσή τους και έβγαλαν  χρήσι-
μα συμπεράσματα.

Οι συν θέσεις:
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ: Χατζηγιαν ν άκης, Μουστάκης, Αρν αούτογλου,

Λάμπρου, Συριόπουλος, Μαρής, Κατίδης, Μπούσης, Κακοσίμος, Κρη-
τικός, Μακρυγιάν ν ης.

Αγων ίστηκαν  και οι: Σαβουιδάκης, Πορφυρόπουλος, Μίσκου, Γεμι-
στός,Μακρίδης.

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ: Μιχελής, Κουτσογκίλας Ε., Κου-
τσογκίλας Π., Μαραγκουδάκης, Εσλερ, Κων σταν τιν ίδης, Σάμιος,
Κωτσοβός, Ραχίμ, Ταβάρες, Σαπαλίδης.

Αγων ίστηκαν  και οι: Χρυσαν θόπουλος, Σμυρν άκης, Βου-
τυράς,Καραμάν ος, Αλευρής, Γαν τζούλας,Ζέλο,Κακός.

ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ
(U23) ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ ΑΣ 68 55

Διαιτητές : Γεράνιος , Πέππας Δ.
Δεκάλεπτα : 16-17, 34-26, 51-44,

68-55

ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ U23 (Υφαντής):
Κώνστας 13(1), Χατζόγλου  3(1),
Σταμέλος , Παπαδόπουλος  9(2) ,
Υφαντής 2, Μουρτζούκος 16, Νικο-
λάου 5(1) , Παπαγελλής 4 , Λεβέν-
της1,  Βαζούκης 10, Ευσταθίου 2,
Μωραίτης 4

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ (Σταυριανόπου-
λος , Μαγκλάρας):  Μαθιούδης
13(3) , Μάτσικας , Βασιλάκης2 ,
Σκουρλέτης , Παρασκευόπουλος ,
Καπετανίδης 19, Βλάχος 2, Γιαννό-
πουλος , Φιλιππούσης 19.

ΛΕΩΝ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΣ ΜΕΓΑΡΑ
ΓΣ  77-67

Διαιτητές Αντωνέλλου, Ερμίδης
Δεκάλεπτα : 18-23, 45-35, 66-

51,77-67
ΛΕΩΝ ΜΟΣΧ. (Παπαϊωάννου,

Καψής) : Μπέης 13(1), Ανδρίτσος
3, Χρυσανθακόπουλος 14, Ραλλά-
τος 7(1), Κοντούζογλου 3(1),
Σονίδης 15(3),

Παυλιάς, Κωνσταντίνο Σ., Χρή-
στου 2, Σταυλάς 6, Τσατσάνης 9(2),

Καραογλάνης 5(1)
ΓΣ ΜΕΓΑΡΩΝ (Λυτόπουλος) :

Σουλιώτης, Μουρτζούκος, Κομ-
πούλης 6, Γκιρκιζάς 2, Πατσανάς 6,
Καραβανάς 13, Παπαγιάννης 2,
Λυτόπουλος 18(1), Δέδες 18,
Μπούρζης

ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ -ΦΑΡΟΣ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ 66 69

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΒΑΡΗΣ AO ΘΡΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 77-66

Γ1 ΕΣΚΑΝΑ: Νίκες για Νεανική 
Εστία Μεγ. Ηττα για ΑΣΜ



Όποιος δεν
εγγράφεται στο
«Μητρώο» δεν
παίζει

Νέα σκληρή ανακοίνωση
κατά του υφυπουργού αθλητι-
σμού Λ. Αυγενάκη εξέδωσε η
ΕΠΟ, για την εφαρμογή του
Μητρώου των σωματείων, που
οδήγησε στη διακοπή όλων
των ερασιτεχνικών πρωταθλ-
ημάτων.

Στην ανακοίνωση η Ομο-
σπονδία κάνει λόγο για
«νομοθετικά «απολιθώματα»
της δεκαετίας του ’50», ενώ
επισημαίνει ότι «η κυβέρνηση
παραβιάζει την Ολιστική
Μελέτη».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της
Ομοσπονδίας:

«Η Γενική Συνέλευση της
Ελληνικής Ποδοσφαιρικής
Ομοσπονδίας στις 30 /9 αποφ-
άσισε τη διακοπή της διεξα-
γωγής των ερασιτεχνικών
πρωταθλημάτων σε όλη τη
χώρα, με ψήφους 57 υπέρ και
4 κατά, λόγω του λεγόμενου
«Μητρώου Αυγενάκη». Οι
ανακοινώσεις και οι δηλώσεις

για την εγγραφή του 87,5%
των σωματείων στο
«Μητρώο», δεν σημαίνουν
τίποτα απολύτως, αφού τα
σωματεία προχώρησαν στην
ενέργεια αυτή από φόβο και
νομοθετικό καταναγκασμό όχι
με την ελεύθερη βούλησή τους.

Τα ερασιτεχνικά ποδοσφαι-
ρικά σωματεία για να αγωνι-
σθούν στα τοπικά πρωταθλή-
ματα χρειάζονται Ειδική Αθλ-
ητική Αναγνώριση από την
Γ.Γ.Α και Άδεια από τις Περ-
ιφέρειες. Μιλάμε για νομοθε-
τικά «απολιθώματα» της δεκα-
ετίας του ’50, όταν ο λαός ήταν
εχθρός και οι κυβερνήσεις τον
έτρεμαν. Τώρα τί χρειάζον-
ται;

Πέρα, όμως από αυτές τις
δύο κρατικές γραφειοκρατι-
κές αγκυλώσεις που ταλαι-
πωρούν τα σωματεία μας,
σωματεία χωριών, νησιών και
συνοικιών, σωματεία απλών
λαϊκών ανθρώπων, πρέπει
από το 2020 τα σωματεία μας
αυτά να εγγράφονται, με ετή-
σια επικαιροποίηση, και στο
λεγόμενο «Μητρώο Αυγε-
νάκη», ένα, δηλαδή σύγχρονο
γραφειοκρατικό «απολίθωμα»
που μας γυρίζει 70 χρόνια
πίσω. Μιλάμε για μία απίστευ-
τη και αχρείαστη γραφειοκρα-
τική διαδικασία για τα Σωμα-
τεία. Όποιος δεν εγγράφεται

στο «Μητρώο» δεν παίζει,
επειδή η Περιφέρεια δεν του
δίνει άδεια.

Για ποιο λόγο; Οι Ε.Π.Σ.
έχουν Μητρώο, η Ε.Π.Ο. έχει
Μητρώο, η ΦΙΦΑ έχει Μητρώο
.Το κρατικό Μητρώο τί
εξυπηρετεί; Δεν αρκούν για το
κράτος η Ειδική Αθλητική
Αναγνώριση και οι Άδειες των
Περιφερειών; Όλη η νομιμο-
ποίηση των σωματείων μας
είναι ήδη εκεί. Τρίτη γραφειο-
κρατική αγκύλωση τί σκοπούς
εξυπηρετεί; Υπάρχει απόλυτη
τάξη, άρα η τάξη στην τάξη σε
αταξία οδηγεί.

Με το «Μητρώο» το κράτος
θα αδειοδοτεί τις ερασιτεχνι-
κές ομάδες αποφασίζοντας
ποια ομάδα θα παίζει και
ποια δεν θα παίζει και
κατά συνέπεια το Κράτος
θα αποφασίζει ποια ομάδα
θα ψηφίζει και ποια δεν
θα ψηφίζει στις εκλογές
των Ενώσεών, επηρεά-
ζοντας έτσι τις εκλογές της
ΕΠΟ.

Υπάρχει, κανείς που δεν
καταλαβαίνει; Η ολιστική
μελέτη για ανεξάρτητη και
αυτόνομη Ε.Π.Ο., τί
νόημα έχει όταν η ίδια η
κυβέρνηση την παραβιά-
ζει;».
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Ο Μανδραικός σε φιλικό προετοι-
μασίας γνώρισε την ήττα στο
Λαύριο από την ΑΠΕ Λαυρεωτική
0-2.Η ομάδα του Γιώργου
Σωτήρχου με σημαντικές απουσίες
στην αποστολή του, σε ένα ενδιαφ-
έρον ματς με αρκετές φάσεις στις
δύο εστίες.

Αγωνίστηκαν οι: Κοπαλάς, Πρίφ-
τι, Πετσίτης, Μπακατσέλος, Βάσα,
Δουδέσης,Απαζίδης, Βόγκας,

Χαμηλάκης, Τσέκας, Λόλι. Και οι:
Καζαντζίδης, Κατσίδης, Καριώτης,
Παλιγγίνης.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΉΡΙΟ...

Η διοίκηση του ΑΟ Μανδραικού
ευχαριστεί την φιλόξενη και πολύ
καλή ομάδα ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ
και εύχεται καλή επιτυχία στους
στόχους της.

Φιλική ήττα του Μανδραϊκού στο Λαύριο

ΜΠΑΣΚΕΤ Α/2: Ήττα στην 
πρεμιέρα η ΝΕ Μεγαρίδας

Με την ήττα της Νεανικής Εστίας Μεγαρίδος από το Μαρούσι με
60-79 για την πρεμιέρα της Elite League να περνάει σε δεύτερη
μοίρα εξαιτίας των πολύ δυσάρεστων γεγονότων που έλαβαν
χώρα στις κερκίδες του γηπέδου των οικοδεσποτών.

Μεγαρίδα-Μαρούσι 60-79

Διαιτητές: Μηλαπίδης-Καλογερόπουλος Φ.-Στρέμπας
(Ηπιώτης)

Δεκάλεπτα: 15-17, 36-43, 56-62, 60-79
ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ (Μάνταλος): Παλαιοχωρίτης 3 (1), Γκατζιάς 6

(1), Αγγελόπουλος 10, Γερομιχαλός 12, Καψαλός, Ντουμπίνσκι 4,
Σωτηράκης, Καλλινικίδης 10, Χάσα 2, Γεωργαλάς 10, Ζαρκα-
δούλας 3 (1).

ΜΑΡΟΥΣΙ (Σκαραφίγκας): Σταυρακούκας 22 (5), Μόσιαλος, Στα-
σινός 8 (2), Θεοδώρου 4, Ξύδας 10 (2), Κανέλλης, Μαργέλης 4,
Καμαριανός 17 (2), Παπαγεωργόπουλος 4, Μιχαλούτσος 10,
Ζορμπάς, Κουτσονικόλας.

Ο προπονητής της ΝΕΜ Γιώργος Μάνταλος τόνισε.

«Θέλω να ξεκινήσω δίνοντας συγχαρητήρια στο Μαρούσι για μία
καθαρή και 100% δίκαιη νίκη. Παρουσιαστήκαμε πολύ κακοί αγω-
νιστικά και αναλαμβάνω, μαζί με το σταφ, πλήρως την ευθύνη,
γιατί είχαμε υπολογίσει κάποια πράγματα που δεν βγήκαν. Παρ-
ουσιαστήκαμε πολύ άστοχοι, οπότε το Μαρούσι κέρδισε πολύ
δίκαια, πολύ καθαρά, με μία εξαιρετική διαιτησία, για να τα πούμε
όλα. Αλλά δεν με απασχολεί καθόλου το παιχνίδι και το αποτέλε-
σμα.

Είμαι σε πολύ άσχημη κατάσταση, με αυτά που συνέβησαν εδώ
σήμερα. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει σε αυτό εδώ το γήπε-
δο αυτό το πράγμα και δεν θέλω να σταθώ καθόλου στο αγωνιστικό
κομμάτι. Δίνω από σεβασμό τα συγχαρητήρια στον αντίπαλο,
γιατί τα αξίζει. Αυτά που έγιναν σήμερα ήταν ντροπή για το
ελληνικό μπάσκετ. Αν είναι αυτή η Elite League, δεν τη θέλουμε.
Έχω πολύ σοβαρές σκέψεις ακόμα και να φύγω, δεν με απασχο-
λεί, δεν με ενδιαφέρει. Δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος.

Δεν χρειαζόταν το Μαρούσι, εφόσον είχε μια εξαιρετική ομάδα
και παραδέχομαι την ανωτερότητά της, να έρθουν εδώ “εναλλακ-
τικοί” τύποι να την υποστηρίξουν. Ήρθαν κάποιοι παράξενοι άνθ-
ρωποι εδώ στην NEM BC Arena, που είχε παιδιά και οικογένειες.
Έφυγαν σήμερα 100 οικογένειες από το γήπεδο, έφυγαν παιδιά με
κλάματα στο ημίχρονο! Δεν μπορεί να γίνει κάτι υπό αυτές τις
συνθήκες. Δεν με ενδιαφέρει αυτό το μπάσκετ, αυτό το προϊόν. Το
λέω ξεκάθαρα.

Είναι σαφές και ξεκάθαρο ότι η κατηγορία μας υποδέχθηκε
σκληρά, όσον αφορά την αθλητικότητα και την παρουσία των κορ-
μιών μέσα στο γήπεδο. Όμως, δεν μου καίγεται καρφί. Δεν μπορώ
να συμμετάσχω σε αυτό. Δεν μπορώ να βλέπω παιδάκια από την
κερκίδα να κλαίνε.

Εμείς γιατί βάλαμε τα κουστούμια; Αυτό το μπάσκετ πρεσβεύο-
υμε; Αυτή είναι η Elite League; Όλοι ήξεραν ότι θα έρθουν να
κάνουν, αυτό που ήρθαν να κάνουν. Γιατί το έχει ανάγκη η ομάδα
που κέρδισε αυτό να το κάνει; Γιατί να το υποστούν αυτό οι οικογέ-
νειες; Και γιατί να είμαστε μέρος; Γιατί να είμαι μέρος αυτού του
πράγματος; Δεν θέλω και το καταδικάζω και το καταγγέλω δημό-
σια.

Κάποιος πρέπει να το πει. Αν δεν μπορούμε να το περιφρουρή-
σουμε, τι νόημα έχει; Δηλαδή, αν κερδίζαμε εμείς σήμερα, τι θα
γινόταν; Και δεν κρύβομαι. Λέω ότι εγώ φταίω, ότι δεν ετοιμάσαμε
καλά την ομάδα, 100%, προπονητικά φταίω εγώ και η ομάδα μου
παρουσιάστηκε χάλια. Οι παίκτες μου προσπάθησαν, δεν τους
έδωσα καλές κατευθύνσεις, η διαιτησία ήταν εξαιρετική, άρα δεν
κρύβομαι πουθενά. Τι δουλειά έχει να είμαστε μέρος αυτού του
συστήματος; Αυτού του κόλπου; Όλοι έχουν ευθύνη, όλος ο κόσμος.
Είναι ντροπή, πραγματικά είναι ντροπή».

Ολοι μαζί απαξιώνετε
το ποδόσφαιρο και 

αδιαφορείτε 
για τον ποδοσφαιριστή

Κουράσαμε και κουραστήκαμε ν α λέμε και ν α
γράφουμε τα ίδια κάθε χ ρόν ο τέτοια εποχ ή. Το
σίγουρο είν αι πως δεν  μας εν διαφέρει καθόλου
ποιος ευθύν εται για την  κατάν τια στο πρωτάθλημα
της Super League 2.

Η Πολιτεία που δημιούργησε μια επαγγελματική
κατηγορία που δεν  έχ ει αρχ ή, μέση και τέλος, η
ΕΠΟ που λίγες ημέρες πριν  την  έν αρξη του πρω-
ταθλήματος δεν  γν ωρίζει καν είς ποιες ομάδες θα
συμμετέχ ουν  σε αυτό ή η διοργαν ώτρια αρχ ή που
συν εχ ίζει ν α αγν οεί τις έν ν οιες του προγραμματι-
σμού και της οργάν ωσης;

Αυτό που μας εν διαφέρει είν αι ότι όλοι μαζί απα-
ξιών ετε το ποδόσφαιρο και αδιαφορείτε για τον
ποδοσφαιριστή χ ωρίς ν α ιδρών ει το αυτί σας για τις
συν έπειες και δυστυχ ώς αυτό είν αι πολύ
επικίν δυν ο.
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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.

Με το υφιστάμενο σύστημα προκα-
λούνται μεγάλες καθυστερήσεις τόσο
λόγω του μεγάλου αριθμού των
προκηρύξεων όσο και εξαιτίας της
γραφειοκρατίας. Η μέση διάρκεια των
διαδικασιών πρόσληψης, από την
έκδοση των προκηρύξεων έως την
έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων τα
τελευταία έτη προσεγγίζει τους 20
μήνες. Ο έλεγχος των δικαιολογ-
ητικών, η έκδοση των προσωρινών
πινάκων με βάση τη μοριοδότηση, η
υποβολή ενστάσεων, η εκδίκασή
τους από το ΑΣΕΠ και, εν τέλει, η
έκδοση των οριστικών πινάκων διαρ-
κεί από 1 έως 2 χρόνια, χωρίς να
συνυπολογίζονται τυχόν δικαστικές
προσφυγές. 

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι
εκκρεμούν 33.000 προσλήψεις
από προηγούμενα έτη, ακόμα και
προ του 2020. 

Με την καθιέρωση της νέας διαδι-
κασίας προσλήψεων αναμένεται η
χρονική διάρκεια να μειωθεί πάνω
από το μισό με προφανές άμεσο όφε-
λος τόσο για τους υποψηφίους όσο
και για τους φορείς διορισμού. 

Ο κ. Βορίδης εκτίμησε πρόσφατα
ότι οι επιτυχόντες θα πιάσουν δου-
λειά εντός του πρώτου εξαμήνου του
2023 δηλαδή λίγους μήνες μετά τον
διαγωνισμό.

Με το νέο σύστημα γίνεται
μετάβαση από ένα σύστημα προ-
σλήψεων με σχεδόν αποκλειστι-
κή έμφαση στα τυπικά προσόντα
σε ένα σύστημα διαγωνιστικών
διαδικασιών που εξετάζουν τις
γνώσεις, τις δεξιότητες και την
εργασιακή αποτελεσματικότητα
των διαγωνιζομένων.

Τα τελευταία χρόνια, το 95-99%
των θέσεων τακτικού προσωπικού
στο Δημόσιο καλύπτονται με τη δια-
δικασία της μοριοδότησης και μόλις
1-5% με γραπτό διαγωνισμό ή με
συνεντεύξεις (ειδικό επιστημονικό
προσωπικό).

Υπενθυμίζεται ότι ο γραπτός διαγω-
νισμός περιλαμβάνει δύο στάδια: Την
εξέταση γνώσεων και την δοκιμασία
δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελε-
σματικότητας, με την βαθμολογία να
έχει τον ίδιο συντελεστή βαρύτητας
(50% το καθένα). Η εξέταση
γνώσεων περιλαμβάνει την αξιολόγ-
ηση γνώσεων γενικού περιεχομένου,
καθώς και γνώσεων που συνδέονται
με τη φύση των συγκεκριμένων κλά-
δων των προκηρυσσόμενων θέσεων.
Η δοκιμασία αξιολογεί, ιδίως, δεξιότ-
ητες γλωσσικού και αριθμητικού 

συλλογισμού, ανάλυσης, επίλυσης
προβλημάτων και ιεράρχησης προτε-
ραιοτήτων στον χώρο εργασίας. Οι
εξετάσεις διενεργούνται με τη μέθοδο
των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών
(multiple choice) και με ανάπτυξη κει-
μένου. 

Για θέσεις ΕΕΠ απαιτείται, εκτός
των άλλων και ατομική δομημένη
συνέντευξη στην οποία κρίνονται η
καταλληλότητα των υποψηφίων για
την άσκηση των καθηκόντων της
συγκεκριμένης θέσης, καθώς και η
επικοινωνιακή τους ικανότητα.

Τα θέματα του γραπτού διαγωνι-
σμού καθορίζονται ή εγκρίνονται από
την Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού
και μεταδίδονται ταυτόχρονα σε όλα
τα εξεταστικά κέντρα με σύστημα
ηλεκτρονικής μετάδοσης αντίστοιχο
με αυτό που χρησιμοποιείται στις
πανελλαδικές εξετάσεις.
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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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