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Ο ΠΑΟΚ Μάνδρας 4-2 τον
Εθνικό Πανοράματος

Ο Μανδραϊκός 5-0
την Λαμπερή Ελευσίνας

Άρεσε ο Βύζας. Με τον Αλέξανδρο
Σαχόλι 1-0 τον Πανελευσινιακό

Επίσκεψη της ΟΝΝΕΔ
στα Ναυπηγεία Ελευσίνας

- Ορφέας Γεωργίου:- Ορφέας Γεωργίου:
«Εμείς σαν ΟΝΝΕΔ οφείλουμε και θα

είμαστε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους
που εργάζονται για την ανάπτυξη και την

προκοπή του τόπου μας»

ΑΑυυττοοψψίίαα  ττοουυ  ΕΕλλλληηννιικκοούύ
ΚΚέέννττρροουυ  ΘΘααλλάάσσσσιιωωνν

ΕΕρρεευυννώώνν  σσττοονν  υυγγρρόόττοοπποο
ττοουυ  ΒΒοουυρρκκααρρίίοουυ  

Με εντολή του 
Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής 

Αττικής Λευτέρη Κοσμόπουλου

σσεελλ..  1133

ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΖΩ ΤΟ ΝΕΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΙ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΙ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΚΑΙ ΧΑΡΙΖΕΙ ΠΌΝΤΟΥΣ

ΜΜεελλέέττηη  ΤΤοουυρριισσττιικκήήςς
ΣΣττρρααττηηγγιικκήήςς  ττοουυ
ΔΔήήμμοουυ  ΕΕλλεευυσσίίννααςς

Η ανάδειξη της πόλης και η στρατηγική 
προσέλκυσης τουριστών, με σκοπό την 
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξή της

σσεελλ..  33--44

σσεελλ..  77σσεελλ..  55

ΠΠρροοσσλλήήψψεειιςς  4400
υυππααλλλλήήλλωωνν  σσττηηνν  

ΠΠεερριιφφέέρρεειιαα  ΑΑττττιικκήήςς
ΣΣεελλ..  33

Σοκαριστικά στοιχεία για την Ελλάδα: Σοκαριστικά στοιχεία για την Ελλάδα: 

Κάθε 24 ώρες ένα παιδί 
κακοποιείται σεξουαλικά

Στο νοσοκομείο «Μεταξά» εργαζόταν
ο 36χρονος συλληφθέντας για τον

βιασμό της 12χρονης
Κάτοικος δυτικών προαστείων ο κατηγορούμενος

- Με εντολή Πλεύρη σε διαθεσιμότητα
σσεελλ..  99

σσεελλ..  33

σσεελλ..  99

Αχαρνές : Συνελήφθη 39χρονος για

απάτη σε βαρος ηλικιωμένων 

Συναγερμός στην Ελευσίνα για την 
εξαφάνιση 58χρονου

Καταγγελίες που αφορούν σε
σεξουαλική κακοποίηση

ανηλίκων κάνουν λόγο για ένα
φαινόμενο ανεξέλεγκτο
υπογραμμίζοντας ότι είναι
δεκάδες οι υποθέσεις 

που δεν βλέπουν
το φως της δημοσιότητας και
αξιολογούνται από τους 

ειδικούς ως π ιο φρικαλέες κι
από αυτήν της 12χρονης από

τα Σεπόλια.

σσεελλ..  22

σσεελλ..  22
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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
Αν τίγον ος, Ευπρέπιος, Ευπρέπειος, Ευπρεπής,

Ευπρεπία
Διεθν ής Ημέρα για την  Εξάλειψη της Φτώχ ειας
Παγκόσμια Ημέρα Μυοσκελετικού Τραύματος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Παπαγιαννοπούλου Αφροδίτη Π.

Νίκης 38  - Γερμανικά, 2105570007

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΟΛΩΝΑ

ΚΑΤΣΙΒΕΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΜΠΑ
ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Λεωφόρος Γεννηματά  3, Μαγούλα,

2105558731

MANΔΡΑ
Γιάννου Γεώργιος Ι.Κοροπούλη Βαγγέλη 25,

Μάνδρα, 19600, ΑΤΤΙΚΗΣ2105555844

ΆΝΩ  ΛΙΟΣΙΑ 

Παππού Γεωργία Ι., Λεωφόρος Φυλής 186,
Άνω Λιόσια, 2102474995

ΑΧΑΡΝΕΣ
Παπουτσής Διονύσιος Π.

Αριστοτέλους 185, 2102477442 Στις 13/10/22, εξαφανίστηκε από την περιοχή της
Ελευσίνας, ο Νίκος Πάλλης, 58 ετών.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την
εξαφάνιση του Νίκου Πάλλη στις 16/10/22 και
προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του
ενήλικου κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του
καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι
θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Νίκος Πάλλης έχει ύψος 1,80 μ., έχει 110 κιλά
βάρος, 

έχει γκρίζα μαλλιά και καστανά μάτια. Φορούσε

μπλε τζιν τζάκετ και μαύρα μποτάκια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία,
παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το
Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην
«Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες –
1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας
αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app
οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την
εξαφάνιση.

Συνελήφθη στις
Αχαρνές από
αστυνομικούς του
Τμήματος Ασφαλείας
Νέας Ιωνίας, 39χρο-
νος για κλοπή και
απάτη με υπολογιστή
σε βάρος ηλικιωμέ-
νων στην ευρύτερη
περιοχή της Αττικής.

Όπως προέκυψε
από την πολύμηνη,
μεθοδική και εμπερι-
στατωμένη έρευνα
της ανωτέρω Υπηρ-
εσίας, ο 39χρονος το
τελευταίο 5μηνο είχε
αναπτύξει την
εγκληματική του δράση την ευρύτερη περιοχή της Αττι-
κής, προβαίνοντας συστηματικά σε απάτες σε βάρος ηλι-
κιωμένων.

Όσον αφορά τη μεθοδολογία, προσέγγιζε στον δρόμο
άτομα μεγάλης ηλικίας  και προσποιούμενος ότι έχει στην
κατοχή του προϊόντα- παραγγελίες συγγενικών τους
προσώπων προς παράδοση, από γνωστά καταστήματα,
τους εξαπατούσε και τους  έπειθε να του παραδώσουν
την τραπεζική τους κάρτα και τον αριθμό PIN, ή και 

ολόκληρο το πορ-
τοφόλι και αντι-
κείμενα τους.

Στη συνέχεια, με
την αφαιρεθείσα
κάρτα προέβαινε σε
αναλήψεις σοβα-
ρών χρηματικών
ποσών και σε αγο-
ρές προϊόντων. Από
την προανακριτική
έρευνα εξιχνιά-
στηκαν -9- περι-
πτώσεις απάτης και
κλοπής σε βάρος
ηλικιωμένων, με τη
συνολική ζημιά των
παθόντων να υπερ-

βαίνει τις 9.000 ευρώ.
Στην κατοχή του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, το

χρηματικό ποσό των -200- ευρώ και ένα κινητό τηλέφω-
νο.

Ο συλληφθείς, που έχει κατηγορηθεί και στο παρελθόν
για παρόμοια αδικήματα,  οδηγήθηκε στον αρμόδιο
Εισαγγελέα, ενώ η έρευνα για την εξιχνίαση και άλλων
αξιόποινων πράξεων συνεχίζεται.

Συναγερμός στην Ελευσίνα για την
εξαφάνιση 58χρονου

Αχαρνές : Συνελήφθη 39χρονος για
απάτη σε βαρος ηλικιωμένων 
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ΜΜεελλέέττηη  ΤΤοουυρριισσττιικκήήςς  ΣΣττρρααττηηγγιικκήήςς
ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΕΕλλεευυσσίίννααςς

Στο Δημοτικό
Συμβούλιο παρ-
ουσιάστηκε η

ολοκληρωμένη μελέτη
τουριστικής στρατηγι-
κής του Δήμου Ελευ-
σίνας, από τον αρμόδιο
Αντιδήμαρχο Τουριστι-
κής Ανάπτυξης & Διε-
θνών Σχέσεων Δημήτρη
Παπαγιάνναρο και τον
μελετητή και Επίκουρο
Καθηγητή Τμήματος
Τουριστικών Σπουδών
Πανεπιστημίου Πειρ-
αιώς Δρ. Σωτήρη Βαρε-
λά.

Η μελέτη αποτελείται
από δυο διακριτές μελέ-
τες: μια μελέτη marketing και μια μελέτη ταυτότητας
προορισμού branding. 

Κατά τη διαδικασία σύνταξής της, αξιοποιήθηκαν
3 διαφορετικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις (2
πρωτογενείς με χρήση ερωτηματολογίων και εξόρ-
υξη δεδομένων αναζητήσεων στο διαδίκτυο, 1 δευ-
τερογενής έρευνα), 10 ερευνητικά μοντέλα, 170
ερωτηματολόγια, διαβούλευση με φορείς και
επιχειρηματίες της Ελευσίνας, και αρκετές επισκέ-
ψεις στο πεδίο. 

Πέραν του θεωρητικού μέρους η μελέτη προσφ-
έρει και εφαρμογή - οπτικοποίηση ταυτότητας και
branding του προορισμού (λογότυπο, σχεδιαστικά
social media, σχεδιαστικά outdoor καμπάνιας, por-
tal, φυλλάδια, καταχωρήσεις κα). 

Στόχος του έργου ήταν να αποτελέσει μια συλλο-
γική ερευνητική διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψιν
όλους τους εμπλεκόμενους στον τουρισμό, ντόπιο-
υς πολίτες της Ελευσίνας, επισκέπτες, δυνητικούς
επισκέπτες, επιχειρηματίες της περιοχής, συλλο-
γικότητες, επισκέπτες του εξωτερικού- χρήστες του
διαδικτύου.

Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης μελέτης θα
αποτελέσουν σημαντικό οδηγό για τον Δήμο Ελευ-
σίνας, στον κρίσιμο τομέα του διαρκώς εναλλασ-
σόμενου ψηφιακού περιβάλλοντος, όπου ήδη έχει
επιτελεστεί σημαντικό έργο. 

Η εφαρμογή ενός στρατηγικού σχεδίου market-
ing και branding, προσφέρει σημαντικά οφέλη σε
επίπεδο εισερχόμενου τουρισμού και ποιότητας
επισκεπτών, 

Πρόσληψη επικουρικού
προσωπικού, συν ολικά σαράν τα
(40) ατόμων  για την  κάλυψη
επιτακτικών  αν αγκών  του
Κέν τρου Κοιν ων ικής Πρόν οιας
Περιφέρειας Αττικής που εδρεύει
στους Αμπελόκηπους της
Περιφερειακής Εν ότητας
Κεν τρικού Τομέα Αττικής.

Οι εν διαφερόμεν οι καλούν ται ν α
συμπληρώσουν  την  αίτηση με
κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.11
και ν α την  υποβάλουν  μαζί με τα
απαιτούμεν α δικαιολογητικά, είτε
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο
εξουσιοδοτημέν ο από αυτούς
πρόσωπο, εφόσον  η
εξουσιοδότηση φέρει την
υπογραφή τους θεωρημέν η από
δημόσια αρχ ή, είτε ηλεκτρον ικά
(dilosi@0280.sy zef xis.gov .gr ),
είτε ταχ υδρομικά με συστημέν η
επιστολή στα γραφεία της
υπηρεσίας μας στην  ακόλουθη
διεύθυν ση:

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ Αν αστασίου Τσόχ α 5,
Αμπελόκηποι, ΤΚ 115 21 –
Αθήν α, απευθύν ον τας την  στη
Διεύθυν ση Διοικητικού και με την
επισήμαν ση: ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ Κ.Κ.Π.Π.Α.,
υπόψη κας Παλάσκα Άρτεμις (τηλ.
επικ.: 213 2031034).

Το εμπρόθεσμο των  αιτήσεων
κρίν εται με βάση την  ημερομην ία
της ηλεκτρον ικής υποβολής και
στην  περίπτωση αποστολής των
αιτήσεων  ταχ υδρομικώς το
εμπρόθεσμο των  αιτήσεων
κρίν εται με βάση την  ημερομην ία
που φέρει ο φάκελος αποστολής,
ο οποίος μετά την  αποσφράγισή
του επισυν άπτεται στην  αίτηση
των  υποψηφίων .

Η αίτηση συμμετοχ ής που θα
υποβληθεί ηλεκτρον ικά πρέπει
απαραιτήτως ν α εμφαν ίζεται
υπογεγραμμέν η, με φυσική

υπογραφή. Αν υπόγραφες αιτήσεις
δεν  γίν ον ται δεκτές.

Επισημαίν εται: ότι σύμφων α με
το ν έο Ευρωπαϊκό Γεν ικό
Καν ον ισμό Προστασίας
Δεδομέν ων  (ΕΕ) 2016/679
γν ωστό ως GDPR, που ετέθη σε
εφαρμογή τον  Μάιο 2018,
καθιερών εται εν ιαίο ν ομικό
πλαίσιο για την  προστασία των
προσωπικών  δεδομέν ων  σε όλα

Συνεχίζεται στη σελ. 4

ΠΠρροοσσλλήήψψεειιςς  4400  υυππααλλλλήήλλωωνν  σσττηηνν
ΠΠεερριιφφέέρρεειιαα  ΑΑττττιικκήήςς

ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΖΩ 
ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΙ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΚΑΙ ΧΑΡΙΖΕΙ ΠΌΝΤΟΥΣ

Συν εχ ίζει τις πρωτοβουλίες του στην  αν ακύκλωση ο
Δήμος Φυλής. Πέρα από τη συμμετοχ ή του στο πρό-
γραμμα της Ελλην ικής Εταιρίας Αξιοποίησης
Αν ακύκλωσης (ΕΕΑΑ), με τους μπλε κάδους (για
συσκευασίες)  και τους μπλε κώδων ες (για μπουκά-
λια), συμμετέχ ει, σε συν εργασία με την  Περιφέρεια
Αττικής,  στο πρόγραμμα αν ταποδοτικής αν ακύκλω-
σης “Τhe green city ”.

To πρόγραμμα δίν ει στους συν δημότες μας τη
δυν ατότητα ν α αν ακυκλών ουν , κερδίζον τας πόν το-
υς, σε μια σειρά υλικά, όπως χ αρτί, μέταλλο, γυαλί,
αλουμίν ιο, ηλεκτρον ικό και ηλεκτρικό εξοπλισμό,
ρούχ α και παπούτσια, βρώσιμα έλαια και λίπη και
άλλα υλικά.  
Η διαδικασία είν αι πολύ απλή: Τα υλικά μεταφέρον ται
στο ειδικό βαν  που σταθμεύει, κάθε Παρασκευή
πρωί, στον  πεζόδρομο μεταξύ του Δημαρχ είου Άν ω
Λιοσίων  και της Πλατείας Ηρώων , όπου ζυγίζον ται και
μεταφράζον ται σε πόν τους,  οι οποίοι εξαργυρών ον -
ται σε συν εργαζόμεν ες επιχ ειρήσεις. Προϋπόθεση
είν αι ν α έχ ει εγγραφεί ως μέλος ο δημότης, είτε κατε-
βάζον τας την  εφαρμογή  ΤHE GREEN CITY στο κιν -
ητό του, είτε μπαίν ον τας στην  ιστοσελίδα
www.thegreencity .gr.
“To ραν τεβού όλων  μας για μια οικολογική προσέγγιση
των  πραγμάτων , μέσω της αν ακύκλωσης, είν αι, κάθε
πρωί Παρασκευής, μπροστά στο Δημαρχ είο Άν ω
Λιοσίων . 
Με τον  τρόπο αυτό μειών ουμε τον  όγκο των  απο-

ρριμμάτων  και αξιοποιούμε τα αν ακυκλώσιμα υλικά,
κερδίζον τας πόν τους που μας δίν ουν  της ευκαιρία
της πρόσβασης σε προϊόν τα και υπηρεσίες με μικρό-
τερο κόστος. Είν αι μια συμφων ία όλων  μας για το
καλό του πλαν ήτη και για το μέλλον  των  παιδιών  μας.
Ευχ αριστώ τον  Περιφερειάρχ η Γιώργο Πατούλη και
την  Περιφέρεια Αττικής για την  βοήθειά τους. Εν ωμέ-
ν οι θα πετύχ ουμε το στόχ ο μας, προς όφελος της
κοιν ων ίας και του περιβάλλον τος”, δήλωσε ο Δήμα-
ρχ ος Φυλής Χρήστος Παππούς. 

συνεχίζεται στη σελ. 15
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ΓΑΜΟΣ 

Ο ΓΙΟΤΑΜΠΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΚΑΠΑΝΤΑΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ Η

ΜΠΟΥΓΙΑΤΙΩΤΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΑΓΑΘΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ

ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ. 4488

ενώ θα συμβάλλει στην αναβάθμι-
ση του επενδυτικού προφίλ του προ-
ορισμού, με σεβασμό στην προ-
στασία του περιβάλλοντος. 

Αναμφίβολα, η σπουδαιότητα του
τουρισμού στην ανάδειξη μίας πόλης
και η στρατηγική προσέλκυσης τουρ-
ιστών είναι μία κρίσιμη και σημαντική
διαδικασία, με άμεσο αντίκτυπο στην
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξή
της.

Με αυτόν τον γνώμονα, ο Δήμος
Ελευσίνας προωθεί την ανάδειξη του 

τουριστικού του σχεδιασμού, του
ορισμού του τουριστικού του προϊόν-
τος και τη δημιουργία μίας σύγχρον-
ης, τουριστικής ταυτότητας της Ελευ-
σίνας και της Μαγούλας.

Αξιοποιώντας κάθε σύγχρονο
«εργαλείο», ψηφιακά και έντυπα
μέσα προβολής αλλά και δημιο-
υργώντας μία ρεαλιστική μελέτη επι-
κοινωνιακής στρατηγικής, η Ελευ-
σίνα και η Μαγούλα φιλοδοξούν να
αποκτήσουν μία ξεχωριστή θέση
στον τουριστικό χάρτη της χώρας.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ  ΣΕΛΙΔΑ 3

AAΔΕ: Προσοχή σε e-mail περί
δήθεν επιστροφής φόρου
Την προσοχή των πολιτών
εφιστά η Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ),
καθώς αποστέλλεται μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
κακόβουλο μήνυμα με στόχο
την εξαπάτηση των
παραληπτών. Συγκεκριμένα, η
ΑΑΔΕ αναφέρει τα εξής:

«Αγαπητή Κυρία/Αγαπητέ Κύριε,
Παρακαλούμε για την άμεση προσοχή σας σε ηλεκτρονική
αλληλογραφία που αποστέλλεται και αναγράφει ότι “η Εφορία
υπολόγισε την φορολογική σας δήλωση και δικαιούστε
επιστροφή φόρου”. Πρόκειται για απόπειρα εξαπάτησης μέσω
παραποίησης εικόνας και στοιχείων.

Για την προστασία σας:
1. ΜΗΝ ανοίξετε κανένα συνημμένο αρχείο του μηνύματος
2. ΜΗΝ επιλέξετε τυχόν προτεινόμενο σύνδεσμο (link)
3. Διαγράψετε ΑΜΕΣΩΣ το μήνυμα, καθώς είναι πλαστό και
περιέχει κακόβουλο περιεχόμενο.
Σας ευχαριστούμε για το χρόνο και τη συνεργασία σας».
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Ξεκινούν σήμερα 
τα δρομολόγια προς τις

σχολές για τους φοιτητές
του Δήμου Αχαρνών

Τα δημοτικά
δρομολόγια για
τους φοιτητές
του Δήμου Αχα-
ρνών για ΕΚΠΑ
και ΕΜΠ (Πανε-
π ι -
στημιούπολη-
Πολυ-τεχνε ι -
ούπολη Ζωγρά-
φου) και ΕΜΠ
ξεκινούν τη
Δευτέρα 17
Οκτωβρίου.

Πρώτο δρομολόγιο Αναχώρηση από Πλα-
τεία Θρακομακεδόνων: 07:15 – Πλατεία
Καράβου: 07:30 – Δημαρχείο (έναντι): 07:45

Δεύτερο Δρομολόγιο: Aναχώρηση από Πλα-
τεία Καράβου: 09:45 – Δημαρχείο(έναντι):
10:00

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
τα δρομολόγια και την πλατφόρμα εγγραφής
της ΔΗ.Κ.Ε.Α καλέστε στο ☎☎� 2102478505-
507 (Ωράριο επικοινωνίας (Δευτέρα-Παρασ-
κευή) : 08:00-14:30)

Τ
α Ναυπηγεία Ελευσίν ας επισ-
κέφτηκε ο πρόεδρος της
ΟΝΝΕΔ Ορφέας Γεωργίου

συν οδευόμεν ος από στελέχ η της
ΟΝΝΕΔ, προκειμέν ου ν α συν αν τή-
σουν  έν αν  απ΄ τους κρίσιμους
πυλών ες για την  Εθν ική Βιομ-
ηχ αν ία και Οικον ομία, όπως αποτε-
λούν  τα Ναυπηγεία Ελευσίν ας.

Τα στελέχ η της ΟΝΝΕΔ υπο-
δέχ τηκαν  ο πρόεδρος του Σωμα-
τείου Ναυπηγείων  Ελευσίν ας, κ.
Nίκος Παπαν ικολάου και τα μέλη
του ΔΣ του Σωματείου και
συν ομίλησαν  μαζί τους για τον
επωφελή χ αρακτήρα της Συμφων ίας
Εξυγίαν σης και την  αδιαμφισβήτητη
ώθηση που θα δώσει στην
απασχ όληση και την  οικον ομία της
ευρύτερης περιοχ ής της Δυτικής
Αττικής. Ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ
και τα στελέχ η της οργάν ωσης περ-
ιηγήθηκαν , στη συν έχ εια, στις
εγκαταστάσεις των  ν αυπηγείων ,
συν άν τησαν  ν έους εργαζόμεν ους
και συζήτησαν  μαζί τους για το μέλ-
λον  και τις προοπτικές τους, μετά 

την  τεράστιας σημασίας απόφαση
της Κυβέρν ησης ν α κρατήσει
αν οιχ τά τα ν αυπηγεία και ν α
προχ ωρήσει στην  αν αβίωση τους.

Απώτερος στόχ ος του Σωματείου
Ελευσίν ας, όπως επισημάν θηκε
κατά την  διάρκεια της συζήτησης,
είν αι η αν άγκη για επαν αλειτουργία
των  σχ ολών  του Ναυπηγείου Ελευ-
σίν ας, καθώς από εκεί αποφοι-
τούσαν  οι ν έοι εξειδικευμέν οι εργα-
τοτεχ ν ίτες, τους οποίους απορροφ-
ούσε το ίδιο το Ναυπηγείο Ελευ-
σίν ας και ξεκιν ούσαν  τον  εργα-
σιακό τους βίο.

Τον  πρόεδρο της ΟΝΝΕΔ Ορφέα
Γεωργίου συν όδευσαν , ο αν τιπρόε-
δρος της ΟΝΝΕΔ Παν αγιώτης Λεμ-
πέσης, ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ
Δυτικής Αττικής Ιωάν ν ης Σωτηρίου,
ο αν απληρωτής υπεύθυν ος
οργαν ώσεων  εξωτερικού και Ελλή-
ν ων  της διασποράς Βαγγέλης Σου-
σουρογιάν ν ης, ο τομεάρχ ης αν ά-
πτυξης και επεν δύσεων  του Πολιτι-
κού Συμβουλίου της ΟΝΝΕΔ
Βασίλης Βρούτσης, ο τομεάρχ ης
ΟΝΝΕΔ Δυτικής Αττικής Βασίλειος
Πέππας, ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ
Ασπροπύργου Γιώργος Μουζάκας,
τα μέλη κεν τρικής επιτροπής της
ΟΝΝΕΔ Μελέτης Κοροβέσης και
Ευστάθιος Ευθυμίου, τα μέλη της
ΟΝΝΕΔ Κων σταν τίν ος Λαίν ης,
Αν αστάσιος Πετρουγάκης, Βαγγέλης
Μουλκιώτης, Άν ν α Σταυροπούλου

και Δημήτρης Κακαρίκος.
Ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Ορφέας

Γεωργίου δήλωσε μετά το πέρας της
επίσκεψης: «Είχ αμε σήμερα τη
χ αρά ν α συν αν τήσουμε ν έους
εργαζόμεν ους, αν θρώπους με
τεχ ν ογν ωσία , με αξιοπρέπεια και
κυρίως αν θρώπους γεμάτους με
αγάπη και όρεξη για τη δουλειά τους.
Οι άν θρωποι αυτοί θα μπορέσουν
ν α εργαστούν  σ΄ έν α ζων ταν ό,
πλέον , ν αυπηγείο, συμμετέχ ον τας
σε μια συν τον ισμέν η προσπάθεια
για την  αν άπτυξη και την  πρόοδο
της Ναυπηγικής Βιομηχ αν ίας στη
χ ώρα μας. 

Η σημεριν ή Κυβέρν ηση του Κυρ-
ιακού Μητσοτάκη έδειξε την  θέληση
της ν α κάν ει το αυτον όητο και ν α
βρει λύση δίν ον τας ζωή στο Ναυ-
πηγείο και στους εργαζόμεν ούς του. 

Η αν αβίωση της Ναυπηγικής
Βιομηχ αν ίας της χ ώρας, μέσω της
επαν εκκίν ησης, εξυγίαν σης και
αν αβάθμισης των  Ναυπηγείων
Ελευσίν ας θα εν ισχ ύει σημαν τικά
την  Οικον ομία μας. 

Η χ ώρα με μια από τις μεγαλύτερ-
ες παραδόσεις στη ν αυτιλία παγκο-
σμίως θα μπορεί ν α επισκευάζει τα
πλοία της στην  Ελλάδα. Εμείς σαν
ΟΝΝΕΔ οφείλουμε και θα είμαστε
δίπλα σε αυτούς τους αν θρώπους
που εργάζον ται για την  αν άπτυξη
και την  προκοπή του τόπου μας.»

Επίσκεψη 
της ΟΝΝΕΔ 
στα 
Ναυπηγεία 
Ελευσίνας
- Ορφέας Γεωργίου: 
«Εμείς σαν ΟΝΝΕΔ

οφείλουμε και θα είμαστε
δίπλα σε αυτούς τους ανθ-
ρώπους που εργάζονται
για την ανάπτυξη και την
προκοπή του τόπου μας»
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Συνεχίζεται η αναβάθµιση των σχολικών
υποδοµών του ∆ήµου Ελευσίνας, τόσο µε
εργασίες της Τεχνικής Υπηρεσίας όσο

και µε εκείνες των Σχολικών Επιτροπών.
Στόχος της ∆ηµοτικής Αρχής είναι όχι απλά η

αποκατάσταση φθορών των σχολικών κτηρίων
αλλά και η δηµιουργία ενός σύγχρονου περιβάλ-
λοντος, που θα καλύπτει πλήρως τις ανάγκες των
µαθητών και εκπαιδευτικών.

Αξίζει να αναφερθεί, πως τους τελευταίους
µήνες εκτελέστηκαν εργασίες επισκευής και
συντήρησης σε όλα τα σχολικά κτήρια, προκειµέ-
νου να διαµορφωθεί ένα όµορφο αλλά και ασφα-
λές περιβάλλον για τη σχολική κοινότητα.

Πρόσφατα, παραδόθηκαν πλήρως ανακαινισµέ-
νοι χώροι και στο 9ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ελευ-
σίνας, µετά από πρωτοβουλία της Προέδρου της
Α/Βάθµιας Σχολικής Επιτροπής Στέλλας Κάβο-
υρα.

Οι εν λόγω χώροι ανακατασκευάστηκαν πλήρ-
ως, µε εργασίες που συνέβαλαν τόσο στη λειτουρ-
γική όσο και στην αισθητική τους αναβάθµιση.

Όπως ανέφερε ο ∆ήµαρχος Ελευσίνας Αργύρης
Οικονόµου: «Ακόµη µια ανακατασκευή, σε έναν
από τους σηµαντικότερους χώρους για κάθε σχο-
λείο, κυρίως για λόγους υγιεινής. 

Σε πρόσφατη ανάρτησή µου, είχα αναφέρει πως
τέτοιου είδους παρεµβάσεις θα συνεχιστούν σε
όλα τα σχολεία. 

Το 9ο ∆ηµοτικό λοιπόν, είναι ένα ακόµη σχο-

λείο που εκσυγχρονίζει τους χώρους του, τους
κάνει πιο όµορφους και λειτουργικούς, προσφέρ-
οντάς µας εικόνες που δεν έχουµε συνηθίσει να
βλέπουµε σε δηµόσια σχολεία.  

Η εξαιρετική συνεργασία των Προέδρων των 

Σχολικών Επιτροπών Στέλλα Κάβουρα και
Κατερίνα Τζιγκιτζέλα (όπως και κάθε καλή συνε-
ργασία), σε συνδυασµό µε την αγάπη και τον
σεβασµό τους σε αυτό που κάνουν, φέρνουν αυτά
τα αποτελέσµατα».

ΣΣυυννεεχχίίζζεεττααιι  ηη  ααννααββάάθθµµιισσηη  ττωωνν  σσχχοολλιικκώώνν  υυπποοδδοοµµώώνν  σσττοονν  ∆∆ήήµµοο  ΕΕλλεευυσσίίννααςς
µµεε  ννέέοουυςς  κκααιι  λλεειιττοουυρργγιικκοούύςς  χχώώρροουυςς    γγιιαα  ττιιςς  ααννάάγγκκεεςς  ττωωνν  ππααιιδδιιώώνν  

Σάββατο 22 Οκτωβρίου | 19.00 & 22.00 | X-
Bowling Art CenterΕισιτήριο: 3 € | Προπώληση
εδώ | Τα έσοδα θα διατεθούν στον Σύλλογο Μικρα-
σιατών Ελευσίνας

Σ
το πλαίσιο του Αφιερώματος για τα 100 χρόνια από
τη Μικρασιατική Καταστροφή, η 2023 Ελευσίς Πολιτι-
στική Πρωτεύουσα της Ευρώπης παρουσιάζει το

Μυστήριο_82  REBETIKO, το Σάββατο 22 Οκτωβρίου στο X
- Bowling Art Center, στην Ελευσίνα. Μια ατμοσφαιρική
παράσταση - ωδή στην ιστορία της Μικρασίας μέσα από
την τέχνη του κουκλοθέατρου και τη χρήση πολυμέσων,
όπως μαριονετών, εικόνων και μουσικής, από τη γαλλική
ομάδα Anima Theatre, σε σκηνοθεσία Γιώργου Καρακάν-
τζα. Τα έσοδα του συμβολικού αντιτίμου της παράστασης
θα διατεθούν στον Σύλλογο Μικρασιατών Ελευσίνας.
Προπώληση εδώ

Το Μυστήριο_82  REBETIKO είναι μια παράσταση μυθ-
οπλασίας, όπου διασταυρώνονται το παρελθόν και το
παρόν. Ένα ταξίδι γεμάτο εικόνες, μαριονέτες και ρεμπέ-
τικη μουσική, που συντρόφευσε τους Μικρασιάτες πρό-
σφυγες, απ’ όποιο σημείο της κι αν κατάγονταν. Με κεντρ-
ικό πρόσωπο επιζήσασα της μικρασιατικής καταστροφής,
το REBETIKO «αφηγείται» την ιστορία του αναγκαστικού
ξεριζωμού και της άκαρπης επιβίωσης, που συλλαμβάνε-
ται με τη μορφή Οδύσσειας. Μια περιπλανώμενη μετατό-
πιση στον χώρο και τον χρόνο, που αντλεί το υλικό της από
προγενέστερες και σύγχρονες αφηγήσεις προσφύγων,
αλλά και από τους ιδιαίτερους μουσικούς δρόμους της
παράδοσής τους. 

Λίγα λόγια για την ομάδα Anima Theatre

Ο Γιώργος Καρακάντζας και η Claire Latarget συστήνουν
στη Μασσαλία το 2004 τo Anima Theatre για να στεγάσουν
τις καλλιτεχνικές τους διαδρομές. Έκτοτε, το Θέατρο της
Ψυχής έχει φιλοξενήσει περισσότερες από 15 παραστά-
σεις χρησιμοποιώντας την τέχνη της μαριονέτας. Τα γνω-
στότερα έργα τους είναι: Ikare, Le Rêve de la Joconde,
Mijaurées, Gojira, Entrelacs, Mécanique. Το Anima Theatre
είναι δομή resident του La Friche La Belle de Mai στη Μασ-
σαλία. Μέλος πολλών επαγγελματικών ομάδων και καλλι-
τεχνικών κινημάτων (THEMAA, Scènes d' Enfance et 

d' Ailleurs, PoleM), η ομάδα στοχεύει στην ανάπτυξη του
δικτύου των κουκλοπαιχτών, των καλλιτεχνών και του κοι-
νού, που ενδιαφέρονται για αυτή την τέχνη του θεάτρου. Το
Anima Theatre τείνει, επίσης, να εξοικειώσει τον κόσμο με
την τέχνη της μαριονέτας, πραγματοποιεί εργαστήρια,
παραστάσεις, εκδηλώσεις και συναντήσεις. Το 2013, το
θέατρο Anima διοργανώνει το Le Marché noir des Petites
Utopies προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία να ανα-
καλύψει μια τέχνη που δεν σταματά να καινοτομεί και ταυ-
τόχρονα να διατηρεί ζωντανή αυτή την παράδοση. 

Κατάλληλη από 9 ετών 

Σκηνοθεσία: Γιώργος Καρακάντζας
Συγγραφέας: Παναγιώτης Ευαγγελίδης 
Συνθέτης & Μουσικός: Nicolo Terrasi 
Μαριονετίστες: Irene Lentini & Magali Jacquot  
Σχεδιασμός Φωτισμού: Jean-Louis Floro  
Κατασκευή Λατέρνας: Πάνος Ιωαννίδης  
Ηχογραφημένη Μουσική: Κατερίνα Δούκα (Φωνή), Χρή-

στος Καρυπίδης (Ούτι), Τάσος Τσιτσιβάκος (Μπουζούκι) 
Κοστούμια: Stephanie Mestre 
Σχεδιασμός Video: Shemie Reut
Βοηθός: Μάρα Κυριακίδου  
Φωτογραφίες: Hugues Cristianini, Μάρα Κυριακίδου
Οργάνωση και εκτέλεση παραγωγής: TooFarEast

Μια παραγωγή της 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύου-
σα της Ευρώπης

Μυστήριο_82  Μυστήριο_82  REBETIKOREBETIKO
Μια ατμοσφαιρική παράσταση - ωδή στην ιστορία της Μικρασίας μέσα 
από την τέχνη του κουκλοθέατρου  



SSaavvee  YYoouurr  HHoooodd  
ΥΥππεερρ--δδρράάσσηη::  

ΛΛίίμμννηη  ΚΚοουυμμοουυννδδοούύρροουυ  2233//1100  

Το εθελον τικό κίν ημα Sav e Your Hood Greece
διοργαν ών ει μια μεγάλη δράση καθαρισμού στη Λίμν η
Κουμουν δούρου, στον  Ασπρόπυργο της Δυτικής
Αττικής και σας προσκαλεί με χ αρά ν α παρευρεθείτε
και εσείς.

Την  Κυριακή 23 Οκτωβρίου στις 11 π.μ. εθελόν τριες
και εθελον τές από τις γύρω, αλλά και πιο μακριν ές
περιοχ ές της Αττικής, σύλλογοι, οργαν ώσεις, τοπικοί
φορείς και εκπρόσωποι της Κοιν ων ίας των  Πολιτών  θα
συν αν τηθούμε στην  Λίμν η Κουμουν δούρου με σκοπό
ν α απομακρύν ουμε όσα περισσότερα απορρίμματα
μπορούμε από μια από τις πιο “άγν ωστες”, αλλά
οικολογικά σημαν τικές περιοχ ές της Αττικής.

Εξοπλισμέν οι με τα καλύτερα χ αμόγελα μας, τα
γάν τια αν τοχ ής μας και την  υπέροχ η και ειλικριν ή μας
διάθεση για προσφορά, θα παρέμβουμε με τον
ηπιότερο και προσεκτικότερο τρόπο, ώστε ν α
δώσουμε αν άσα ξαν ά σε μια ακόμα προστατευόμεν η
περιοχ ή, από το φορτίο πλαστικών  μιας χ ρήσης και
άλλων  απορριμμάτων  που την  βαραίν ει. 

Έν ας μικρός υγρότοπος, που παρ΄όλο που βρίσκεται
δίπλα από μια βιομηχ αν οποιημέν η περιοχ ή, δέχ εται
και φιλοξεν εί περισσότερο από 80 είδη υδρόβιων
πουλιών , όπου και αν άμεσα τους την  βαλτόπαπια, η
οποία αποτελεί τρωτό είδος και βρίσκεται στην
κόκκιν η λίστα της IUCN. Επίσης, αποτελεί καταφύγιο
άγριας ζωής, αλλά και κηρυγμέν ος αρχ αιολογικός
χ ώρος, αφού η ιστορία της ξεκιν άει από την  κλασική
εποχ ή.

Ελάτε μαζί μας ν α βάλουμε τα σκουπίδια στη θέση
τους! Ελάτε ν α βοηθήσουμε στην  αλλαγή ν οοτροπίας!
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Στοχευμένοι έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ.
σε καταστήματα υγειονομικού

ενδιαφέροντος στην Αττική
Προσήχθησαν 4 άτομα

Στοχ ευμέν οι έλεγχ οι του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών
της Διεύθυν σης Ασφάλειας Αττικής, πραγματοποιήθη-
καν  πρώτες πρωιν ές ώρες της Κυριακής 16 Οκτωβρίου
2022, σε καταστήματα υγειον ομικού εν διαφέρον τος
στην  Αττική.

Συμμετείχ αν  κλιμάκιο αστυν ομικών  της Διεύθυν σης
Οικον ομικής Αστυν ομίας με τη συν δρομή αστυν ο-
μικών  της Ο.Π.Κ.Ε. και της Υποδιεύθυν σης Περιπο-
λιών  της Διεύθυν σης Αστυν ομίας Αθην ών .

Στο πλαίσιο της επιχ ειρησιακής δράσης ελέγχ θηκαν
συν ολικά 10 καταστήματα και 15 άτομα και προ-
σήχ θησαν  4 άτομα.

Συν ελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας
προσωριν ά υπεύθυν ος καταστήματος υγειον ομικού
εν διαφέρον τος για διατάραξη κοιν ής ησυχ ίας.

Επιπλέον , σε κατάστημα διαπιστώθηκε η στέρηση
γν ωστοποίησης εγκατάστασης υγειον ομικού καταστή-
ματος, η στέρηση ταμειακής μηχ αν ής και η μη έκδοση
32 αποδείξεων  λιαν ικής πώλησης συν ολικού ποσού
1.937,90 ευρώ, εν ώ παράλληλα βρέθηκαν  ν α απασχ ο-
λούν ται 14 εργαζόμεν οι για τους οποίους δεν  επι-
δείχ θηκε πίν ακας προσωπικού, κατά παράβαση της
φορολογικής και εργατικής – ασφαλιστικής ν ομοθεσίας.

Για τα αποτελέσματα του ελέγχ ου εν ημερώθηκε
άμεσα η αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την  επιβολή 48ωρης αν α-
στολής λειτουργίας, εν ώ παράλληλα θα εν ημερωθούν  οι
αρμόδιες υπηρεσίες (Σ.Ε.Π.Ε., Π.Ε.Κ.Α., Δημοτική
Αστυν ομία) για την  επιβολή των  αν άλογων  διοικητικών
κυρώσεων .

Οι έλεγχ οι θα συν εχ ιστούν  με αμείωτη έν ταση.

Λ. Κοσμόπουλος: 
«Προχωράμε με εμπεριστατωμέν ες 

επιστημον ικές αν αλύσεις
για ν α προστατεύσουμε τον  

περιβαλλον τικό θησαυρό του υγροτόπου
του Βουρκαρίου»

Μ
ε σκοπό την προστασία του περιβάλλον-
τος και του προστατευόμενου υγροτόπου
του Βουρκαρίου Μεγάρων, διενεργήθηκε

αυτοψία και  επιστημονική ανάλυση από το
Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
(ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), με εντολή του Αντιπεριφερειάρχη
Δυτικής Αττικής Λευτέρη Κοσμόπουλου.

Η αυτοψία των ειδικών επιστημόνων του
ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. διενεργήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου
2022, έπειτα από έγγραφο του Αντιπεριφερει-
άρχη Λευτέρη Κοσμόπουλου και του Τμήματος
Περιβάλλοντος Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής
Αττικής, καθώς υπήρχαν αναφορές κατοίκων για
εμφάνιση νεκρών ψαριών στον υγρότοπο αυτές
τις ημέρες.

Η πραγματογνωμοσύνη των ειδικών επιστημό-
νων καταλήγει στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν 

πολλοί σύνθετοι περιβαλλοντικοί και οικολογι-
κοί παράμετροι που συνετέλεσαν στην εμφάνιση
του φαινομένου μαζικών θανάτων ψαριών. Αξίζει
να σημειωθεί ότι ενώ υπάρχουν πολλά είδη ψαρ-
ιών στην περιοχή, η θνησιμότητα αφορά μόνο το
είδος της Σάλπας, το οποίο είναι φυτοφάγο ψάρι,
γεγονός που είχε συμβεί, την ίδια εποχή τα
προηγούμενα χρόνια, σύμφωνα με μαρτυρίες
ψαράδων, αλλά σε μικρότερους πληθυσμούς.

Σχετικά ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής
Λευτέρης Κοσμόπουλος αναφέρει: «Όπως είχα
δεσμευθεί μετά από την ανησυχία των συμπο-
λιτών για εμφάνιση νεκρών ψαριών στον υγρότο-
πο του Βουρκαρίου, αναζήτησα απαντήσεις από
τους ειδικούς επιστήμονες του ΕΛΚΕΘΕ, με το
οποίο είμαστε σε συνεργασία η Περιφέρεια Αττι-
κής με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Αττικής
Γιώργου Πατούλη.

Οι ειδικοί επιστήμονες αναφέρονται σε πολλαπ-
λούς παράγοντες. Με βάση όσα μας συνιστούν οι
επιστήμονες και  οι  αναλύσεις τους και  στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, προβαίνουμε σε
κάθε ενέργεια για την προστασία του περιβάλλον-
τος της περιοχής μας».

ΑΑυυττοοψψίίαα  ττοουυ  ΕΕλλλληηννιικκοούύ  ΚΚέέννττρροουυ  
ΘΘααλλάάσσσσιιωωνν  ΕΕρρεευυννώώνν  σσττοονν  
υυγγρρόόττοοπποο  ττοουυ  ΒΒοουυρρκκααρρίίοουυ  
Με εντολή του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής Λευτέρη Κοσμόπουλου



Μ
ε αφορμή την  έν αρξη της
διάθεσης πετρελαίου θέρ-
μαν σης, ο Όμιλος

HELLENiQ ENERGY, λαμβάν ον -
τας υπόψη την  ιδιαίτερα δύσκολη
συγκυρία που δημιουργεί η παγκό-
σμια εν εργειακή κρίση και με αίσθ-
ημα ευθύν ης απέν αν τι στην  κοι-
ν ων ία, προχ ωρά σε μια σειρά από
πρωτοβουλίες προκειμέν ου ν α
στηρίξει τη μεγάλη μερίδα των  ν οι-
κοκυριών  που το χ ρησιμοποιούν . 

Συγκεκριμέν α από 14 Οκτω-
βρίου 2022, για το πετρέλαιο θέρ-
μαν σης θα ισχ ύουν  τα παρακάτω:

Μείωση της διυλιστηριακής τιμής
πώλησης προς όλες τις Εταιρίες
Εμπορίας με ειδική έκπτωση
0,075€ στην  τελική τιμή με ΦΠΑ,
επιπλέον  της κρατικής επιδότ-
ησης 0,25€ με ΦΠΑ αν ά λίτρο,
που έχ ει ήδη εν σωματωθεί. Η
έκπτωση θα ισχ ύσει μέχ ρι τέλος
Οκτωβρίου προκειμέν ου ν α βοηθ-
ήσει τον  αρχ ικό εφοδιασμό

Ειδική προσφορά από την  ΕΚΟ
για τους καταν αλωτές που επιλέ-
γουν  ν α εφοδιαστούν  με πετρέ

λαιο θέρμαν σης απευθείας από
την  Εταιρία, που περιλαμβάν ει:

έκπτωση 5% στη τελική τιμή (η
προσφορά ισχ ύει έως 21 Νοεμ-
βρίου 2022)

δυν ατότητα πληρωμής του
πετρελαίου θέρμαν σης με έως και
12 άτοκες δόσεις με πιστωτικές
κάρτες Ελλην ικών  Τραπεζών  για
όλη την  περίοδο της διάθεσης
πετρελαίου θέρμαν σης 

Με βάση τα παραπάν ω, οι κατα-
ν αλωτές έχ ουν  σήμερα 

14/10/2022, τη δυν ατότητα ν α
αγοράσουν  πετρέλαιο θέρμαν σης
από την  ΕΚΟ στην  τιμή των
1,312€ με ΦΠΑ αν ά λίτρο. 

Σημειών εται ότι επειδή η τελική
τιμή του πετρελαίου θέρμαν σης
διαμορφών εται καθημεριν ά με
βάση τις διεθν είς τιμές και την  ισο-
τιμία Δολαρίου σε Ευρώ, εν δέχ εται
ν α διαφοροποιηθεί, ωστόσο οι
παραπάν ω εκπτώσεις θα παρα-
μείν ουν  σε ισχ ύ, για τα προαν αφ-
ερθέν τα διαστήματα.
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Κομισιόν: Θα εγκρίνει ακόμα
ένα πακέτο προτάσεων για την

ενεργειακή κρίση
Την Τρίτη, 18 Οκτωβρίου, μετά τη συνεδρίαση του

σώματος των επιτρόπων στο Στρασβούργο, αναμένον-
ται οι νομοθετικές προτάσεις της Κομισιόν για την ενέρ-
γεια, όπως ανέφερε με ανάρτησή της στο Twitter η Ούρ-
σουλα φον ντερ Λάιεν.

«Καλή συζήτηση στην τηλεδιάσκεψη για την ενέργεια
με μέλη του σώματος των επιτρόπων. Σημειώθηκε ικα-
νοποιητική πρόοδος όσον αφορά στην εφαρμογή του
οδικού χάρτη που παρουσιάστηκε στους ηγέτες στην
άτυπη σύνοδο κορυφής στην Πράγα για την αντι-
μετώπιση των υψηλών τιμών της ενέργειας. Θα
εγκρίνουμε ακόμη ένα πακέτο νομοθετικών προτάσεων
στην επόμενη συνεδρίαση του κολεγίου μας, την Τρίτη»
σημείωσε η πρόεδρος της Κομισιόν.

Το πακέτο προτάσεων που είναι στο τραπέζι για μείω-
ση τιμών

Πάντως, ασαφής παραμένει η πιθανή παρέμβαση της
ΕΕ στις αγορές φυσικού αερίου για τη μείωση των
τιμών, λίγες ημέρες πριν τη Σύνοδο Κορυφής της 20ής
και 21ης Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες.

HHEELLLLEENNiiQQ  EENNEERRGGYY  
ΑΑνναακκοοίίννωωσσηη  γγιιαα  ττοο  ππεεττρρέέλλααιιοο  θθέέρρμμααννσσηηςς

Συνεχίζεται στη σελ. 11

Δ
έσμη μέτρων που περιλαμβάνει άμεση στήριξη στο
Δήμο Μαλεβιζίου με 400 χιλιάδες ευρώ και άμεση
καταβολή αποζημιώσεων στους πληγέντες μέσω της

κρατικής αρωγής, ανακοίνωσε από το Ηράκλειο το κυβερν-
ητικό κλιμάκιο που βρίσκεται από νωρίς το πρωί στην Κρήτη
κατ’ εντολή του πρωθυπουργού, μετά τα εκτεταμένα προβλή-
ματα και τις μεγάλες καταστροφές που προκάλεσε στην
Κρήτη, η φονική κακοκαιρία.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας,
που εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για το θάνατο των δύο
θυμάτων ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θα κάνει ότι μπορεί για
να στηρίξει τους πληγέντες «προκειμένου να επιστρέψουν
στην καθημερινότητα τους».

Άμεση καταβολή

«Θα ξεκινήσουμε άμεσα την αποκατάσταση των ζημιών.
Έχει ξεκινήσει ήδη η καταγραφή τους από κλιμάκια της περ-
ιφέρειας και το Υπουργείο Υποδομών μέσω της ΔΑΕΦΚ θα
συνδράμει τις υπηρεσίες της Περιφέρειας για να έχουμε την
ταχύτερη αποκατάσταση» ανέφερε ο κ. Πέτσας που εξήγησε
ότι το Υπουργείο Εσωτερικών θα διαθέσει άμεσα 400.000
ευρώ στο Δήμο Μαλεβιζίου «προκειμένου να προχωρήσει
στους καθαρισμούς και σε όλες τις απαραίτητες παρεμβά-
σεις προκειμένου να είναι λειτουργική η πόλη και οι κοινότ-
ητες που έχουν πληγεί» διευκρινίζοντας ότι άμεσα θα
προχωρήσει και η καταγραφή των ζημιών, προκειμένου να
επιτευχθεί να δοθούν προκαταβολές σε όσες επιχειρήσεις
έχουν υποστεί καταστροφές.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι η πολι-
τεία είναι «δίπλα στους πολίτες για να αντιμετωπίζουμε τις
φυσικές καταστροφές» συμπληρώνοντας «ότι έχουμε μπρο-
στά μας μία κλιματική αλλαγή που εξελίσσεται σε κλιματική
κρίση» και πως απαιτείται καλός σχεδιασμός και καλή συνε-
ργασία αυτοδιοίκησης πολιτών και Κυβέρνησης «για να έχο-
υμε τα αποτελέσματα που χρειάζονται».

Από την πλευρά του ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπο-
υργώ, Αρμόδιος για την Κρατική Αρωγή και την Αποκατάστα-
ση από Φυσικές Καταστροφές Χρήστος Τριαντόπουλος, σε
δηλώσεις του ανέφερε ότι οι αποζημιώσεις θα δοθούν «με
άμεσο και δίκαιο τρόπο».

Το σχέδιο στήριξης και αποκατάστασης

«Από τις πρώτες στιγμές σε συνεργασία με την Περιφέρ-
εια και τους Δήμους έχει ξεκινήσει η υλοποίηση του σχεδίου
στήριξης και αποκατάστασης. Είναι οι πρώτες αυτοψίες και
καταγραφές που γίνονται αυτή τη στιγμή» είπε ο κ. Τριαντό-
πουλος που επισήμανε ότι η στήριξη προς τις επιχειρήσεις
θα γίνει μέσα από το πλαίσιο της Κρατικής Αρωγής, που έχει
γίνει και σε άλλες περιοχές που έχουν πληγεί, τα νοικοκυριά
θα στηριχθούν μέσα από το σχήμα του Υπουργείου Εσωτερ-
ικών για τη στήριξη της οικοσκευής, ενώ πρόσθεσε ότι η
ΔΑΕΦΚ θα συνδράμει για την καταγραφή των ζημιών που
έχουν υπάρξει σε κτίρια, όπως και ο ΕΛΓΑ για τις ζημιές
στους αγρότες, σε ότι αφορά τον εξοπλισμό τους.

«Έχει κινητοποιηθεί από την πρώτη στιγμή ο μηχανισμός»
δήλωσε ο κ.Τριαντόπουλος, που επικέντρωσε στο στόχο, που
δεν είναι άλλος, όπως είπε, από το «να φτάσουν στους
πολίτες όσο πιο δίκαια και όσο πιο άμεσα γίνεται, οι αποζ-
ημιώσεις, η στήριξη της πολιτείας στους δικαιούχους».

Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Αρμόδιος για την
Κρατική Αρωγή και την Αποκατάσταση από Φυσικές Κατα-
στροφές αναφέρθηκε τόσο στις καταγραφές από επιτροπές
του δήμου για την καταγραφή των καταστροφών, όσο και της
περιφέρειας για τις καταστροφές στις επιχειρήσεις, διευκρ-
ινίζοντας ότι «δεν χρειάζεται να ολοκληρωθεί το έργο των
επιτροπών, για να δοθεί στήριξη» εξηγώντας ότι όσες
συγκεντρώνονται θα μπορούν να προπορεύονται, προκειμέ-
νου να προχωράει η διαδικασία.

«Θα πρέπει να προχωρήσει εξίσου γρήγορα και κατά
προτεραιότητα και η διαδικασία οριοθέτησης της φυσικής
καταστροφής» είπε ο κ. Τριαντόπουλος, που τη χαρακτήρισε
ως βάση, πάνω στην οποία «δομούνται όλες οι άλλες ενέρ-
γειες στήριξης και αποκατάστασης».

Συνεργασία των φορέων
Ο υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης, αναφέρ-

θηκε στην ανάγκη διαρκούς επικοινωνίας και συνεργασίας
των υπηρεσιών δήμου, περιφέρειας με τα αρμόδια υπουρ-
γεία, εκφράζοντας τη προτεραιότητα που δεν είναι άλλη από
την «γρήγορη καταγραφή ζημιών για να προχωρήσουν γρή-
γορα οι αποζημιώσεις».

Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου ζήτησε τη στήριξη της πολιτείας
με αποφασιστικό τρόπο, διευκρινίζοντας ότι «έχει έρθει η
ώρα να καταλάβουμε ότι το Μαλεβίζι έχει τεράστια ανάγκη 

από αντιπλημμυρική προστασία» συμπληρώνοντας ότι
στην περιοχή τα τελευταία δυο χρόνια από κύματα κακοκαι-
ρίας, έχουν υπάρξει και άλλες μεγάλες καταστροφές.

Ευρεία σύσκεψη

Στη σύσκεψη που έγινε στο Δήμο Μαλεβιζίου συμμετείχαν
ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, ο
Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Αρμόδιος για την Κρα-
τική Αρωγή και την Αποκατάσταση από Φυσικές Καταστροφ-
ές Χρήστος Τριαντόπουλος και ο υφυπουργός Αθλητισμού
Λευτέρης Αυγενάκης, με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμμα-
τέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Παπαγεωργίου, της Γενι-
κής Γραμματέως Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρι-
στιάνας Καλογήρου, του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδια-
σμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Ευθύμιου Μπακογιάννη,
και της Γενικής Γραμματέως Υποδομών, Μαρίας – Έλλης
Γεράρδη. Το παρών στη σύσκεψη έδωσαν ο Περιφερειάρχης
Κρήτης, ο πρόεδρος της ΠΕΔ, ο δήμαρχος και μέλη του δημο-
τικού συμβουλίου , βουλευτές, τοπικοί φορείς, αλλά και ο
Πρόεδρος του ΟΑΣΠ και Καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών
Καταστροφών Ευθύμιος Λέκκας που βρίσκεται από το βράδυ
του Σαββάτου στην περιοχή.

Νωρίτερα το κυβερνητικό κλιμάκιο επισκέφθηκε τις
πληγείσες περιοχές, όπως την Αγία Πελαγία, τη Λυγαριά και
το Παλαιόκαστρο, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για
την ανάσυρση- από τη θάλασσα- των αυτοκινήτων που παρέ-
συραν τα ορμητικά νερά, ενώ μεταβαίνουν στη Σητεία, όπου
και εκεί καταγράφηκαν εκτεταμένα προβλήματα και κατα-
στροφές, από τη θεομηνία.

Κρήτη: Άμεση καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες

Στήριξη 400.000 ευρώ στον Δήμο Μαλεβιζίου - Τι ανακοίνωσε το κυβερνητικό κλικάκιο
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Ε
να παιδί την ημέρα
κακοποιείται σεξουαλι-
κά στην Ελλάδα σύμφ-

ωνα με τα επίσημα στοιχεία
της Πολιτείας για το πρώτο
οκτάμηνο του 2022 -
διάστημα κατά το οποίο έχουν
καταγραφεί από τις αρμόδιες
υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. 257
υποθέσεις πάσης φύσεως
σεξουαλικής κακοποίησης με
θύματα ανήλικα άτομα.

Τα αναλυτικά στοιχεία των
Αρχών, όσον αφορά στους
καταγεγραμμένους βιασμούς
παιδιών την τελευταία πεντα-
ετία αποτυπώνουν - με
εξαίρεση το 2019 - αυξητική
τάση: 54 βιασμοί το 2018, 36
βιασμοί το 2019, 47 το 2020, 71
το 2021, ενώ μόνο για το
πρώτο 8μηνο του 2022 οι βια-
σμοί με θύματα αγόρια και
κορίτσια είναι ήδη 54,
αγγίζοντας ήδη τον ετήσιο
αριθμό για το 2020.

Ανθρωποι που εκ της
θέσεώς τους ενημερώνονται
καθημερινά για καταγγελίες
που αφορούν σε σεξουαλική
κακοποίηση ανηλίκων κάνουν
λόγο για ένα φαινόμενο ανε-
ξέλεγκτο υπογραμμίζοντας
ότι είναι δεκάδες οι υποθέσεις
που δεν βλέπουν το φως της
δημοσιότητας και αξιολο-
γούνται από τους ειδικούς ως
πιο φρικαλέες κι από αυτήν
της 12χρονης από τα Σεπό-
λια. Μια υπόθεση που δοκι-
μάζει τα όρια της ανθρώπιν-
ης λογικής καθώς έως τώρα
έχουν συλληφθεί ως κατηγορ-
ούμενοι η ίδια η 37χρονη
μητέρα του κοριτσιού για δια-
κεκριμένη μαστροπεία, ο
53χρονος επιχειρηματίας
Ηλίας Μίχος που κατηγορ-
είται ότι βίαζε και εξέδιδε τη
12χρονη και ο 42χρονος Ιωάν-
νης Σοφιανίδης που κατηγορ-
είται ότι βίαζε έναντι αμοιβής
το ανήλικο κορίτσι.

Ατομα υπεράνω υποψίας.

Κάθε νέα ιστορία φρίκης

που ξετυλίγεται στους τηλεο-
πτικούς δέκτες και στις
σελίδες των εφημερίδων με
πρωταγωνιστές παιδιά στη
θέση του θύματος σοκάρει την
κοινή γνώμη καθώς αποδεικ-
νύεται ξανά και ξανά ότι
πρώτον, σε αρκετές περι-
πτώσεις, κακοποιητές είναι
εκείνοι που όφειλαν να τα
προστατεύουν, δηλαδή οι
γονείς ή οι στενοί συγγενείς
που συνήθως θεωρούνται
«άτομα υπεράνω υποψίας».

Και, δεύτερον, ότι αν οι
κακοποιητές δεν προέρχονται
από το οικογενειακό περι-
βάλλον, τότε τις περισσότερ-
ες φορές βρίσκονται στον
στενό κύκλο των ανηλίκων, ως
άτομα εμπιστοσύνης.
«Υπάρχουν κατά καιρούς
υποθέσεις παιδιών που τρα-
βούν το δημοσιογραφικό
ενδιαφέρον. Γιατί συνεπακό-
λουθα τραβούν και το ενδιαφ-
έρον της κοινωνίας. Η άποψη
ότι "η οικογένεια είναι υπερά-
νω υποψίας" δεν επιβε-
βαιώνεται εδώ και πολλές
δεκαετίες. Αν δείτε τα στατι-
στικά από "Το Χαμόγελο του
Παιδιού", στο 90% των περι-
πτώσεων, οι γονείς είναι
αυτοί που φέρονται να έχουν
παραβιάσει τα δικαιώματα
των παιδιών τους», αναφέρει
στα «ΝΕΑ» ο Στέφανος
Αλεβίζος, ψυχολόγος στο
«Χαμόγελο του Παιδιού».

Το 70% είναι κορίτσια.

Αποτροπιασμό προκαλούν
τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ. και
αφορούν στα εγκλήματα που
σημειώθηκαν κατά της γενε-
τήσιας ελευθερίας και οικονο-
μικής εκμετάλλευσης της
γενετήσιας ζωής με θύματα
ανήλικα άτομα την τελευταία
πενταετία (2018-2022). Συνο-
λικά, οι 1.326 υποθέσεις αφο-
ρούν σε 15 άρθρα του Ποινι-
κού Κώδικα, με τρία να κατα-
γράφουν τα περισσότερα
θύματα: Το άρθρο 334 (βια

σμός) με 262 υποθέσεις, το
άρθρο 337 (προσβολή της
γενετήσιας αξιοπρέπειας) με
448 υποθέσεις και το άρθρο
339 που αφορά σε γενετήσιες
πράξεις με ανήλικους ή
ενώπιόν τους με 294 υποθέ-
σεις.

Οι καταγεγραμμένες υποθ-
έσεις σεξουαλικής κακο-
ποίησης παρουσιάζουν
επίσης αυξητική τάση (247 το
2018, 252 το 2019, 244 το 2020,
326 το 2021 και 257 το πρώτο
οκτάμηνο του 2022), ενώ τα
ανήλικα θύματα ανά υπόθεση
φαίνεται να είναι περισσότε-
ρα του ενός (1.326 υποθέσεις,
1.531 θύματα). Στη συντριπτι-
κή τους πλειονότητα, τα ανήλι-
κα θύματα είναι ημεδαποί
(1.223), σε ποσοστό 70%
πρόκειται για κορίτσια (1.183
κορίτσια, 349 αγόρια) και
κατά πλειοψηφία ανήκουν
στην ηλικιακή κατηγορία 9-14
ετών (734 θύματα).

Η δομή της οικογένειας, που
κατά τη διάρκεια της οικονομι-
κής κρίσης έσωσε την…
παρτίδα για χιλιάδες παιδιά,
εφήβους και νέους, υψώνον-
τας γύρω τους τείχος προ-
στασίας, μοιάζει να βγαίνει
από την πανδημία καταρρα-
κωμένη γεμάτη μώλωπες,
αναδεικνύοντας τις αδυναμίες
του συστήματος και την
ανυπαρξία πλεγμάτων κοι-
νωνικών δομών που θα μπο-
ρούσαν να παρεμβαίνουν
έγκαιρα, προλαμβάνοντας
καταστάσεις και κυρίως
εγκλήματα κατά ανηλίκων
που είναι μη αναστρέψιμα.
Μέχρι στιγμής ο πόλεμος έχει

χαθεί. Ο επικείμενος αγώνας
θα δοθεί για τα παιδιά εκείνα
που υποφέρουν σε κάποιο
διαμέρισμα σιωπηλά ή
φωναχτά αλλά δεν προσπά-
θησε κανείς έως τώρα να τα
σώσει.

Αραγε αρκεί για τη σωτηρία
τους η δημοσιοποίηση 213
υποψήφιων βιαστών ή μήπως
απαιτείται και μια πιο βαθιά
τομή; «Τα αντανακλαστικά
της κοινωνίας δεν έχουν φτά-
σει στο σημείο που θα έπρε-
πε. Το βλέπουμε με υποθέ-
σεις που κατά καιρούς μας
απασχολούν στη βάση του τι
λάθη έγιναν και δεν προλά-
βαμε αυτά τα παιδιά. Σίγο-
υρα έχει να κάνει με την υπο-
στελέχωση των υπηρεσιών»,
σημειώνει ο Στέφανος
Αλεβίζος συμπληρώνοντας:
«Οι υποθέσεις είναι πολλές
παραπάνω από αυτές που
βρίσκονται ως πρώτο θέμα
στην επικαιρότητα.

Στο "Χαμόγελο του Παιδιού",
το πρώτο εξάμηνο του 2022,
χειριζόμασταν περίπου 10
υποθέσεις παιδιών-θυμάτων
βίας την ημέρα. Αντιλαμβά-
νεστε ότι το φαινόμενο είναι
ανεξέλεγκτο. Τα στατιστικά
της ΕΛ.ΑΣ., όπως και αυτά του
"Χαμόγελου του Παιδιού",
έχουν έναν κοινό παρονομα-
στή: Οτι οι περιπτώσεις σεξο-
υαλικής βίας κατά των παι-
διών υποαναφέρονται. Δεν
γνωρίζουμε πόσα παιδιά
κακοποιούνται. Πρακτικά τι
χρειαζόμαστε; Ευαισθητοποι-
ημένη κοινωνία, στελέχωση
των υπηρεσιών με ικανό
αριθμό εξειδικευμένων επαγ-
γελματιών που να μπορούν
να ανταποκριθούν στις πραγ-
ματικές ανάγκες των παιδιών
και δράσεις πρόληψης στα
σχολεία, όπως το μάθημα
σεξουαλικής διαπαι-
δαγώγησης. Υπάρχει μία
γραμμή δωρεάν, 24ωρη,
ανώνυμη, το 1056, όπου ο
κόσμος μπορεί να μοιραστεί
τους προβληματισμούς του».

ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 

ΠΕΡΝΑ ΣΤΗΝ
ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΥ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Έ
να ακόμη οικόπεδο προς αξιοποίηση
έρχεται να προστεθεί στον συνολικότερο
σχεδιασμό του Δήμου Ελευσίνας 

Με τη δημοσίευση του ΦΕΚ, ο χώρος που
περικλείεται από τις οδούς Κοντούλη-Βασι-
λείου Λάσκου-Ιάκχου περνά στην κυριότητα του
Δήμου. 

Ουσιαστικά, οπως υπογραμμίζει ο δήμαρχος
Αργύρης Οικονόμου, πρόκειται για το οικόπε-
δο πίσω από την παλιά Αγροτική Τράπεζα, το
οποίο και θα αξιοποιηθεί ως parking. 

Η συγκεκριμένη διαμόρφωση χώρου στάθμευ-
σης θα φανεί ιδιαίτερα βοηθητική, για την απο-
συμφόρηση των δρόμων και τη διευκόλυνση
της κίνησης των οχημάτων. 

Η αποζημίωση της απαλλοτρίωσης προήλθε
από τη μεγαλύτερη επιχορήγηση που έχει
λάβει ποτέ ο Δήμος Ελευσίνας, αυτή των 20
εκατομμυρίων.

Στο νοσοκομείο «Μεταξά» εργαζόταν ο 36χρονος 
συλληφθέντας για τον βιασμό της 12χρονης
Κάτοικος δυτικών προαστείων ο κατηγορούμενος - Με εντολή Πλεύρη σε διαθεσιμότητα

Σε διαθεσιμότητα από το νοσοκομείο
Μεταξά τέθηκε ο 36χρονος
συλληφθέντας για τον βιασμό της
12χρονης στον Κολωνό μετά από εντολή
του υπουργού Υγείας, Θάνου Πλεύρη.

Ο 36χρονος φέρεται να είναι “πελάτης”
του Μίχου, προφυλακισμένου
κατηγορούμενου για βιασμό και
μαστροπεία σε βάρος του παιδιού και
είναι ο τρίτος άνδρας που του αποδίδεται
η κατηγορία της γενετήσιας πράξης με
ανήλικο έναντι αμοιβής.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 36χρονος
είναι διοικητικός υπάλληλος νοσοκομείου
και κάτοικος δυτικών προαστίων.

Ο δικηγόρος του, Λάμπρος Μπριάνος,
μιλώντας στους δημοσιογράφους είπε
πως ο 36χρονος υποστήριξε ότι δε βίασε
τη 12χρονη. 

Υποστήριξε επίσης ότι την πέρασε για
18 ετών και η ίδια του είπε ότι είναι 17.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της
Αστυνομίας “ο 36χρονος κατηγορείται ότι
απέκτησε επαφή με την 12χρονη ανήλικη
μέσω διαδικτυακής εφαρμογής
συνομιλιών και ακολούθως συναντήθηκε
μαζί της στην περιοχή των Σεπολίων και
προέβη στην ανωτέρω αξιόποινη πράξη,
έναντι αμοιβής”.

Οι άλλοι δύο, είναι ο ήδη προσωρινά
κρατούμενος Γιάννης Σοφιανίδης και ο
33χρονος άνδρας που συνελήφθη
προχθές το βράδυ επίσης ως “πελάτης”
του Μίχου.

Τόσο ο 36χρονος όσο και ο 33χρονος
είναι πιθανό να ζητήσουν νέα προθεσμία
από την Ανακρίτρια ώστε να έχουν
χρόνο αφού λάβουν αντίγραφο της
δικογραφίας που έχει σχηματιστεί σε
βάρος τους, να προετοιμάσουν τις θέσεις
τους έναντι της κακουργηματικής
κατηγορίας που τους αποδίδεται.

Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν
ακόμα η μητέρα της 12χρονης, η οποία
κατηγορείται για διακεκριμένη
μαστροπεία και ο 33χρονος, ο οποίος
συνελήφθη το βράδυ της Παρασκευής
και φέρεται να βίασε δύο φορές την
ανήλικη. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες.

Σοκαριστικά στοιχεία για την Ελλάδα: 
Κάθε 24 ώρες ένα παιδί κακοποιείται σεξουαλικά
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Ενοικιάζεται μονοκατοικία στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου 
Ενοικιάζεται αυτόνομη μονοκατοικία στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου
πίσω από το 6ο Δημοτικό σχολείο απέναντι από την ΤΕΚΑΤ
Κατασκευαστική. 60m2. Υπνοδωμάτιο , 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 

" 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

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

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166
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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 
βιογραφικά στο 
info@tileorganosi.gr

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Στο έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργει-
ας στην Πράγα την περασμένη εβδομάδα δεν
γεφυρώθηκε το χάσμα για την επιβολή ενός
ανώτατου ορίου τιμών σε επίπεδο χονδρικής. 

Παρόλο που την ιδέα αυτή υποστηρίζουν πλέον
17 κράτη-μέλη (μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα,
το Βέλγιο, η Ιταλία, η Πολωνία), κατά πάσα πιθ-
ανότητα δεν θα περιλαμβάνεται στην πρόταση
που θα παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την
Τρίτη 18 Οκτωβρίου.

H Επιτροπή θα προτείνει λύσεις που καθη-
συχάζουν τις ανησυχίες των χωρών (όπως η Γερ-
μανία) για τον ενεργειακό εφοδιασμό και που
έχουν «τη μέγιστη συναινετική υποστήριξη»,
όπως είπε η Επίτροπος Ενέργειας, Κάντρι
Σίμσον.

Το πακέτο προτάσεων της Κομισιόν

Μεταξύ των λύσεων που αναμένεται να προ-
τείνει η Επιτροπή είναι η παρέμβαση στον δείκτη
αναφοράς του φυσικού αερίου στην Ευρώπη
(TTF). «Ο δείκτης αναφοράς δεν είναι αντιπρο-
σωπευτικός της πραγματικότητας στην αγορά
ενέργειας και φουσκώνει τεχνητά τις τιμές», είχε
δηλώσει η Κ. Σίμσον.

Παράλληλα, η Επιτροπή θεωρεί ότι προτιμότε-
ρη επιλογή από ένα ανώτατο όριο στην τιμή των
εισαγωγών φυσικού αερίου, είναι η διαπραγμά-
τευση με τις χώρες που προμηθεύουν φυσικό
αέριο την ΕΕ για χαμηλότερες τιμές, όπως
μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Η ιδέα αυτή βρίσκει
σύμφωνες τη Γερμανία και την Ολλανδία.

Μια άλλη λύση που προωθεί η Επιτροπή είναι
το πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου που
χρησιμοποιείται μόνο για την παραγωγή ηλεκτρι-
κής ενέργειας.

Πρόκειται για το μοντέλο που εφαρμόζουν η
Ισπανία και η Πορτογαλία, το οποίο ωστόσο δεν
επιθυμούν χώρες όπως η Ελλάδα, το Βέλγιο και
η Ιταλία γιατί επιβαρύνει τους κρατικούς προϋπο-
λογισμούς. Ωστόσο, το μέτρο αυτό το υπο-
στηρίζει η Γαλλία.

Η Επιτροπή σκοπεύει επίσης να τονίσει την
ανάγκη περαιτέρω μείωσης της ζήτησης φυσικού
αερίου. «Δεν πρόκειται για μια ελκυστική επιλογή,
αλλά για μια αναγκαιότητα για την εξασφάλιση
της ασφάλειας του εφοδιασμού», προειδοποίησε
η Επίτροπος Ενέργειας. 

Για να γίνει αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξε-
τάζει το ενδεχόμενο να ενεργοποιηθεί ο συναγε-
ρμός σε επίπεδο ΕΕ, ο οποίος καθιστά υποχρεω

τικό τον στόχο της μείωσης της ζήτησης αερίου
κατά 15%.

Επίσης, στο πακέτο με τις προτάσεις της Επι-
τροπής θα περιλαμβάνεται και η διευκόλυνση των
κοινών αγορών φυσικού αερίου, με στόχο την
πλήρωση των αποθεμάτων φυσικού αερίου για
τον επόμενο χειμώνα. 

Η συλλογική αγοραστική δύναμη της ΕΕ θα
περιορίσει τις τιμές της αγοράς φυσικού αερίου,
όπως είχε γίνει με τα εμβόλια κατά του Covid19.
«Είναι σαφές ότι θα αγοράσουμε το φυσικό αέριο
για τον επόμενο χειμώνα μαζί μέσω της κοινής
πλατφόρμας αγορών της ΕΕ», δήλωσε ο Τσέχος
υπουργός Βιομηχανίας και Εμπορίου, Γιόζεφ
Σικέλα.

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα
παρουσιαστεί στις 18 Οκτωβρίου θα επικεντρωθ-
εί στη μείωση των τιμών του φυσικού αερίου και
θα αποτελέσει τη βάση της συζήτησης των Ευρ-
ωπαίων ηγετών στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις
20 και 21 Οκτωβρίου.

Τέλος, η Επιτροπή εργάζεται για να υποβάλει
ως το τέλος του έτους, τις προτάσεις της, για μια
εις βάθος μεταρρύθμιση των αγορών ενέργειας,
με στόχο την αποσύνδεση των τιμών ηλεκτρικής
ενέργειας από αυτές του φυσικού αερίου.
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Έν ας αγών ας για τον  Μιχάλη…

Στο πλαίσιο των 20 χρόνων από το
θάνατο του Μιχάλη Κρητικόπουλου,
τόσο η γενέτειρά του η Καισαριανή,
όσο και οι φίλοι και συμπαίχτες του
από τον Ολυμπιακό αλλά και απ’
όλες τις ομάδες της Καισαριανής,
καθώς ο Μιχάλης ξεκίνησε την καρι-
έρα του από την Ένωση Καισαρια-
νής, αποτίουν φόρο τιμής στην
μνήμη της “Βαρβάρας” των
Ελληνικών γηπέδων, διοργανώνον-
τας φιλικό αγώνα μεταξύ παλαιμάχων
του Εθνικού Αστερα-Μικτής Καισαρ-
ιανής και Ολυμπιακού Πειραιώς,
στο Δημοτικό Στάδιο Καισαριανής
Μιχάλης Κρητικόπουλος, την Δευ-
τέρα 24.10.2022 και ώρα 17:00 (5
το απογευμα)…
Η είσοδος θα είναι ελεύθερη, ώστε
να θυμηθούν οι παλιοί και να μάθ-
ουν οι νεότεροι, κάτι για το αγνό
ελληνικό ποδόσφαιρο από τους
μάγους της μπάλας, μιας άλλης
εποχής…Η παρουσία σας, θα απο-
τελέσει μεγάλη χαρά και τιμή…

Εκ της οικογενείας…

Ο ΠΑΟΚ Μάνδρας 4-2 τον  
Εθνικό Πανοράματος

Σε φιλικό προετοιμασίας ο ΠΑΟΚ Μάνδρας επι-
κράτησε του Εθνικού Πανοράματος με 4-2.
Σκόρερ τις ομάδας του Μιχάλη Κάσδαγλη οι
Παντελής Κατσάφαρος (2) και Χρήστος Σωπιάδ-
ης (2).
Απόντες από την ομάδα του ΠΑΟΚΜ οι τρα-
υματίες Μουστάκα ,Φλορέα και Σακόφ.

Κύπελλο Ελλάδας: Το πρόγραμμα της 5ης φάσης Τετάρτη και Πέμπτη
Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της

5ης φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας,
με την ΕΠΟ να δημοσιεύει τις
ημέρες και ώρες των αγώνων.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της 5ης
αγωνιστικής:

Τρίτη 18 Οκτωβρίου
21:00 Βόλος – Ιωνικός

Τετάρτη 19 Οκτωβρίου
15:00 ΑΕΛ – Λεβαδειακός
15:00 Καλαμάτα – Παναιτωλικός
15:00 Καλλιθέα – Βέροια
15:00 Πανσερραϊκός – Παναχαϊ-

κή

15:00 Αλμωπός Αριδαίας –
Λαμία

18:00 Αστέρας – Ατρόμητος
Πέμπτη 20 Οκτωβρίου

15:00 Κηφισιά – ΟΦΗ
16:00 Άγιος Νικόλαος – Αλμυρ-

ός
16:00 Ιωνικός Διαβατών –

Απόλλων Παραλιμνίου
16:00 Πανελευσιμιακός – Απόλ-

λων Πόντου(γήπεδο Ασπροπύρ-
γου)

19:00 ΑΕΚ – ΠΑΣ Γιάννινα .

ΑΝ.ΤΣ.

Ήττα της Νέας Περάμου
στο Χαιδάρι

Η Νέα Πέραμος σε αγώνα προετοιμασίας γνώρι-
σε την ήττα στο Χαιδάρι από την τοπική ομάδα 2-
1.
Προηγήθηκε η ομάδα της Ν.Π για να ισοφα-
ρίσουν οι γηπεδούχοι με τον Αποστολόπουλο.
Το τελικό 2-1 σημείωσε ο Παληγιώργος.

ΧΑΪΔΑΡΙ (Γιάννης Χλωρός) Καλαματιανός, Τζανι-
δάκης, Ζίζηλας, Αντωνόπουλος, Καλογερόπου-
λος, Τσιούλος, Χριστούλης, Αποστολόπουλος,
Γκρέμπι, Παληγεώργος, Καββαδίας. Έπαιξαν
ακόμη οι Λαγός, Γιαννακόπουλος, Τζωρτζίνης,
Μονεμβασίτης.

Σε φιλικό προετοιμασίας
που διεξήχθει στο γήπεδο
Γιώργος Ρουμελιώτης ο
Μανδραικός επικράτησε
της Λαμπερής Ελευσίνας
με 5-0.

Τα τέρματα της ομάδας
του Γιώργου Σωτήρχου
σημείωσαν οι  Λόλι  4,
Πετσίης.

Διαιτήτευσε ο Κώστας
Οικονόμου.

Λ Α Μ Π Ε Ρ Η
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ(Τζαφέρης-Χριστοφής): Πεπώνης,
Ρούσσης, Χαλάς, Γεωργίου, Μέμεζας,
Κωστακόπουλος, Καλλιτσουνάκης, θεωδορι,
Καλομενίδης, Πατίστης, Ευαγγελάτος.

Αγωνίστηκαν και οι Νάσης, Τούρτας, Νέζης,
Τζάνος, Μουστόγιαννης, Κόρα, Σινάι.

Εκτος λόγω τραυματισμού οι Σιτσάνης Ταμπα-
κάκης, Μπάλα.

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΑΟ: Κοπαλάς, Μπακατσέ-
λος,Βλαχόπουλος, Βάσα, Πετσίτης, Δεδούσης,

Βόγκας, Απαζίδης, Τσέκας, Πρίφτι, Λόλι.
Αγωνίστηκαν και οι Καζαντζιδης Παπανικολά-

ου, Παλιγγίνης, Καριώτης, Κατσίλης ,Σταθακό-
πουλος

…Κρατήθηκε Ενός λεπτού σιγη στη μνήμη του
αργυρού ολυμπιονίκη του τάε κβον ντο και αναπ-
ληρωτή εκπρόσωπο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέ-
ξανδρος Νικολαΐδης.

...Στην φωτό ο σκόρερ των 4 τερμάτων ΛΟΛΙ

ΑΝ.ΤΣ.

Ο Μανδραικός 5-0 την Λαμπερή Ελευσίνας



Νίκη του ΓΣ Μεγάρων επί
του ΟΚ Ελευσίνας 74-67

Με εντός έδρας νίκη ξεκίνησε η ανδρική ομάδα
μπάσκετ του Γυμναστικού Συλλόγου Μεγάρων το
πρωτάθλημα της Γ’ ΕΣΚΑΝΑ με αντίπαλη ομάδα
τον ΟΚΕ.

Με όπλο την καλή μας άμυνα, με καλές επιλογές
στην επίθεση και με αρχηγό τον Γιώργο Λυτό-
πουλο, ο οποίος ήταν το κλειδί της επιτυχίας κέρ-
δισε η ομάδα του Γ.Σ.Μ με σκορ 74-67.

Συγχαρητήρια τόσο στην προπονήτρια, όσο και
στους παίχτες!

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ (U23) ΝΕΑΝΙΚΗ
ΕΣΤΙΑ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ (U23) 23/10

ΘΡΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ ΑΟΣ 76

65
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Οι Παλαίμαχοι της Δάφνης Ερυθρών με τον ΑΕΣ Ελεώνα

Σήμερα στις 18:30 η ομάδα των  παλαιμάχων  της Δάφν ης Ερυθρών  θα δώσει τον  επόμεν ο
αγών α με την  ομάδα του ΑΕΣ Ελεών α στο γήπεδο Γεώργιος Κατσιφής στον  Ελεών α
Θηβών .Διαιτητής του αγών α θα είν αι ο κ.Γεώργιος Μεγαρίτης.

Ήττα της ΝΕΜ στη Θεσσαλονίκη
από τον Ηρακλή

Ο Ηρακλής Θεσ-
σαλονίκης για την
2η αγωνιστική της
Α/2 επικράτησε σε
ένα κατάμεστο
Ιβανώφειο της ΝΕ
Μεγαρίδας με 80-
73(36-32).

Διαιτητές: Γερ-
ακί νης-Ελευθερ-
ι άδ η ς -Παζώ λ η ς
(Δροσόπουλος)

Δεκάλεπτα: 20-13, 36-32, 57-55, 80-73
ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΕ 2022 (Ντάγιος): Παπαρέγκας

15 (3), Γκάθραϊτ 15, Λιάπης 16 (3), Μακρής,
Χαριτόπουλος 10, Τζακόπουλος, Παπαντωνίου
9, Τέιλορ 15 (2).

ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ(Μάνταλος): Παλαιοχωρίτης 2,
Γκατζιάς 6, Αγγελόπουλος 9 (2), Γερομιχαλός 29
(2), Καψαλός, Ντουμπίνσκι 13 (3), Σωτηράκης 3
(1), Καλλινικίδης 4, Χάσα, Ζαρκαδούλας 7 (1)

Μήτσιαλος: “Υπέροχη ατμόσφαιρα, την απο-
λαύσαμε και εμείς”

Τις δηλώσεις του μετά το πέρας της συνάν-
τησης της Νεανικής Εστίας Μεγαρίδος στη Θεσ-
σαλονίκη κόντρα στον Ηρακλή έκανε ο άμεσος
συνεργάτης του Γιώργου Μάνταλου, ο Γιάννης
Μήτσιαλος.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

“Να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα του Ηρακ-
λή, κέρδισε δίκαια αλλά και στον κόσμο που
βρέθηκε στο Ιβανώφειο. Ήταν υπέροχη η ατμό-
σφαιρα και το απολαύσαμε και εμείς.

Το παιχνίδι κρίθηκε στις λεπτομέρειες, χάσα-
με κάποια κρίσιμα ριμπάουντ μετά από βολές.
Αυτές οι λεπτομέρειες ήταν που έκαναν τη διαφ-
ορά. Κρατάμε την προσπάθεια των παιδιών, είχα-
με καλύτερη εικόνα από το παιχνίδι με το Μαρ-
ούσι και πάνω σε αυτό θα πατήσουμε να διορ-
θώσουμε τα λάθη μας για να πάμε καλύτερα στη
συνέχεια.

Έχει δρόμο ακόμα το πρωτάθλημα και πιστεύω
ότι θα κάνουμε τις νίκες που θέλουμε για να
πάμε όσο ψηλότερα μπορούμε“.

Επόμενη αγωνιστική (3η, 22-23/10)

Ελευθερούπολη-Παπάγου
Ερμής Σχηματαρίου-Μαρούσι
Αίας Ευόσμου-Ηρακλής ΚΑΕ 2022
Μεγαρίδα-Αμύντας
Πανερυθραϊκός-Κόροιβος Αμαλιάδας
Τρίτων-Καβάλα
Ψυχικό-Αγρίνιο
Χαρίλαος Τρικούπης-ΦΕΑ ΝΦ/ΝΧ

Οι Παλαίμαχοι του Βύζαντα με τον Πελοπίδα Θήβας σήμερα στα Μέγαρα

Σήμερα και ώρα 19:00 στο Εθνικό Στάδιο Μεγαρέων Ολυμπιονικών θα διεξαχθεί φιλικός αγώνας Παλαι-
μάχων ανάμεσα στον Βύζαντα Μεγάρων και του Πελοπίδα Θήβας.

Αρεσε ο Βύζας. Με τον Αλέξανδρο
Σαχόλι 1-0 τον Πανελευσινιακό

Σαφώς βελτιωμένος ο Βύζας Μεγάρων και ύστερα από ένα
πολύ καλό παιχνίδι και καλή εμφάνιση επικράτησε σε φιλικό
προετοιμασίας του Πανελευσινιακού με 1-0.

Οι παίκτες του Δημήτρη Καλύκα κυριάρχησαν στον αγωνιστικό
χώρο είχαν τον έλεγχο του παιχνιδιού και έχασαν ευκαιρίες για
γκόλ.

Αντίθετα οι σταχυοφόροι του Ανδρέα Σκέντζου προσπάθησαν
να πετύχουν κάποιο γκόλ αλλά μάταια. Βρέθηκαν σε άσχημη
μέρα. Πάντως έδειξαν ότι έχουν έμπειρους παίκτες.

Το τέρμα που έκρινε την συνάντηση σημείωσε στο 39′ ο Αλέ-
ξανδρος Σαχόλι από ασίστ του Καραγιάννη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο σκόρερ στο 14′ έχασε πέναλτι που
απέκρουσε ο τερματοφύλακας του Πανελευσινιακού Χατζηγιαν-
νάκης. Την εσχάτη των ποινών κέρδισε ο Μπουντόπουλος όταν
ανατράπηκε μέσα στην περιοχή από αμυντικό. Στην συνέχεια
της φάσης της εσχάτης των ποινών ο σκόρερ έστειλε την μπάλα
στο οριζόντιο δοκάρι.

Διαιτήτευσε ο Αριστείδης Βάτσιος. Βοηθοί. Παύλος Χ-Φαρμάκ-
ης.

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ: Χαλκίδης, Φυσαράκης Α, Φλέγκας, Μύρ-
κος, Κωνσταντινίδης, Μανωλιάς, Κωνσταντίνου,Σαχόλι, Καρα-
γιάννης, Μπουντόπουλος, Στρατιδάκης.

Σκλιάς, Τσίγκρης, Λύγδας, Μουσκάι, Ρετζιάνο, Ντούνης,
Τουρέ, Ζέρβας, Σταφάι, Φυσαράκης Γ, Κακούσιος.

Δεν αγωνίστηκαν οι τραυματίες Δρυμούσης και Κενδριστάκης.

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ: Χατζηγιαννάκης, Μουστάκης, Αρνα-

ούτογλου, Λάμπρου, Συριόπουλος, Μαρής, Μπούσης, Κατίδης,
Μακρυγιάννης, Μίσκου, Κρητικός.
Νικολάκης,Μακρίδης, Μπέλλος, Σαβουιδάκης, Γεμιστός, Ταμπο-
υρατζής, Μιχαήλος, Καψής, Πορφυρόπουλος,Ζαφείρης,
Κακοσίμος.
…Στις εξέδρες βρέθηκαν ο Γιάννης Καλιτζάκης, Θωμάς Κυπα-
ρίσης, ο Κώστας Αθανασίου, ο Τάκης Μαρής,ο Σταύρος Ψιμου-
λάκης, ο Γιώργος Κάπουας, ο ποδοσφαιριστής του Αστέρα
Μαγούλας Ανδρέας Παπακωνσταντίνου, ο Γιάννης Κατσαρέ-
λιας, ο Γιάννης Ρόκας κ.α.
…Επόμενο φιλικό του Βύζαντα την προσεχη Κυριακή 23/10 στην
Θήβα με τον ΑΟ Υπάτου.
......Αντίθετα ο Πανελευσινιακός αγωνίζεται την Πέμπτη για
λογαριασμό του κυπέλλου Ελλάδας 5η φάση με τον Απόλλωνα
Πόντου στο γήπεδο Ασπροπύργου στις 16:00.

Ρεπορτάζ-Φωτό: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ
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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 Ελευ-
σίνας, άνεργη, αναζητά 

απογευματινή εργασία σε γραφείο,
ιατρείο, διαγνωστικό κέντρο, 

υποδοχή- γραμματειακή
υποστήριξη, σε κατάστημα 

λιανικής, φροντιστήριο.
Απόφοιτη Αμερικανικού

Κολλεγίου, Proficiency, ECDL.
ΤΗΛ:  693 724 3938

Ενοικιάζεται επαγγελματικός
χώρος 140 τμ 

στον Ασπρόπυργο επί της
Λεωφόρου  Δημοκρατίας 

με 50 τμ πατάρι και χώρος 
στάθμευσης 150 τμ περίπου.

Επικοινωνία 
στο 6981788414
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τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Για το λόγο αυτό, η συμμετοχή
των υποψηφίων στη διαδικασία
πρόσληψης με την οικειοθελή
υποβολή αίτησης με τα συνημμένα
σε αυτή δικαιολογητικά προς τον
Φορέα, συνεπάγεται τη συναίνεση
του υποψηφίου για τη συλλογή και
επεξεργασία των δεδομένων προ-
σωπικού χαρακτήρα που τους αφο-
ρούν, καθώς και για την ασφαλή
διατήρησή τους σε αρχείο (φυσικό
ή ψηφιακό) για συγκεκριμένο
σκοπό και για όσο χρόνο απαι-
τείται, προκειμένου να ολοκληρ-
ωθούν οι  νόμιμες διαδικασίες
πρόσληψης.

Οι φορείς οφείλουν να προστα-
τεύουν τα προσωπικά στοιχεία των
υποψηφίων από τυχόν υποκλοπή
προκειμένου να επιτυγχάνεται η
ασφαλής επεξεργασία των δεδομέ-

νων προσωπικού χαρακτήρα.

Οι υποψήφιοι  διατηρούν το
δικαίωμα ανάκλησης της συναίνε-
σής τους ανά πάσα στιγμή και κατό-
πιν υποβολής σχετικής αίτησης
προς το Φορέα. Η αίτηση συμμε-
τοχής επέχει  θέση υπεύθυνης
δήλωσης και η ευθύνη της ορθής
συμπλήρωσής της είναι αποκλει-
στικά του υποψηφίου.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να
υποβάλει μία μόνο αίτηση και για
θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προ-
σωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ). Η σώρ-
ευση θέσεων διαφορετικών κατ-
ηγοριών προσωπικού σε μία ή
περισσότερες αιτήσεις συνεπάγε-
ται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτω-
ση ακύρωση όλων των αιτήσεων
και αποκλεισμό του υποψηφίου
από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των

αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες 

(υπολογιζόμενες ημερολογιακά)
και αρχίζει από την επόμενη ημέρα
της τελευταίας δημοσίευσης της
παρούσας στις εφημερίδες πανελ-
λαδικής κυκλοφορίας ή της ανάρτ-
ησής της στην ιστοσελίδα της
υπηρεσίας μας και του ΑΣΕΠ, εφό-
σον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγε-
νέστερη της δημοσίευσης στις
εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με
την παρέλευση ολόκληρης της
τελευταίας ημέρας και εάν αυτή
είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημό-
σια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η
λήξη της προθεσμίας μετατίθεται
την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζ-
ητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α)
στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας

μας ( www. kkppa.gr), β) στο δικ

τυακό τόπο του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) και συγκεκριμένα
ακολουθώντας από την κεντρική
σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες -
Έντυπα – Διαδικασίες - Διαγωνι-
σμών Φορέων - Ορ. Χρόνου ΣΟΧ, 

β) στα κατά τόπους Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
αλλά και στην ηλεκτρονική τους
διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ'
όπου μέσω της διαδρομής:

Σύνδεσμοι - Σελίδα 10 από 13
Ανεξάρτητες και  άλλες αρχές -
ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρι-
κή σελίδα του δικτυακού τόπου του
ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρό-
σβαση στα έντυπα μέσω της διαδρ-
ομής: Πολίτες - Έντυπα – Διαδι-
κασίες - Διαγωνισμών Φορέων -
Ορ. Χρόνου ΣΟΧ

Πωλείται κτήμα 5 στρεμ-
μάτων στην Πύλη Δερ-
βενοχωρίων, πολύ κον-
τά σε σχολεία.
Εναλλακτικά ανταλλάσ-
σεται με οικόπεδο στον
Ασπρόπυργο ή με οικία
εντός σχεδίου.
Επικοινωνία:
6988342861

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλείται μονοκατοικία
διώροφη στα Νεόκτιστα
Ασπροπύργου 180 τμ
σε άριστη κατάσταση σε
περιφραγμένο χώρο 1
στρεμμάτων 
Τηλ: 6949897678

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή
κατάσταση γκαρσονιέρα
35 τ.μ., ισόγεια, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '08, μπάνιο, ε-
πιπλωμένη, θέρμανση:
αυτόνομη θέρμανση με
κεντρική εγκατάσταση, μέ-
σο θέρμανσης: πετρέλαιο,
νυχτερινό ρεύμα, χωρίς
κοινόχρηστα, ελεύθερη, ι-
δανική για φοιτητές, τιμή
400€ 6948750875

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητο δια-
μέρισμα 63 τ.μ., 4ου, 1
υ/δ, κατασκευή '10, μπά-
νιο, ενεργ. κλ. Α+, ζώνη οι-
κιστική, τιμή 410€, 09:00-
21:00  6908419263

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατάστα-
ση οροφοδιαμέρισμα 90
τ.μ., ισόγειο, προσόψεως,
2 υ/δ, κατασκευή '97, μπά-
νιο, σε οικόπεδο 650 τ.μ.,
θέρμανση: αυτόνομη θέρ-
μανση με ατομική εγκατά-
σταση, μέσο θέρμανσης:
πετρέλαιο, τζάκι, πάρκιν
πιλοτής, κουφώματα αλο-
υμινίου, χωρίς ασανσέρ,
ζώνη οικιστική, δάπεδα:
μάρμαρο, πολύ καλή κα-
τοικία με δύο μεγάλα
υπνοδωμάτια, σαλόνι
,κουζίνα με καθιστικό και
τζάκι και μεγάλο κήπο, τι-
μή 480€, συζητήσιμη.
SYNTHESIS S.R.E.CON,
2105541126, 09:00-20:00

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη
γκαρσονιέρα 45 τ.μ., ισό-
γεια, διαμπερής, 1 υ/δ, αυ-
τόνομη θέρμανση, πόρτα
ασφαλείας, ηλιακός, α-
νοικτό πάρκιν, κήπος,
χωρίς ασανσέρ, χωρίς
κοινόχρηστα, όχι μεσίτες,
είναι ένας μεγάλος χώρος
με κουζίνα και μπάνιο, τι-
μή 300€, συζητήσιμη
6947045353

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατάστα-
ση οροφοδιαμέρισμα 170
τ.μ., 1 επίπεδο, 1ου, πρ-
οσόψεως, 3 υ/δ, κατασκε-
υή '80, μπάνιο, 2 wc, θέρ-
μανση: αυτόνομη θέρμαν-
ση με κεντρική εγκατάστα-
ση, πόρτα ασφαλείας,
ηλιακός, χωρίς κοινόχρη-
στα, ενεργ. κλ. Ε, ///Μα-
γούλα, οροφοδιαμέρισμα
170 τ.μ., 1ου ορόφου κα-
τασκευής 1980, προσό-
ψεως και διαμπερές. Διαθ-
έτει 3 υ/δ, σαλόνι μεγάλο,
κουζίνα, μπάνιο, 2 wc,
πόρτα ασφαλείας, αυτ. θ-
έρμανση πετρελαίου και
λέβητας, ηλιακό. Κοντά
στο κέντρο της πόλης.
6/5/2022 10:36 πμ, τιμή
600€ (e-agents1327401).
ASPIS REAL ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220

ΕΛΕΥΣΙΝΑ οικία 110 τ.μ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή
'79, 2 μπάνια, ανακαινι-
σμένη, ανακαίνιση '20, τι-
μή 450€, 09:00-21:00
6945153906

ΜΑΝΔΡΑ Μακρυάμμος,
μονοκατοικία 72 τ.μ., υπε-
ρυψωμένη ισόγεια, 1 υ/δ,
ενεργ. κλ. Γ, ανακαινι-
σμένη, τιμή 300€
6946983366

ΟΙΝΟΗ νεόδμητη μονο-
κατοικία 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 μπά-
νια, τζάκι, κήπος, ανακαινι-
σμένη, σαλονοτραπεζα-
ρία, κουζίνα, 1 ξύλινη σο-
φίτα, 2 αυλές, καλοριφέρ,
χωρίς σκάλες, κατάλληλη
και για ηλικιωμένους και ά-
τομα με κινητικά προβλή-
ματα, δεκτά κατοικίδια, τι-
μή 500€ 6944461852

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή
κατάσταση μονοκατοικία
72 τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ, επί
της λεωφόρου Θρα-
συβούλου και Βαγγέλη
Περπινιάδη, Άνω Φούσα,
με αυλή, κοντά σε προα-
στιακό, στάση λεωφορ-
είου και αγορά., τιμή
420€6973222212

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ανακαι-
νισμένο διαμέρισμα 50
τ.μ., 1 επίπεδο, 1ου, 1 υ/δ,
κατασκευή '90, μπάνιο,
κλιματισμός, ενεργ. κλ. Δ,
ανακαίνιση '00, 3 δωμά-
τια, 1 κουζίνα/ες, κουζίνα
(αυτόνομη), studio
6/5/2022 11:43 πμ, τιμή
300€ (e-agents1066076).
ASPIS 

REAL ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ

ΤΟΜΕΑ, 2111084220

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Κέντρο,
καλή κατάσταση διαμέρι-
σμα 40 τ.μ., 1 επίπεδο,
ισόγειο, 1 υ/δ, κατασκευή
'85, μπάνιο, θέρμανση:
κεντρική θέρμανση, ενε-
ργ. 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 θ-
έρμανση
Μέσο θέρμανσης: Πετρέ-
λαιο
δίπλα στην εκκλησία του
Αγίου Δημητρίου
6908461120

Διαμέρισμα
Ασπρόπυργος
400 € 60 τ.μ.
Υπνοδωμάτια: 1 Μπάνια:

1
WC: 1 Όροφος: 1ος
Κατάσταση: Ανακαινισμέ-
νο
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
απασχόληση. Η προϋπ-
ηρεσία θα ήταν  επιθ-
υμητή.  
Επικοινωνιακές δεξιότ-
ητες  -Ομαδικότητα

- Ευελιξία ωραρίου
Παρέχεται πλήρης ασφ-
άλιση.
Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας: 6937427107 
Κα Κωνσταντίνα. 
Ωράριο επικοινωνίας:
06:00-18:00.

Κυρία ζητά 24ωρη
εργασία στην περ-
ιοχή του Θριάσιου για
φύλαξη ηλικιωμένου
Τηλ 6995524143 κα
Τόνια
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