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Η Ν.Πέραμος με ανατροπή 7-2
τον Ηρακλή Ελευσίνας

Στα πέναλτι η Ενωση
Πανασπροπυργιακού στην επόμενη φάση

Καλάθι του νοικοκυριού:
Σε λειτουργία από 2 Νοεμβρίου

Λίστα με 50 βασικά προϊόντα, τα οποία θα
διατηρούνται σε προσιτές τιμές, χαμηλότερες

του πληθωρισμού.

ΜΜηηννύύσσεειιςς  κκααττάά  
ββααννδδάάλλωωνν  σσττοο  ΖΖεεφφύύρριι

Συνεχίζει τον αγώνα κατά των ασυνείδητων
που λεηλατούν τον κοινωνικό του εξοπλισμό,

ο Δήμος Φυλής

σσεελλ..  1133

Επιχορήγηση των Δήμων
Μάνδρας-Ειδυλλίας 

και Μεγαρέων για την ευζωία
των ζώων συντροφιάς

Ομάδες 
Ενδυνάμωσης
Γονέων στους 

Παιδικούς 
Σταθμούς του

Δήμου 
Ασπροπύργου

σσεελλ..  77

σσεελλ..  22σσεελλ..  88

Συνεργασία Κοινωνικών Δομών
Φυλής – Αγίων Αναργύρων 

για πολύπλευρες δράσεις στήριξης
των ωφελουμένων Δημοτών 

- Κοιν ός προβληματισμός ήταν  η αύξηση των  
περιστατικών  παιδιών  και εν ηλίκων  και οι δυσκολίες 

ΣΣεελλ..  55

ΚΚλλεεμμμμέένναα  ββυυττίίαα  μμεε  ββεεννζζίίννηη
κκααιι  δδιιααλλύύττηη  γγιιαα  ννοοθθεείίαα  σσττοονν

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο
ΣΣήήρριιααλλ  μμεε  ττηηνν  ττααυυττόόττηητταα  ττωωνν  ββυυττίίωωνν  --  ΤΤοο  έένναα  εείίχχεε

σσββηησσμμέέννοο  ααρριιθθμμόό  ππλλααιισσίίοουυ    --  ΔΔεενν  ααπποοκκλλεείίεεττααιι  ηη  δδήήλλωωσσηη
κκλλοοππήήςς  ττοουυ  ββυυττιιοοφφόόρροουυ  νναα  εείίννααιι  εειικκοοννιικκήή

Ασπρόπυργος: 
Σήμερα τα 
αποκαλυπτήρια 
του μνημείου 
Ποντιακής λύρας

σσεελλ..  99
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σσεελλ..  33

««ΈΈρρχχεεττααιι»»  ττοο  FFuueell
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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 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επι-
στρέφονται. Υπογεγραμμένα άρθρα 

δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της
εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Αραιή συννεφιά 

Η θερμοκρασία από 16  έως 24 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Σεβαστιαν ή, Σεβαστίν α, Σεβαστιάν α, Σεβα-

στή, Σέβη, Σεβούλα, Σεβαστούλα *

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Καμπόλης Παναγιώτης Α.
Πλάτωνος 1, 2105572588

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Καρατζάς Γεώργιος Ε.

Ηρώων Πολυτεχνείου 17-19, 2105549375

MANΔΡΑ
Ροκάς Δημήτριος Π.Σαλαμίνος 7 - Εργατικές

Κατοικίες, 2105541344

ΆΝΩ  ΛΙΟΣΙΑ 

Αεράκης Νικόλαος Λ., 
Αιγαίου Πελάγους 32, 2102470189

ΑΧΑΡΝΕΣ
Φιλιππάτου Αικατερίνη Β.

Λεωφόρος Αθηνών 40, 2102461015

ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΒΟΥΛΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
Η ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΗΣ «ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ»

Μαζί με την οικία Μορφοπούλου δημιουργείται ένας χώρος
αναψυχής 3,5 στρεμμάτων

Με την έκδοση του ΦΕΚ 695/Δ/20.10.22 περνά
και επίσημα στην ιδιοκτησία του Δήμου Ελευ-
σίνας, το ακίνητο που βρίσκεται επί του Ο.Τ.123

της Δ.Ε. Ελευσίνας.
Πρόκειται για το ακίνητο, γνωστό ως «Διέλευση», που

βρίσκεται πλησίον της οικίας Μορφοπούλου, στην Πλα-
τεία Ευμολπιδών.

Η απαλλοτρίωση του ακινήτου πραγματοποιήθηκε στις
14/10/2022, με την καταβολή της αποζημίωσης στο
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με το ποσό να
καλύπτεται από τη χρηματοδότηση των 20 εκατομ-
μυρίων ευρώ που διεκδίκησε και έλαβε η παρούσα Δημο-
τική Αρχή.

Y
πέβαλε μην ύσεις κατά βαν δάλων  στο Ζεφύρι
ο Γιώργος Ραφτέλης. Κι αυτό γιατί, σε καθημε-
ριν ή βάση, καταστρέφον ται καλύμματα φρε-

ατίων , φωτειν οί σηματοδότες, ηλεκτρικά καλώδια,
πιν ακίδες οδικής σήμαν σης, κάδοι απορριμμάτων ,
παγκάκια, όργαν α παιδικής χ αράς, στέγαστρα στις
στάσεις των  λεωφορείων  και μπάρες απαγόρευσης
κυκλοφορίας. Άλλοτε για ν α πουληθούν  σε κέν τρα
διαλογής αν ακυκλώσιμων  υλικών  κι άλλοτε, χ ωρίς λόγο
ή απλά, για ...πλάκα.

Αν άλογη κατάσταση έχ ει παρατηρηθεί και σε
κάποια σχ ολεία, όπου, εκτός των  άλλων , οι Σχ ολικές
Επιτροπές αγων ίζον ται ν α αποκαταστήσουν  τις ζημι-
ές στις ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις ή
για ν α αφαιρέσουν  τα ακαλαίσθητα γκράφιτι από τους
τοίχ ους και τα δάπεδα. 

Το φαιν όμεν ο έχ ει λάβει μορφή κοιν ων ικής μάστι-
γας, με αποτέλεσμα ο Δήμος ν α έχ ει κηρύξει πόλεμο
στους ασυν είδητους.  Μετά το ν έο κύμα λεηλασιών

στο Ζεφύρι, ο Αν απλ.Δήμαρχ ος Γιώργος Ραφτέλης,
κατόπιν  συν εν ν όησης με το Δήμαρχ ο Χρήστο Παπ-
πού, υπέβαλε μην ύσεις. Στόχ ος ν α συλληφθούν  οι
υπαίτιοι και ν α οδηγηθούν  στη Δικαιοσύν η. 

“Την  ώρα που ο Δήμος δίν ει καθημεριν ή μάχ η για
ν α βελτιώσει τις υποδομές του, προς όφελος των
συν δημοτών  μας, δαπαν ών τας χ ρήμα και χ ρόν ο
εργασίας, κάποιοι λυμαίν ον ται ή καταστρέφουν ,
χ ωρίς λόγο, τον  κοιν ων ικό εξοπλισμό. Απέν αν τι στη
λογική του παράλογου αν τιδράμε συν τεταγμέν α. Ο
Δήμαρχ ος Χρήστος Παππούς μου ζήτησε ν α προ-
σφύγω στη Δικαιοσύν η. Παράλληλα, έχ ει θέσει τις
υπηρεσίες μας σε ετοιμότητα και  καλεί τους συν δημό-
τες μας ν α καταγγέλλουν  στην  Αστυν ομία περι-
πτώσεις βαν δαλισμών . Πρέπει ν α αν τιδράσουμε
οργαν ωμέν α, απέν αν τι στα φαιν όμεν α κοιν ων ικής
αποσύν θεσης και πιστεύω ότι, όλοι μαζί, θα το κάν ο-
υμε με επιτυχ ία”,τόν ισε ο Γιώργος Ραφτέλης.     

Μηνύσεις κατά βανδάλων στο Ζεφύρι 
Συνεχίζει τον αγώνα κατά των ασυνείδητων που λεηλατούν
τον κοινωνικό του εξοπλισμό, ο Δήμος Φυλής

συνεχίζεται στη σελ. 4
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Πρόστιμα 30.000 ευρώ
για ελλείψεις σε πλοία 

επέβαλε η Λιμενική Αρχή
Ελευσίνας

Κατόπιν συστηματικών έκτακτων ελέγχων, που
διενεργήθηκαν κατά τον μήνα Οκτώβριο, από
στελέχη της Λιμενικής Αρχής Ελευσίνας σε πλοία
διαφόρων τύπων που προσεγγίζουν στο λιμένα
Ελευσίνας καθώς και στις λιμενικές εγκαταστά-
σεις της ευρύτερης περιοχής, απαγορεύτηκε ο
απόπλους σε επτά (07) πλοία, λόγω σοβαρών
παρατηρήσεων και ελλείψεων στον τομέα ασφά-
λειας και προστασίας του θαλάσσιου περιβάλ-
λοντος και επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους
30.000,00 ευρώ.

ΠΠααρροουυσσίίαασσηη  ΦΦωωττοογγρρααφφιικκοούύ
ΈΈρργγοουυ  ττηηςς  ΥΥππααττίίααςς  

ΚΚοορρννάάρροουυ  σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα

Η Φωτογραφική Λέσχη Ελευσίνας προσκαλεί την
φωτογράφο Υπατία Κορνάρου να παρουσιάσει το
φωτογραφικό έργο της και το φωτογραφικό σεμι-
νάριο ''Conceptual Art'' στον ειδικά διαμορφωμένο
χώρο του Namaste - café-bar, την Κυριακή 30 Οκτω-
βρίου 2022 στις 18:30. Το φωτογραφικό σεμινάριο
''Conceptual Art'' θα διοργανώσει από τον Νοέμβρ-
ιο 2022 η Φωτογραφική Λέσχη Ελευσίνας.

Πληροφορίες:

Φωτογραφική Λέσχη Ελευσίνας

https://photoclub-elefsina.gr/

Τηλ: 6955 28 48 59

-------------
Κ

λεμμένα πιθανολογείται ότι είναι δύο βυτία που
βρέθηκαν σε αποθήκη στον Ασπροπύργο, με το
ένα από αυτά να μεταφέρει χημικό διαλύτη,

όπως βεβαίωσε προ ημερών το Γενικό Χημείο του κρά-
τους.

Πρόκειται για ουσία που προορίζεται για την παρασ-
κευή χρωμάτων και βερνικιών, αλλά χρησιμοποιείται
κατά κόρον στην Ελλάδα για τη νοθεία της βενζίνης. Κι
αυτό διότι έχει μεγάλο αριθμό οκτανίων και είναι μη
ανιχνεύσιμη σε ποσοστό έως και 50%.

Το βυτίο με τον διαλύτη είχε σβησμένο αριθμό
πλαισίου, πρακτική που εφαρμόζεται στα κλεμμένα οχή-
ματα προκειμένου να μην είναι δυνατός ο εντοπισμός
τους. Κάτι παρόμοιο ισχύει και στην περίπτωση του 3ου
βυτιοφόρου, το οποίο χρησιμοποιούνταν ως αποθηκευ-
τικός χώρος.

Θολή εξάλλου είναι και η ταυτότητα του ενοικιαστή της
αποθήκης. Κατά πληροφορίες, οι ιδιοκτήτες της επι-
κοινώνησαν εγκαίρως με τις διωκτικές αρχές, δίνοντάς
τους τα στοιχεία του ενοικιαστή. Πρόκειται για γυναίκα
από τη Βουλγαρία, με τους αστυνομικούς να αφήνουν
ανοικτό το ενδεχόμενο να πρόκειται για ανύπαρκτο
πρόσωπο, πίσω από το οποίο κρύβεται κύκλωμα λαθρ-
εμπορίας. Οπως εξάλλου στις κατ’  ιδίαν συζητήσεις τους
τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. δεν αποκλείουν και η δήλωση
κλοπής του βυτιοφόρου να είναι εικονική, παρότι δεν
διαθέτουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν κάτι τέτοιο.

Η πυρκαγιά που αποκάλυψε την νοθεία καυ-
σίμων και λαθρεμπόριο

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της 26ης
Σεπτεμβρίου σε αποθήκη του Ασπροπύργου που
βρίσκεται σε ερημική τοποθεσία στη θέση Λάκκα. Ενημε-
ρώθηκε η πυροσβεστική που έσπευσε στο σημείο και
έθεσε τη φωτιά υπό έλεγχο. Οι πυροσβέστες που
μετείχαν στην κατάσβεση περιέγραψαν ότι στο δάπεδο
της αποθήκης είχε διαρρεύσει εύφλεκτο υγρό, πιθανόν
βενζίνη. 

Είπαν ακόμη ότι στο εσωτερικό υπήρχαν τρία βυτιοφ-
όρα, που υπέστησαν περιορισμένης έκτασης φθορές
από την πυρκαγιά.

Για το ένα από αυτά είχε δηλωθεί κλοπή το πρωί της
ίδιας ημέρας από τον ιδιοκτήτη του.

Σύμφωνα με την αναφορά, το όχημα ήταν κενό
φορτίου και εκλάπη από χώρο στάθμευσης στον Ασπρ-
όπυργο. Οταν πάντως εντοπίστηκε ήταν φορτωμένο με
βενζίνη 95 οκτανίων, ενώ προέκυψε ότι ο νόμιμος
ιδιοκτήτης του είναι επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης βενζινάδι-
κων, σεσημασμένος για λαθρεμπόριο καυσίμου. Μόλις
πριν από λίγες εβδομάδες μάλιστα, δικογραφία εις
βάρος του σχημάτισε η Διεύθυνση Οικονομικής
Αστυνομίας. 

Είχε προηγηθεί έλεγχος σε πρατήριο ιδιοκτησίας του,
με το Γενικό Χημείο του κράτους να αποφαίνεται ότι το
δείγμα από τις δεξαμενές του ήταν «μη κανονικό».

Η φωτιά εκτιμάται ότι ξέσπασε κατά τη διάρκεια μετάγ-
γισης – πρόσμειξης της βενζίνης με τη νοθευτική ουσία
εξαιτίας λάθους των οδηγών, που ήταν παρόντες στο
σημείο. Το σύνολο του προανακριτικού υλικού που
συγκεντρώνει η Ασφάλεια Δυτικής Αττικής θα υποβληθ-
εί στον εισαγγελέα, ο οποίος με τη σειρά του θα χαρακ-
τηρίσει το αδίκημα και θα αποφασίσει εάν θα προχωρή-
σει ή όχι στην άσκηση ποινικών διώξεων.

ΚΚλλεεμμμμέένναα  ββυυττίίαα  μμεε  ββεεννζζίίννηη  κκααιι
δδιιααλλύύττηη  γγιιαα  ννοοθθεείίαα  σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο

ΣΣήήρριιααλλ  μμεε  ττηηνν  ττααυυττόόττηητταα  ττωωνν  ββυυττίίωωνν  --  ΤΤοο  έένναα  εείίχχεε  σσββηησσμμέέννοο  ααρριιθθμμόό  ππλλααιισσίίοουυ

--  ΔΔεενν  ααπποοκκλλεείίεεττααιι  ηη  δδήήλλωωσσηη  κκλλοοππήήςς  ττοουυ  ββυυττιιοοφφόόρροουυ  νναα  εείίννααιι  εειικκοοννιικκήή

συνεχίζεται στη σελ. 11
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συνεχίζεται από τη σελ. 2

Η αγορά της «Διέλευσης», συνδυα-
στικά με την οικία Μορφοπούλου,
που βρίσκεται στο στάδιο εκπόνησης
της μελέτης για την ανακατασκευή
της, θα αξιοποιηθούν, ώστε να απο-
τελέσουν έναν χώρο αναψυχής στην
καρδιά της πόλης, σχεδόν 3,5 στρεμ-
μάτων.
Δεδομένης της έλλειψης υποδομών

κατά τα προηγούμενα χρόνια, η
Δημοτική Αρχή του Δήμου Ελευσίνας,
με στοχευμένες ενέργειες και σε
συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία,
προβαίνει σε κομβικές αγορές και
απαλλοτριώσεις, οι οποίες με την
αξιοποίησή τους θα συμβάλλουν
στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής
των κατοίκων και φυσικά, στην ανά-
δειξη της αρχιτεκτονικής και πολιτι-
στικής της κληρονομιάς.
Για την αγορά του ακινήτου, ο Αντι-

δήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αθα-
νάσιος Μαυρογιάννης δήλωσε: «Η
συνολική έκταση του Οικοπέδου της
«Διέλευσης» είναι 1.398,80 τ.μ. με
κτίσμα συνολικής επιφάνειας 252,87
τ.μ. (ισόγειο 156,26 τ.μ. και υπόγειο
96,61 τ.μ.) το οποίο έχει κηρυχθεί με
το ΦΕΚ 103/Δ/06.03.1990 ως διατ-
ηρητέο. 
Η απόκτηση της από τον Δήμο μας

εντάσσεται στον σχεδιασμό μας για
την απόκτηση ακινήτων που έχουν

ιστορική αξία και θα συμβάλει όχι
μόνο στην αισθητική και πολιτιστική
αναβάθμιση της περιοχής αλλά και τη
χρήση του κτιρίου και του περιβάλ-
λοντος χώρου για κοινωφελείς σκο-
πούς  τόσο από τους δημότες μας,
όσο και από τους επισκέπτες. Είμαστε
ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που η δημο-
τική μας Αρχή, με σκληρή και μεθοδι-
κή δουλειά, υλοποιεί διαχρονικά ορά-
ματα της πόλης».  
Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Ελευ-

σίνας Αργύρης Οικονόμου: «Για να
μπορέσουμε να κάνουμε τα έργα που
θέλουμε και χρειάζεται η πόλη, προ-
κειμένου να αναβαθμιστεί, πραγμα-
τοποιούμε αγορές ακινήτων, οι
οποίες μάλιστα, δεν επιβαρύνουν τον
Δημοτικό προϋπολογισμό, αφού
πραγματοποιούνται από τη μεγαλύτε-
ρη χρηματοδότηση που έχει λάβει
ποτέ ο Δήμος και που εμείς, καταφ-
έραμε να εξασφαλίσουμε.

Η Διέλευση, που μαζί με την
οικία Μορφοπούλου, βρίσκεται
σε προνομιακή θέση στο κέντρο
της πόλης, είναι μία ακόμη
σημαντική αγορά που η αξιο-
ποίησή της μας φέρνει ακόμη
ένα βήμα πιο κοντά στον στόχο
μας: την αλλαγή σελίδας στην
πόλη».



Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022 θριάσιο-5 

Σ
υν άν τηση Εργασίας  πραγματο-
ποιήθηκε την  Τετάρτη 19 Οκτω-
βρίου 2022,  αν άμεσα σε 

Επιστημον ικά  Στελέχ η της Κοιν ων ι-
κής Υπηρεσίας του Δήμου Φυλής  με
την  Ψυχ ίατρο/ Παιδοψυχ ίατρο ,  Κοι

ν ων ικούς Λειτουργούς / και Ψυχ ολό-
γους  του Κέν τρου  Ψυχ ικής Υγείας
Αγίων  Αν αργύρων  (που είν αι η πλησιέ-
στερη δομή προς τον  Δήμο Φυλής)  

Η συν άν τηση πραγματοποιήθηκε
στα πλαίσια της συν εργασίας και δικ-
τύωσης με  τους Κοιν ων ικούς Λειτουρ-
γούς και τους Ψυχ ολόγους του Κέν τρου
Κοιν ότητας καθώς και των  Δομών  Παρ-
οχ ής Βασικών  Αγαθών  της Κοιν ων ικής
Υπηρεσίας του Δήμου. 

Στόχ οι της εν  λόγω συν άν τησης
ήταν  η γν ωριμία , η δικτύωση και η
καταν όηση του εύρους των  παρεχ όμε-
ν ων  υπηρεσιών   κάθε δομής και η
εν ίσχ υση  της μεταξύ  των  δύο γειτο-
ν ικών  Πόλεων   συν εργασίας,  για ολι-
στική προσέγγιση και παρέμβαση  της
Ψυχ οκοιν ων ικής υποστήριξης των
ωφελουμέν ων  , μέσω παραπομπών
και δράσεων  ευαισθητοποίησης στα

πλαίσια της Kοιν ότητας.
Κοιν ός προβληματισμός ήταν  η

αύξηση των  περιστατικών  παιδιών  και
εν ηλίκων   και οι δυσκολίες διαχ είριση
τους. 

Επιθυμία όλων   η συν άν τηση αυτή
ν α καθιερωθεί  με σκοπό την  συν έχ ι-
ση της καλής συν εργασίας και επίλυσης
διαφόρων  προβλημάτων  που
προκύπτουν .

Ο Αν τιδήμαρχ ος  Κοιν ων ικής Πολιτι-
κής  του Δήμου Φυλής Γιώργος Αν των ό-
πουλος,  αν αφορικά με την  συν άν -
τηση δικτύωσης υπογράμμισε ότι : Η
παν δημική κρίση μας έφερε αν τιμέτω-
πους με ορισμέν α κοιν ων ικά φαιν όμε-
ν α για τα οποία, οφείλουμε ν α προσα-
ρμόσουμε  συν εργασίες  και δράσεις,
προς   όφελος  και υποστήριξη,  των
ωφελουμέν ων  μας .

Στο Θριάσιο ο 36χρονος που δέχθηκε 
επίθεση με καυστικό υγρό

E
πιχείρηση αεροδιακο-
μιδής στήθηκε για τη
μεταφορά του 36χρο-

νου, που φέρεται να δέχθηκε
τα ξημερώματα του Σαββάτου
επίθεση με καυστικό υγρό
από την 38χρονη εν διαστάσει
σύζυγό του στο Ηράκλειο,
βρίσκεται σε εξέλιξη αργά το
απόγευμα του Σαββάτου.

Η κατάστασή της υγείας του
36χρονου που υπέστη χημικά
εγκαύματα έχρηζε την άμεση
μεταφορά του στην Αθήνα.

Οι γιατροί εκτίμησαν ότι το
θύμα της επίθεσης με καυ-
στικό υγρό πρέπει να μεταφε-
ρθεί  άμεσα στην εξειδικε-
υμένη μονάδα εγκαυμάτων
στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες
ο 36χρονος φέρει εγκαύματα
δευτέρου βαθμού στο πρό-
σωπο, στα μάτια, στο λαιμό και
στα χέρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες,
η 38χρονη και ο εν διαστάσει
σύζυγός της φαίνεται να λογο-
μάχησαν έντονα. Τότε, ο άνδρ-
ας φέρεται να δέχτηκε επίθε-
ση με άγνωστο καυστικό υγρό
από την σύντροφό του, με
αποτέλεσμα να υποστεί σοβα-
ρά εγκαύματα.

Το δείγμα από το καυστικό
υγρό που χρησιμοποίησε η
38χρονη βρίσκεται  στα
εγκληματολογικά εργαστήρια
ενώ η αστυνομία έχει εξα-
πολύσει  ανθρωποκυνηγητό
σε όλη την Κρήτη για να

εντοπίσουν τα ίχνη της.
Το θύμα είναι γνωστό στις

διωκτικές αρχές και αποφυ-
λακίστηκε πριν από λίγους
μήνες. Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες της ΕΡΤ, έχει στο ενεργ-
ητικό του σειρά ληστειών,
μεταξύ των οποίων ήταν και η
αιματηρή απόπειρα ληστείας
στο Creta Maris το 2015, όταν
υπήρξε ανταλλαγή πυροβολι-
σμών μεταξύ των ληστών που
άνοιξαν πυρ στην προσπάθειά
τους να διαφύγουν και των
αστυνομικών που βρέθηκαν
στο σημείο.

Η προσπάθεια διαφυγής
τους είχε λήξει άδοξα, καθώς
τρεις εκ των ληστών τρα-
υματίστηκαν και ένας εξ’ αυτών
αργότερα έπεσε σε κώμα.

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΜΠΟΥΡΑ ΓΙΑ ΤΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ
ΜΑΝΔΡΑΣ & ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΜΕ
ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ 
ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Εκδόθηκαν οι με αρ.
πρωτ.
69406/20.10.2022 και
69423/20.10.2022
αποφάσεις του Αναπ-
ληρωτή Υπουργού
Εσωτερικών, Στέλιου
Πέτσα, για την ένταξη
του Δήμου Μεγαρέων
και του Δήμου Μάνδρ-
ας-Ειδυλλίας στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» που αφορά
στην «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμό
εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφ-
ιάς - Εξοπλισμό για την υλοποίηση των επιχειρησιακών
προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4830/2021 (Α’169)
«Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς- Πρόγρ-
αμμα «Άργος» και λοιπές διατάξεις».

Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 69406/20.10.2022
απόφαση, χρηματοδοτείται ο Δήμος Μεγαρέων με το
ποσό των 30.558,20 ευρώ για την υλοποίηση των έργων
«Προμήθεια οχήματος περισυλλογής και μεταφοράς αδέ-
σποτων ζώων συντροφιάς» και «Στειρώσεις αδέσποτων
ζώων συντροφιάς».

Ενώ με την με αρ. πρωτ. 69423/20.10.2022 απόφαση,
χρηματοδοτείται ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας με το ποσό
των 461.032,00 ευρώ για την υλοποίηση των έργων
«Προμήθεια προκατασκευασμένου οικίσκου κτιρίου
Διοίκησης και προκατασκευασμένων οικίσκων για την
φιλοξενία αδέσποτων ζώων συντροφιάς χωρητικότητας 40
ζώων», «Προμήθεια εξοπλισμού και υλικών περισυλλο-
γής και φροντίδας αδέσποτων ζώων» και «Παροχή
κτηνιατρικών πράξεων για τη στείρωση και τον εμβολια-
σμό αδέσποτων ζώων συντροφιάς».

Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Δυτικής Αττι-
κής, Θανάσης Μπούρας, ευχαριστεί θερμά τον Αναπληρ-
ωτή Υπουργό, Στέλιο Πέτσα, για την ένταξη των δύο
Δήμων στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Συνεργασία Κοινωνικών Δομών Φυλής – Αγίων Αναργύρων 
για πολύπλευρες δράσεις στήριξης των ωφελουμένων Δημοτών 

- Κοινός προβληματισμός ήταν η αύξηση των περιστατικών παιδιών και ενηλίκων  και οι δυσκολίες 



Οι μαθητές 
ξεναγήθηκαν στη

θεατή και αθέατη 
ιστορία της Ελευσίνας

Μ
ε μεγάλη επιτυχία
πραγματοποιήθηκε η
επίσκεψη του 2ου

Γυμνάσιου Ελευσίνας στο Μου-
σείο Μπενάκη / Πειραιώς 138,
στις 20 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο
της Έκθεσης Μυστήριο_29  Ελευ-
σίνα - Ωμό Μουσείο. Οι μαθητές
ξεναγήθηκαν στην Έκθεση,
έμαθαν πολύτιμες πληροφορίες
για την πόλη της Ελευσίνας, την
ιστορία και τους ανθρώπους της
και συμμετείχαν στο πλούσιο
εκπαιδευτικό κι ερευνητικό πρό-
γραμμα της 2023 Ελευσίς Πολιτι-
στική Πρωτεύουσα της Ευρώπης.
Συνολικά την Έκθεση αναμένεται
να επισκεφθούν 400 μαθητές από
Γυμνάσια της Ελευσίνας και της
Μαγούλας.

Το Μυστήριο_29  Ελευσίνα -
Ωμό Μουσείο, υπό την επιμέλεια
της αρχιτέκτονος – μουσειολόγου
Ερατώς Κουτσουδάκη, περιλαμ-
βάνει ομιλούντα πορτρέτα, φωτο-
γραφικά ντοκουμέντα Ελλήνων
και διεθνών καλλιτεχνών, λιθογρ-
αφίες, σπάνια εκθέματα συλλεκ-
τών και πολύτιμα μουσειακά αντι-

κείμενα, συνθέτοντας μια σπάνια
διαδρομή στα Μυστήρια και τη
μοναδικότητα μιας πόλης – διαχρ-
ονικού σημείου αναφοράς όλης
της ελληνικής ιστορίας. Η Έκθεση
θα διαρκέσει έως τις 27 Νοεμ-
βρίου με ελεύθερη είσοδο.

Το Μυστήριο_29  Ελευσίνα –
Ωμό Μουσείο αποτελεί ένα από τα
τρία στρατηγικά έργα της 2023
Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα
της Ευρώπης, αντιπροσωπεύον-
τας τη θεματική Άνθρωποι – Κοι-
νωνία, έναν από τους τρεις άξο-
νες του προγράμματός της. Στο
πλαίσιο της Έκθεσης, παρουσιάζε-
ται δείγμα των έργων που αφορ-
ούν στις άλλες δυο θεματικές: το
Μυστήριο_99  THE ARK – LAND-
SHIP, τη μεγαλύτερη προσ-
κυνηματική πομπή στα 3500 χρό-
νια ιστορίας της πόλης για τον
άξονα Περιβάλλον και το Μυστήρ-
ιο_111  Ο Πήλινος Στρατός της
Ελευσίνας, ένα εμβληματικό έργο
για όσους εργάστηκαν ή εργά-
ζονται στην Ελευσίνα, για τον
άξονα Εργασία.

Συνδιοργάνωση: 2023 Ελευσίς
Πολιτιστική Πρωτεύουσα &  Μου-
σείο Μπενάκη

Φωτογραφία: Γιάννης Στάθης
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Το 2ο Γυμνάσιο Ελευσίνας στην 
Έκθεση Μυστήριο_29 Ελευσίνα - Ωμό 
Μουσείο, στο Μουσείο Μπενάκη 

Η
ολομέλεια της
Διοίκησης του
Ε.Κ.Ε.Δ.Α. στη συν ε-

δρίασή της στις 14/10/2022
αποφάσισε ομόφων α την
συμμετοχή μας στην  24ωρη
Παν ελλαδική απεργία που
προκήρυξε η Γ.Σ.Ε.Ε. για τις 9
Νοέμβρη και στη συγκέν τρω-
ση διαμαρτυρίας στην  πλατεία
Κλαυθμών ος στις 11:00 π.μ.

Μετά από τόσα χ ρόν ια
μν ημον ίων  και υγειον ομικής
κρίσης έρχεται ν α προστεθεί
στις πλάτες των  εργαζομέν ων
και η εν εργειακή κρίση, η
οποία στο πλήθος των  περι-
πτώσεων  λειτουργεί ως άλλοθι
για τεράστιες αν ατιμήσεις σε
πολλά βασικά αγαθά, αφαι-
ρών τας ακόμη περισσότερα
από την  τσέπη των  εργαζομέ-
ν ων .

Όλα αυτά δεν  αν τιμε-
τωπίζον ται με πολιτικές επιδο-
μάτων  και μάλιστα σε έν α κρά-
τος όπου τα εισοδηματικά
δεδομέν α με βάση τα οποία
καταβάλλον ται τα επιδόματα
είν αι ακόμη στην  λογική « ό,τι
δηλώσεις».

Λύση σε όλα αυτά μπορούν
ν α δώσουν  αυτά που ζητούν
οι εργαζόμεν οι εδώ και χρόν ια.

Σταθερές μορφές εργασίας.

Συλλογικές διαπραγμα-
τεύσεις.

Εν ίσχυση των  ελεγκτικών
μηχαν ισμών . 

Σταθερή και διαρκής κοιν ω-
ν ική πολιτική, πολιτική υγείας
και πολιτική παιδείας.

Επιτέλους αυτοί που πλήρ-
ωσαν  ακριβά «το μάρμαρο της
κρίσης» πρέπει ν α αν ασά-
ν ουν  καν ον ικά και όχ ι με
υποστήριξη  από τα επιδόμα-
τα.

«Ιδού η Ρόδος» για όλους
τους εργαζόμεν ους ν α αν τι-
δράσουν  μαζικά και δυν αμικά
γιατί μόν ο έτσι επιτυγχάν ον -
ται δύο πράγματα:

Οι Κυβερν ήσεις αν αδιπ-
λών ον ται και όλες οι μικροπο-
λιτικές που ταλαιπωρούν  τα
συν δικάτα μπαίν ουν  στην
θέση τους.

Η κριτική για τα συν δικάτα,
που πολύ καλώς υπάρχει γιατί
έτσι λειτουργεί η Δημοκρατία,
έχει αποτέλεσμα μόν ο με την
εν εργή συμμετοχή.  

Στην  ήδη δύσκολη οικον ο-
μική κατάσταση που βρίσκον -
ταν  οι εργαζόμεν οι και οι
συν ταξιούχοι έρχεται ν α προ-
στεθεί η τεράστια αύξηση
στην  εν έργεια, στα τρόφιμα 

και στα είδη πρώτης αν άγ-
κης  με αποτέλεσμα εκατομ-
μύρια εργαζόμεν οι ν α οδηγηθ-
ούν    στην  φτώχεια και την
εξαθλίωση.

Η Κυβέρν ηση εν  μέσω της
προεκλογικής περιόδου μοιρά-
ζει ψίχουλα με τα επιδόματα.

Δυστυχώς όμως έτσι δεν
λύν ει το πρόβλημα της αν έχει-
ας και της φτώχειας των  αν έρ-
γων , των  εργαζομέν ων  και
των  συν ταξιούχων . 

Τώρα χρειάζεται περισσότε-
ρο από ποτέ ν α αυξηθεί ο
κατώτατος μισθός, ν α επαν έ-
λθει η Εθν ική Γεν ική Συλλογι-
κή Σύμβαση Εργασίας με μισθ-
ούς σε Ευρωπαϊκά επίπεδα.

Απαιτούμαι και διεκδικούμε:

Αύξηση μισθών
Άμεση εν ίσχυση ευάλωτων

κατηγοριών
Αν ώτατα όρια τιμών  στο

κόστος λογαριασμών  εν έργειας
Αυστηρός φόρος στα υπερ-

βολικά κέρδη των  εταιρειών
Τέλος στην  κερδοσκοπία
Μείωση Φ.Π.Α. στα είδη δια-

τροφής
Μείωση Φ.Π.Α.  στα υγρά

καύσιμα ( πετρέλαιο θέρμαν -
σης, φυσικό αέριο).

Τα συν δικάτα και οι εργαζό-
μεν οι θα συν εχ ίσουν  ν α
δίν ουν  την  μάχη κατά της
εργασιακής ζούγκλας και κατά
της ακρίβειας που μαστίζει την
ελλην ική οικογέν εια.

Πούλμαν  θα αν αχωρήσουν
από το δημοτικό πάρκιν  στις
10: 00π.μ.

ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΗΝ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

στις 9 ΝΟΕΜΒΡΗ στις
11:00 ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ

Για τη Διοίκηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΑΓΓ. ΛΙΓΓΟΣ                                     

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΙΣΤ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Κάλεσμα στην Γενική 24ωρη
Απεργία και την Απεργιακή
Συγκέντρωση στις 9 Νοέμβρη 
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ΣΣυυννάάννττηησσηη  ττοουυ  ΑΑννδδρρέέαα  ΤΤσσώώκκοουυ
ΜΜέέλλοουυςς  ΠΠοολλιιττιικκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ΝΝ..ΔΔ..  

μμεε  ττοονν  ΣΣύύλλλλοογγοο  ΕΕθθεελλοοννττώώνν  
ΠΠοολλιιττιικκήήςς  ΠΠρροοσστταασσίίααςς  ΜΜάάννδδρρααςς

ΕΕιιδδυυλλλλίίααςς  ""ΠΠααττέέρρααςς""

ΣΣυυννάάννττηησσηη  μμεε  ττοονν  ΣΣύύλλλλοογγοο  ΕΕθθεελλοοννττώώνν  ΠΠοολλιιττιικκήήςς
ΠΠρροοσστταασσίίααςς  ΜΜάάννδδρρααςς  ΕΕιιδδυυλλλλίίααςς  ""ΠΠααττέέρρααςς""  εείίχχεε  οο  κκ..
ΑΑννδδρρέέααςς  ΤΤσσώώκκοοςς,,  μμεελλοοςς  ττηηςς  ΠΠοολλιιττιικκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς
ττηηςς  ΝΝΔΔ    ,,  οοπποοίίοοςς  εείίχχεε  ττηηνν  εευυκκααιιρρίίαα  νναα  γγννωωρρίίσσεειι  ααπποο
κκοοννττάά  τταα  μμέέλληη  κκααιι  νναα  ττοουυςς  εευυχχααρριισσττήήσσεειι  γγιιαα  ττηη
σσηημμααννττιικκήή  ττοουυςς  δδρράάσσηη  τταα  ττεελλεευυττααίίαα  χχρρόόννιιαα..  
ΠΠρρόόκκεειιττααιι  γγιιαα  μμιιαα  οομμάάδδαα  ααννθθρρώώππωωνν,,  πποουυ  ααφφοούύ

έέζζηησσαανν  ττιιςς  κκαατταασσττρροοφφιικκέέςς  ππλληημμμμύύρρεεςς  ττοουυ  22001177  σσττηη
ΔΔυυττιικκήή  ΑΑττττιικκήή,,  ααπποοφφάάσσιισσαανν  νναα  ππάάρροουυνν  ττηηνν  ττύύχχηη
ττοουυ  ττόόπποουυ  ττοουυςς,,  σστταα  χχέέρριιαα  ττοουυςς..  
ΑΑππόό  εεκκεείίννηη  ττηη  σσττιιγγμμήή  ββρρίίσσκκοοννττααιι  ππάάνντταα  σσττηηνν

ππρρώώττηη  γγρρααμμμμήή,,  ααπποοττεελλώώννττααςς  φφωωττεειιννόό  ππααρράάδδεειιγγμμαα
γγιιαα  όόλλοουυςς..

Κ
ινητές Ομάδες Υγείας του ΕΟΔΥ θα
βρίσκονται τη Δευτέρα (24/10) σε
169 κεντρικά σημεία σε ολόκληρη

την επικράτεια, όπου θα
πραγματοποιούνται δωρεάν rapid test για
όλους τους πολίτες.
Στον Δήμο Ελευσίνας, θα
πραγματοποιηθούν Πολιτιστικό Κέντρο
Κίμωνος και Παγκάλου, (απέναντι από

την Εκκλησία Αγίου Γεωργίου), 11:00-
17:00
Η έκδοση ψηφιακής βεβαίωσης
αποτελέσματος για τους διαγνωστικούς
ελέγχους COVID-19 πραγματοποιείται
από το gov.gr, στην υπηρεσία «Βεβαίωση
αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου
κορωνοϊού COVID-19».
Η σύνδεση με τη συγκεκριμένη υπηρεσία

απαιτεί τους προσωπικούς κωδικούς
πρόσβασης στο taxisnet.
Για τους μη εμβολιασμένους πολίτες η
ψηφιακή βεβαίωση αρνητικού
αποτελέσματος από το gov.gr είναι
διαθέσιμη μόνον εφόσον ο έλεγχος έχει
πραγματοποιηθεί σε ιδιωτικό διαγνωστικό
κέντρο. 

1. Δ. Ελευσίνας, Πολιτιστικό Κέντρο
Κίμωνος και Παγκάλου, (απέναντι από
την Εκκλησία Αγίου Γεωργίου), 11:00-
17:00

2. Δ. Διονύσου, Πεντζερίδη 3, πολιτιστικό
κέντρο του Αγίου Στεφάνου, 09:30-15:00

3. Δ. Αμαρουσίου, Σταθμός ΗΣΑΠ Αμαρ-
ουσίου, 09:30-15:00

4. Δ. Πειραιά, Πλατεία Κανάρη, Πασαλι-
μάνι, 09:30-15:00

5. Δ. Αλίμου, Κανάρη 1, παραπλεύρως
Δημοτολογίου Αλίμου, 12:00-18:00

6. Δ. Γλυφάδας, Παλιό Δημαρχείο Γλυφά-
δας, απέναντι από την Εκκλησία Αγίου
Κωνσταντίνου, Βασιλέως Κων/νου,
09:30-15:00

7. Δ. Περιστερίου, Δημαρχείο, 11:00-
17:00

8. Δ. Πετρούπολης, Πολιτιστικό Κέντρο
Δήμου Πετρούπολης, Εθνικής Αντιστά-
σεως 61, (πίσω από το Δημαρχείο),
09:30-15:00

9. Δ. Ιλίου, Αίαντος και Χρυσηίδος (Δημα-
ρχείο), 09:00-15:00

10. Δ. Χαϊδαρίου, Δημαρχείο – Στρ. Καρ-
αϊσκάκη 138 και Επαύλεως, 09:00-15:00

Δωρεάν rapid test σήμερα 24/10
στην Ελευσίνα

Ομάδες Ενδυνάμωσης Γονέων στους 
Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ασπροπύργου

Ο
Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ.
Νικόλαος Μελετίου και η Αντι-
δήμαρχος Κοινωνικής Προ-

στασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Νεο-
λαίας, κ. Σοφία Μαυρίδη σας καλούν να
συμμετέχετε στις ΟΜΑΔΕΣ
ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ για παιδιά
προσχολικής ηλικίας, οι οποίες θα λει-
τουργήσουν για πρώτη φορά φέτος, στις
δομές της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτι-
σμού & Νεολαίας του Δήμου.

Στόχος των συναντήσεων των Ομάδων
Ενδυνάμωσης, είναι να δοθεί ιδιαίτερη
βαρύτητα στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για
τη δημιουργία μιας καλής σχέσης
γονέα/παιδιού -η οποία είναι καταλυτική για τη δημιουργία μιας υγειούς αυτοεικόνας στο
παιδί καθ’ όλα καθοριστικής για την πορεία της ζωής του-, η βελτίωση της επικοινωνίας
στην οικογένεια, η διερεύνηση του γονεϊκού ρόλου,  η προσωπική ανάπτυξη και κατ’ επέκ-
ταση η ενδυνάμωση των γονέων, ώστε να ανταπεξέλθουν στην διαχείριση του σύνθετου και
απαιτητικού ρόλου τους με αποτελεσματικό τρόπο.

Η ωφέλεια που προκύπτει από τη συμμετοχή των Γονέων στις Ομάδες Ενδυνάμωσης,
είναι ότι παρέχεται η ευκαιρία επαφής και ανταλλαγής προβληματισμών και απόψεων με
άλλους γονείς συνομήλικων παιδιών. Για τον λόγο αυτό, οι Ομάδες είναι βιωματικές και
περιλαμβάνουν εκτός από διαλέξεις μικρού μήκους, συζητήσεις, παιχνίδια ρόλων, πληρ-
οφορίες και ανασκόπηση περιστατικών.  Συντονιστής των Ομάδων θα είναι Ψυχολόγος ή
Κοινωνικός Λειτουργός. Σε κάθε Ομάδα θα συμμετέχουν 5-7 γονείς και η διάρκεια των
συναντήσεων, δεν θα ξεπερνά τη μία (1) ώρα, ανά 15νθήμερο.

Δικαίωμα συμμετοχής στις Ομάδες Ενδυνάμωσης έχουν οι γονείς όλων των παιδιών,
που είναι εγγεγραμμένα στους Παιδικούς Σταθμούς.

Η παρακολούθηση είν αι δωρεάν . 

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα ξεκιν ήσουν  τη ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022, με την
συμπλήρωση του ερωτηματολογίου που επισυν άπτεται στην  ιστοσελίδα του Δήμου
Ασπροπύργου και την  παράδοσή του στη συν έχεια, στην /ον  Υπεύθυν η/ο του κάθε
Σταθμού.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε ν α επικοιν ων είτε με την  αρμόδια Διεύθυ-
ν ση στα τηλέφων α 2132006744-77 ή στο email: dpaideias.asp@gmail.com .
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Τ
ην ανάγκη να επισπεύσουμε την πράσινη μετάβα-
ση μέσα από έργα διασυνδέσεων και ρυθμιστικές
παρεμβάσεις που θα διευκολύνουν τη διείσδυση

ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα, υπογράμμισε ο κ. Ιωάννης
Μάργαρης, Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής Τεχνο-
λογίας, Ανάπτυξης Συστήματος & Στρατηγικής του ΑΔΜΗΕ,
κατά τη χθεσινή παρέμβαση του στο 4ο Renewable &
Storage Forum που διοργανώνει ο ενημερωτικός ιστότοπος
energypress.gr. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Μάργαρης τόνισε τη σημασία των
εγχώριων και διεθνών διασυνδέσεων που υλοποιεί ή δρομο-
λογεί ο Διαχειριστής ενώ στάθηκε στις απαραίτητες
βελτιώσεις που απαιτούνται σε θεσμικό επίπεδο για την
επιτάχυνση της πράσινης ενέργειας με την αυστηροποίηση
του χρόνου δέσμευσης ηλεκτρικού χώρου από επενδύσεις
ΑΠΕ που λιμνάζουν, εν μέσω έκρηξης του επενδυτικού
ενδιαφέροντος. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά την αποθήκευση
ηλεκτρικής ενέργειας, ο Αντιπρόεδρος του ΑΔΜΗΕ επεσή-
μανε ότι ο Διαχειριστής συνεισφέρει στην ταχεία ωρίμανση
του σχετικού πλαισίου, σε συνεργασία με το ΥΠΕΝ, το οποίο
σκιαγραφεί ήδη τα διαφορετικά είδη αποθήκευσης που ωρι-
μάζουν από πλευράς επενδυτικών σχεδίων.

Ακολουθούν τα κύρια σημεία της ομιλίας του κ. Μάργαρη:

Θεσμικές παρεμβάσεις για γρηγορότερη διείσδυση
ΑΠΕ

Ο ΑΔΜΗΕ με τα νέα έργα μεταφοράς που υλοποιεί,
δημιουργεί τις προϋποθέσεις για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη
διείσδυση ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα. Εκτός από αυτό,
χρειαζόμαστε ακόμη γρηγορότερη σύνδεση νέων και
βιώσιμων μονάδων ΑΠΕ στο Σύστημα και το κατάλληλο
θεσμικό πλαίσιο που θα το διασφαλίζει. Παρά τις δυσκολίες
που δημιουργεί η τρέχουσα κρίση, η επενδυτική έκρηξη των
ΑΠΕ παραμένει αμείωτη. Αυτό για τους Διαχειριστές μετα-
φράζεται σε έναν τεράστιο όγκο αιτήσεων σύνδεσης νέων
μονάδων. Οι εν λειτουργία ΑΠΕ σήμερα ανέρχονται σε
σχεδόν 10 GW και τα έργα με Οριστικές Προσφορές Σύνδε-
σης σε 12 GW. Θα πρέπει τα έργα που δεσμεύουν χώρο να
είναι έργα που υλοποιούνται. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή, δεν
είναι σε φάση υλοποίησης αρκετά από αυτά τα έργα. Με
αυτά τα δεδομένα, ο ΑΔΜΗΕ εισηγήθηκε, ήδη από το προη-
γούμενο διάστημα, να περιοριστεί ο χρόνος που οι επεν-
δυτές θα έχουν στην κατοχή τους ηλεκτρικό χώρο για έργα
που λιμνάζουν, προκειμένου να αποδεσμευθεί χωρητικότ-
ητα για νέες και βιώσιμες μονάδες που μπορούν να υλοποι-
ηθούν πιο γρήγορα. Το ΥΠΕΝ ετοιμάζει τη σχετική νομοθε-
τική πρωτοβουλία. 

Ωριμάζει το πλαίσιο για την αποθήκευση ηλεκτρικής
ενέργειας και τα υπεράκτια αιολικά πάρκα

Η αποθήκευση είναι μία πολύτιμη τεχνολογία που θα μας
επιτρέψει ακόμα ταχύτερη διείσδυση ΑΠΕ στο Σύστημα. Το
ΥΠΕΝ σκιαγραφεί ήδη τα διαφορετικά είδη αποθήκευσης
που ωριμάζουν από πλευράς επενδυτικών σχεδίων. Η
αποθήκευση εκτιμούμε ότι θα συνεισφέρει σημαντικά στην
επάρκεια με σημαντικό ποσοστό υποκατάστασης θερμικής
παραγωγής, στον βαθμό που η αγορά θα τις ωθεί να
εγχέουν ενέργεια στις αιχμές των φορτίων που είναι οι
ζώνες υψηλών τιμών, ενώ θα συμβάλουν σημαντικά και
στις περικοπές πράσινης ενέργειας. Ο ΑΔΜΗΕ συνεργά-
ζεται αυτή την περίοδο με το ΥΠΕΝ για τον προσδιορισμό
των γεωγραφικών περιοχών που είναι σημαντικό να φιλοξε-
νήσουν μονάδες αποθήκευσης, από πλευράς Συστήματος.
Μένει, βέβαια, αρκετή δουλειά όσον αφορά τις τεχνικές
απαιτήσεις που θα πρέπει να καλύπτουν τα συστήματα
αποθήκευσης (χρόνοι απόκρισης, υπηρεσίες κ.ο.κ.), προ-
κειμένου να γίνεται η βέλτιστη δυνατή διαχείριση αυτών
των υποδομών. Τα είδη αποθήκευσης που μελετάμε αφορ-
ούν:

1. Αποθήκευση μέσα στα έργα ΑΠΕ, με προφανή συμβο-
λή στη λειτουργία των ίδιων των μονάδων, καθώς οι επεν-
δυτές θα είναι σε θέση να διαχειρίζονται βέλτιστα την παρ-
αγόμενη ενέργεια σε συνθήκες κορεσμού, συνολικά, του
Συστήματος.

2. Αποθήκευση stand-alone, που θα συμβάλει στην
διαχείριση του ισοζυγίου ενέργειας ώστε να μειωθούν τα
ποσοστά περικοπών που προβλέπουμε στις μελέτες, σε
συνθήκες υψηλής διείσδυσης ΑΠΕ. Πρόκειται για επεν-
δύσεις που θεωρούνται εγγυημένες δεδομένου ότι θα επιδο-
τούνται σε επίπεδο CAPEX και θα λαμβάνουν λειτουργική
ενίσχυση.

3. Έργα αποθήκευσης με ενσωματωμένες μονάδες ΑΠΕ 
Ως Διαχειριστής, θα πρέπει να γνωρίζουμε αν θα μπορ-

ούμε να στηριχθούμε στις μπαταρίες τα επόμενα χρόνια για
να διασφαλίσουμε την αποδοτικότερη λειτουργία του Συστή-
ματος. Η Γερμανία που βρίσκεται σε φάση στρατηγικού
επαναπροσδιορισμού στην Ενέργεια, λόγω της κρίσης με τη
Ρωσία, πέρα από το γεγονός ότι δίνει τεράστια ώθηση στα
υπεράκτια αιολικά και τις διασυνδέσεις με τα γειτονικά
κράτη στη Βόρεια Θάλασσα και τη Βαλτική, δοκιμάζει το
πώς η αποθήκευση μπορεί να αποτελεί οργανικά μέρος του
Συστήματος Μεταφοράς (Storage for Transmission). Για να
μπορεί η αποθήκευση να συμβάλλει τα μέγιστα ως προς το
ισοζύγιο ενέργειας και τη διαχείριση των συμφορήσεων
στα δίκτυα, θα πρέπει να απορροφά και να εγχέει ενέρ-

γεια, όταν το χρειάζεται το Σύστημα. Η αγορά θα πρέπει,
λοιπόν, να σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο που να το εξασφ-
αλίζει. Σε διαφορετική περίπτωση, η λειτουργία αποθη-
κεύσεων από τον Διαχειριστή θα δώσει την δυνατότητα
δημιουργίας ηλεκτρικού χώρου για ΑΠΕ.

Έχουμε επίσης μπροστά μας το νέο πεδίο των υπεράκ-
τιων αιολικών πάρκων για το οποίο τώρα πρέπει να ξεκι-
νήσει η πραγματική δουλειά για την υλοποίηση του θεσμικού
πλαισίου που ψηφίστηκε το περασμένο καλοκαίρι. Ο σχε-
διασμός σε ό,τι αφορά τα δίκτυα, θα πρέπει γίνει πολύ προ-
σεκτικά, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση στο ηπειρω-
τικό σύστημα, προκειμένου να μην έχουμε εμπλοκή μεταξύ
των ΑΠΕ που μπορούν να αναπτυχθούν σε στεριά και
θάλασσα.

Νέες διεθνείς διασυνδέσεις για τη μεταφορά καθαρής
ενέργειας

Η συνολική χωρητικότητα των διεθνών διασυνδέσεων
που διαθέτουμε, είναι ήδη πολύ μεγαλύτερη από τις ποσότ-
ητες ενέργειας που ανταλλάσσονται διασυνοριακά, οι
οποίες κινούνται σε χαμηλότερα επίπεδα καθώς τα δίκτυα
στη βαλκανική χερσόνησο είναι συμφορημένα και η Ελλάδα
δεν συνορεύει με ισχυρά Συστήματα Μεταφοράς. 

Με την ανάπτυξη νέων διεθνών διασυνδέσεων με τα γει-
τονικά βαλκανικά κράτη, τη βόρεια Αφρική και τη Μέση
Ανατολή, ο ΑΔΜΗΕ ανοίγει νέους και ισχυρούς διαδρόμους
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από το Νότο προς τον
Βορρά, ώστε, ως χώρα, να είμαστε σε θέση να παράγουμε
και να διακινούμε μεγάλες ποσότητες καθαρής ενέργειας
προς τη βόρεια και κεντρική Ευρώπη και να καταστούμε
ένας κρίσιμος ενεργειακός κόμβος σε περιφερειακό επίπε-
δο. 

Ιωάννης Μάργαρης (ΑΔΜΗΕ): Απελευθέρωση ηλεκτρικού χώρου, αποθήκευση 
και διασυνδέσεις για πιο γρήγορη διείσδυση ΑΠΕ 

Καλάθι του νοικοκυριού: Σε λειτουργία από 2 Νοεμβρίου – Τι είπε ο Παπαθανάσης
Λίστα με 50 βασικά προϊόντα, τα οποία θα διατηρούνται σε προσιτές τιμές, χαμηλότερες του πληθωρισμού.

Σ
την τελική ευθεία εισέρχεται η σύνταξη
της νομοθετικής ρύθμισης για το «καλάθι
του νοικοκυριού». Όπως τόνισε ο

αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης στις 2
Νοεμβρίου θα ανακοινωθεί το καλάθι του
νοικοκυριού, θα διατηρείται για επτά μέρες και
θα αλλάζει κάθε Τετάρτη.

Το υπουργείο, συνέχισε ο κ. Παπαθανάσης
δέχεται, εκτός από την υποχρεωτική εφαρμογή
του καλαθιού για τις μεγάλες αλυσίδες (είναι
γύρω στις 15-17 αλυσίδες), να συμμετάσχουν
και μικρότερες αλυσίδες.

«Δεχόμαστε να υπάρχει ξεχωριστό καλάθι
από οποιαδήποτε άλλη μικρή αλυσίδα αλλά αν
το κάνει απλώς θα πρέπει να το τηρήσει» είπε
ο αναπληρωτής υπουργός, προσθέτοντας ότι
οι έλεγχοι θα είναι συνεχείς και θα
προβλέπεται πρόστιμο 5.000 ευρώ την ημέρα.

Στο μικροσκόπιο της Επιτροπή
Ανταγωνισμού

Κατά προτεραιότητα εξετάζει η Επιτροπή
Ανταγωνισμού τη νομοθετική ρύθμιση για το
«καλάθι του νοικοκυριού» ενώ ετοιμάζει
«οδηγό» προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη,
εκ των προτέρων, η προστασία του

ανταγωνισμού σε όλες τις δημόσιες
πολιτικές πριν προχωρήσει κάποια
ρύθμιση.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού κάνει
τη δουλειά της για την προστασία
της ανταγωνιστικής δομής της
αγοράς και του συμφέροντος των
καταναλωτών. Καλό θα είναι
πρωτοβουλίες με πιθανές επιπτώσεις στον
ανταγωνισμό να υπόκεινται σε προληπτικό
έλεγχο πριν τεθούν σε ισχύ.

Επίσης ο πρόεδρος γνωστοποιεί ότι «μέχρι
το τέλος του έτους θα δημοσιεύσουμε Οδηγό για
να συνδράμουμε τον νομοθέτη και την
εκτελεστική εξουσία, ώστε να λαμβάνουν
υπόψη εκ των προτέρων την προστασία του
ανταγωνισμού σε όλες τις δημόσιες
πολιτικές/ρύθμιση, όπως γίνεται συστηματικά
σε άλλες χώρες της Ευρώπης».

Η λίστα
Το «καλάθι του νοικοκυριού» σύμφωνα με το

ΥΠΑΝ περιλαμβάνει τα εξής προϊόντα:

Ρύζι (τύπου «Καρολίνα» μακρύκοκκο),

ψωμί (για τοστ,
φραντζόλα, φρυγανιές),

μακαρόνια Νο 6,
χοιρινό και πουλερικά

(συσκευασμένα),
αλλαντικά (γαλοπούλα

ή/και πάριζα),
κατεψυγμένα ψάρια (ένα

είδος τουλάχιστον),
γάλα φρέσκο (πλήρες και με χαμηλά

λιπαρά),
γάλα εβαπορέ, αγελαδινό γιαούρτι (γιαούρτι

από γάλα αγελάδας χωρίς γεύσεις, γιαούρτι
από γάλα αγελάδας),

τυριά (φέτα, γκούντα, τυρί με χαμηλά
λιπαρά),

χυμός ντομάτας διατηρημένος,
αβγά (κλωβοστοιχίας και αχυρώνα),
μαργαρίνες παρθένο ελαιόλαδο,
ηλιέλαιο,λαχανικά κατεψυγμένα

(τουλάχιστον ένα από αρακά, μπάμιες,
φασολάκια),

λευκή ζάχαρη,παιδικές τροφές (φόρμουλα
μωρών, γάλα βρεφικής ηλικίας),καφές
(ελληνικός, στιγμιαίος καφές, γαλλικός),τσάι ή
χαμομήλι,κακάο σε σκόνη,

χυμός πορτοκάλι,εμφιαλωμένο μεταλλικό
νερό (500 ml ή 1 lt),

απολυμαντικά χεριών και αντισηπτικά,
απορρυπαντικά πλυντηρίου (υγρά και σε

σκόνη – όχι ταμπλέτες),
απορρυπαντικά για σφουγγάρισμα και

καθαρισμού επιφανειών – χλωρίνες,
απορρυπαντικά πιάτων για πλύσιμο στο

χέρι,
χαρτί κουζίνας,
οδοντόκρεμες,χαρτί υγείας,σερβιέτες,
ταμπόν,σαμπουάν,σαπούνια σε στερεή

κατάσταση,πάνες ακράτειας,πάνες για
μωρά,

μωρομάντιλα,είδη ατομικής υγιεινής για
μωρά,

σαμπουάν για μωρά,τροφή για σκύλους και
γάτες,ένα τουλάχιστον είδος αναψυκτικού.

Ωστόσο, η λίστα είναι υπό διαμόρφωση και
φαίνεται πως κάποια από τα προϊόντα που
«μπήκαν» αρχικά, δεν θα παραμείνουν.

Στο «καλάθι του νοικοκυριού» αποφασίστηκε
να προστεθούν προϊόντα όπως το αλεύρι για
όλες τις χρήσεις και τα όσπρια και να «βγουν»
τα εμφιαλωμένα νερά και τα αναψυκτικά.
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Γ. Κώτσηρας: «Κανένα ζώο
αδέσποτο και απροστάτευτο 
– Σημαντική βοήθεια από το 
Υπουργείο Εσωτερικών προς τους

Δήμους»

Μ
ε το ποσό των 5 εκατομμυρίων ευρώ επιχορη-
γούνται 31 Δήμοι της χώρας, μέσω του Προ-
γράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», με σκοπό την

προστασία και φροντίδα των αδέσποτων ζώων συντρο-
φιάς, μετά από απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Εσωτερικών, κ. Στέλιου Πέτσα.

Πλέον, η συνολική χρηματοδότηση προς την Αυτο-
διοίκηση από το Υπουργείο Εσωτερικών αυξάνεται και
φθάνει στο ποσό των 10 εκατομμυρίων ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στους επιχορηγούμενους Δήμο-
υς συμπεριλαμβάνονται και οι Δήμοι Μάνδρας-Ειδυλλίας
και Μεγαρέων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση
69423/20.10.2022, ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας χρημα-
τοδοτείται με το ποσό των 461.032,00 ευρώ για την υλο-

ποίηση των έργων «Προμήθεια προκατασκευασμένου
οικίσκου κτιρίου Διοίκησης και προκατασκευασμένων
οικίσκων για την φιλοξενία αδέσποτων ζώων συντροφ-
ιάς χωρητικότητας 40 ζώων», «Προμήθεια εξοπλισμού
και υλικών περισυλλογής και φροντίδας αδέσποτων
ζώων» και «Παροχή κτηνιατρικών πράξεων για τη στείρ-
ωση και τον εμβολιασμό αδέσποτων ζώων συντροφιάς».

Παράλληλα, σύμφωνα με την απόφαση
69406/20.10.2022, ο Δήμος Μεγαρέων χρηματοδοτείται
με το ποσό των 30.558,20 ευρώ για την υλοποίηση των
έργων «Προμήθεια οχήματος περισυλλογής και μεταφο-
ράς αδέσποτων ζώων συντροφιάς» και «Στειρώσεις αδέ-
σποτων ζώων συντροφιάς».

Με αφορμή την απόφαση επιχορήγησης των Δήμων
της Δυτικής Αττικής, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης και
Βουλευτής Δυτικής Αττικής της Ν.Δ., κ. Γιώργος Κώτσηρ-
ας, ανέφερε:

«Η προστασία και φροντίδα των αδέσποτων ζώων
συντροφιάς, αποτελούν εκ των βασικών προτεραιοτήτων
που οφείλει να θέτει μία κοινωνία.

Το Υπουργείο Εσωτερικών εργάζεται προς αυτή την
κατεύθυνση και στηρίζει διαρκώς τους Δήμους, με
χρηματοδοτικά εργαλεία για τη δημιουργία καταφυγίων
ζώων, την προμήθεια πάγιου εξοπλισμού και τις στει-
ρώσεις.

Η πρόσφατη απόφαση για την επιχορήγηση των
Δήμων Μάνδρας-Ειδυλλίας και Μεγαρέων αποδεικνύει
εμπράκτως την άοκνη προσπάθεια που καταβάλλουμε,
κανένα ζώο να μη μένει αδέσποτο και απροστάτευτο».

Κατά τη διάρκεια της εκδή-
λωσης που πραγματοποιείται
με την υποστήριξη του δήμου

Ασπροπύργου, σε κείμενα
και σκηνοθεσία του Βασίλη
Καρυοφυλλίδη, η Ορχήστρα

1919 θα ταξιδέψει μουσικά το
κοινό, ενώ θα τιμηθούν και

οι ντόπιοι λυράρηδες.

Σ
ήμερα 24 Οκτωβρίου
2022 στις 19:00, στο
χώρο του ΚΑΠΗ Γκορυ-

τσάς στον Ασπρόπυργο, θα
γίνει  η παρουσίαση του
μνημείου Ποντιακής λύρας, με
την υποστήριξη του δήμου
Ασπροπύργου.

Την παρουσίαση του 7 μέτρων
μνημείου Ποντιακής Λύρας διο-
ργανώνει ο Δήμος Ασπροπύρ-
γου, την Δευτέρα 24 Οκτω-
βρίου 2022, στις 19:00, στον
χώρο του ΚΑΠΗ Γκορυτσάς
Ασπροπύργου.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλω-
σης που πραγματοποιείται με
την υποστήριξη του δήμου
Ασπροπύργου, σε κείμενα και
σκηνοθεσία του Βασίλη Καρυο-
φυλλίδη, η Ορχήστρα 1919 /
Orchestra 1919 θα ταξιδέψει
μουσικά το κοινό, ενώ θα τιμηθ-
ούν και οι ντόπιοι λυράρηδες.

«Αν και το μνημείο – μια πρω-
τοβουλία του δημάρχου Νικόλα-
ου Μελετίου– δημιουργήθηκε
το 2020, ύστερα μεσολάβησε ο
κορονοϊός και πήγε τα πάντα
πίσω, εμείς θα κάνουμε ότι
αρμόζει για ένα νέο μνημείο. 

Δηλαδή θα τηρήσουμε το
πρωτόκολλο σα να δημιο-
υργήθηκε χθες, έτσι θα το τιμή-
σουμε, άσχετα αν έχουν γίνει 

εκεί ήδη εκδηλώσεις», δήλω-
σε o Βασίλης Καρυοφυλλίδης.

Τα «αποκαλυπτήρια» θα
γίνουν από τους Πόντιους
λυράρηδες της περιοχής, οι
οποίοι θα μαζευτούν για πρώτη
φορά μαζί –η συντριπτική πλει-
οψηφία– και θα παίζουν μουσι-
κή, δίνοντας έτσι μια άλλη διά-
σταση στο γεγονός.

Επιχορήγηση των Δήμων Μάνδρας-Ειδυλλίας και Μεγαρέων 
για την ευζωία των ζώων συντροφιάς

««ΈΈρρχχεεττααιι»»  ττοο  FFuueell
PPaassss  33  ττοονν  ΝΝοοέέμμββρριιοο

ΤΤαα  εειισσοοδδηημμααττιικκάά  κκρριιττήήρριιαα  κκααιι  ττοο
bboonnuuss  1155  εευυρρώώ

ΘΘέέμμαα  ηημμεερρώώνν  θθεεωωρρεείίττααιι  ηη
εεππίίσσηημμηη  αανναακκοοίίννωωσσηη  γγιιαα  ττοο  FFuueell
PPaassss  33,,  κκααθθώώςς  ττοο  οοιικκοοννοομμιικκόό

εεππιιττεελλεείίοο  εεξξεεττάάζζεειι  ττιιςς  ππααρρααμμέέττρροουυςς  εεφφααρρ--
μμοογγήήςς  ττηηςς  ννέέααςς  εεππιιδδόόττηησσηηςς  ααππόό  ττοονν  ΝΝοοέέμμ--
ββρριιοο,,  κκααθθώώςς  κκααλλήή  πποορρεείίαα  ττωωνν  κκρρααττιικκώώνν
εεσσόόδδωωνν  δδηημμιιοουυρργγοούύνν  ττοο  δδηημμοοσσιιοοννοομμιικκόό
ππεερριιθθώώρριιοο..

ΣΣυυγγκκεεκκρριιμμέένναα,,  εεξξεεττάάζζεεττααιι  έέννααςς  ννέέοοςς
κκύύκκλλοοςς  εεππιιδδόόττηησσηηςς  πποουυ  θθαα  αακκοολλοουυθθεείί  ττοο
μμοοννττέέλλοο  ττοουυ  FFuueell  PPaassss  22,,  μμεε  εεππιιδδόόττηησσηη
ααππόό  6655  έέωωςς  8855  εευυρρώώ  γγιιαα  τταα  ΙΙΧΧ  κκααιι  ααππόό  4455
έέωωςς  5555  εευυρρώώ  γγιιαα  τταα  δδίίκκυυκκλλαα,,  μμεε  bboonnuuss  1155
εευυρρώώ  γγιιαα  όόσσοουυςς  εεππιιλλέέξξοουυνν  νναα  λλάάββοουυνν  τταα
χχρρήήμμαατταα  μμέέσσωω  ψψηηφφιιαακκήήςς  κκάάρρττααςς,,  ααννττίί  γγιιαα
κκααττάάθθεεσσηη  σσεε  ππρροοσσωωππιικκόό  λλοογγααρριιαασσμμόό..

ΤΤαα  πποοσσάά  γγιιαα  ττοο  ffuueell  ppaassss  33
ΤΤαα  πποοσσάά  εεκκττιιμμάάττααιι  ππωωςς  θθαα  ααφφοορροούύνν

κκααττααννάάλλωωσσηη  ττρριιώώνν  μμηηννώώνν  κκααιι  οοιι  δδιικκααιι--
οούύχχοοιι  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ππλληηρροούύνν  ττοο  εειισσοοδδ--
ηημμααττιικκόό  κκρριιττήήρριιοο  ττωωνν  3300..000000  εευυρρώώ  ττοονν
χχρρόόννοο,,  μμεε  εεππιιππλλέέοονν  33..000000  εευυρρώώ  γγιιαα  κκάάθθεε
ττέέκκννοο..

Ασπρόπυργος: Σήμερα τα αποκαλυπτήρια 
του μνημείου Ποντιακής λύρας
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" 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

ΑΔΑ: ΨΧΟΖΩΨΝ-ΒΛ9

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ημ/ν ια: 21/10/2022
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ                                         
ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 18                           
Τ.Κ. 19300                                                                                                                         
ΤΗΛ.:2105577190                                                                                                       

Αρ. Πρωτ:47431            
Ημ/ν ια: 21/10/2022                                                        

Περίληψη διακήρυξης προφορι-
κής μειοδοτικής δημοπρασίας
μίσθωσης ακινήτου για τη δημιο-
υργία παραρτήματος Ρομά, στο

πλαίσιο της πράξης με τίτλο
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ με κωδικό ΟΠΣ
5002594 στο επιχειρησιακό πρό-
γραμμα ΑΤΤΙΚΗ  2014-2020.

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου

Έχοντας υπόψη:

Την υπ’ αριθμόν 116 / 2022
ομόφωνη απόφαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου για την κατ’
αρχήν έγκριση σκοπιμότητας διε-
νέργειας μειοδοτικής προφορικής
δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου
για τη δημιουργία παραρτήματος
Ρομά, στο πλαίσιο της πράξης με
τίτλο ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ με
κωδικό ΟΠΣ 5002594 στο επιχει-
ρησιακό πρόγραμμα ΑΤΤΙΚΗ
2014-2020.
Την υπ’ αριθμόν 335/2022 ομόφ-
ωνη απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής με την οποία καθο-

ρίστηκαν οι όροι της δημοπρ-
ασίας.
Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό
του Δήμου Ασπροπύργου για το
Ο.Ε. 2022 και ειδικότερα τον Κ.Α.
15.6232.000 «Μισθώματα
κτιρίων – τεχνικών έργων ακινή-
των», που έχει εγγραφή η σχετι-
κή πίστωση. 
Τις διατάξεις του άρθρου 194 του
Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων
και Κοινοτήτων»
Το Π. Δ. 270 / 1981

Προκηρύσσει προφ ορική μειο-
δοτική δημοπρασία για την  μίσθ-
ωση ακιν ήτου, που θα χρησιμο-
ποιηθεί για την  στέγαση Υπηρε-
σιών  του Δήμου.

Το προσφερόμενο ακίνητο πρέ-
πει να έχει τις παρακάτω προδια-
γραφές:

1. Πρέπει να είναι λειτουργικά
αυτοτελές και να έχει συνολική

μικτή επιφάνεια άνω των 100,00
m2.

2. Να έχει περιβάλλοντα χώρο
και να μην είναι μεσοτοιχία. 

3. Να διαθέτει, ή να δύναται να
αποκτήσει εντός τριών μηνών
από την υπογραφή της σύμβασης
μίσθωσης, ανεξάρτητη είσοδο,
ανελκυστήρα, και WC για ΑμεΑ
και εμποδιζόμενα άτομα.

4. Να εξασφαλίζεται, ή να δύναται
να εξασφαλιστεί εντός τριών
μηνών από την υπογραφή της
σύμβασης μίσθωσης, η προσβα-
σιμότητα, η οριζόντια και
κατακόρυφη κυκλοφορία στο
κτίριο σε ΑμεΑ και εμποδιζόμενα
άτομα και η εξυπηρέτηση αυτών
σε όλους τους εξωτερικούς και
εσωτερικούς χώρους σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία.

5. Να διαθέτει κουφώματα με

διπλά τζάμια ή με δυνατότητα
τοποθέτησης διπλών τζαμιών
εντός τριών μηνών από την υπο-
γραφή της σύμβασης μίσθωσης. 

6. Να είναι καλής κατασκευής και
κατάλληλο για την στέγαση
Υπηρεσιών του Δήμου. 

7. Nα έχει επαρκή φυσικό φωτι-
σμό, αερισμό, υδραυλική, τηλεφ-
ωνική και ηλεκτρολογική εγκατά-
σταση.

8. Να διαθέτει πλήρη εγκατάστα-
ση αποχέτευσης ακαθάρτων και
όμβριων υδάτων, σε λειτουργία.

9. Να ευρίσκεται στα όρια του
Δήμου Ασπροπύργου  και συγκε-
κριμένα εντός της περιοχής που
περιβάλλεται από τις οδούς Θρα-
συβούλου, Φυλής στην δυτική
περιφερειακή οδό και νότια της
περιφερειακής οδού. 

Οι προσφορές ενδιαφέροντος
κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθ-
ειών του Δήμου εντός χρονικού
διαστήματος, τουλάχιστον είκοσι
( 20 ) ημερών από την ημέρα της
Δημοσιεύσεως της περίληψης της
διακήρυξης, δηλαδή από
24/10/2022 μέχρι 14/11/2022. 
Πληροφορίες για τη δημοπρασία
παρέχονται από τον Πρόεδρο της
Οικονομικής Επιτροπής  του
Δήμου Ασπροπύργου, κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Αντίγραφο της διακήρυξης χορη-
γείται ή αποστέλλεται στους
ενδιαφερόμενους ύστερα από
αίτηση που υποβάλλεται στην
παραπάνω διεύθυνση μέχρι και
την προηγούμενη της καταληκτι-
κής ημερομηνίας.

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου

Νικόλαος Ι. Μελετίου
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Η συνεχεια από τη σελ. 3

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 Η φωτογραφία με έμαθε να διερωτώμαι ποια είναι η

πραγματικότητα, που βρίσκεται και αν υπάρχει. Αναίρε-
σα αρκετά νωρίς την ψευδαίσθηση ότι φωτογραφίζω
την πραγματικότητα. Έτσι, άρχισα να μελετώ το κάδρο,
έχοντας ως στόχο την κατανόηση του περιεχομένου.
Άπειρες διαπιστώσεις, άλλοτε τις έστρεφα εντός και
άλλοτε εκτός. Στην εξέλιξη συνειδητοποίησα πως ό,τι
επέτρεπα να εισχωρήσει στο οπτικό πεδίο ήταν το
«σημαινόμενο» της ύπαρξής μου. 

Η σύνθεση μιας φωτογραφίας είναι όλα εκείνα που
απουσιάζουν ή υφίστανται στην ψυχή ενός φωτογράφ-
ου την δεδομένη στιγμή του «κλικ». Μια εικόνα δεν μπο-
ρεί να υπάρξει αν δεν έχει κάτι να πει και ο φωτογράφ-
ος υπάρχει επειδή έχει να πει εικόνες. Εδώ παίζεται
όμως μια μικρή εξαπάτηση από την πλευρά της φωτο-
γραφίας: «μας υπόσχεται την πραγματικότητα», δηλα-
δή, όπως ακριβώς συμβαίνει και στο απατηλό κομμάτι
του έρωτα: «μας υπόσχεται το ιδανικό». 

Ο φωτογράφος δεν χρησιμοποιεί λέξεις, έχει κάδρο
για επικοινωνία. Δεν κατέχει την πραγματικότητα, ούτε
καν την πραγματικότητά του αλλά σίγουρα εμπεριέχεται
σε ότι αποτυπώνει με την φωτογραφική του μηχανή.
Κάθε φωτογράφιση είναι μια αναζήτηση, μόνο που η
βουτιά συμβαίνει κυρίως στο ασυνείδητο.

Υπατία Κορνάρου

-------------

Λίγα λόγια για την καλεσμένο φωτογράφο:

Η Υπατία Κορνάρου γεννήθηκε στην Αθήνα όπου
φωτογραφίζει και ζει. Ασχολείται με την καλλιτεχνική
φωτογραφία από την εκκίνηση της στον φωτογραφικό
κόσμο. 

Με το έργο της έχει πάρει μέρος σε Διεθνή και Εγχώρ-
ια Φωτογραφικά Φεστιβάλ.  Αρθρογραφεί και παρου-
σιάζει φωτογραφικό υλικό στο περιοδικό 

«Photonet». Επίσης αρκετές φορές έχουν φιλοξενηθ-
εί οι σκέψεις της για την φωτογραφία μαζί με φωτογρα-
φίες της, σε σημαντικά site («Photologio», «Nexus
Media», «Lifetone», «PolisMagazino»). 

Από το 2009 εώς και σήμερα φωτογραφίζει Φεστιβάλ
Θεάτρου και χορού («Νέων καλλιτεχνών - Τα 12
Κουπέ», «Σύγχρονου χορού-Compartments Dance
Project» στο «Τρένο στο Ρουφ»).  Ασχολείται κυρίως με
την φωτογράφιση θεατρικών και χορευτικών παραστά-
σεων. 

Έχει πραγματοποιήσει δύο ατομικές εκθέσεις : α)
Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας – “Save The
Forest”, με θέμα την κλιματική αλλαγή από τις  κατα-
στροφικές πυρκαγιές που έγιναν στην χώρα μας και β)
Δήμο Παπάγου-Χολαργού – “Freud ‘S Dreams", με
θέμα την θεωρία του ασυνείδητου κατά την διάρκεια του
ονείρου.   

Στην εξέλιξη της έρχεται η στιγμή που νιώθει έτοιμη
να επικοινωνήσει σκέψεις και συναισθήματα, επιχει-
ρώντας την δημιουργία φωτογραφικών πρότζεκτ. Τον
τελευταίο χρόνο, έχει ενεργή συμμετοχή στα social
media, ειδικότερα στο Instagram, όπου σημαντικές διε-
θνείς φωτογραφικές κοινότητες συνεχίζουν να παρου-
σιάζουν το φωτογραφικό της έργο. 

Τα τελευταία χρόνια, διδάσκει σε φωτογραφικά σεμι-
νάρια που έχουν διοργανώσει καλλιτεχνικές σχολές ή
χώροι δημιουργίας και τέχνης (Πολιτιστικός Σύλλογος
ΕΥΔΑΠ, Tabula Rasa, Σχολή Ορνεράκη, Θέατρο
πυξίδα, Spring People κ.λ.π.).  

Η φωτογραφία την έμαθε να διερωτάται ποια είναι η
πραγματικότητα, που βρίσκεται και αν υπάρχει. Αναίρε-
σε αρκετά νωρίς την ψευδαίσθηση ότι φωτογραφίζει την
πραγματικότητα. Κάθε φωτογράφιση για εκείνη είναι μια
αναζήτηση, μόνο που η βουτιά συμβαίνει κυρίως στο
ασυνείδητο.

4488

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 Σκαραμαγκά.Μόνον σοβαρές προτάσεις από Έλληνες. 

Τηλέφωνο : 6944636483 
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Με αν ατροπή η Νέα
Πέραμος αν  και βρέθηκε
πίσω στο σκόρ συν έτρι-
ψε στο γήπεδο Γ. Ρουμε-
λιώτης τον  Ηρακλή Ελευ-
σίν ας για την  2η φάση
του κυπέλλου με 7-2.

Τα τέματα των  κιτριν ό-
μαυρων  σημείωσαν  οι
Χρ ισ τ οδου λίδης(22 ′ ) ,
Τοπτίδης(26′) Δουκάκης 3
(53′ 72′, 74′)

Καραγιάν ν ης(50′) και
Γεωργιάδης(75′). Για λογα-
ριασμό των  πράσιν ων

σκόραραν  οι Αυγέρης 3′
Γκόρος 57′.

Διαιτήτευσε ο Φώτης
Ν τ ά ο υ λ α ς . Β ο η θ ο ί :
Παύλος Χ, Μαν ούρας Ν.

ΗΡΑΚΛΗΣ: Παπαθα-
ν ασίου, Μαριν όπου-
λος(79′ Παροτσίδης), Ράλ-
λης, Πεχ λιβαν ίδης(73′
Χότζα), Πουρής, Μαγκα-
ν άς, Αυγέρης, Ζίου, Γκόρ-
ος, Αλίκια(61′ Ρούπλη),
Τσαγκουρίδης.

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ: Βαρ-
ουδάκης, Μυρτάι, Χριστο-
δουλίδης(76′ Κοκόσης),
Πατσιον ίδης(82′ Ζουμπλι-
ός), Λημν ιάτης(82′ 

Νάκος), Γεωργιάδης,
Τοπτίδης(76′ Σεβαστής),
Καμπόλης, Δράγασης,
Δουκάκης, Καραγιάν -
ν ης(66′ Τζελάι).

Ενίσχυση στον άσο ο
Αίας Παραλίας

Νέα μεταγραφή για την ομάδα του Αίαντα
Παραλίας Ασπροπύργου αφού έκλεισε τον

τερματοφύλακα Χρήστο Γκούνα.
Ο εν λόγω πορτιέρο με εμπειρία στα

πρωταθλήματα της ΕΠΣΔΑ επιστρέφει
σε γνώριμα λημέρια.

Η διοίκηση του εύχεται καλή ποδοσφαι-
ρική χρονιά χωρίς τραυματισμούς!

Λαμπερή Ελευσίνας 
ανακοίνωσε τον

Δημήτρη Τσατσανίδη

Δημήτρης Τσατσανίδης! Ο 18 χρονος 2004 χαφ
θα αγωνίζεται με τα χρώματα της Λαμπερής Ελευ-
σίνας τη νέα χρονιά! Ο Δημήτρης έχει αγωνιστεί
σε Απόλλωνα Ποντίων και Ηρακλή Ελευσίνας.
Καλώς ήρθες στην Λαμπερή Α.Σ. Ελευσίνας !

Η Ν.Πέραμος με ανατροπή 7-2 τον Ηρακλή Ελευσίνας

Στα πέναλτι η Ενωση Πανασπροπυργιακού στην επόμενη φάση

Η Εν ωση Παν ασπροπυργιακού Δόξας επικράτησε στα
πέν αλτι του αξιόμαχ ου Σκορπιού Φυλής με 5-4. Καν ο-
ν ικός αγών ας και παράταση 1-1.
Προηγήθηκε στο 1′ ο Σκορπιός με τον  Κάσσο για ν α

ισοφαρίσει στο 17′ ο Ηλιόπουλος.
Διαιτητής Αριστείδης Αλιάγας. Βοηθοί: Πλάκας Σ-Δεμερτ-

ζής Ε.

Οι συν θέσεις των  ομάδων :

ΕΝΩΣΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ: Αν δριόλας, Βουρν άζος,
Πίν ης, Δημακάκος, Τύρπος, Μπαν ούσης, Τσαγιάν ν ης,
Τσάτσος, Ηλιόπουλος, Μακρίδης, Νταφόπουλος.
ΠΑΓΚΟΣ: Κον τούλης, Τσεβάς, Στυλίδης, Μίχ ος, Καγιάς,
BACI,Τσιρικλός, Τσούτι, Σαμπάν ης.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ: Παν αγιωτίδης, Μπραχ ίμ, Δημητρόπουλος, Πετράκης, Αν των όπουλος, Πατραμάν ης, Αν αγ-

ν ώστης, Κάσσος, Χωματιαν ός, Γρίμμας, Τσικρίκας.
ΠΑΓΚΟΣ: Κίτσας Ι, Παπαγεωργίου,Μαυρίδης, Θεοδωρόπουλος, Τσούμπας, Μπαλής, Κίτσας II,Χριστοδούλου.

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ
Φωτό: Θοδωρής Γεωρνταμιλής

Ο Αστέρας Μαγούλας ανακοίνωσε
τον Αντώνη Νυφαδόπουλο
Ο Αστέρας
Μαγούλας αν α-
κοίν ωσε την
απόκτηση του 28
χ ρο-
ν ου(19/8/1994)
πλαγίου αμυν τι-
κού Αν τών η Νυφ-
αδόπουλου.
Ο Αν τών ης με
αρκετές παραστά-
σεις από τις επαγ-
γελματικές κατηγο-
ρίες έχ ει αγων ιστεί
σε Ολυμπιακό U20, Παν ιών ιο U20, Θρασύβουλο,
Αχ αρν αϊκό, Προοδευτική, Μαν δραϊκό, Ατρόμητο Πειρ-
αιά, Ηλυσιακό, Αστέρα Βάρης, Ιαλυσό, Αιολικό, Α.Ο
Χαλκίδας, Χαραυγιακό, Εθν ικό Πειραιώς & φέτος θα
βρίσκεται στην  οικογέν εια του Αστέρα.
Του ευχ όμαστε ν α είν αι υγιής & ν α συμβάλλει τα μέγι-
στα, ώστε ν α πραγματοποιηθούν  οι στόχ οι της ομά-
δας.



Θρίλερ στα
Μέγαρα...
Η ΝΕΜ στο

7''καθάρισε το
παιχίδι με τον

Αμύντα

Ο Αμερικάνος Ντο-
υμπίνσκι (21 π., 3/5
διπ., 4/7 τριπ.) ήταν
αυτός που με τρίποντο
στα 7'' πριν το τέλος
έκρινε την αναμέτρηση,
και άφησε χωρίς επιτ-
υχία τους «πορτο-
καλί».

Μ ε γαρ ί δ α-Αμύ ντας
69-67

Διαιτητές: Καραβίτης-
Σκαλτσής-Σπυρόπου-
λος

Δεκάλεπτα: 12-17,
30-31, 58-58, 69-67

Μεγαρίδα (Μάνταλος):
Παλαιοχωρίτης 5 (1),
Γκατζιάς 15 (3), Παπα-
γιάννης 2, Αγγελόπου-
λος 4, Γερομιχαλός 10
(1), Καψαλός 2, Ντο-
υμπίνσκι 21 (4), Σωτ-
ηράκης 3, Καλλι-
νικίδης 1, Χάσα 2, Ζαρ-
καδούλας 4.

Αμύντας (Λιόγας):
Δήμου, Τοπάλλι 9 (1),
Σιούντρης 8 (2), Γκρέ-
κας 5 (1), Βαρδιάνος,
Κουκουνιάς 10 (2),
Γιούση, Γκάτζο 8 (2),
Καλδής, Μιχάλογλου
10, Καλογερίας 17 (1).

H Βαθμολογία (σε 3
αγώνες) :

1. Ελευθερούπολη 6
(3-0)

2. Τρίτων 6 (3-0)
3. Πανερυθραϊκός 5

(2-1)
4. Αγρίνιο 5 (2-1)
5. Ερμής Σχηματα-

ρίου 5 (2-1)
6. Παπάγου 5 (2-1)
7. Χαρίλαος Τρι-

κούπης 5 (2-1)
8. Ψυχικό 5 (2-1)
9. Μαρούσι 5 (2-1)
10.Κόροιβος Αμαλιά-

δας 4 (1-2)
11. Μεγαρίδα 4 (1-2)

12.Ηρακλής ΚΑΕ
2022* 3 (1-1)

13. Αμύντας 3 (0-3)
13. ΦΕΑ ΝΦ/ΝΧ 3 (0-

3)
15. Καβάλα 3 (0-3)
13. Αίας Ευόσμου* 2

(0-2)
*Έχουν αγώνα λιγότε-

ρο

Επόμενη αγωνιστική
(4η, 29-30/10)

Μ αρούσι -Ελευθερ-
ούπολη

Ηρακλής ΚΑΕ 2022-
Ερμής Σχηματαρίου

Αμύντας-Αίας Ευό-
σμου

Κόροιβος Αμαλιάδας-
Μεγαρίδα

Καβάλα-Πανερυθραϊ-
κός

Αγρίνιο-Τρίτων
Ψυχικό-Χαρίλαος Τρι-

κούπης
Παπάγου-ΦΕΑ ΝΦ/ΝΧ
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. Ο ΑΟΚ Πανελευσινιακός 
104-77 τα Χανιά

Ε
πιστροφή στα ροζ φύλλα για τον Πανε-
λευσινιακό! Μετά τη στάση που έκανε
την περασμένη Κυριακή στο Ηράκλειο

κόντρα στον αήττητο μέχρι στιγμής ΟΦΗ, ο
Πανελευσινιακός επέστρεψε στο δρόμο των
επιτυχιών κερδίζοντας με σχετική άνεση την
έτερη κρητική ομάδα του γκρουπ, τον ΑΟΚ
Χανιά, με 104-77 στο πλαίσιο της 3ης αγωνι-
στικής του 2ου ομίλου!

Η διαφορά δυναμικότητας άρχισε να κάνει
αισθητή την παρουσία της ήδη από το πρώτο
μέρος, όταν οι πολύ καλά προετοιμασμένοι
οικοδεσπότες βρήκαν καίριες λύσεις σε άμυνα
και επίθεση και έχτισαν από νωρίς αποστά-
σεις ασφαλείας κόντρα στα Χανιά, που ήταν
περισσότερο βέβαια ανταγωνιστικά σε σχέση
με την με κάτω τα χέρια ήττα τους την περα-
σμένη εβδομάδα από τον Διαγόρα στο Ρόδο.
Μάλιστα, οι πολύ σκληροί για να πεθάνουν
Κρητικοί -που βρέθηκαν πίσω ακόμα και με
διψήφιες αποστάσεις- επέστρεψαν με συνεχό-
μενους πόντους στη διεκδίκηση της νίκης
μειώνοντας ακόμα και στο καλάθι αλλά και
στους 5 πόντους (46-41) στο φινάλε του ημιχρό-
νου.

Μετά την ανάπαυλα όμως, η ομάδα του κόου-
τς Βούλγαρη σοβαρεύτηκε και κατάφερε ξεπε-
ρνώντας μάλιστα και το φράγμα των 90 πόν-
των να φτάσει σε μια εύκολη νίκη.

Πλέον, η ομάδα του κόουτς Βούλγαρη γύρισε
και πάλι σε θετικό ρεκόρ με την 2η νίκη της σε
τρία ματς φέτος και έκανε το πρώτο βήμα για
τα δύο καίρια εντός έδρας παιχνίδια που θα
δώσει -με το επόμενο να μην είναι άλλο από το
εμπόδιο του Διαγόρα Ρόδου και πάλι στην
Ελευσίνα.

Πανελευσινιακός – ΑΟΚ Χανιά 104-77

Διαιτητές: Καρακάσης, Λογοθέτης, Ελ Ανύ
Δεκάλεπτα: 31-22, 46-41, 78-58, 104-77
Πανελευσινιακός (Βούλγαρης): Νίκου 4, 

Μπουρίτης, Πούρης 1, Καρακατσάνης 18 (3),
Ντακούλιας 16 (2), Μανωλάτος 5 (1), Κρασάκ-
ης 17, Σταμέλος 6 (2), Παπαφλωράτος 12 (2),
Ρεκουνιώτης 9, Μακρής 14, Δενδρινός 2.

ΑΟΚ Χανιά (Παπανικολάου): Γρηγοριάδης 2,
Μακρίδης, Πατεράκης, Αλεξίου 5 (1), Κουμπά-
κας 5 (1), Ιωακειμίδης 25 (3), Τασιούδης 5 (1),
Κουτσαντωνάκης 3, Πρέλεβιτς 29 (1), Ορφ-
ανός, Καμπάκας 3 (1).

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστι-
κής:

29/10

Πρωτέας Βούλας – Πεύκη
ΑΕΝΚ – ΑΟΠΦ
Χανιά – Αιγάλεω
Πανελευσινιακός – Διαγόρας Ρόδου
Έσπερος Καλλιθέας – Πανιώνιος

30/10
ΟΦΗ – Δούκας

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Ο ΠΑΟΚ Μάνδρας 
ανακοίνωσε Γρηγόρη
Κάτσο & Ηλία Τυρλή
Ο ΠΑΟΚ Μάνδρας ανακοίνωσε Γρηγόρη Κάτσο,
Ηλία Τυρλή

Η διοίκηση του ΠΑΟΚ Μάνδρας ανακοίνωσε τους
Τυρλή Ηλία στόπερ.Και Γρηγόρη Κάτσο.

Ο πρώτος ξεκίνησε από τις ακαδημίες Πανελευσινια-
κού, και έχει αγωνιστεί στην Πανελευσινιακή ένωση,
Ελευσινιακό,Πανελευσινιακό κ20, Παναχαϊκή
κ20,Θύελλα Πατρών,Αναγέννηση Πατρών,Πανελευ-
σινιακό,Ατρόμητο Ελευσίνας, Μανδραϊκό ,Ένωση
Ασπροπύργου, Ηρακλή Ελευσίνας

Και τον Κάτσο Γρηγόρη αριστερό Μπακ.Εχει αγωνι-
στεί στον Ασπρόπυργο, Πανελευσινιακό, Μανδραικό,
α Θρασύβουλο, Ηρακλή Ελευσίνας, Πάμισος Μεσ-
σήνης, Ατρόμητος Κερατσινίου, Φαληρικός, Ικαρος
Νεοκτίστων.

ΑΝ.ΤΣ.

Ο Ακράτητος σε φιλικό 1-0 τον
Μανδραικό

Στο τελευταίο του  φιλικό προετοιμασίας που έγινε
στο γήπεδο Γιάννης Παθιακάκης ο Ακράτητος επι-
κράτησε του σκληροτράχηλου Μανδραικού με 1-0.
Το μοναδικό τέρμα σημείωσε ο Σπύρος Νταγιάν-
τας.

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΑΟ: Κοπαλάς Σπύρος, Μπακατσέ-
λος Αλέξανδρος, Τζαφεράκος Κώστας, Βλαχόπου-
λος Ντίνος, Πετσίτης Γιάννης, Βάσα Κριστιάν,
Πρίφτι  Βλαδίμηρος, Γεωργιάδης Ηρακλής,
Απαζίδης Δημήτρης, Βόγγας Γιάννης, Λόλι Γιώρ-
γος.

ΑΓΩΝΊΣΤΗΚΑΝ ΚΑΙ ΟΙ:  Καζαντζίδης Παναγιώτης,
Παλλιγίνης Γιώργος, Κατσίλης Σταύρος, Παπανι-
κολάου Λευτέρης.

ΑΠΟΝΤΕΣ (τραυματισμοί): Σκαμαντζούρας
Παύλος, Δουδέσης Ηρακλής, Ταμπουράκης
Δημήτρης, Κανάκης Βαγγέλης, Καριώτης Αλέξαν-
δρος, Χαμηλάκης Μάνος και ο Τσέκας Κώστας.
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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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Yπάλληλος πωλήσεων  για το κατάστημα  pet-shop ζωοτροφών
της Ελευσίν ας 20ο χιλ ΝΕΟΑΚ, πλήρης απασχόληση.ΔΕΥ-ΠΑΡ

09:00-17:00 ΣΑΒ 08:00-15:00, με έν α ρεπό την  εβδομάδα..
Γν ώστης  υπολογιστών , επιθυμητή εμπειρία σε αν τίστοιχα καταστήματα.

Για βιογραφικά στο e-mail grosyn@outlook.com

Κυρία, στην περιοχή της
Ελευσίνας, άνεργη, αναζητά 

απογευματινή εργασία σε 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. Επι-

κοινωνία 
στο 6981788414

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.
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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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