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Η Ένωση Πανασπροπυργιακού
3-0 τον Ίκαρο Νεοκτίστων

Ο Μανδραϊκός επικράτησε
με 2-0 του Πανλιοσιακού

Με Γ. Μπουντόπουλο ο Βύζας
Μεγάρων 1-0 την Ερμιονίδα

Συνάντηση με τη διοίκηση του
Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών

Αθήνας είχε ο Αντιπρόεδρος
της Βουλής Θανάσης Μπούρας

Συζητήθηκαν όλα τα θέματα που άπτον ται των
αστικών συγκοιν ων ιών εν όψει της προετοιμασίας του

«2023 Ελευσίν α Πολιτιστική Πρωτεύουσα»

Η Ελευσίνα μετατρέπεται σε νέο τουριστικό προορισμό
μέσω του θεσμού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας

Δέσποινα Γερουλάνου:
«Στόχος μας η Ελευσίνα να

αναδειχθεί σε ένα πολύπλευρο πολιτιστικό
κέντρο με διεθνή χαρακτηριστικά»

σσεελλ..  1122--1133

Στις 8 και 15 Οκτωβρίου
2023 οι δημοτικές 
και περιφερειακές εκλογές 

ΔΙΠΛΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΣ

ΜΠΟΝΑΜΑΣ
ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟ ΑΡΙΘΜΟ

ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ

Το συνολικό κόστος για τον κρατικό
προϋπολογισμό των δύο παρεμβάσεων

ανέρχεται σε περίπου 750 εκατ. ευρώ

σσεελλ..  33--1100

σσεελλ..  33
σσεελλ..  88

Εγκαινιάστηκε το Κοινωνικό 
Φροντιστήριο Δήμου Αχαρνών 

Χωρίς κανένα κόστος 280 μαθητές 
απολαμβάνουν

διδασκαλία υψηλού επιπέδου
ΣΣεελλ..  88

Με επενδυτικό μπαράζ 
άνω των 2 δισ. ευρώ 

η Δυτική Αττική αλλάζει 
πρόσωπο την επόμενη 10ετία

Μυστήριο_153  Τα τετράδια της
Ανζέλ Κουρτιάν 

Η παράσταση – μαρτυρία για τη Γενοκτονία των
Αρμενίων και τη Μικρασιατική Καταστροφή, που έχουν

παρακολουθήσει περισσότερα από 40.000 
άτομα σε όλον τον κόσμο, έρχεται στην Ελευσίνα

σσεελλ..  55

σσεελλ..  99

σσεελλ..  22--44

Εντοπίσθηκαν 6.747 λαθραία
πακέτα με τσιγάρα

σε αποθήκη στη Δυτική Αττική
σσεελλ..  33
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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: Γενικά αίθριος. Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Νάρκισος, Νάρκισσος

Αριστόβουλος, Αριστοβούλη
Στρατον ίκη, Στρατή, Νίκη

Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Νέζη Σοφία Χ.

Λεωφόρος Δημοκρατίας 50, 2105580394

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

Κουγιουμτζόγλου 1, 2105561131

MANΔΡΑ
Πέππας Ιωάννης

Υψηλάντου 1 & Στρατηγού Ρόκα, 2105555236

Άνω Λιόσια
Κυριακοπούλου Θεοδώρα Κ.

Λεωφόρος Φυλής 110, 2130990064

ΑΧΑΡΝΕΣ
Μπουντζάν Ρουσλάν Μ.

Αγίου Διονυσίου 82, 2102444771

Μ
ε τη σύμβαση για το Θριά-
σιο Ι ν α παίρν ει επιτέλους
τον  δρόμο για τη Βουλή
εν τός Νοεμβρίου,

μπαίν ουν  οι βάσεις για μια ν έα αν α-
πτυξιακή σελίδα στην  περιοχ ή, που
σε επίπεδο δηλώσεων  έχ ει λάβει εδώ
και χ ρόν ια τα σκήπτρα του αν αδυό-
μεν ου logisticshub, αλλά παραμέν ει
σε αν αμον ή.

Παράλληλα, σημαν τικά έργα υπο-
δομών , όπως η επέκταση της Γραμ-
μής 2 του μετρό προς Ίλιον  και ο
Προαστιακός Δυτικής Αττικής, θα
βελτιώσουν  την  καθημεριν ότητα
κατοίκων  κι εργαζομέν ων , βγάζον τας
από την  απομόν ωση τον  Ασπρόπ-
υργο, την  Ελευσίν α, τον  Λουτρόπυρ-
γο, τη Νέα Πέραμο, τα Μέγαρα.

Η τροποποιημέν η σύμβαση παραχ ώρησης για την
αν άπτυξη Εμπορευματικού και Διαμετακομιστικού Κέν -
τρου στο Θριάσιο παρουσιάστηκε εχ θές στο υπουργικό
συμβούλιο από τον  Υπουργό Υποδομών  και Μεταφο-
ρών , Κώστα Καραμαν λή. Η κύρωση της τροποποίησης,
η οποία υπογράφηκε στις 30 Μαρτίου 2022, θα αν οίξει
τον  δρόμο για ν α περάσει η επέν δυση, ύψους 200
εκατ. ευρώ, σε φάση υλοποίηση τέσσερα χ ρόν ια μετά
την  υπογραφή της πρώτης σύμβασης στην  οποία
μπήκε «στοπ» από την  Κομισιόν .

Κόμβος διαμετακόμισης εμπορευμάτων

Το Θριάσιο Ι, όπως συν ήθως ον ομάζεται η έκταση
των  588 στρ. της ΓΑΙΑΟΣΕ, θα βάλει τις βάσεις για τη
δημιουργία του πρώτου LogisticsParkστην  Ελλάδα σε
συν δυασμό με το όμορο ακίν ητο του ΟΣΕ, έκτασης
1.450 στρ. Το πρότζεκτ για το εμπορευματικό κέν τρο
ιδιωτών  περιλαμβάν ει αποθήκες και υποστηρικτικά
κτήρια συν ολικής έκτασης 240.000 τ.μ. Με αποθήκες
ξηρού και ψυχ όμεν ου φορτίου, χ ώρους γραφείων , χ ώρ-
ους τελων είου και στάθμευσης αυτοκιν ήτων  και φορτ-
ηγών .

Το πάρκο θα διαθέτει σύγχ ρον ες υποδομές, οδικά
δίκτυα, καθώς και σιδηροδρομική σύν δεση στη ν ότια
πλευρά εν τός του πάρκου, την  οποία θα κατασκευάσει
ο παραχ ωρησιούχ ος, ώστε ν α συν δεθεί με την  εθν ική
σιδηροδρομική υποδομή.

Στην  τροποποιημέν η σύμβαση παραχ ώρησης προβ-
λέπεται, μεταξύ άλλων , ο διπλασιασμός του εφάπαξ
οικον ομικού αν ταλλάγματος από 10 εκατ. ευρώ στα 20
εκατ. ευρώ. Ακόμη, αυξάν εται η ετήσια πληρωμή του
παραχ ωρησιούχ ου προς τον  κύριο του έργου, δηλαδή
τη ΓΑΙΑΟΣΕ, από 2,51% σε 5% επί των  ακαθάριστων
ετήσιων  εσόδων  για όλη την  περίοδο παραχ ώρησης,
εν ώ το ετήσιο εγγυημέν ο αν τάλλαγμα διπλασιάζεται
από 350.000 ευρώ σε 700.000 ευρώ.

Εισάγεται, παράλληλα, μηχ αν ισμός καταν ομής των
κερδών  μετά φόρων  50-50 με τον  παραχ ωρησιούχ ο,
όταν  η απόδοση των  ιδίων  κεφαλαίων  του υπερβαίν ει
έν α ποσοστό. Η διάρκεια παραχ ώρησης από τα 60 έτη
μειώθηκε στα 37. Τα έργα της πρώτης φάσης, πεν ταε-
τούς διάρκειας, έχ ει αν αλάβει η Μυτιλην αίος.

Μια ακόμα ευκαιρία για το Θριάσιο ΙΙ

Μετά και τη δεύτερη ατελέσφορη προσπάθεια για την
παραχ ώρηση του Εμπορευματικού Σιδηροδρομικού
Σταθμού και Σταθμού Διαλογής (ΕΣΣΣΔΙ), του Θριασίου
ΙΙ, το Υπουργείο Υποδομών  και Μεταφορών  προχ ώρη-
σε σε επαν απροκήρυξη του διαγων ισμού για το
ακίν ητο του ΟΣΕ. Ο τελευταίος διαγων ισμός παρά το
φημολογούμεν ο μεγάλο επεν δυτικό εν διαφέρον ,
τελικώς ατύχ ησε.

Το ύψος της επέν δυσης για την  30ετή παραχ ώρηση
του ακιν ήτου εκτιμάται σε 561 εκατ. ευρώ. Στην  έκτα-
ση έχ ουν  ήδη κατασκευαστεί οι βαριές υποδομές, 

όπως σιδηροδρομική σύν δεση, οδοί πρόσβασης,
σιδηροδρομικός σταθμός διαλογής, αποθήκες.

Ο παραχ ωρησιούχ ος καλείται ν α ολοκληρώσει τις υφι-
στάμεν ες εγκαταστάσεις, με την  υλοποίηση χ ώρων
εν απόθεσης φορτίων , χ ώρων  τελων είου και γραφείων ,
επιπλέον  αποθηκευτικών  χ ώρων , καθώς και την  προ-
μήθεια γεραν ογεφυρών . Η προθεσμία κατάθεσης προ-
σφορών  είν αι η 28ηΝοεμβρίου 2022.

Σημειών εται ότι ο ΟΣΕ προχ ωρά στην  εξέταση εν αλ-
λακτικών  σεν αρίων  για την  αξιοποίηση των  αποθηκών
Κ1, Κ2 και Κ3, που βρίσκον ται μεν  εν τός της έκτασης,
αλλά δεν  έχ ουν  περιληφθεί στην  παραχ ώρηση. Οι
πρώτες δύο αποτελούν  το μήλον  της έριδος με την
HellenicTrain, ιστορία που εδράζεται στη συμφων ία για
την  πώληση της άλλοτε κρατικής ΤΡΑΙΝΟΣΕ στους Ιτα-
λούς. Θεωρείται δε, ότι μαζί με την  τεράστια καθυ-
στέρηση της επέν δυσης στο Θριάσιο Ι, αποτέλεσαν  τα
δύο μεγαλύτερα αγκάθια για τη συν ολική αξιοποίηση της
έκτασης.

Έν αν  επιπλέον  διαμετακομιστικό πόλο στην  ευρύτε-
ρη περιοχ ή ωριμάζει αυτή την  περίοδο το PPFτου
ΤΑΙΠΕΔ για λογαριασμό του Δήμου Φυλής. Το πρότζεκτ
που αν αμέν εται ότι θα προσεγγίσει σε ύψος τα 500
εκατ. ευρώ, αφορά αρχ ικά σε μία έκταση 447 στρ.,
πλησίον  της Αττικής Οδού, σε μέρος της οποίας θα
μετεγκατασταθούν  από τον  Ελαιών α περί τις 350 μετα-
φορικές επιχ ειρήσεις. Στην  έκταση μπορούν  ν α αν α-
πτυχ θούν  χ ρήσεις logistics, εμπορικές κ.ά.

Σταθερές συγκοιν ων ίες και υποθαλάσσια ζεύξη

Το μεγαλύτερο και σίγουρα το εν τυπωσιακότερο έργο
υποδομής που αν αμέν εται στα δυτικά της πρωτεύου-
σας είν αι η πολύπαθη υποθαλάσσια ζεύξης Σαλαμίν ας
– Περάματος. Το έργο θα αποσυμφορήσει σε μεγάλο
βαθμό κυκλοφοριακά το Πέραμα, εν ώ θα αν οίξει ν έες
αν απτυξιακές προοπτικές για τη Σαλαμίν α, κάν ον τας
πιο εύκολες και οικον ομικές τις μετακιν ήσεις. Τα εμπό-
δια, πηγή των  οποίων  ήταν  η έλλειψη μελετητικής και
διαγων ιστικής ωριμότητας, ξεπερν ιούν ται έν α – έν α και
στόχ ος είν αι το έργο, εκτιμώμεν ου προϋπολογισμού
400-450 εκατ. ευρώ, ν α έχ ει αν άδοχ ο μέσα στο 2023.

Όπως έχ ει αν αφέρει ο υφυπουργός Υποδομών , κ.
Γιώργος Καραγιάν ν ης, «η Ζεύξη Σαλαμίν ας είν αι έν α
έργο ταλαιπωρημέν ο, που αρχ ικά σχ εδιάστηκε τη
δεκαετία του ‘90, επαν ασχ εδιάστηκε το 2012 και από
τότε είν αι κολλημέν ο. Το έργο αυτό είν αι εξαιρετικά
σημαν τικό, γιατί θα αν αβαθμίσει όλη τη Δυτική Αττική
και κυρίως, την  ευρύτερη περιοχ ή του Περάματος, αλλά
και της Σαλαμίν ας».

Εν τωμεταξύ, η κυκλοφοριακή απομόν ωση μεγάλων
δήμων  της Δυτικής Αττικής θα σπάσει με δύο έργα που
πρόκειται ν α μπουν  στην  εκκίν ηση. Το πρώτο είν αι η
επέκταση της Γραμμής 2 του μετρό της Αθήν ας με τρεις
σταθμούς σε Παλατιαν ή, Ίλιον  και Άγιο Νικόλαο.

Με επενδυτικό μπαράζ άνω των 2 δισ. ευρώ 
η Δυτική Αττική αλλάζει πρόσωπο την επόμενη 10ετία

συνεχίζεται στη σελ. 4
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Διπλό Χριστουγεν ν ιάτικο «μπον αμά» θα λάβει έν ας
μεγάλος αριθμός πολιτών  μέσα στον  Δεκέμβριο, με την
επιταγή ακρίβειας (2,3 εκατ. πολίτες), αλλά και το
επίδομα θέρμαν σης (1,3 εκατ. πολίτες).

Τα δύο επιδόματα εκτιμάται ότι θα πιστωθούν  στους
λογαριασμούς των  δικαιούχ ων  πριν  από τα Χρι-
στούγεν ν α και θα δώσουν  αν άσα ρευστότητας στα
ευάλωτα ν οικοκυριά σε μία εξαιρετικά δύσκολη χ ρον ι-
κή συγκυρία.

Το συν ολικό κόστος για τον  κρατικό προϋπολογισμό
των  δύο παρεμβάσεων  (επίδομα θέρμαν σης και επιτα-
γής ακρίβειας) αν έρχ εται σε περίπου 750 εκατ. ευρώ.

Σύμφων α με τον  προγραμματισμό που υπάρχ ει για
το επίδομα θέρμαν σης οι δικαιούχ οι είν αι περίπου 1,3
εκατ. ν οικοκυριά. Oσοι μάλιστα το είχ αν  λάβει πέρυσι
θα δουν  χ ρήματα στους λογαριασμούς τους περίπου
στις 10 Δεκεμβρίου, εν ώ οι ν έοι δικαιούχ οι θα πληρ-
ωθούν  έως το τέλος του έτους.

Παράλληλα 2,3 εκατ. πολίτες θα λάβουν  εφάπαξ
οικον ομική εν ίσχ υση ύψους 250 ευρώ.

Δικαιούχ οι είν αι:
1 εκατ. συν ταξιούχ οι, έν αν τι 634.000 τον  Απρίλιο,

με μην ιαίο εισόδημα έως 800 ευρώ, έν αν τι 600 ευρώ
τον  Απρίλιο.

35.000 αν ασφάλιστοι υπερήλικες του ΟΠΕΚΑ.
172.000 δικαιούχ οι επιδόματος ΑΜΕΑ.

Εντοπίσθηκαν 6.747 λαθραία
πακέτα με τσιγάρα

σε αποθήκη στη Δυτική Αττική

Στο πλαίσιο επιχ ειρησιακού σχ εδιασμού της Γεν ικής
Αστυν ομικής Διεύθυν σης Αττικής για την  αν τιμετώπιση
της εγκληματικότητας και μετά από διερεύν ηση πληρο-
φοριών  αν αφορικά με διακίν ηση λαθραίων  τσιγάρων ,
από το Τμήμα Αλλοδαπών  Δυτικής Αττικής πραγματο-
ποιήθηκε επιχ ειρησιακή δράση στην  περιοχ ή του
Ιλίου.

Μετά από έλεγχ ο που διεν εργήθηκε σε αποθήκη,
κατελήφθη αλλοδαπός ν α κατέχ ει -5.980- πακέτα τσι-
γάρα και -767- συσκευασίες καπν ού που δεν  έφεραν
την  προβλεπόμεν η ταιν ία φόρου καταν άλωσης, τα
οποία και κατασχ έθηκαν .

Ο συλληφθείς, με τη σχ ηματισθείσα δικογραφία,
οδηγήθηκε στην  Εισαγγελία Πρωτοδικών  Αθην ών .

Σ΄ ένα νέο πολιτιστικό προορι-
σμό της Αττικής μετατρέπεται
η πόλη της Ελευσίνας χάρη
στη διοργάνωση της “Ελευ-
σίνα 2023 Πολιτιστική Πρω-

τεύουσα της Ευρώπης”.
Ήδη δράσεις που πραγματοποιούνται

όλο αυτό το διάστημα και λειτουργούν ως
προπομπός της διοργάνωσης, προσελ-
κύουν συνεχώς χιλιάδες επισκέπτες στην
Ελευσίνα, ενώ μεγάλος όγκος επισκεπτών
αλλά και καλλιτεχνών απ’ όλη την Ευρώπη
αναμένεται να κατακλύσει την ιστορική
πόλη της Δυτικής Αττικής τον επόμενο
χρόνο.

Η Ελευσίνα, ως μία από τις πέντε Ιερές
Πόλεις της αρχαιότητας, διαθέτει σπάνιο
αρχαιολογικό πλούτο. Ο ναός της Δήμητρας
και της Περσεφόνης, η είσοδος του Κάτω
Κόσμου στο Πλουτώνειο, οι Καρυάτιδες των
Προπυλαίων και τα συμπαγή τείχη δημιουρ-
γούν έναν από τους πλέον αξιόλογους
αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας. Μάλι-
στα, το Αρχαιολογικό Μουσείο της Ελευ-
σίνας ανακαινίζεται για να στεγάσει το σπου-
δαίο μνημειακό απόθεμα της πόλης, εξασφ-
αλίζοντας μία ξεχωριστή εμπειρία στους
επισκέπτες από όλον τον κόσμο.

Παράλληλα, η βιομηχανική κληρονομιά
της πόλης αποτελεί πόλο έλξης για τους
λάτρεις της βιομηχανικής αρχαιολογίας και
της φωτογραφίας. Το Παλαιό Ελαιουργείο
στη ρίζα της ακρόπολης, ο νεογοτθικός πύρ-
γος του Κρόνου και οι καμινάδες χαμένων
εργοστασίων μέσα στον αστικό ιστό
σχηματίζουν ένα μωσαϊκό ιστορίας και πολι-
τισμού που καθιστά την Ελευσίνα εναλλακ-
τικό προορισμό πολιτισμού πανευρωπαϊκής
εμβέλειας.

Τονίζεται ότι η Ελευσίνα κερδίζοντας τον
τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της
Ευρώπης για το 2023, αποτελεί την τέταρτη
κατά σειρά ελληνική πόλη, που φιλοξενεί
τον θεσμό. Αντλώντας έμπνευση από την
πλούσια ιστορία της πόλης, η διοργάνωση
διαμορφώνει ένα ολοκληρωμένο καλλι-
τεχνικό, ερευνητικό και εκπαιδευτικό πρόγρ-

αμμα με γενικό τίτλο ΜΥΣΤΗΡΙΑ
ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ, υπό την καλλιτεχνική διεύθυ-
νση του διεθνώς καταξιωμένου σκηνοθέτη
Μιχαήλ Μαρμαρινού.

Αντανακλώντας τα μοναδικά χαρακτηρι-
στικά της πόλης και τις σύγχρονες προκλή-
σεις που αντιμετωπίζουν η Ελευσίνα και η
Ευρώπη, διαμορφώνονται οι τρεις κεντρικοί
θεματικοί άξονες του προγράμματός της,
διακριτοί και διασυνδεδεμένοι: ‘Ανθρωπος /
Κοινωνία, Περιβάλλον και Εργασία. «Ο
θεσμός της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της
Ευρώπης μπορεί να λειτουργήσει ως γέφ-
υρα της βιομηχανικής παράδοσης της πόλης

με την τέχνη, αναδεικνύοντας τον πολιτισμό
στο κέντρο της τοπικής ανάπτυξης σε μια
νέα εποχή για την πόλη και τους ανθρώπο-
υς της», αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Δέσποι-
να Γερουλάνου, Πρόεδρος του ΔΣ της
“Ελευσίνα 2023 Πολιτιστική Πρωτεύουσα
της Ευρώπης” .

«Στόχος μας η Ελευσίνα να αναδειχθεί σε
ένα πολύπλευρο πολιτιστικό κέντρο με διεθ-
νή χαρακτηριστικά, δημιουργώντας ένα νέο
τουριστικό προορισμό και μια βιώσιμη κληρ-
ονομιά που θα υπερβαίνει τα χρονικά
πλαίσια του θεσμού», τονίζει η κ. Γερουλά-
νου.

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Ελευσίνας,
Αργύρη Οικονόμου, «γίνεται για πρώτη
φορά μια οργανωμένη προσπάθεια να ανα-
βαθμίσουμε το τουριστικό προϊόν της πόλης
δημιουργώντας, στην ουσία, της τουριστική
της ταυτότητα που θα στηρίζεται στο
πλούσιο ιστορικό και πολιτιστικό απόθεμα
της περιοχής. 

Σχέδιό μας είναι να αξιοποιήσουμε τη
μεγάλη ευκαιρία της διοργάνωσης της Πολι-
τιστικής Πρωτεύουσας και να καθιερωθεί η
Ελευσίνα ως ένας δυναμικός προορισμός και
πόλος έλξης για επισκέπτες εντός και εκτός
της χώρας μας.»

Η Ελευσίνα μετατρέπεται σε νέο τουριστικό προορισμό
μέσω του θεσμού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας

Δέσποινα Γερουλάνου: «Στόχος μας η Ελευσίνα να αναδειχθεί σε ένα
πολύπλευρο πολιτιστικό κέντρο με διεθνή χαρακτηριστικά»

ΔΙΠΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΣ ΜΠΟΝΑΜΑΣ
ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 

Το συνολικό κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό 

των δύο παρεμβάσεων ανέρχεται σε περίπου 750 εκατ. ευρώ

Συν εχ ιζεται στη σελ.10
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Συνεχίζεται από τη σελ. 2

Η προκήρυξη της ν έας επέκτασης, μήκους 4,1 χ λμ. και προϋπολογισμού 350
εκατ. ευρώ, αν αμέν εται ως το τέλος του 2022. Εκτιμάται ότι θα εξυπηρετεί 50.000
επιβάτες ημερησίως, μειών ον τας αξιοσημείωτα τον  χ ρόν ο που απαιτείται για ν α
φτάσουν  στο κέν τρο της πόλης.

Μελετάται, επίσης, η επόμεν η φάση επέκτασης της γραμμής με τρεις σταθμούς
προς Καματερό και Άν ω Λιόσια, όπου θα συν δεθεί με τον  προαστιακό επί της
Αττικής Οδού, και τελική κατάληξη στις Αχ αρν ές (κέν τρο Μεν ιδίου).

Στις αρχ ές Νοεμβρίου, θα προκηρυχ θεί, όπως προαν ήγγειλε ο κ. Καραγιάν ν ης
στο Oly mpia Forum III, ο διαγων ισμός για την  αν αβάθμιση της υφιστάμεν ης σιδ-
ηροδρομικής γραμμής της Δυτικής Αττικής σε μον ή γραμμή υψηλών  ταχ υτήτων ,
που θα λειτουργεί και ως Προαστιακός. 

Η ν έα γραμμή, μήκους 36 χ λμ., που θα εν ώσει τα Άν ω Λιόσια με τα Μέγαρα, έχ ει
συμπεριληφθεί στις εθν ικές προτάσεις του Ταμείου Αν άκαμψης, με 85 εκατ. ευρώ.
Θα διαθέτει οκτώ σταθμούς: ΕΛΠΕ Ασπροπύργου, Ασπρόπυργος, Βαμβακιά, Ελευ-
σίν α, ΕΛΠΕ Ελευσίν ας, Λουτρόπυργος, Νέα Πέραμος και τελικά Μέγαρα. Θα
εξυπηρετεί, ακόμα, τα εμπορευματικά φορτία για τις εγκαταστάσεις των  ΕΛΠΕ
Ασπροπύργου και Ελευσίν ας. Ο προϋπολογισμός του έργου αν έρχ εται σε 135
εκατ. ευρώ.
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Μυστήριο_153  Τα τετράδια της Ανζέλ Κουρτιάν 
Η παράσταση – μαρτυρία για τη Γενοκτονία των Αρμενίων 
και τη Μικρασιατική Καταστροφή, που έχουν παρακολουθήσει περισσότερα από 40.000 
άτομα σε όλον τον κόσμο, έρχεται στην Ελευσίνα

6 Νοεμβρίου | 20:00 | X-Bowling Art Center 

Σκηνοθεσία - Ερμηνεία: Χριστίνα Αλεξανιάν

Δελτίο εισόδου: 3€ | Προπώληση εδώ | Τα έσοδα
της παράστασης θα διατεθούν στον Σύλλογο Μικρ-
ασιατών Ελευσίνας

credit photo: Δημήτρης Καλογερής

#Mystery153 #Angel’sNotebooks

Σ
το πλαίσιο του Αφιερώματος για τα 100 χ ρόν ια
από τη Μικρασιατική Καταστροφή, η 2023
Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης παρουσιάζει το Μυστήριο_153 Τα

τετράδια της Αν ζέλ Κουρτιάν , την  Κυριακή 6 Νοεμ-
βρίου στο X-Bowling Art Center. 

Μια παράσταση – μαρτυρία για τη Γεν οκτον ία των
Αρμεν ίων  (1915) και τη Μικρασιατική Καταστροφή
(1922), σε ερμην εία και σκην οθεσία Χριστίν ας Αλεξα-
ν ιάν , βασισμέν η στο ομότιτλο βιβλίο της επιζήσασας
της Γεν οκτον ίας των  Αρμεν ίων  και πρόσφυγα στην
Ελλάδα Αν ζέλ Κουρτιάν . Τα έσοδα από το συμβολικό
αν τίτιμο της παράστασης θα διατεθούν  στον  Σύλλογο
Μικρασιατών  Ελευσίν ας. 

Τα τετράδια της Αν ζέλ
Κουρτιάν  είν αι μια παράστα-
ση ιστορικού εν διαφέρον τος
που έχ ουν  παρακολουθήσει
μέχ ρι σήμερα περισσότεροι
από 40.000 θεατές αν ά την
Ελλάδα, τη Γαλλία, την
Κύπρο και τις Ην ωμέν ες
Πολιτείες της Αμερικής. Έν α
έργο για τα λάθη του παρελθ-
όν τος και τη διατήρηση της
μν ήμης, με το παν αν θρώπι-
ν ο δράμα του πολέμου και
της προσφυγιάς ν α ζων τα-
ν εύουν  επί σκην ής. Με το
πρόσωπο της Αν ζέλ Κουρ-
τιάν  ταυτίζον ται Έλλην ες,
Αρμέν ιοι και Πόν τιοι, αλλά
και κάθε άν θρωπος που έχ ει
βιώσει τον  πόν ο της προ-
σφυγιάς και τον  θάν ατο.

1915. Γεν οκτον ία των  Αρμεν ίων .  
Χρόν ια μετά, η Αν ζέλ Κουρτιάν , ζών τας πια στην

Ελλάδα, αφηγείται το οδοιπορικό του διωγμού της οικο-
γέν ειάς της και ολόκληρου του έθν ους της. 

Η μάν α-μοδίστρα. Οι δυο της αδελφές.
Τα πρώτα ευτυχ ισμέν α χ ρόν ια. 
Και ύστερα βιών ουν  τις συν έπειες της διαταγής

εξολόθρευσης των  Αρμεν ίων . 
Γίν ον ται αυτόπτες μάρτυρες της Μικρασιατικής Κατα-

στροφής. 
Έν α οδοιπορικό από την  Προύσα ως τη Σμύρν η...
Και από εκεί στην  Κρήτη και την  Κοκκιν ιά.
Ο πόλεμος και η προσφυγιά καταγράφον ται μέσα

από τα μάτια εν ός παιδιού, της μικρής Αν ζέλ. 
Με τον  φόβο και τον  θάν ατο...
Με τα γέλια και τις χ αρές... 
Με τις μουσικές και τα τραγούδια που σημάδεψαν  τη

ζωή της.

«Έκαν α κρυφά-κρυφά τον  σταυρό μου. “Παν αγιά
μου, σε τι φταίξαμε; Σώσον  Κύριε τον  λαό σου” έλεγα
από μέσα μου. Όσοι ήμασταν  στις άμαξες, ν ιώθαμε
άσχ ημα γι’ αυτούς που περπατούσαν , γιατί δεν
αν τέχ αν ε απ’ τις καμιτσιές κι έπεφταν  στα χ αν τάκια.
Αν  ήταν  δυν ατόν  ν α αν αφτούν  καν τήλια για όσους
πέθαν αν  στο δρόμο, θα είχ ε φωτίσει η ν ύχ τα και θα
’χ ε γίν ει μέρα».

Μια αληθιν ή ιστορία. Μια συγκλον ιστική μαρτυρία. 
Η Αν ζέλ Κουρτιάν  θυμάται τα γεγον ότα που σημάδε-

ψαν  τη ζωή της...
Μέσα από τα μάτια της βλέπουμε την  ιστορία του

Αρμεν ικού λαού και του Ελλην ισμού της Μικράς Ασίας. 
Όπως τα έζησε η ίδια... Όπως τα βίωσε έν α μικρό

παιδί.
Όπως τα έγραψε αργότερα, στα μαθητικά τετράδια

των  εγγον ιών  της...

Συν τελεστές

Θεατρική διασκευή του ομότιτλου βιβλίου – Σκην οθ-
εσία – Ερμην εία – Καλλιτεχ ν ική επιμέλεια: 

Χριστίν α Αλεξαν ιάν
Βοηθός Σκην οθέτη – Βοηθός Παραγωγής: Κώστας

Καρασαββίδης
Στα ηχ ογραφημέν α τραγούδια της παράστασης

συμμετέχ ουν :
Φων ή: Μαρία Σπυριδων ίδου
Πολίτικο λαούτο – Μπαγλαμάς: Κώστας Γεδίκης
Σκην ικά – Κοστούμια: Μυρτώ Καραπιπέρη
Φωτογραφίες: Δημήτρης Καλογερής
Οργάν ωση – Εκτέλεση Παραγωγής: Θέατρο του

Λόγου

Ημερομην ία: 6 Νοεμβρίου
Ώρα: 20:00 
Χώρος: X-Bowling Art Center 
Διάρκεια: 75 λεπτά

Δελτίο εισόδου: 3€ 
Προπώληση: ticketserv ices.gr

Τα έσοδα θα διατεθούν  στον  Σύλλογο Μικρασιατών
Ελευσίν ας

Τα τετράδια της Αν ζέλ Κουρτιάν  (Μν ήμες από τη
Μικρασία 1915-1924) κυκλοφορούν  από τις εκδόσεις
Πλέθρον .

2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης

Website: 2023eleusis.euFacebook:
f a c e b o o k . c o m / 2 0 2 3 e l e u s i s . e u I n s t a g r a m :
i n s t a g r a m . c o m / 2 0 2 3 e l e u s i s Y o u T u b e :
y outube.com/c/2023EleusisE-mail: inf o@2023eleu-
sis.eu

#My stery 153 #Angel’sNotebooks

Σ
ε εξέλιξη βρίσκεται ήδη η διαγωνιστική
διαδικασία για την προμήθεια και εγκα-
τάσταση σύγχρονων φωτιστικών τύπου

LED στο σύνολο του Δημοτικού οδοφωτισμού
στο Χαϊδάρι.

Σε μερικούς μήνες θα ξεκινήσουν οι
εργασίες αντικατάστασης των φωτιστικών
παλαιάς τεχνολογίας που υπάρχουν σήμε-

ρα με τα νέα LED, οι οποίες θα ολοκληρωθ-
ούν μέσα στο 2023. 

Με την αντικατάσταση των συμβατικών φωτι-
στικών με LED ο Δήμος Χαϊδαρίου θα πετύχει
εξοικονόμηση ενέργειας σε ποσοστό τουλάχι-
στον 70% και θα έχει την αντίστοιχη μείωση
στους λογαριασμούς που πληρώνει στη ΔΕΗ. 

Τα νέα φωτιστικά του Δήμου θα είναι εφο-
διασμένα με σύστημα τηλεδιαχείρισης
ώστε να δέχονται εφαρμογές «έξυπνης
πόλης». 

Επίσης, σε 100 σημεία της πόλης θα
τοποθετηθούν αυτόνομα φωτιστικά LED
τροφοδοτούμενα από φωτοβολταϊκά
συστήματα.

Το σύνολο του προϋπολογιζόμενου κόστους
(3.621.074 Ευρώ) για την προμήθεια και εγκα-
τάσταση των νέων φωτιστικών θα καλυφθεί
από τη μείωση των λογαριασμών του Δήμου
στη ΔΕΗ. 
Μάλιστα, η οικονομική εξοικονόμηση  που θα 

έχει ο Δήμος
μέσα σε μια
δεκαετία θα
είναι διπλάσια

από αυτό το ποσό, δηλαδή ο Δήμος θα έχει
όφελος στο Ταμείο του τουλάχιστον 3.500.000
Ευρώ, σύμφωνα με τα τιμολόγια της ΔΕΗ που
ισχύουν σήμερα. 
Ο Δήμος Χαϊδαρίου δεν θα χρειαστεί να
δανειστεί για την υλοποίηση της σύμβασης,
καθώς ο διαγωνισμός που βρίσκεται σε εξέ-
λιξη προβλέπει την τμηματική εξόφληση του
αναδόχου.
Στην πράξη, ο Δήμος θα ξεκινήσει ταυτόχρο-

να να εξοικονομεί χρήματα από τη ΔΕΗ και
να εξοφλεί τον ανάδοχο. 
Το κόστος του Δημοτικού οδοφωτισμού
καλύπτεται οικονομικά  από τα Δημοτικά Τέλη
που πληρώνουν οι κάτοικοι. Με τις συνεχείς
αυξήσεις στην τιμή του ρεύματος, η μείωση 

του κόστους του οδοφωτισμού με την τοποθέτ-
ηση LED είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο θα
αποφευχθούν αυξήσεις  των Δημοτικών
Τελών στο Χαϊδάρι τα επόμενα χρόνια. 
Πέραν του τεράστιου οικονομικού αλλά και

περιβαλλοντικού οφέλους από την εξοικονόμ-
ηση ενέργειας, με την τοποθέτηση των νέων
φωτιστικών θα γίνει πολύ καλύτερος και ο
φωτισμός στους δρόμους του Χαϊδαρίου, με
αποτέλεσμα τη βελτίωση  της ποιότητας στην
καθημερινή ζωή στην πόλη και τη μεγαλύτερη
ασφάλεια των κατοίκων και των περιουσιών
τους. 
Επίσης, χάρη στο σύστημα τηλεδιαχείρισης,
θα είναι άμεσος ο εντοπισμός και η αντικατά-
σταση κάθε φωτιστικού που θα παρουσιάσει
πρόβλημα. Στη σύμβαση προβλέπεται
εγγύηση του αναδόχου για την αντικατάσταση
των LED που τυχόν θα καούν κατά τη διάρκεια
της πρώτης δεκαετίας.

Προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονων φωτιστικών τύπου LED 
στο σύνολο του Δημοτικού οδοφωτισμού στο Χαϊδάρι 
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ΧΧΡΡΗΗΣΣΤΤΟΟΣΣ  ΠΠΑΑΠΠΠΠΟΟΥΥΣΣ::  ΒΒΟΟΗΗΘΘΑΑΜΜΕΕ  ΤΤΟΟΥΥΣΣ  
ΑΑΚΚΡΡΙΙΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥΣΣ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΥΥΣΣ  ΣΣΤΤΑΑ  ΕΕΡΡΓΓΑΑ  ΤΤΟΟΥΥΣΣ

«Η Αναπτυξιακή Επιχείρηση του Δήμου Φυλής έχει στόχο να βοηθήσει τους
ακριτικούς και νησιωτικούς Δήμους κι όχι εμένα να πάω παραπάνω. Δήμαρχος
ήμουνα και Δήμαρχος θα μείνω». 

Τα παραπάνω τόνισε, το βράδυ της
Πέμπτης 27 Οκτωβρίου 2022, ο Δήμα-
ρχος Φυλής Χρήστος Παππούς, με
αφορμή την έγκριση των οικονομικών
καταστάσεων της Επιχείρησης, από το
Δημοτικό Συμβούλιο. 

Ο Δήμαρχος ανέφερε σειρά νησιω-
τικών Δήμων που συνεργάζονται με την
Αναπτυξιακή στον τομέα των έργων,
όπως η Τήνος, η Σίφνος, το Καστελ-
λόριζο, η Σέριφος, Δήμοι της Αττικής,
οι Δήμοι Τυρνάβου και Πωγωνίου, για
να καταλήξει. 

«Τα έργα αυτών των Δήμων τα δου-
λεύουν οι υπηρεσίες του Δήμου μας και οι τρεις επιστημονικοί συνεργάτες μου στο Γραφείο
Δημάρχου. Είμαστε, στο επίπεδο της Αυτοδιοίκησης, ο πρώτος Δήμος της Χώρας και βοηθάμε τους
ακριτικούς και νησιωτικούς Δήμους».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η σύντομη τοποθέτηση του Αντιπροέδρου της Επιχείρησης και
αναπλ. Δημάρχου Βασίλη Γεωργιάδη, ο οποίος δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει όλα τα στελέχη του
Δήμου για τη βοήθειά τους.  

«Ορφανή» βολίδα«Ορφανή» βολίδα
«καρφώθηκε» σε«καρφώθηκε» σε

αυτοκίνητο στο Μενίδιαυτοκίνητο στο Μενίδι
Συναγερμός στις αρχές

για ένα απίστευτο περιστατικό 
που συνέβη στο Μενίδι

Δ
εν έχουν τέλος τα περιστατικά άσκο-
πων πυροβολισμών στο Μενίδι, που
θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τις ζωές

πολιτών. Τελευταία περίπτωση, αυτή στην
οδό Δομήνικου Θεοτοκόπουλου.

Στις 18:55 το απόγευμα της Πέμπτη
(27/10), ο 28χρονος Β. Τ, διαπίστωσε ένα
βαθούλωμα στο καπό του αυτοκινήτου του
που είχε σταθμεύσει στο σημείο.

Σε κοντινή απόσταση εντόπισε μια βολίδα
όπλου που μετέφερε στο τμήμα ασφαλείας
Μενιδίου, που όπως προέκυψε προέρχεται
από 9αρι πιστόλι.

Πλέον τα στελέχη του Τμήματος Ασφαλείας
αναζητούν τον κάτοχο του πιστολιού, χωρίς
μεγάλες πιθανότητες εντοπισμού του καθώς
στο Μενίδι υπάρχουν εκατοντάδες όπλα που
βρίσκονται στην κατοχή αγνώστων ατόμων.
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Συνεργείο περισυλλογής αδέσποτων 
όλο το 24ωρο από το Δήμο Φυλής

Η κατάσταση στον  τομέα των
αδέσποτων  ζώων  έχ ει αλλάξει
προς το καλύτερο, τόν ισε ο Αν τι-
δήμαρχ ος Γιώργος Αβράμης.

Μιλών τας στη συν εδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου της Πέμ-
πτης 27 Οκτωβρίου 2022, με αφο-
ρμή τη συν εργασία του Δήμου με
εξειδικευμέν ο συν εργείο για την
περισυλλογή των  αδέσποτων ,
τόν ισε ότι, η υπηρεσία θα διατίθε-
ται στους συν δημότες μας με έν α
τηλεφών ημα στον  πεν ταψήφιο

αριθμό 15691. 
Ο Αν τιδήμαρχ ος δεν  παρέλειψε

ν α ευχ αριστήσει τους συν αδέλφο-
υς του Αν τιδημάρχ ους και Δημοτι-
κούς- Κοιν οτικούς Συμβούλους,
τους εργαζομέν ους και τους φιλό-
ζωους για τη βοήθειά τους στο
πολύ κρίσιμο θέμα των  αδέσπο-
των  ζώων .

Τα λεγόμεν ά του επιβεβαίωσε ο
Αν τιδήμαρχ ος Μιχ άλης Οικον ο-
μάκης που διαθέτει μεγάλη εμπει-
ρία, γιατί είχ ε την  αρμοδιότητα την

περασμέν η δημοτική περίοδο.
«Δυστυχ ώς μας μεταφέρουν  το
πρόβλημα οι ασυν είδητοι κάτοικοι
άλλων  δήμων  που εγκαταλείπουν
στην  περιοχ ή μας τα αδέσποτα,
προσπαθών τας ν α πείσουν  τον
εαυτό τους ότι δεν  θα μείν ουν
ν ηστικά, επειδή εδώ υπάρχ ουν
ταβέρν ες», τόν ισε χ αρακτηριστικά
και ζήτησε ν α υπερψηφιστεί το
θέμα, γιατί, όπως είπε, δίν ει τη
δυν ατότητα άμεσης παρέμβασης
στο Δήμο.     

Με εν τατικούς ρυθμούς και σε καθημε-
ριν ή βάση τα συν εργεία της Περιφέρειας
Αττικής συν εχ ίσουν  τους καθαρισμούς
των  ρεμάτων  της Αττικής, με έμφαση σε
περιοχ ές υψηλής επικιν δυν ότητας,
κατόπιν  και σχ ετικής εν τολής του Περ-
ιφερειάρχ η Αττικής Γ. Πατούλη.

Μέχ ρι σήμερα έχ ουν  ολοκληρωθεί οι
εξής εργασίες:

Κεν τρικός Τομέας Αθην ών

1. Καθαρισμός του ρέματος Κηφισού
στη συμβολή των  οδών  Περισσού και
Σπύρου Σκλαβεν ίτη του Δήμου Νέας
Φιλαδέλφειας

2. Καθαρισμός και η απομάκρυν ση 6
πεσμέν ων  δέν τρων  του ρέματος Γιαμ-
πουρλά από την  οδό Λεύκης έως την
οδό Επικλέους του Δήμου Νέας Φιλαδέ-
λφειας - Νέας Χαλκηδόν ας 

3. Απομάκρυν ση 4 πεσμέν ων  δέν τρ-
ων  του ρέματος Κηφισού στη γέφυρα
στη συμβολή των  οδών  Πίν δου και
Υψηλάν του του Δήμου Νέας Φιλαδέλφει-
ας 

Δυτικός Τομέας Αθην ών

1.Καθαρισμός και απομάκρυν ση 8
δέν τρων  του ρέματος στην  πάροδο Ελ.
Βεν ιζέλου του Δήμου Αγίας Βαρβάρας

2. Καθαρισμός και  απομάκρυν ση 1
δέν τρου του ρέματος Πάν θεον  του
Δήμου Αγίας Βαρβάρας

3. Καθαρισμός του ρέματος Τσαλα-
βούτα από την  οδό Κρον τήρη έως την
οδό Ευρίπου του Δήμου Περιστερίου

4. Καθαρισμός του ρέματος Χαιδαρόρε-
μα επί της οδού Παλαιάς Καβάλας του
Δήμου Περιστερίου

5. Καθαρισμός του ρέματος από την
οδό Σωκράτους έως την  οδό Αττάλου
του Δήμου Αγίων  Αν αργύρων  – Καματε-
ρού

6. Καθαρισμός του ρέματος από την
οδό Πόρου έως την  οδό Λεωφόρο
Θηβών  του Δήμου Αγίων  Αν αργύρων  –
Καματερού

7. Καθαρισμός του ρέματος από την
οδό Πόρου έως την  οδό Παπάγου έως
την  οδό Σκουφά του Δήμου Αγίων  Αν α-
ργύρων  – Καματερού

8. Καθαρισμός ρέματος επί των  οδών
Ναυσικάς και Κων σταν τιν ουπόλεως του
Δήμου Αγίων  Αν αργύρων  – Καματερού 

Νότιος Τομέας Αθην ών
1. Καθαρισμός και  απομάκρυν ση 3

δέν τρων  του ρέματος Πικροδάφν ης από
την  οδό Δράμας έως την  Λεωφόρο Αγίου
Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου

2. Καθαρισμός και απομάκρυν ση 3
πεσμέν ων  δέν τρων  του ρέματος Πικρο-
δάφν ης από την  οδό Αιγαίου έως την
οδό Δράμας του Δήμου Αγίου Δημητρίου

3. Καθαρισμός του ρέματος Λαγκαδίων
από την  οδό Θεομήτορος έως το τέλος
της οδού Λαγκαδίων  του Δήμου Αλίμου

4. Καθαρισμός και απομάκρυν ση 2
πεσμέν ων  δέν τρων  του ρέματος Πικρο-
δάφν ης στη γέφυρα στη συμβολή της
οδού Έλλης και Λεωφόρου Ποσειδών ος
του Δήμου Παλαιού Φαλήρου 

5. Καθαρισμός και απομάκρυν ση 1
πεσμέν ου δέν τρου του ρέματος Πικρο-
δάφν ης στην  Πρώτη Πεζογέφυρα στη
συμβολή των  οδών  Έλλης & Κορυζή του
Δήμου Παλαιού Φαλήρου 

6. Καθαρισμός και  απομάκρυν ση 3
πεσμέν ων  δέν τρων  του ρέματος Πικρο-
δάφν ης στην  Δεύτερη Πεζογέφυρα στη
συμβολή των  οδών  Πικροδάφν ης &
Δημοκρατίας του Δήμου Παλαιού Φαλήρ-
ου 

7. Καθαρισμός και απομάκρυν ση 2
καροτσιών  super market του ρέματος
Πικροδάφν ης στην  Τρίτη Πεζογέφυρα
στη συμβολή των  οδών  Φοιν ίκων  & Αρι-
στείδου του Δήμου Παλαιού Φαλήρου 

8. Καθαρισμός και απομάκρυν ση 2
πεσμέν ων  δέν τρων , 1
καροτσιού super market και 1 δίκυκλης
μηχ αν ής στην  Γέφυρα Κουν τουριώτου
στην  οδό Κουν τουριώτου του Δήμου
Παλαιού Φαλήρου  

Ο Περιφερειάρχ ης Αττικής Γ. Πατούλης
επισημαίν ει σχ ετικά:

«Με έγκαιρο προγραμματισμό και με
στόχ ο την  ασφάλεια των  πολιτών
εν τείν ουμε τις παρεμβάσεις μας προκει-
μέν ου ν α ελαχ ιστοποιήσουμε τους
πλημμυρικούς κιν δύν ους. Προτεραιότ-
ητα μας είν αι η αποτελεσματική θωράκι-
ση της Αττικής και σ΄αυτό το πλαίσιο
εφαρμόζουμε έγκαιρα το πρόγραμμα διε-
υρυμέν ων  καθαρισμών  των  ρεμάτων
της Αττικής μας, παραμέν ον τας σε δια-
ρκή επαγρύπν ηση και ετοιμότητα». 

Σε καθημερινή βάση οι καθαρισμοί ρεμάτων σε όλη την Αττική 

Ελευσίνα: «Λαμπάδιασε»
ΙΧ επί της Πάγκαλου 

Αναστάτωση προκλήθηκε επί της Οδού Πάγκαλου
στην Ελευσίνα τα ξημερώματα της Κυριακής
30/10, με ένα ιχ να έχει παραδοθεί στις φλόγες.
Το ΙΧ που έπιασε φωτιά από άγνωστη μέχρι στιγ-
μής αιτία καταστράφηκε ολοσχερώς ενώ η φωτιά
δεν επεκτάθηκε χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της
πυροσβεστικής. 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ενημέρωση του Π.Σ.
επιχείρησαν 7 πυροσβέστες με 2 οχήματα
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Σ
υνάντηση στα γραφεία της
διοίκησης του Οργανι-
σμού Αστικών Συγκοινω-

νιών Αθήνας είχε ο Αντιπρόεδρ-
ος της Βουλής και Βουλευτής
Δυτικής Αττικής, Θανάσης
Μπούρας, με τον Πρόεδρο του
ΔΣ, Γιάννη Γκόλια, το Γενικό
Διευθυντή Συγκοινωνιακής και
Εμπορικής Λειτουργίας του
ΟΑΣΑ, Δημήτρη Αποστολίδη και
τη συμμετοχή του Δημάρχου
Ελευσίνας, Αργύρη Οικονόμου,
του Αντιδημάρχου Τεχνικών
Υπηρεσιών και Πολεοδομίας,
Θανάση Μαυρογιάννη και του
Προέδρου του Συμβουλίου της
Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας,
Γιάννη Γιαννίκου.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν
όλα τα θέματα που άπτονται των

αστικών συγκοινωνιών και μάλι-
στα, εν όψει της προετοιμασίας
του «2023 Ελευσίνα Πολιτιστική
Πρωτεύουσα», τέθηκαν επί τάπ-
ητος οι εκκρεμότητες που αφορ-
ούν την καλύτερη δυνατή οργά-
νωση και λειτουργία των αστικών
μέσων μεταφοράς. 

Η Διοικούσα Αρχή του ΟΑΣΑ
άκουσε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον
τα ζητήματα και τις προτάσεις της
Δημοτικής Αρχής της Ελευσίνας,
ενώ δεσμεύτηκε ότι θα δρομο-
λογηθούν οι όποιες εκκρεμότ-
ητες άμεσα.

Ο κ. Μπούρας σε συνεργασία
πάντα με το Δήμαρχο Ελευσίνας,
Αργύρη Οικονόμου, θα παρακο-
λουθεί για την υλοποίηση όλων
όσων συζητήθηκαν.

Συνάντηση με τη διοίκηση του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας 
είχε ο Αντιπρόεδρος της Βουλής Θανάσης Μπούρας

Συζητήθηκαν όλα τα θέματα που άπτονται των αστικών συγκοινωνιών και μάλιστα, 
εν όψει της προετοιμασίας του «2023 Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα»

Τ
ο σύγχ ρον ο Δημοτικό
Φρον τιστήριο του Δήμου
Αχ αρν ών , το οποίο λει-

τουργεί στα πρότυπα των  ιδιω-
τικών  φρον τιστηρίων  και είν αι
δωρεάν  για τους μαθητές εγκαι-
ν ιάστηκε το απόγευμα της Πέμ-
πτης 27 Οκτωβρίου, παρουσία
επισήμων , πλήθους μαθητών
και γον έων .

Η ν έα, αυτή, δομή για την
πόλη μας στοχ εύει στη δωρεάν
παροχ ή εκπαιδευτικής αρωγής

και εξυπηρετεί χ ωρίς καν έν α
κόστος 280 μαθητές και μαθήτρ-
ιες ασθεν έστερων  οικον ομικά
οικογεν ειών  που απολαμβά-
ν ουν  διδασκαλία υψηλών  προ-
διαγραφών , από έμπειρο, άρτια
καταρτισμέν ο και έμμισθο
εκπαιδευτικό προσωπικό. Η
στήριξη της Δημοτικής Αρχ ής
σε όλους τους δημότες και στον
τομέα της Παιδείας, αποδεικ-
ν ύεται στην  πράξη. 

Το Κοιν ων ικό Φρον τιστήριο

του Δήμου Αχ αρν ών , πρωτο-
βουλία και προσωπικό
στοίχ ημα του Δημάρχ ου Αχ α-
ρν ών , Σπύρου Βρεττού,
παρέχ ει καθημεριν ά στους
μαθητές όλες εκείν ες τις πολύτι-
μες γν ώσεις που χ ρειάζον ται
ώστε ν α αν ταποκριθούν  με τον
καλύτερο δυν ατό τρόπο και ν α
πετύχ ουν , τόσο στις προαγωγι-
κές και απολυτήριες όσο και
στις Παν ελλαδικές Εξετάσεις για
την  εισαγωγή τους στις Παν επι-

στημιακές Σχ ολές της χ ώρας
μας.

Η διασφάλιση της παιδείας για
κάθε μαθητή και ειδικά μέσα σε
μια τόσο δύσκολη οικον ομική
περίοδο παραμέν ει μια από τις
βασικές προτεραιότητες της
Δημοτικής Αρχ ής.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλω-
σης που πραγματοποιήθηκε
στο κτίριο του Κοιν ων ικού
Φρον τιστηρίου (Παύλου Μελά
47 & Παγκάλου) ο Δήμαρχ ος
Αχ αρν ών , Σπύρος Βρεττός και
ο Πρόεδρος της ΔΗ.ΚΕ.Α Γιάν -
ν ης Νίκας καλωσόρισαν  τους
μαθητές και τις οικογέν ειές τους
και τους ευχ ήθηκαν  καλή και
δημιουργική σχ ολική χ ρον ιά.

Στον  χ αιρετισμό του ο Δήμα-
ρχ ος Αχ αρν ών  τόν ισε ότι υλο-
ποιείται η προεκλογική του
δέσμευση για τη λειτουργία
Δημοτικού (κοιν ων ικού) Φρον -
τιστηρίου και ευχ αρίστησε
όσους εργάστηκαν  για την  υλο-
ποίησή του. 

Ως εκπαιδευτικός, όπως είπε,
είν αι ιδιαίτερα περήφαν ος για
αυτή τη δομή κοιν ων ικής
αλληλεγγύης προς τη ν εολαία
της πόλης.

Ο Δήμαρχ ος Αχ αρν ών  Σπύρ-

ος Βρεττός δήλωσε χ αρακτηρι-
στικά:“Ο Δήμος μας προχ ωρά
σε έν α ακόμη βήμα έμπρακτης
στήριξης των  ευάλωτων  οικογε-
ν ειών  της πόλης μας. 

Έν α ακόμη βήμα για ν α σταθ-
εί ουσιαστικά δίπλα στους
μαθητές των  Αχ αρν ών  με τη
λειτουργία του Κοιν ων ικού
Φρον τιστηρίου.

Σε μια δύσκολη συγκυρία
αποδεικν ύουμε πως στηρίζουμε
κάθε συν δημότη μας, επεκ-
τείν ουμε τις κοιν ων ικές μας
παροχ ές σε κάθε επίπεδο και
συμβάλλουμε στην  εκπαιδευτι-
κή εξέλιξη των  ωφελούμεν ων
μαθητών .

Εύχ ομαι καλή πρόοδο σε όλα
τα παιδιά. Εμείς είμαστε δίπλα
τους και στηρίζουμε τα όν ειρα
τους”.

Τον  Αγιασμό των  εγκαιν ίων
τέλεσε ο Αρχ ιμαν δρίτης του
Ιερού Ναού Αγίου Βλασσίου
Ιωάν ν ης Ράπτης και στην
εκδήλωση παρέστησαν : οι Βου-
λευτές Γιώργος Βλάχ ος και
Βασίλης Οικον όμου, ο Περιφερ-
ειακός Σύμβουλος Θαν άσης
Κατσιγιάν ν ης, Αν τιδήμαρχ οι,
μέλη του Δ.Σ καθώς και εκπρό-
σωποι συλλόγων  του δήμου.

Εγκαινιάστηκε το Κοινωνικό 
Φροντιστήριο Δήμου Αχαρνών 
Χωρίς κανένα κόστος 280 μαθητές απολαμβάνουν
διδασκαλία υψηλού επιπέδου
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Στις 12:00 το μεσημέρι της Κυριακής
(30/10) παραδόθηκε ο 26χ ρον ος δρά-
στης της δολοφον ικής επίθεσης στον
επιχ ειρηματία Γιάν ν η Μάρκου στη Βαρ-
υμπόμπη. Ο 26χ ρον ος άν δρας εμφ-
αν ίστηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Κηφισιάς
συν οδεία του δικηγόρο του και αν αμέν ε-
ται, σήμερα (31/10), ν α οδηγηθεί
εν ώπιον  του Εισαγγελέα.

Σύμφων α με πληροφορίες, δεν  απάν -
τησε σε καμία ερώτηση των  αστυν ο-
μικών , όπως ακριβώς συν έβη και με τον
20χ ρον ο που είχ ε συλληφθεί το πρωί
του Σαββάτου (29/10). Ο 26χ ρον ος ήταν
παλιός γν ώριμος των  Αρχ ών  καθώς είχ ε
απασχ ολήσει στο παρελθόν  για ν αρκω-
τικά και όπλα. Σε βάρος του έχ ει σχ ημα-

τισθεί δικογραφία για απόπειρα αν θρω-
ποκτον ίας, βαριά σωματική βλάβη και
παράβαση του ν όμου πέρι όπλων .

Την  ίδια ώρα, συν εχ ίζον ται οι έρευν ες
για τα αίτια που πυροδότησαν  τον  καβγά
και τη δολοφον ική επίθεση τα ξημερώμα-
τα της Παρασκευής (28/10). Όπως έχ ει
διαπιστωθεί, η παρέα του 58χ ρον ου
επιχ ειρηματία και οι ν εαροί «πρωταγων ι-
στές» της αιματηρής επίθεσης, διασκέδα-
ζαν  στο ίδιο ν υχ τεριν ό μαγαζί. Δεν  έχ ει
προκύψει, όμως, από την  έως τώρα έρευ-
ν α ότι οι δύο παρέες αν τάλλαξαν  κου-
βέν τες, εν ώ δεν  φαίν εται ν α είχ αν  ούτε
οπτική επαφή.

Η μαν ία με την  οποία λειτούργησε ο
26χ ρον ος δράστης, που κατάφερε

συν ολικά 17 χ τυπήματα με
φαλτσέτα στον  επιχ ειρηματία,
μαρτυρά – σύμφων α με τους
αστυν ομικούς που χ ειριζον ται
την  υπόθεση – ότι είχ ε προηγηθ-
εί κάποιος καβγάς. Σύμφων α με αυτό το
εν δεχ όμεν ο που εξετάζεται, οι δύο ν εα-
ροί ακολούθησαν  τον  58χ ρον ο και όταν
σταμάτησε στην  καν τίν α της Λεωφόρου
Ερυθραίας και του επιτέθηκαν .

Οι δύο ν εαροί, αμέσως μετά το
συμβάν , επιβιβάστηκαν  σε έν α μαύρο
Ι.Χ. μάρκας Ford και κατευθύν θηκαν
προς τη Μεταμόρφωση. Ο 19χ ρον ος
οδηγός εν τοπίστηκε λίγες ώρες αργότερα
στο σπίτι του και συν ελήφθη, κατηγορ-

ούμεν ος για συν έργεια σε απόπειρα
αν θρωποκτον ίας.

Ο επιχ ειρηματίας συν εχ ίζει ν α
ν οσηλεύεται σε καταστολή έχ ον τας ήδη
υποβληθεί σε τρεις χ ειρουργικές επεμβά-
σεις, καθώς το έν α από τα χ τυπήματα
τον  τραυμάτισε στη μηριαία αρτηρία.
Σύμφων α με την  τελευταία εν ημέρωση
από τους γιατρούς, ο 58χ ρον ος έχ ει δια-
φύγει τον  κίν δυν ο, εν ώ αν αμέν εται ν α
υποβληθεί και σε ν έα χ ειρουργική επέμ-
βαση.

Τ
ο σχ έδιο ν όμου για την  Πολ-
υεπίπεδη Διακυβέρν ηση, παρου-
σίασε ο υπουργός Εσωτερικών

Μάκης Βορίδης, στο Υπουργικό
Συμβούλιο της Τετάρτης 26 Οκτωβρίου.

Όπως επισημαίν ει το ΥΠΕΣ, το υπό
κατάρτιση ν ομοσχ έδιο στοχ εύει στην
καθιέρωση εν ός συστήματος διακυβέρν -
ησης σύμφων α με το οποίο καθορίζον ται 

και καταν έμον ται αρμοδιότητες στα
επιμέρους επίπεδα διακυβέρν ησης (Κεν -
τρικό, Αποκεν τρωμέν ο, Περιφερειακό
και Τοπικό επίπεδο).

Οι σημαν τικότερες αλλαγές που επιφ-
έρει το συγκεκριμέν ο ν ομοσχ έδιο αποσ-
κοπούν :

Στην  αποφυγή των  αλληλοεπι-
καλύψεων  άσκησης αρμοδιοτήτων  είτε
στο ίδιο επίπεδο είτε σε διαφορετικά
επίπεδα διακυβέρν ησης

Στον  βέλτιστο συν τον ισμό των  διαφο-
ρετικών  επιπέδων  διακυβέρν ησης

Στην  άρση ασαφειών  για το ρόλο του 
κάθε συμμετέχ ον τα σε έν α πεδίο

πολιτικής
Στον  σχ εδιασμό μεθοδολογίας για την

συστηματοποίηση του τρόπου καταν ο-
μής των  αρμοδιοτήτων  μεταξύ των  επι-
πέδων  διακυβέρν ησης.

Παράλληλα, καθιερών εται για πρώτη
φορά η έν ν οια της «Πολυεπίπεδης Διακ-
υβέρν ησης», δηλαδή η χ άραξη και η εφα-
ρμογή των  δημόσιων  πολιτικών  στα διά-
φορα επίπεδα Διοίκησης καθώς και το
«Εθν ικό Σύστημα Πολυεπίπεδης Διακ-
υβέρν ησης» ως το ν έο μον τέλο διακ-
υβέρν ησης, που θα αποτελέσει τον  εν ω-
τικό σύν δεσμο, τόσο συστημικά, όσο
και επιχ ειρησιακά μεταξύ Επιτελικού 

Κράτους και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Για τον  σκοπό αυτό συστήν εται

«Επιχ ειρησιακό Κέν τρο Πολυεπίπεδης
Διακυβέρν ησης» το οποίο θα υπάγεται
οργαν ικά στη Γεν ική Γραμματεία Αν θ-
ρώπιν ου Δυν αμικού Δημόσιου Τομέα του
Υπουργείου Εσωτερικών  και θα αν αλάβει
τη διαρκή καταγραφή, κατηγοριοποίηση
και καταν ομή των  αρμοδιοτήτων  των
εμπλεκόμεν ων  φορέων  σύμφων α με μια
κοιν ή και αν τικειμεν ικά ορισμέν η μεθο-
δολογία, αξιοποιών τας όλες τις ν έες ψηφ-
ιακές τεχ ν ολογίες.

Εξορθολογισμός Πλαισίου Αρμοδιοτή-
των  Πολυεπίπεδης Διακυβέρν ησης

ΥΠΕΣ – Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση: ΥΠΕΣ – Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση: 
Ξεκαθαρίζονται οι αρμοδιότητες σε όλα τα επίπεδα Διοίκησης

Παραδόθηκε ο 26χρονος που μαχαίρωσε τον
Γιάννη Μάρκου στη Βαρυμπόμπη

Στις 8 και 15 Οκτωβρίου 2023 
οι δημοτικές και περιφερειακές εκλογές 

Σ τις 8 και
15

Οκτωβρίου
2023 πρόκει-
ται να διεξαχθ-
ούν οι δημοτι-
κές και περιφε-
ρειακές εκλο-
γές. Αυτό ανα-
κοινώθηκε και
επίσημα στο
Υπουργικό
Συμβούλιο από τον αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών
Στέλιο Πέτσα.

Δόθηκαν αρμοδιότητες στις οικονομικές επιτροπές και στις επιτρ-
οπές ποιότητας ζωής, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το
πρόβλημα της αδράνειας που θα προκαλούσαν όλες αυτές οι ατέρ-
μονες συζητήσεις, αλλά κυρίως ψηφίστηκε νέος εκλογικός νόμος
για τους Ο.Τ.Α..

Έτσι στις 8 Οκτωβρίου 2023 που θα γίνουν οι επόμενες εκλογές
στην Αυτοδιοίκηση, ο νόμος αυτός θα δίνει τη δυνατότητα στον
Δήμαρχο και στον Περιφερειάρχη που θα εκλεγεί, να υλοποιήσει το
πρόγραμμα το οποίο με την ψήφο τους επέλεξαν οι πολίτες.

Παλαιό Φάληρο: Διεθνές ένταλμα για τη σύλληψη
του «βιαστή με το τατουάζ» 
– Πώς πέρασε τα σύνορα για Αλβανία

Στην  Αλβαν ία, έχ ει καταφέρει ν α βρει κατα-
φύγιο ο 45χ ρον ος βιαστής του Παλαιού
Φαλήρου, ο οποίος ταυτοποιήθηκε από τις
αρχ ές.

Σύμφων α με πληροφορίες, μετά την  δημο-
σιοποίηση των  καταγγελιών , ο δράστης κατά-
φερε ν α περάσει τα σύν ορα από την  Κακα-
βιά επιχ ειρών τας ν α κρυφτεί στην  πατρίδα
του. Η Ελλην ική Αστυν ομία βρίσκεται σε επι-
κοιν ων ία με τις αλβαν ικές αρχ ές, εν ώ μέσα στις επόμεν ες ώρες αν αμέν εται διεθν ές
έν ταλμα για τη σύλληψη του.

Ο 45χ ρον ος άν δρας με το χ αρακτηριστικό τατουάζ στο δεξί του μπράτσο, είν αι
χ ωρισμέν ος πατέρας δύο αν ήλικων  παιδιών  και ζούσε με τη μητέρα του.

Αν τιμετωπίζει προβλήματα αλκοολισμού, κάτι που επιβεβαιών ει τις αν αφορές της
34χ ρον ης γυν αίκας που έπεσε θύμα του, η οποία περιέγραψε ότι η αν άσα του μύριζε
αλκοόλ την  ώρα της επίθεσης.

Πώς τον  ταυτοποίησαν  οι αρχ ές
Οι αστυν ομικοί της Υποδιεύθυν σης Ασφάλειας Αθην ών , κατάφεραν  ν α ταυτοποιή-

σουν  τον  «δράκο» μέσα από ίχ ν η DNA, τα οποία μάλιστα συν δέουν  τον  δράστη και
με τα δύο καταγγελλόμεν α περιστατικά.

Συγκεκριμέν α DNA του καταζητούμεν ου άν δρα εν τοπίστηκε μέσα στο Ι.Χ. της
24χ ρον ης, την  οποία αποπειράθηκε ν α βιάσει τα ξημερώματα της προηγούμεν ης Κυρ-
ιακής.
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Εταιρεία με πολυετή ηγετική θέση
στον τομέα παραγωγής/εμπορίας
βιομηχανικών πρώτων υλών, επιθ-
υμεί να προσλάβει Εργάτη Αποθήκ-
ης και Εργάτη με γνώση Κλαρκ, στο
υποκατάστημα της εταιρείας στον
Ασπρόπυργο Αττικής.

Καθήκον τα:
Picking & Packaging (συλλογή
σακιών/κιβωτίων, προετοιμασία
παραγγελιών)
Έλεγχος παραγγελιών
Ταξινόμηση εμπορευμάτων με ασφ-
άλεια στις θέσεις της αποθήκης με
βάση τις οδηγίες των υπευθύνων
Χρήση και χειρισμός εξοπλισμού
αποθηκών
Φορτώσεις-εκφορτώσεις με χρήση

ανυψωτικών μηχανημάτων
Απογραφές

Προφίλ:
Απόφοιτος μέσης εκπαίδευσης
Υπευθυνότητα, συνεργατικότητα,
ομαδικό πνεύμα

Απαραίτητα προσόν τα
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
Εμπειρία σε προετοιμασία παραγγε-
λιών και  διαχείριση
σακιών/κιβωτίων και παλετών
Προϋπηρεσία σε αποθήκη τρο-
φίμων θα αξιολογηθεί θετικά

Αποστολή βιογραφικών  στο sofi-
aplati@alinda.gr

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

Διήμερη εθελοντική αιμοδοσία 
τον Νοέμβριο στον Δήμο Ιλίου

Συν επής στο ραν τεβού με τους εθελον τές αιμοδότες, ο Δήμος Ιλίου εν ημερών ει
ότι η εθελον τική αιμοδοσία για τον  Νοέμβριο θα πραγματοποιηθεί την  Παρασκευή
4 Νοεμβρίου, ώρες 09:00 έως 16:00 και το Σάββατο 5 Νοεμβρίου, ώρες 09:00 έως
14:00, στο Δημαρχ είο Ιλίου.

Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά κατόπιν  προγραμματισμέν ου
ραν τεβού και όχ ι με ελεύθερη προσέλευση.

Για τη συμμετοχ ή θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και για ραν τεβού οι εν διαφ-
ερόμεν οι θα πρέπει ν α επικοιν ων ούν  με την  Κοιν ων ική Υπηρεσία του Δήμου
Ιλίου στο τηλέφων ο 2102624090 από 26.10.2022 έως 02.11.2022, εργάσιμες
ημέρες, ώρες 08.30 – 14.30.

Κλείσε το ραν τεβού σου για τη διήμερη αιμοδοσία.
Δίν εις αίμα, δίν εις ζωή!
Εν ίσχ υσε και εσύ την  Τράπεζα Αίματος του Δήμου Ιλίου.
Γίν ε και εσύ εθελον τής αιμοδότης.

ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ – ΕΡΓΑΤΗΣ
ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΚΛΑΡΚ

Συν εχ ιζεται από τη σελ. 3

Παράλληλα, θα δοθεί σε:

225.000 δικαιούχους του ελάχι-
στου εγγυημένου εισοδήματος,
διπλή δόση τον Δεκέμβριο και

800.000 δικαιούχοι επιδόματος
παιδιών ΟΠΕΚΑ, θα δουν μιάμιση
επιπλέον μηνιαία δόση.

Το συνολικό κόστος για τα παρα-
πάνω ανέρχεται στα 496 εκατ. ευρώ.

Επίδομα θέρμανσης

Η κοινή υπουργική απόφαση
(ΚΥΑ) θα εκδοθεί, τελικά, την επό-
μενη εβδομάδα, σύμφωνα με την
οποία θα προσδιορίζονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις για την χορήγ-
ηση του επιδόματος θέρμανσης.

Το συνολικό ποσό που θα διατεθ-
εί ανέρχεται σε 500 εκατ. ευρώ, μαζί
με την επιδότηση των 25 λεπτών το
λίτρο στην αντλία, μέτρο που σε
πρώτη φάση θα ισχύσει μέχρι το
τέλος του έτους, χωρίς να αποκλείε-
ται, εάν οι συνθήκες το επιβάλλουν
να παραταθεί.

Δικαιούχοι του επιδόματος εφέτος
είναι περίπου 1,3 εκατ. νοικοκυριά,
ενώ πέρυσι ήταν κάτι λιγότερο από
900 χιλ. και αυτό διότι έχουν διευρυ-
νθεί τα περιουσιακά στοιχεία, ενώ
θα αυξηθεί και η βάση για το περ-
ιουσιακό κριτήριο, λόγω της
αύξησης των αντικειμενικών αξιών. 

Το ανώτερο ποσό που μπορεί να 

λάβει ένα νοικοκυριό είναι τα 800
ευρώ από 750 ευρώ πέρυσι, και το
κατώτερο τα 100 ευρώ, όσο ήταν
και πέρυσι.

Tα κριτήρια που θα ισχύσουν για
φέτος είναι:

Το όριο εισοδήματος ανέρχεται σε
16.000 ευρώ για τον άγαμο.

Σε 24.000 ευρώ για τον έγγαμο,
ποσό που προσαυξάνεται κατά
3.000 ευρώ για κάθε προστατευόμε-
νο παιδί.

Τα περιουσιακά κριτήρια, αυξάνε-
ται πιθανότητα στις 200.000 ευρώ
αντικειμενική αξία για τον άγαμο,
ενώ θα παραμείνει στις 300.000
ευρώ αξία ακίνητης περιουσίας για
τους έγγαμους.

Στην περίπτωση όμως που
κάποιος θελήσει να λάβει το διπλά-
σιο ποσό, τότε το κριτήριο είναι
14.000 ευρώ για τον άγαμο και
20.000 ευρώ για τον έγγαμο.

Η πρώτη δόση, που θα αφορά
του παλαιούς δικαιούχους, θα
χορηγηθεί, περίπου στις 10 Δεκεμ-
βρίου και αφού έχει προηγηθεί η
υποβολή της σχετικής αίτησης στο
myθέρμανση έως το τέλος Νοεμ-
βρίου.

Θα ακολουθήσει η πληρωμή των
νέων δικαιούχων που θα υποβάλ-
λουν αίτηση έως τις 15 Δεκεμβρίου
και η πληρωμή θα γίνει στο τέλος
του ίδιου μήνα.
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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 

4488

Ενοικιάζεται μονοκατοικία στα Νεόκτιστα 
Ασπροπύργου 

Ενοικιάζεται αυτόνομη μονοκατοικία στα Νεόκτιστα
Ασπροπύργου πίσω από το 6ο Δημοτικό σχολείο απέ-
ναντι από την ΤΕΚΑΤ Κατασκευαστική. 60m2. Υπνοδω-

μάτιο , 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 

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο
ΘΡΑΚΗΣ
Π  Ρ  Υ  Τ  Α  Ν  Ε  Ι  Α

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Ε Ω Ν
ΠΛΗΡΩΣΗΣ  ΘΕΣΕΩΝ
ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Στο αριθ.
2664/20.10.2022 ΦΕΚ τ.
ΤΡΙΤΟ δημοσιεύθηκαν  οι
προκηρύξεις για την
πλήρωση δύο (2) θέσεων
μελών  ΔΕΠ για τις αν άγ-
κες Τμημάτων  του Δημο-
κρίτειου Παν επιστημίου
Θράκης και συγκεκριμέ-
ν α:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Τ Μ Η Μ Α
Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ω Ν
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Τ Ο Μ Ε Α Σ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ
Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ
Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ω Ν
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

- Μία (1) θέση μέλους
ΔΕΠ στη βαθμίδα του
Αν απληρωτή Καθηγητή ή
Επίκουρου Καθηγητή με
γν ωστικό αν τικείμεν ο
«Ψηφιακά Συστήματα».
ΑΔΑ: ΩΤ3046ΨΖΥ1-54Μ

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Σ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ
«ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 30284 &
APP 30285

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
- Μία (1) θέση μέλους
ΔΕΠ Καθηγητή πρώτης
βαθμίδας με γν ωστικό
αν τικείμεν ο «Ηλεκτρον ι-
κά Ισχ ύος».
ΑΔΑ: ΨΧΛ146ΨΖΥ1-Η3Μ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ
30291

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ
ΥΠ Ο Ψ Η Φ Ι Ο ΤΗ ΤΩ Ν :
Τρίτη 27 Δεκεμβρίου
2022

Οι εν διαφερόμεν οι
καλούν ται ν α υποβάλουν
την  αίτηση υποψηφιότ-
ητας μαζί με όλα τα απαρ-
αίτητα για την  κρίση
δικαιολογητικά, τα οποία
αν αφέρον ται στο ΦΕΚ
της προκήρυξης, στο
πληροφοριακό σύστημα
«ΑΠΕΛΛΑ» (https://apel-
la.minedu.gov .gr).

Περισσότερες πληροφο-
ρίες παρέχ ον ται από τη
Γραμματεία του Τμήματος
Ηλεκτρολόγων  Μηχ α-
ν ικών  και Μηχ αν ικών
Υπολογιστών : Κτίριο Α΄
Π αν επ ισ τ ημιούπ ολη,
Κιμμέρια, 67100 Ξάν θη,
τηλ.: 25410 79038 –
25410 79018.

Κομοτην ή   27/10/2022
Ο Πρύταν ης

Αλέξαν δρος Χ. Πολυχ ρ-
ον ίδης
Καθηγητής Χειρουργικής
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Η ΝΕ Μεγα-
ρίδας απέδρα-

σε από την
Αμαλιάδα

Για την  4η αγων ιστική
της Α/2 η ΝΕ Μεγαρίδας
ύστερα από έν α συν α-
σπαστικό παιχ ν ίδι επι-
κράατησε στην  Αμαλιάδα
του Κόροιβου 88-91.

Σε έν α παιχ ν ίδι με
πολύ έν τον ες διακυμάν -
σεις η Μεγαρίδα ήταν  τελι-
κά αυτή που χ αμογέλασε
στο θρίλερ της Αμαλιάδας
(88-91), με αποτέλεσμα
ν α πετύχ ει το πρώτο της
διπλό στην  Elite League
και ν α αν έβει στο 2-2,
αφήν ον τας του ‘Ηλειους
στο 1-4, που πλήρωσαν
σε μεγάλο βαθμό την
κούρασή τους εξαιτίας
των  λίγων  επιλογών  που
είχ αν .

Κόροιβος Αμαλιάδας-
Μεγαρίδα 88-91 (κ.α. 80-
80)

Διαιτητές: Αν αστόπου-

λος Αν τ.-Νάστος-Ρίζος
(Γιαλικάρης)

Δεκάλεπτα: 23-12, 42-
43, 60-68, 80-80, πρτ. 88-
91

Κόροιβος (Δελέγκος):
Λιούις 11, Νοέας 15 (2),
Καμάρας 31 (5), Καραΐσ-
κος 2, Ιατρίδης 9,
Μαστόρος 15 (2), Ρουμε-
λιώτης, Μίτροβιτς 5.

Ν.Ε Μεγαρίδας (Μάν τα-
λος): Παλαιοχ ωρίτης 9 (3),
Γκατζιάς 8 (1), Παπαγιάν -
ν ης 5, Αγγελόπουλος 5
(1), Γερομιχ αλός 37 (2),
Καψαλός, Ντουμπίν σκι 9
(1), Σωτηράκης 6, Καλλι-

ν ικίδης 8, Χάσα, Ζαρκα-
δούλας 3.

Επόμεν η αγων ιστική
(5η, 5-6/11)

ΦΕΑ ΝΦ/ΝΧ-Μαρούσι
Χαρίλαος Τρικούπης-

Παπάγου
Τρίτων -Ψυχ ικό
Παν ερυθραϊκός-Αγρίν ιο
Μεγαρίδα-Καβάλα
Αίας Ευόσμου-Κόροιβος

Αμαλιάδας
Ερμής Σχ ηματαρίου-

Αμύν τας
Ελευθερούπολη-Ηρακ-

λής ΚΑΕ 2022

ΑΝ.ΤΣ.

Ο Παν ελευσιν ιακός ήταν
εν  τέλει ο μεγάλος ν ικητής
του μεγάλου ν τέρμπι της
4ης αγων ιστικής του 2ου
ομίλου της Β Εθν ικής, με
την  ομάδα της Ελευσίν ας
ν α κερδίζει τον  Διαγόρα
Ρόδου με 86-72 και ν α
αν εβαίν ει στο 3-1 για
φέτος!

Μάλιστα, η 4η περίοδος
ήταν  αυτή που έκαν ε τη
μεγαλύτερη διαφορά, με τον  Παν ελευ-
σιν ιακό ν α πατάει γκάζι και με έν α
μεγάλο σερί στο τελευταίο δεκάλεπτο
ν α αρπάζει ακόμα έν α ροζ φύλλο
αγών α για τη φετιν ή σεζόν  -αποκ-
τών τας και έν α μεγάλο μαξιλαράκι ασφ-
αλείας και εν  όψει της ρεβάν ς.

Παν ελευσιν ιακός-Διαγόρας Ρ. 86-72

Διαιτητές: Σκαλτσής-Χριστιν άκης-
Ξυλάς (Παπαφωτίου)

Δεκάλεπτα: 18-23, 41-41, 64-58, 86-
72

Παν ελευσιν ιακός ΑΟΚ (Βούλγαρης):
Νίκου 6 (10reb , 13ast) Κατσαν εβάκης
2, Καρακατσάν ης 8(2), Ντακούλιας
9(3), Μαν ωλάτος, Κρασάκης 12, Σταμέ-

λος 2, Λεκάκης 3(1), Παπαφλωράτος 9
(2), Ρεκουν ιώτης 13, Μακρής 20(1)
Δεν δριν ός

ΓΣ Διαγόρας: Χατζηγεωργίου, Ιορδά-
ν ογλου 5(1),Μπόζιτς 10, Καραβάς 6(2),
Παρκαδας 7(1), Πιλκούδης 10, Γκίν ος,
Χρυσής 17(1), Φράγκος, Σκλίβας 8,
Μήτσου 9(3).

Το πρόγραμμα της 5ης αγων ιστικής
(5/11):

Πεύκη – ΑΕΝΚ
ΑΟΠΦ – ΟΦΗ
Δούκας – ΑΟΚ Χαν ιά
Αιγάλεω – Παν ελευσιν ιακός
Διαγόρας Ρόδου – Έσπερος Καλλιθέας
Παν ιών ιος – Πρωτέας Βούλας

Επιμέλια: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Ο ΑΟΚ Πανελευσινιακός καθάρισε το ντέρμπι

Μπαμ!!! Με Γιάννη Φλορέα ο Μανδραικός

Ο Μανδραϊκός κλείνει την μεταγραφική περίοδο με
μια σπουδαία μεταγραφή ενός ταλαντούχου ποδοσφ-
αιριστή: Γιάννης Φλωρέα

Ο 24χρονος ποδοσφαιριστής επέλεξε από μια
ομάδα Γ Εθνικής, τον Βύζαντα από τον οποίο έμεινε
ελεύθερος, να έρθει στον ιστορικό Μανδραϊκό που
αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Β ΕΠΣΔΑ. Οι
υψηλοί στόχοι της ομάδας, η πρότυπη οργάνωση
και η σοβαρή δουλειά που γίνεται φέτος ήταν τα βασικά κριτήρια.

Ο Μανδραϊκός επενδύει σε ποδοσφαιριστές που εξυπηρετούν βραχυπρόθεσμους
και μακροπρόθεσμους στόχους της διοίκησης και της τεχνικής ηγεσίας. Ο Γιάννης
Φλορέα θα αποτελέσει ένα πολύ χρήσιμο ποδοσφαιρικό εργαλείο στο φετινό πρω-
τάθλημα και όχι μόνο.

Η οικογένεια του Μανδραϊκού τον καλωσορίζει, του εύχεται υγεία, επιτυχίες και
πλέον είναι όλοι μαζί μια γροθιά για να κάνουν πράξη τα κοινά όνειρά τους.

ΕΣΚΑΝΑ Γ/1: Ο Πανελευ-
σινιακός U23 την ΜΕ
Μεγαρίδος 90-54

Σε εξ' αναβολής αγώνα της
Γ΄ΕΣΚΑΝΑ Γ/1 ο  Πανελευσινιακός
U23 επικράτησε της ΜΕ Μεγαρίδος
90-54
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ U23- ΝΕ
ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ U23  90-54  
Διαιτητές : Τζίμης, Καραπάνος
Δεκάλεπτα: 22-13, 43-34, 63-42,
90-54
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ U23 (Βούλγα-

ρης): Πουρής 8(1), Μπουρίτης 4,
Δενδρινός 14(2), Κεφαλάς 15(5),
Λομτατίντζε 7(1), Ρόκας 5(1),
Πατρίκης 5(1), Μπουρντένης 5,
Κατσανεβάκης 4, Μανωλάος 18(4),
Κωνσταντόπουλος  , Γεωργιόπου-
λος 5(1)

ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ U23 (Υφαντής) :
Κώνστας 16(1), Χατζόγλου 3(1), Στα-
μέλος 10, Λεβέντης , Υφαντής ,
Νικολάου 2, Μπεθάνης 7,
Ευσδταθίου 5, Μήτσος 6(1),
Βαζούκης 5(1), Σαμιώτης.

Η  Ένωση Πανασπροπυργιακού 3-0 τον Ικαρο Νεοκτίστων
Στην  πρεμιέρα του πρωταθλήματος στην  Α΄κατηγορία στο δημοτικό στάδιο
Ασπροπύργου η Εν ωση Παν ασπροπυργιακού Δόξας ξεκίν ησε με το δεξί τις
υποχ ρεώσεις της και επικράτησε του γειτον ικού Ικάρου Νεοκτίστων  με 3-0.
Παρά το δυν ατό άν εμο που επικρατούσε η Εν ωση δημιούργησε ευκαιρίες που
δεν  τις εκμεταλλεύτηκε.

Τα γκολ: 

Ηλιόπουλος 18′ με σουτ
1-0
Τσάτσος 52′ με σουτ 2-0
Σερέπας 61′ με κεφαλιά
3-0

Διαιτητής: Λάμπρου Β.
Βοηθοί: Πλάκας Χ,-Στα-
μούλης Γ.

ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΥ ΔΟΞΑΣ(προπον ητής Κυριάκος Μίχ ας):
Αν δριόλας, Βουρν άζος, Πίν ης(55′ Τσιρικλός), Κον τούλης, Αλμέιδα(43′ Σερέ-
πας),Τσαγιάν ν ης(75′ Τσεβάς), Τσάτσος, Ηλιόπουλος(73΄BACI), Μακρίδης, Ντα-
φόπουλος Σ.(Δημακάκος).
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: , Μίχ ος, Καγιάς, Τζούν τι, Τζαχ ρήστας.

ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ(προπον ητής Γιώργος Αν αν ιάδης): Χυσολλάρι Ε, Κύρι-
λιουκ, Κάτσος Χ, Σπυρίδης(39 Χιον ίδης), Νταφόπουλος Α,(82′ Σκρέκας), Πρέσ-
σας(63′ Λαουν άρος), Αν δρεάδης(46’Μυλων άς) Χυσολλάρι Επ(65’Σούτα), Μάμας,
Στασίν ης, Πέτσας.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: Μαλακέλης,

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ
G-PHOTO Γεωρνταμιλής Θεόδωρος



A.Ο ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ 2012 :
Ανακοίνωσε την Αναστασία
Καραϊωσηφόγλου
Σε άλλη μια μεταγραφή πέρασε η ομάδα
του Πήγασου Θριασίου 2012
θωρακίζοντας την αμυντική της γραμμή.
Ο λόγος για την Αναστασια
Καραϊωσηφόγλου που αγωνίζεται ως
ακραίος αμυντικός
Προερχόμενη από τον Εθνικό
Πειραιώς.
Η 17 Χρόνη Αναστασία δηλώνει
αισιόδοξη και ευτυχής που φόρεσε τα
χρώματα του ΠΗΓΑΣΟΥ.
Η ίδια Δήλωσε : Είναι χαρά μου να
προπονούμαι σε μια ομάδα με τόσο
ποιοτικές παίκτες καθώς και με μια
έμπειρη coach έχοντας να μάθω πολλά για να γίνω καλύτερη.
Η Προπονήτρια της ομάδος δείχνει ιδιαίτερα ικανοποιημένη από την
παίκτρια λέγοντας πως είναι ένα ακατέργαστο ταλέντο με φυσικά στοιχεία
όπου αν δουλευτεί έχει να προσφέρει πολλά στην ομάδα.
Διακρίνω ιδιαίτερο πάθος & δυναμισμό. Στοιχεία που ζητάμε εμείς οι
προπονητές. Καλός όρισες Αν αστασία στην  ομάδα μας.

ΑΝ.ΤΣ.
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Με το δεξί ο ΑΟ Μίμας Μικρασιατική
Με τέρμα που σημείωσε ο Λαοκράτης Μπαγδάτογλου 19' ο ΑΟ Μίμας Μικρασιατική επικράτησε

στο γήπεδο Γιάννης Παθιακάκης του νεανικού Σκορπιού Φυλής με 1-0 και ξεκίνησε με το εξί τις
υποχρεώσεις του στο πρωτάθλημα,

Ο Σκορπιός τελείωσε το παιχνίδι με 10 ποδοσφαιοριστές αφού αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη
κάρτα στο 61' του Κάσσου.

Διαιτητής ο Φαρμάκης.Βοηθοί:Δεμερτζής-Θωμόπουλος.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Παναγιωτίδης, Μπαλής, Δημητρόπουλος, Πετράκης(74′ Μαυρίδης), Αντωνόπουλος,

Πατραμάνης, Αναγνώστης(62′ Κίτσας), Κάσσος, Χωματιανός(74′ Χριστοδούλου), Γρίμας, Τσικρικάς.
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ: Μάππας, Χριστόπουλος, Ζουμπουρλής, Έβερετ, Μήτσος Α., Μήτσος Δ.,

Μαζιώτης(75′ Κήττας), Τούσης, Στρατάκης(85′ Γαλανός), Μάκρας, Μπαγδάτογλου.

Με Γ. Μπουντόπουλο ο Βύζας Μεγάρων 1-0
την Ερμιονίδα

Με τέρμα που σημείωσε ο
Γιώργος Μουν τόπουλος
από ασίστ του Αλέξαν δρου
Σαχ όλι στο 45΄ο Βύζας
Μεγάρων  επικράτησε με 1-
0 της ΑΕ Ερμιον ίδας.

Και οι δύο ομάδες έχ ασαν
ευκαιρίες για ν α σκοράρ-
ουν .Οι δύο προπον ητές
Δημήτρης Καλύκας και Μάρ-
κος Στεφαν ίδης έβγαλαν
χ ρήσιμα συμπεράσματα.

Διαιτήτευσε ο Αν τι Χαμπιλάι. Βοηθοί: Βασίλης Ζειμπέκης-Δημήτρης Τσάμπουρας.

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ(προπον ητής Δημήτρης Καλύκας): Χαλκίδης, Δρυμούσης,
Φλέγκας Μύρκος Μουσκάι, Μαν ωλιάς, Κων σταν τίν ου, Σαχ όλι, Καραγιάν ν ης,Μπου-
ν τόπουλος, Στρατιδάκης.

Αγων ίστηκαν  και οι Σκλιάς Ρετζιάν ο, Ζέρβας, Νταούτ, Φυσαράκης Γ.
Εκτός οι Κουφής Κατσάν α( Β’ ομάδα) Χατζημελετιάδης (Φαν τάρος) και οι τρα-

υματίες Φυσαράκης Κεν δριστάκης Ντούν ης, Κων σταν τιν ίδης.

ΑΕ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ(προπον ητής Μάρκος Στεφαν ίδης):Πον ηρός, Μίχ ος, Τζιέρης,
Κολέλης, Μηλιώτης, Ντιόγκο Νέτο,Ιλσι, Φάμπιο Μάρτιν ς, Τσέσα, Σοφλιός, Μόρι
Κειτά.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: Πρωτόπαππας, Μαμουτάι, Καράτι, Βιρβίλης, Κλάιν τι, Τριμ-
πόν ιας,Στεργίου, Λέρμας.

Εκτός ο Βασίλης Μάρκου και ο Γρηγόρης Ιβάν οφ.

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Το Σχέδιο της Ε.Π.Ο για
τους ομίλους Γ' Εθνικής

“Σήμερα αν αμέν εται ν α γίν ουν  γν ω-
στοί οι όμιλοι στην  Γ’ Εθν ική εν ώ
υπάρχ ουν  ακόμη οι εκκρεμότητες με
Αγροτικό Αστέρα και           Παν δρα-
μαϊκό που είν αι στον  αέρα.

Αυτή τη στιγμή οι ομάδες είν αι 69
συν ολικά και αν αμέν εται ν α χ ωριστούν
σε πέν τε ομίλους.

Οι πέν τε πρωταθλητές θα παίξουν
μεταξύ τους αγών ες μπαράζ (δύο μέσα,
δύο έξω)

και θα αν έβουν  οι τέσσερεις.
Το προσχ έδιο που έχ ει στα σκαριά

η ΕΠΟ είν αι το εξής:

1ος όμιλος:
ΕΠΣ Έβρου (Έν ωση Αλεξαν δρ-

ούπολης),
ΕΠΣ Θράκης (Παν θρακικός), ΕΠΣ

Καβάλας (Βύρων ας, Καβάλα,
Μέγας Αλέξαν δρος Ορφαν ίου,

Νέστος Χρυσούπολης),
ΕΠΣ Ξάν θης (Άρης Αβάτου, Ορφέας

Ξάν θης),
ΕΠΣ Σερρών  (Απόλλων  Παραλιμ-

ν ίου),
ΕΠΣ Μακδον ίας (Θερμαϊκός, Καμπα-

ν ιακός,
Ποσειδών ας Νέας Μηχ αν ιών ας,

Καμπαν ιακός, Αγροτικός Αστέρας (;),
ΕΠΣ Δράμας (Δόξα Δράμας, Παν δρ-

αμαϊκός (;) (*)
Εάν  παίξουν  Αγροτικός Αστέρας ή

Παν δραμαϊκός
ή και οι δύο ο Απόλλων  Παραλιμν ίου

θα πάει στον  2ο όμιλο.

2ος όμιλος:
ΕΠΣ Κοζάν ης (Κοζάν η, ΑΕΠ

Κοζάν η, Μακεδον ικός Φούφα),
ΕΠΣ Χαλκιδικής (ΑΟ Χαν ιώτης), ΕΠΣ

Κιλκίς (ΠΑΟΚ Κρηστών ης).
ΕΠΣ Πέλλας (Θύελλα Σαρακην ών ,

Εδεσσαϊκός), ΕΠΣ Καστοριάς (Καστορ-
ιά),

ΕΠΣ Πιερίας (Πιερικός, Σβορών ος,
Εθν ικός Νέου Κεραμιδίου),

ΕΠΣ Κέρκυρας (Λευκίμμη, Αστέρας
Πετριτή),

ΕΠΣ Θεσσαλίας (Ολυμπιακός Βόλου)
(*)

Εάν  δεν  υπάρξει αν ακατάταξη με
ομάδα από τον  1ο τότε θα παίξει

στον  όμιλο αυτό ο Ολυμπιακός
Βόλου από την  Θεσσαλία

3ος όμιλος:
ΕΠΣ Τρικάλων  (ΑΟ Τρίκαλα, Φήκη,

Διγεν ής Νεοχ ωρίου),
ΕΠΣ Λάρισας (Ελασσόν α, Δωτιέας

Αγιάς),
ΕΠΣ Αιτωλοακαρν αν ίας (Παν αγρι-

ν ιακός, Ναυπακτιακός Αστέρας),
ΕΠΣ Βοιωτίας (ΑΟ Υπάτου),
ΕΠΣ Πρέβεζας/Λευκάδας (Απόλλων

Πάργας, Τηλυκράτης Λευκάδας),
ΕΠΣ Εύβοιας (Χαλκίδα), ΕΠΣ Αχαϊας

(Πάτραι), ΕΠΣ Ζακύν θου (Ζακυν θος)
(*)

Υπάρχ ει σεν άριο ν α μπει στον
όμιλο των  Τρικάλων  και η Δυτική Αττική

(Ελευσίν α, Βυζας Μεγαρων )
Στον  4ο όμιλο θα πάν ε οι ομάδες

της Πελοπον ν ήσου   και στον  5ο όμιλο
θα πάν ε οι ομάδες από Αθήν α, Πειραιά
μαζί με αυτές της Κρήτης.”

Ο Μανδραικός ΑΟ με Βόγγα
και Σκαμαντζούρα 2-0
Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Β΄κατηγορίας
ο Μανδραικός επικράτησε στο γήπεδο Πανοράματος
με 2-0 του Πανλιοσιακού και ξεκίνησε με το δεξί τις
υποχρεώσεις του΄.
Τα τέρματα της ομάδας του Γιώργου Σωτήρχου
σημείωσαν οι Βόγγας 45‘ πέν-και Σκαμαντζούρας
87′.

Διαιτήτευσε ο Νάκος. Βοηθοί:Τριανταφυλλίδης-Κορ-
δολαίμης

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΑΟ (προπονητής Γιώργος
Σ ω τ ή ρ χ ο ς ) :
Κοπαλάς,Μπακατσέλος,Τζαφεράκος,Βλαχόπουλος,Π
ετσίτης,Πρίφτι,Απαζίδης,Βόγγας,Χαμηλάκης,
Ταμπουράκης,Λόλι
Αγωνίστηκαν σαν αλλαγή και  οι
Σκαμαντζούρας,Βάσα,Βούκα, Τσέκας.

ΑΝ.ΤΣ.
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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.

Επικοινωνία 
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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Πωλείται κτήμα 5 στρεμμά-
των στην Πύλη Δερβε-
νοχωρίων, πολύ κοντά σε
σχολεία.
Εναλλακτικά ανταλλάσσε-
ται με οικόπεδο στη Δυτική
Αττική ή με οικία εντός
σχεδίου. Έχει πολύ κοντά
το ρεύμα και το νερό και
έχει 6 μέτρα δρόμο.
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

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

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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Η HELLENiQ ENERGYHELLENiQ ENERGY δίνει φτερά 
στα όνειρα των νέων του Θριασίου

Από το 2009 η HELLENiQ ENERGY συνολικά έχει απο-
νείμει επαίνους και χρηματικά έπαθλα σε 4.250 αποφ-
οίτους από 34 Γενικά Λύκεια και 16 Επαγγελματικά
Λύκεια, δείχνοντας στην πράξη ότι στηρίζει τους νέους
που επιθυμούν να διαπρέψουν και να πραγματοποιήσουν
τα όνειρά τους. 

Συγκεκριμένα, για τις ακαδημαϊκές χρονιές 2020-2021
και 2021-2022 βραβεύθηκαν 105 αριστούχοι από τους
Δήμους Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάνδρας-Ειδυλλίας
και Μεγαρέων του Θριασίου Πεδίου, 104 του Δήμου
Κοζάνης και 255 των Δήμων Αμπελοκήπων – Μενεμένης,
Δέλτα και Κορδελιού – Ευόσμου της Δυτικής Θεσσα-
λονίκης, με το συνολικό αριθμό των βραβευόμενων να
φτάνει τους 464 απόφοιτους. 

Στην εκδήλωση για τους αριστούχους του Θριασίου
Πεδίου, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 11 Οκτω-
βρίου 2022, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, η HELLENiQ
ENERGY απένειμε επαίνους και χρηματικά έπαθλα σε 105
αποφοίτους Λυκείων από τους Δήμους Ασπροπύργου,
Ελευσίνας, Μάνδρας-Ειδυλλίας και Μεγαρέων. Στην
εκδήλωση έδωσε τη δική της διαφορετική νότα η Χρι-
στίνα Φλαμπούρη, η μοναδική Ελληνίδα που κατέκτησε
τις 7 ψηλότερες βουνοκορφές του κόσμου, εμπνέοντας
τους αποφοίτους να ανοίγουν τα φτερά τους, να
αγγίζουν τις κορυφές και να μην τους καταβάλει καμία
δυσκολία.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, η Υπο-
υργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως και
σύσσωμη η ηγεσία του Υπουργείου, ο Μητροπολίτης
Σαλαμίνας και Μεγαρέων, μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότ-
ητας, καθώς και εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Από την HELLENiQ ENERGY παρέστησαν ο Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου Ιωάννης Παπαθανασίου, ο Διε-
υθύνων Σύμβουλος Ανδρέας Σιάμισιης και στελέχη της
Διοίκησης του Ομίλου.

Η Νίκη Κεραμέως στον χαιρετισμό που απηύθυνε
συνεχάρη τους αποφοίτους που έθεσαν υψηλούς στόχο-
υς, προσπάθησαν και τους πέτυχαν, μέσα από τη διαδι-
κασία των Πανελλαδικών Εξετάσεων, και τους γονείς και 

εκπαιδευτικούς που τους στήριξαν όλο αυτό το διά-
στημα. 

Η Υπουργός συνεχάρη, επίσης, την HELLENiQ ENERGY
για την πρωτοβουλία να επιβραβεύσει τους άριστους,
ενώ έκλεισε με την ευχή προς τους βραβευόμενους «Το
Μέλλον σας ανήκει!». 

Από την πλευρά τους οι Δήμαρχοι του Θριασίου Πεδίου,
της Δυτικής Θεσσαλονίκης και της Κοζάνης, έδωσαν τις
ευχές τους προς τους αριστούχους και ευχαρίστησαν την
HELLENiQ ENERGY που στέκεται σταθερά αρωγός στο
πλευρό των τοπικών κοινωνιών όπου δραστηριοποιείται.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Γιάννης Παπαθανασίου αφού παρ-
ουσίασε το πρόγραμμα “Proud of Youth”, επιβεβαίωσε ότι
η HELLENiQ ENERGY θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό
των τοπικών κοινωνιών και ιδίως των νέων ανθρώπων,
που προσπαθούν και αγωνίζονται για την πραγματο-
ποίηση των ονείρων τους. 

Ο Ανδρέας Σιάμισιης, Διευθύνων Σύμβουλος της
HELLENiQ ENERGY, με τη σειρά του επισήμανε τους
στόχους που οφείλουν οι νέοι να θέτουν στη ζωή τους,
όπως ακριβώς οφείλουν να κάνουν και οι εταιρείες. Τους
δικούς της στόχους υλοποιεί και η HELLENiQ ENERGY με
τον ολικό της μετασχηματισμό και το «Όραμα 2025», 

ένα σχέδιο το οποίο εναρμονίζεται πλήρως με τους
στόχους που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για
τη σταδιακή απεξάρτηση από τα συμβατικά καύσιμα, την
ανάπτυξη νέων, πιο καθαρών μορφών ενέργειας και τη
μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
Κλείνοντας την ομιλία του αναφέρθηκε στη στήριξη του
Ομίλου προς τη νέα γενιά, ενώ δήλωσε χαρακτηριστικά
«Πιστεύουμε ότι το να προωθήσεις με το σωστό τρόπο
την αριστεία είναι βασικό συστατικό του να πετύχουμε
σαν κοινωνία και σαν χώρα».

Το Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Proud
of Youth» του Ομίλου HELLENiQ ENERGY, που ξεκίνησε
ως πρωτοβουλία και εδραιώθηκε ως θεσμός στις τοπικές
κοινωνίες, αδιαμφησβήτητα, ενισχύει το κίνητρο των
νέων να διαμορφώσουν το μέλλον τους, να εξελιχθούν,
να διακριθούν και να προοδεύσουν στους τομείς που επι-
λέγουν. Άλλωστε, είναι αυτοί, όπως επισήμαναν και πολ-
λοί ομιλητές στις εκδηλώσεις των βραβεύσεων, που θα
διαμορφώσουν το μέλλον μας. 

HH HELLENiQ ENERGY HELLENiQ ENERGY επιβράβευσε για 14η συνεχόμενη χρονιά τουςεπιβράβευσε για 14η συνεχόμενη χρονιά τους
αριστούχους αποφοίτους Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων πουαριστούχους αποφοίτους Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων που
κατοικούν στους όμορους Δήμους του Θριασίου Πεδίου, της Δυτικήςκατοικούν στους όμορους Δήμους του Θριασίου Πεδίου, της Δυτικής

Θεσσαλονίκης και, για πρώτη φορά, της Κοζάνης.Θεσσαλονίκης και, για πρώτη φορά, της Κοζάνης.
Η βράβευση των αριστούχων αποφοίτων Λυκείων από τους όμορους ΔήμουςΗ βράβευση των αριστούχων αποφοίτων Λυκείων από τους όμορους Δήμους

αποτελεί έναν από τους πυλώνες του προγράμματος «αποτελεί έναν από τους πυλώνες του προγράμματος «Proud of YouthProud of Youth», που από», που από
φέτος τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Από τοφέτος τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Από το
2009 ο ιστορικός ενεργειακός Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, που μετονομάστηκε2009 ο ιστορικός ενεργειακός Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, που μετονομάστηκε
πρόσφατα σε πρόσφατα σε HELLENiQ ENERGY HELLENiQ ENERGY στο πλαίσιο της πλήρους μετάβασης προς τη νέαστο πλαίσιο της πλήρους μετάβασης προς τη νέα
εποχή της έξυπνης και πράσινης ενέργειας, έχει επενδύσει πάνω από 15 εκατομμύριαεποχή της έξυπνης και πράσινης ενέργειας, έχει επενδύσει πάνω από 15 εκατομμύρια
ευρώ στην εκπαίδευση και τους νέους. ευρώ στην εκπαίδευση και τους νέους. 

H Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως

O κ. Γιάννης Παπαθανασίου, Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ομίλου HELLENiQ ENERGY απονέμει

βραβεία σε αριστούχους αποφοίτους Λυκείων

O κ. Ανδρέας Σιάμισιης, Δ/νων Σύμβουλος του Ομίλου
HELLENiQ ENERGY απονέμει τις  ειδικές διακρίσεις
στις «Πρώτες των Πρώτων» που συγκέντρωσαν τις

υψηλότερες επιδόσεις στο Θριάσιο Πεδίο

ΟΟΟΟμμμμ αααα δδδδιιιι κκκκ ήήήή     φφφφωωωω ττττοοοο γγγγρρρρ αααα φφφφίίίί αααα     μμμμ εεεε    ττττ οοοο υυυυςςςς     αααα ρρρρ ιιιι σσσσττττ οοοο ύύύύχχχχοοοο υυυυςςςς
αααα πππποοοο φφφφοοοο ίίίί ττττ οοοο υυυυςςςς     ΛΛΛΛυυυυκκκκεεεείίίί ωωωω νννν    ττττοοοο υυυυ    ΘΘΘΘ ρρρρ ιιιι αααα σσσσίίίί οοοο υυυυ    

ΠΠΠΠ εεεεδδδδίίίί οοοο υυυυ    πππποοοο υυυυ    ββββ ρρρρ αααα ββββ εεεεύύύύττττ ηηηη κκκκαααα νννν


